
سخنگوی شورای نگهبان:
 تغییر ساعت رسمی کشور

 مغایر با قانون اساسی نیست
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از آخرین مصوبات شورای نگهبان 
خبر داد و در ادامه گفت طرح تغییر ساعت رسمی کشور مغایر با قانون اساسی 
دولت  جغرافیا  و  منطقه  به  توجه  با  ساعت کاری کارکنان  مورد  در  و  نیست 

می تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد.

 رایزنی وزیر خارجه
 قطر درباره پرونده 

هسته ای  ایران
در شرایطی که رفت و آمدهای مقام های دیپلماتیک 
به تهران افزایش یافته، وزیر خارجه قطر می کوشد تا 
برای خروج پرونده توافق برجام از بن بست نقش 

میانجی را ایفا کند. 

واکنش جهاد کشاورزی 
گیالن به گزارش 

 »برداشت شن و ماسه
 به جای برنج«

سازمان جهاد کشاورزی گیالن در واکنش به گزارش 
»برداشت شن و ماسه به جای برنج« روزنامه »پیام 
ما« منتشر شد، درباره پیگیری این تخلف در آستانه 

اشرفیه توضیحاتی داد.

پیام ما سیاست شهرهای بزرگ دنیا در 
قبال دوچرخه سواری را بررسی می کند 

شهرهای ایده آل 
دوچرخه سواران 

توفان شن جنوب شرق و گردوغبار 
جنوب و جنوب غرب کشور را فرا گرفت

 جدال توفان و غبار
 درآسمان جنوب 

تا ساعت 16 دیروز، شاخص کیفی هوا در ایستگاه 
کوه خواجه در زابل و همچنین فهرج کرمان 500 بود. 
توفان شن از صبح دیروز شدت گرفته و گرد و غبار 
دید افقی را کاهش داده است. دیروز نقاط وسیعی 
از شرق کرمان گرفتار این پدیده بودند و در فهرج و 
نرماشیر به علت توفان شدید شن و افزایش گرد و 

غبار همه ادارات و مدارس تعطیل شدند. استان های شمالی، اسیر پسماند
اهالی سراوان: حتی دیگر زباله های ما را جمع آوری نمی کنند

دو هفته بعد از تجمع مردم در ورودی سایت زباله سراوان، وضعیت مانند گذشته شده و همچنان زباله به این سایت می آید

| شینا انصاری |

به مساله »پسماندهای 
پزشکی« بی تفاوت نباشیم

مقوله  در  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی 
بر  صحیح  مدیریت  اجتماعی،  سالمت 
مهمی  بخش  است.  پزشکی  پسماندهای 
از پسماندهایی که در مراکز بزرگ و کوچک 
گروه  در  تولید  می شوند،  درمانی  واحدهای 
طبقه بندی  می شوند  خطرناک  پسماندهای 
بسیار  آنها  بر  اصولی  و  مدیریت صحیح  و 
نامناسب  مدیریت  است.  اهمیت  حائز 
پسماندهای بیمارستانی، خطر انتشار عفونت 
گسترش  می دهد.  را  بیماری زا  عوامل  و 
بسیاری از بیماری های خطرناک مانند ایدز 
و هپاتیت هایB و C ممکن است از طریق 
زخم های حاصل از پسماندهای تیز و برنده 
اتفاق بیفتد. ضمن اینکه خطر انتشار عوامل 
شیمیایی و فلزات سنگین مانند جیوه، برم 
و نقره که در برخی تجهیزات پزشکی موجود 
است، تا مدت های مدیدی در طبیعت باقی 
عنوان  به  کشور  بیمارستان های   می ماند. 
یکی از بزرگ ترین منابع تولید پسماندهای 
تولید  پسماند  تن   400 روزانه  بیمارستانی، 
می کنند. در شهر تهران نیز هر روزه قریب به 
تولید  می شود  بیمارستانی  پسماند  تن   110
که در صورت نبود مدیریت مناسب،  می تواند 
مخاطرات زیادی برای محیط زیست، بهداشت 

ایجاد کند. شهروندان  سالمت  و 
مهمترین سند باالدستی ما در حوزه پسماند 
مصوب  پسماند  مدیریت  قانون  کشور  در 
اردیبهشت ماه سال 1383 است.  بر اساس 
مفاد ماده هفت این قانون، مدیریت اجرایی 
تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در 
عهده  به  آنها  حرایم  و  روستاها  و  شهرها 
شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه 
و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده 
بخشداری ها هست. در این قانون، مدیریت 
اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده 
تبدیل  صورت  در  گرفته که  قرار  تولیدکننده 
شهرداری ها،  عهده  به  عادی  پسماند  به  آن 
دهیاری ها و بخشداری هاست. از این جهت 
و  بیمارستانی  ویژه  پسماندهای  مدیریت 
صنعتی بر عهده شهرداری ها نیست. همچنین 
از سال 1386 با تصویب و ابالغ »ضوابط و 
پسماندهای  اجرایی  مدیریت  روش های 
روش های  کشور،  در  وابسته«  و  پزشکی 
تصفیه و بی خطرسازی غیرسوز مطرح شده 
و متعاقب آن بیمارستان های کشور در دهه 
گذشته به سیستم های غیرسوز مجهز شدند.

»پیام ما« تاثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی کشورها را بررسی می کند 

بحران غذا، سهم آفریقا و خاورمیانه از جنگبحران غذا، سهم آفریقا و خاورمیانه از جنگ
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رئیس جمهور با تقدیر از تالش های کادر درمان برای 
صیانت از جان مردم، به مسئوالن وزارت بهداشت نیز 
توصیه کرد با توجه به کاهش شیوع کرونا نسبت به 
تهیه شناسنامه سالمت شهروندان  و تکمیل بانک 

اطالعات سالمت آحاد جامعه اقدام کنند.
اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  دولت  حوزه  به گزارش 
ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی دیروز) شنبه( 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش 

چشمگیر آمار قربانیان و مبتالیان کرونا، از زحمات 
و تالش های کادر درمان کشور برای صیانت از جان 
مردم و همچنین مشارکت و همکاری دستگاه های 
مختلف با وزارت بهداشت برای تأمین نیازهای کادر 
درمان قدردانی کرد.رئیس جمهور در عین حال بر 
تقویت  همچنین  و  عمومی  آموزش های  تداوم 
دستورالعمل های  رعایت  بر  نظارت  و  پیشگیری 
بهداشتی تأکید و با توجه به کاهش شدت شیوع 

با  توصیه کرد  بهداشت  وزارت  مسئوالن  به  کرونا، 
تهیه شناسنامه  به  این فرصت، نسبت  از  استفاده 
سالمت شهروندان  و تکمیل بانک اطالعات سالمت 
آحاد جامعه اقدام کنند. رئیسی همچنین گفت: همه 
بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و مجموعه هالل 
احمر باید با تجهیز امکانات و تأمین داروها، همواره 
آمادگی خود را در برابر سویه های جدید و احتمالی 

بیماری کرونا حفظ کنند.

در پی انتشار تصاویری در شبکه های مجازی از ایجاد 
صف طوالنی در یکی از جایگاه های عرضه نفت گاز شهر 
بندرعباس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی هرمزگان اطالعیه ای صادر کرد. در بخشی از 
این اطالعیه آمده است: در اواخر عصر روز )جمعه( یکی 
از قطعات فنی سامانه هوشمند سوخت جایگاه نارگیل 
بندرعباس از سرویس خارج شد و از آن پس جایگاه 
مذکور امکان عرضه سوخت را از دست داد.بالفاصله پس 
از این اتفاق تیم کارشناسان سامانه هوشمند در جایگاه 
آمده  پیش  مشکل  رفع  برای  و  شده  مستقر  مذکور 
تالشهای فنی و تخصصی خود را آغاز کردند. به موازات 
با دستور فوری مدیر شرکت ملی پخش  اقدام  این 
فرآورده های نفتی هرمزگان؛ انبار نفت شهید رجایی 
بندرعباس اقدام به بارگیری و ارسال محموله نفت گاز به 
نزدیک ترین جایگاه سوخت نمود تا روند سوخت رسانی 
متوقف  متقاضی  خودروهای  به  )گازوئیل(  نفت گاز 
نگردد.نهایتًا قطعه فنی مورد نظر )ای پی سی جایگاه( 
نصب  در محل  و  بهره برداری  قابل  شنبه  ظهر  مقارن 
گردید. شایان ذکر است در تمام مدت تعطیلی جایگاه 
ارایه  به  وقفه  بی  )ترنج(  ، جایگاه جایگزین  نارگیل 
داده است.از  ادامه  به خودرو های متقاضی  سوخت 

این رو به همه شهروندان گرامی و مالکان خودروهای 
نفتگاز سوز اطمینان می دهیم با تالش بی وقفه کارکنان 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان هیچ 
کمبود سوختی نه تنها در همه نقاط استان بلکه در هیچ 
گوشه از کشور عزیزمان وجود ندارد و انبار نفت بزرگ 
شهید رجایی بندرعباس با ذخیره سازی مناسب انواع 
فرآورده و ارسال آن به تمام نقاط دور و نزدیک استان و 
کشور هرگونه خأل احتمالی را به سرعت پوشش خواهد 
داد. در ادامه اطالعیه روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هرمزگان آمده است:استاندار محترم 
هرمزگان پس از پیگیری فوری موضوع و کسب اطالع 
از روند اقدامات انجام شده در رفع مشکل فنی پیش 
آمده؛ دستورات الزم را به مبادی ذیربط صادر کردند.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از همه  اطالعیه ضمن تشکر  این  پایان  در  هرمزگان 
مسئوالن استان و شهروندان مطالبه گر که بدون هرگونه 
پیش داوری ابتدا در پی کشف حقیقت هستند؛ آورده 
است: بدیهی است این شرکت در همه موارد هرگونه 
ابهام یا اشکال در امر سوخت رسانی را بصورت اطالعیه 
یا ارتباط با رسانه های متعهد و روشنگر بطور شفاف و 

صادقانه در اختیار افکار عمومی قرار می دهد.

توصیه رئیس جمهور به تکمیل بانک اطالعات سالمت شهروندان 

 اشکال فنی در سامانه هوشمند سوخت
 جایگاه نارگیل بندرعباس برطرف شد
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3ادامه در صفحۀ

عبداله ساالری، مجید غضنفری، علی مهاجران، حمیدرضا میرزاده، محمدصادق فرهادی نیا، مرتضی اسالمی 
دهکردی، سهیال آرمک، مرتضی پورمیرزایی، آصف رضاییان،  امین شول سیرجانی،  مهتاب جودکی،  فروغ فکری 
فاطمه باباخانی، انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش، انجمن ترویج حفاظت از حیات وحش و بهره برداری 

پایدار، استارتاپ کاریفان

» انا لله و انا الیه راجعون «

با خبر شدیم کاوه پیوندی عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست بر اثر سانحه تصادف 
جان باخته است. بروز این حادثه تلخ را به خانواده محترم ایشان و فعاالن محیط زیست ایران 
 تسلیت می گوییم. برای بازماندگان و دوستان نزدیک شادروان پیوندی آرزوی صبر داریم. 

 آب را 
َهدر ندهیم
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نشست  در  دیروز  طحان نظیف  هادی 
نگهبان  شورای  نظرات  درباره  خبری 
طرح  گفت:  مصوبات،  آخرین  درباره 
»جهش تولید دانش بنیان« چند بار بین 
رفت وآمد  در  مجلس  و  نگهبان  شورای 
بود و در نهایت چهارشنبه گذشته مورد 
این  گرفت.  قرار  نگهبان  شورای  تایید 
آسیب شناسی  یک  براساس  طرح 
خوب طراحی شده است و بسیاری از 
مانع زدایی ها در حوزه تولید دانش بنیان 

است. گرفته  انجام 
دومین  افزود:  او  ایسنا،  گزارش  به 
رسمی  ساعت  »تغییر  طرح  طرح، 
و  شرع  با  مغایر  که  است  کشور« 
در  البته  نشد  شناخته  اساسی  قانون 
این  به  نسبت  ابهاماتی  قبل  مرحله 
اصالحات  با  داشت که  وجود  مصوبه 
از بین رفت. در  ابهامات  این  مجلس 
و  رسمی کشور  بین ساعت  این طرح 
انجام  تفکیک  کارکنان  کاری  ساعت 
کشور  رسمی  ساعت  مورد  در  شد. 
را تغییر  دولت دیگر نمی تواند ساعت 
دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان 
دولت  جغرافیا  و  منطقه  به  توجه  با 
را  کارکنان  کاری  ساعت  می تواند 
تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال 

می شود. اجرایی   140۲
مصوبه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
گفت:  کشور  رسمی  ساعت  تغییر 
وظایف  راستای  در  باید  نهادی  هر 
تخصصی  و  کارشناسی  کار  خودش 
انجام دهد ما در شورای نگهبان درباره 
یا بد بودن یک مصوبه و  خوب بودن 

نمی کنیم  ورود  آن  تصویب  ضرورت 
با  مغایرت  حوزه  در  ما  ورود  تنها  و 
گاهی  است.  اساسی  قانون  و  شرع 
نسبت به مصوبه مخالفان و موافقانی 
ورود  حوزه  این  در  ما  دارد که  وجود 
است  وظیفه مجلس  این  و  نمی کنیم 
و  شرع  با  مغایرت  با  رابطه  در  اما 
انجام  کارشناسی  کار  باید  قانون 

. دهیم
بیان  نگهبان  شورای  سخنگوی 
»تسهیل  طرح  بعدی  مصوبه  کرد: 
است  کسب و کار«  مجوزهای  صدور 
قبل  مرحله  در  نگهبان  شورای  که 
مصوبه  این  به  نسبت  مستقلی  ایراد 
نظارت  عالی  هیات  ایراد  اما  نداشت 
در  بود که  منتقل کرده  مجلس  به  را 
نهایت با رفع ایراد، مصوبه مورد تایید 

گرفت. قرار  شورا 
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره 
پرونده ها  ورودی  و کاهش  قضازدایی 
گفت: وظیفه شورای نگهبان بر اساس 
قانون اساسی مشخص است و ما در 
انتهای زنجیره تقنین قرار داریم اما از 
استقبال  الیحه کارشناسی  و  طرح  هر 
چون  نیز  قضایی  لوایح  از  و  می کنیم 
همیشه  برخوردارند  کارشناسی  بعد  از 
می کنیم.  کمک  و  کردیم  استقبال 
در  نیز  نگهبان  شورای  پژوهشکده 
و  پژوهشی  نهادهای  همه  خدمت 

است. کشور  کارشناسی 
پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
و  استخدام  با  ارتباط  در  سوالی  به 
دستگاه هایی  در  نیروها  کارگیری  به 

از  باید  را  موارد  این  گفت:  خاص 
قانون  تفسیر  زیرا  بپرسید  مجلس 
دستگاه هایی  است.  مجلس  با  عادی 
استخدامی  مقررات  که  هستند 
قانون  در  نیز  آن  سابقه  دارند  خاص 
به  این  پس  دارد  وجود  محاسبات 
بعضی  نیست.  بودن  بی ضابطه  معنای 
و  دولت هستند  از  دستگاه ها مستقل 
دارند. را  خودشان  خاص  مقتضیات 
در  سوالی  به  پاسخ  در  نظیف  طحان 
دولت  سخنگویان  با  نشست  با  رابطه 
و قوه قضائیه گفت: این نشست ها در 
جهت تعامل بین قوا با حفظ استقالل 
آن ها است. این نشست ها برای اطالع 
ما  و  است  موضوعات  از  کردن  پیدا 
وارد حیطه سایر دستگاه ها نمی شویم. 
همه  و  دارد  اقتصادی  کشور مشکالت 
دستگاه ها باید در جهت رفع آن کمک 
و  اختیارات  حیطه  در  نیز  ما  کنند 

می کنیم. ورود  خود  وظایف 
رابطه  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
تایید  در  رسانه ای  فعالیت  تاثیر  با 
سیاسی  فضای  گفت:  صالحیت ها 
آزاد  و گروه ها  است  آزاد  و  باز  کشور 
اظهارنظر  قانون  چارچوب  در  هستند 
است  این  کشور  اقتضائات  اما  کنند 
که بیش از گذشته به قانون و مصالح 

باشند. پایبند  کشور 
طرح  به  راجع  سوالی  به  پاسخ  در  او 
شفافیت  موضوع  گفت:  قوا  شفافیت 
موضوع مهمی بوده است و این طرح 
اظهارنظرات  و  است  تصویب  حال  در 
بسیاری راجع به آن انجام شده. باید 

مصوبه  و  نهایی  متن  دهید  اجازه 
طبیعتا  و  کنیم  دریافت  را  مجلس 

کنیم. نظر  اعالم 
برگزار  الکترونیکی  درباره  طحان نظیف 
نگهبان  شورای  انتخابات گفت:  شدن 
نمی تواند  و  است  انتخابات  ناظر 
باید  کند  ورود  موضوع  این  به 
و  شود  داده  وزارت کشور  پیشنهادات 

کنیم. ورود  ما  بعد 
با  رابطه  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
قانون انتخابات و آخرین وضعیت آن 
یک  به  مربوط  مرحله  آخرین  گفت: 
مجلس  مصوبه  و  است  سال گذشته 
شورا  و  شد  ارسال  نگهبان  شورای  به 
این  به  ایرادی  که  کرد  اعالم  نیز 
عالی  هیات  ایراد  اما  ندارد  مصوبه 

پابرجاست. هم چنان  نظارت 
انتخابات  قانون  اصالح  با  رابطه  در  او 
انتخابات  به  نسبت  گفت:  شوراها 
کمیسیون  کار  دستور  در  شوراها 
تخصصی مجلس است اما نماینده ای 
جلسات  این  در  نگهبان  شورای  از 

است. نکرده  شرکت 
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره 
این که چرا اسم شورای نگهبان در طرح 
نیست؟ گفت:  سه گانه  قوای  شفافیت 
و  ندارد  مصوبه  اساسا  نگهبان  شورای 
اظهارنظر می کند من  در مورد مصوبات 
نظرات  جامع  سامانه  به  را  دوستان 
این  می دهم.  ارجاع  نگهبان  شورای 
طرح ها  متن های  تمام  حاوی  سامانه 
تا  شورا  مذاکرات  مشروح  لوایح،  و 
استدالل های  و  شده  پیاده  که  آن جا 
ما  پس  است.  اعضا  شده  دسته بندی 
اما  بودیم  شفافیت  پیشتاز  همیشه 
این که چرا اسم ما در این طرح نیست 
بپرسید. مجلس  نمایندگان  از  باید  را 

سخنگوی شورای نگهبان درباره مسئله 
گفت:  دومجلسی  پارلمانی  نظام 
این ها بحث های علمی و کارشناسی و 
پژوهشی است و در این جلسه فرصت 
طرح آن نیست. این بحث مشخصا در 
اما  است  نشده  مطرح  نگهبان  شورای 
مسائل  این  به  حتما  باید  دانشگاه ها 
سازوکار  بپردازند.  عمومی  حقوق 
مشخص  اساسی  قانون  در  بازنگری 
ندارد  وجود  بن بستی  هیچ  و  است 
شود  طی  آن  قانونی  سیر  اگر  طبیعتا 

می کنیم. استقبال  ماهم 
او در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت 
بحث  در  ما  واردات خودرو گفت:  درباره 
ساماندهی صنعت خودرو در مرحله آخر 
هیئت  تنها  و  نداشتیم  ایرادی  و  ابهام 
داشت  اشکاالتی  مجمع  نظارت  عالی 
اما این که مصوبه دولت با نظرات هیات 

نمی دانم. را  دارد  انطباق  نظرات  عالی 
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع 
مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  به 
بحث  یکی  دارد  وجود  نکته  دو  گفت: 
است  انتخابات  قانون  اصالح  کلی 
این  تا  کنند  تالش  همه  معتقدیم  که 
اما درباره  اصالحیه به سال بعد برسد. 
بحثی  تناسبی  یا  استانی  انتخابات 
است.  نبوده  مطرح  نگهبان  شورای  در 
انتخابات  اصالح  مورد  در  جلساتی 
مورد  در  بحثی  اما  است  شده  برگزار 
نداشتیم.  تناسبی  یا  استانی  انتخابات 
در  ما  عزیزان  پیشنهادات  ببینیم  باید 
به  راجع  بعد  و  است  بوده  مجلس چه 

می کنیم. اظهارنظر  آن 

 سخنگوی شورای نگهبان:

 تغییر ساعت رسمی کشور
 مغایر با قانون اساسی نیست

رایزنی وزیر خارجه قطر 
با اروپا و آمریکا درباره 
پرونده هسته ای ایران

مقام های  رفت و آمدهای  شرایطی که  در 
یافته،  افزایش  تهران  به  دیپلماتیک 
برای  تا  می کوشد  قطر  خارجه  وزیر 
بن  از  برجام  توافق  پرونده  خروج 
ایفا کند.  برخی  بست نقش میانجی را 
و  روسیه  جنگ  معتقدند  تحلیلگران 
نفت  قیمت  رفتن  باال  به  منجر  اوکراین 
فرصتی  را  مساله  این  قطر  و کشور  شد 
هسته ای  توافق  مورد  در  تا  می بیند 
کند.  میانجیگری  غرب  و  ایران  بین 
با  قطر  خارجه  وزیر  منظور  همین  به 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
ایران،  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  و 

کرد. رایزنی  و  دیدار 
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت خارجه 
ثانی،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  قطر، 
وزیر خارجه قطر با رابرت مالی، نماینده 
تلفنی  ایرانی  امور  در  آمریکا  ویژه 
در  تلفنی  تماس  این  در  گفت وگو کرد. 
آخرین  دو کشور،  دو جانبه  روابط  مورد 
و  ایران  هسته ای  مذاکرات  تحوالت 

کردند. رایزنی  دیگر  مسائل  برخی 
فرحان،  بن  فیصل  با  قطر  خارجه  وزیر 
گفت وگوی  نیز  خود  سعودی  همتای 
از  بعد  قطر  امیر  است.  داشته  تلفنی 
سفر به ایران راهی ترکیه شد و با رجب 
این کشور  رئیس جمهور  اردوغان،  طیب 
قرار  همچنین  تمیم  شیخ  کرد.  دیدار 
جمله  از  اروپایی  کشورهایی  به  است 

برود. نیز  انگلیس  و  آلمان 
با  ثانی  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  شیخ 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ 
داشت. تلفنی  گفت و گوی  نیز  اروپا  اتحادیه 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ 
از  پیش  جمعه  روز  اروپا  اتحادیه 
وین  مذاکرات  درباره   ۷ گروه  نشست 
و  بود  افتاده  تاخیر  به  مذاکرات  گفت: 
چشم انداز  می شوند.  سرگرفته  از  حال 
دارد. وجود  نهایی  توافق  حصول  برای 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
همچنین در کنفرانسی خبری بیان کرد پس 
از آنکه مورا به ایرانیان این پیغام را رساند 
که وضعیت بدین شکل نمی تواند ادامه پیدا 

کند، جواب ایران بسیار مثبت بود.
از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای 
اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  عالی 
کرد  بیان  توییتی  در  جمعه  روز  ایران 
مذاکرات وین به مرحله ای رسیده است 
اراده ای  اگر  و  دارد  پایبندی  به  نیاز  که 

آماده ایم. ما  دارند  بازگشت  برای 
مسائل  کارشناس  هانی زاده  حسن 
ایرنا  با  گفت و گو  در  نیز  آسیا  غرب 
ابتدای  در  جمهور  رئیس  که  کرد  بیان 
که  کرد  تاکید  خود  جمهوری  ریاست 
با  تعامل  برقراری  دولت  این  سیاست 
کشورهای  ویژه  به  منطقه  کشور های 
حوزه خلیج فارس است و قطر یکی از 

کشورهاست. این 
با  آسیا  غرب  مسائل  کارشناس  این 
مسأله  در  بارها  قطر  اینکه  بر  تأکید 
است،  کرده  ایفا  مثبتی  نقش  برجام 
جنگ  االن  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
است  حال کاهش  در  عربستان  و  یمن 
کرده  آتش بس  اعالم  هم  عربستان  و 
در  می تواند  قطر  می رسد  نظر  به  است، 
کشورهای  و  ایران  بین  همکاری  حوزه 
و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو 
ایران  دیدگاه  کردن  نزدیک  و  برجام 
آمریکا  و  اروپایی  کشورهای  برخی  با 
سفر  دستاوردهای  از  بخشی  می تواند 
آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر 

باشد. تهران  به  قطر 
با تاکید بر نقش سازنده قطر  هانی زاده 
قطر  افزود:  منطقه  بحران های  حل  در 
عنوان  به  متعادلی  نقش کامال  می تواند 
و  ایران  روابط  در  تعادل  چکش  یک 
شورای همکاری خلیج فارس تلقی شود.

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار:

پاسخ به متقاضیان دریافت 
یارانه با سرعت انجام شود

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فراوانی کاال 
باید به نحوی باشد که اقالم و کاالهای اساسی به سهولت 
وزارت جهاد کشاورزی  گیرد، گفت:  قرار  اختیار مردم  در 
و وزارت صمت، تامین و توزیع کاال را عالوه بر فروشگاه 
های بزرگ زنجیره ای، در خرده فروشی ها و فروشگاه های 
محله های شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا 
مردم دغدغه ای برای تامین نیازهای خود نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر ظهر دیروز)شنبه( در جلسه 
ستاد تنظیم بازار، تشدید نظارت ها و بازرسی ها در سطح 
بازار را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نظارت ها باید 
بازار  تا حضور دولت در  انجام شود  به شکل محسوس 
احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان 
پیدا کنند.معاون اول رییس جمهور افزود: تقویت سامانه 
نیز  تجارت   و  معدن  صنعت،  وزارت  پاسخگویی1۲4  
گامی پر اهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا 
با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات 
صورت گرفته در بازار رسیدگی شود. او از وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات خواست بستر های الزم را فراهم کند تا 
سامانه های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند سازی 
یارانه ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف ها 
و اشکاالت موجود در اسرع وقت مرتفع شود. معاون اول 
رئیس جمهور افزود: الزم است تدابیری اندیشیده شود تا 
پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت 
یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار 
مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: 

 وزارت جهاد کشاورزی
  الگوی کشت و روش آبیاری

 را اصالح کند
اسالمی  عمران مجلس شورای  رئیس کمیسیون  نایب 
تاکید کرد: با توجه به هدر رفت بخش عمده ای از منابع 
آبی در حوزه کشاورزی الزم است وزارتخانه ورود جدی به 
تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه و 
روش آبیاری متناسب با تکنولوژی های روز داشته باشد. 
تاکید بر  با  ایسنا،  با  اسماعیل حسین زهی در گفت وگو 
ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی و اصالح الگوی مصرف 
در حوزه کشاورزی، بیان کرد: شاهد هستیم بدون تعیین 
الگوی کشت در هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی و بدون 
استفاده از روش های نوین آبیاری، کشاورزی در کشور 
مبتنی بر روش های سنتی در حال انجام است.او در ادامه 
اظهار کرد: متاسفانه وزارتخانه های مسئول در این حوزه از 
سالیان پیش عملکرد منفعالنه ای داشته اند. متاسفانه امروز 
کشاورزان به حال خود رها شده اند و هیچ گونه امکانات 
اختیار  در  وزارت کشاورزی  سوی  از  نوینی  تجهیزات  و 
آنها قرار نمی گیرد. هیچ برنامه کارشناسی شده ای برای 
تعیین الگوی کشت مناطق وجود ندارد. در بحث آبیاری 
نیز از روش های نوین به ندرت استفاده می شود.نماینده 
مردم خاش در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: همه 
این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش 
چشمگیر مصرف آب در حوزه کشاورزی بدون آنکه بازده 
باالی اقتصادی برای کشور داشته باشد، شده است. هم 
در تعیین الگوی کشت متناسب و هم در تعیین روش 
آبیاری وزارت کشاورزی موظف است که ورود جدی داشته 
باشد.او در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که اراده ای در بدنه 
وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب در حوزه 
کشاورزی وجود نداشته باشد نمی توانیم گام موثری در 
این حوزه برداریم. وزارت کشاورزی باید به این حوزه ورود 
کرده و مشوق هایی را برای کشاورزان به منظور استفاده از 
روش های نوین آبیاری در نظر بگیرد. از سوی دیگر باید 

اعتبارات الزم نیز در اختیار کشاورز قرار گیرد.

 »محمد بن زاید«
 رئیس امارات شد

رئیس  عنوان  به   رسمًا  ابوظبی  ولیعهد 
فارس،  به گزارش  شد.  انتخاب  امارات 
آل  زاید  بن  »خلیفه  درگذشت  از  پس 
امارات  اتحاد«  عالی  »شورای  نهیان«، 
آل  زاید  بن  »محمد  عربی،  متحده 
به عنوان  را  ابوظبی  ولیعهد  نهیان« 
کرد. انتخاب  کشور  این  دولت  رئیس 
مکتوم«،  آل  راشد  بن  »محمد  پیشتر، 
رئیس  امارات،  دولت  رئیس  نایب 
با محمد  دوبی  و حاکم  وزیران  شورای 
بیعت  امارات  رئیس  عنوان  به  زاید  بن 

بود. کرده 
زاید  بن  خلیفه  زاید،  برادر  بن  محمد 
رئیس سابق امارات است که روز جمعه 

فوت کرد.  سالگی   ۷3 در سن 

سخنگوی شورای نگهبان 
درباره مسئله نظام پارلمانی 
دومجلسی گفت: این ها 
بحث های علمی و کارشناسی 
و پژوهشی است و در این 
جلسه فرصت طرح آن نیست. 
این بحث مشخصا در شورای 
نگهبان مطرح نشده است اما 
دانشگاه ها باید حتما به این 
مسائل حقوق عمومی بپردازند

یکی از طرح های دولت این 
است که به جای پول نقد، 
یارانه را در قالب کاالی ارزان 
عرضه کند تا مطمئن شویم 
میزان گوشت، شیر و غیره 
که بر اساس استانداردهای 
بهداشتی، یک خانواده باید 
دریافت کند، دریافت کرده 
است. این یک حلقه تکمیلی 
پرداخت یارانه ها است. اما بعد 
از اینکه امکانات زیرساختی 
فراهم شد، به افراد اختیار 
داده می شود که هم بتوانند به 
صورت ریال و هم به صورت 
کاال این یارانه را دریافت کنند

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از آخرین مصوبات شورای نگهبان خبر داد و در ادامه گفت طرح تغییر ساعت 
رسمی کشور مغایر با قانون اساسی نیست و در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می تواند 

ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد.

دولت

پیام خرب

|  
یم
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  ت

|

توضیحات قائم مقام وزیر صنعت درباره کاالبرگ الکترونیک 

یارانه از طریق کارت بانکی افراد تخصیص می یابد
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
جدیدی  سخت افزار  که  کرد  اعالم 
از  بلکه  نمی شود،  ایجاد  کاالبرگ  بنام 
کارت های  مانند  موجود  زیرساخت های 
مرحله ای  در  و  می شود  استفاده  بانکی 
افراد  شود،  اعالم  و  تکمیل  سامانه  که 
مایل به دریافت کاالی ارزان، می توانند به 

کنند. مراجعه  مشخص  مکان های 
در  مفتح  محمدصادق  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  رادیویی  گفت وگوی  یک 
الکترونیکی  کاالبرگ  از  نادرستی  تعبیر 
دولت  از طرح های  یکی  کرد:  اظهار  شده، 
را  یارانه  نقد،  پول  جای  به  است که  این 
در قالب کاالی ارزان عرضه کند تا مطمئن 
بر  غیره که  و  شیر  میزان گوشت،  شویم 
یک  بهداشتی،  استانداردهای  اساس 
کرده  دریافت  کند،  دریافت  باید  خانواده 
پرداخت  تکمیلی  حلقه  یک  این  است. 
امکانات  اینکه  از  بعد  اما  است.  یارانه ها 
اختیار  افراد  به  شد،  فراهم  زیرساختی 
صورت  به  بتوانند  هم  که  می شود  داده 
را  یارانه  این  کاال  صورت  به  هم  و  ریال 

کنند. دریافت 
جای  به  می توانند  افراد  یعنی  افزاد:  او 
اینکه پول را دریافت کنند و مرغ با قیمت 

به  باالتر بخرند، در یک کیلوگرم مشخص 
ارزان تر  را  اساسی  کاالهای  نفر  هر  ازای 
فراهم  زمان  مرور  به  امکان  این  بخرند. 
و  فرد  دهک  اساس  این  بر  می شود. 
کد  با  او  به  شده  داده  تخصیص  یارانه 
ملی مشخص می شود. اما چیزی به اسم 
بلکه  داشت.  نخواهد  وجود  بانکی  کوپن 
بانکی  کارت های  بر  مبتنی  نظام سبد کاال 
می شود.  اجرا  است،  مردم  اختیار  در  که 
افراد  از تکمیل سامانه،  بعد  این روش  با 
می توانند  ارزان،  کاالی  دریافت  به  مایل 
این  مراجعه کنند.  مکان های مشخص  به 
طرح در حال تکمیل است اما فعال صرفا 

می شود. انجام  مستقیم  پول  پرداخت 
او همچنین از تشکیل ستادی در وزارتخانه 
شامل  تولید  مراحل  برنامه ریزی  برای 
و  به کارخانه ها  اولیه  مواد  حمل  و  تامین 
ساعته   ۲4 تولید  برای  آمادگی کارخانه ها 
به ویژه  موضوع  این  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
در خصوص روغن نباتی انجام شده اشت. 
اکنون روغن به طور گسترده در فروشگاه ها 
تقاضای  هم که  مقدار  هر  و  است  موجود 
یابد، آمادگی برای تولید و  افزایش  خرید 

دارد. وجود  جایگزینی 
با  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام 

اولیه  مواد  در  کمبودی  هیچ  اینکه  بیان 
نیست و به تبع آن نیز مشکلی در تولید و 
تصریح کرد:  داشت،  نخواهد  وجود  عرضه 
حمل  آمادگی  نیز  کشور  حمل ونقل  نظام 
این کاالها را دارد. البته خریدهای هیجانی 
قابل  طرح،  اجرای  نخست  روزهای  در 
زیرا  ندارد،  ضرورتی  اما  بود،  پیش بینی 
هیچ اختاللی در تولید پیش نخواهد آمد و 
روند تولید و توزیع استمرار خواهد داشت.
زمان  در  نگرانی ها  صمت  وزیر  قائم مقام 
و  توصیف کرد  طبیعی  را  قیمت ها  نوسان 
البته در فاصله خیلی کمی، کسانی  گفت: 
اطمینان  با  کرده اند  ذخیره سازی  کاال  که 
نخواهند  بازار  در  مدتی  تا  بازار،  از شرایط 
و  می کنند  استفاده  خود  ذخیره  از  و  بود 
این موضوع باعث می شود که پس  از این 
استقبال زیاد از خرید، در بازار رکود داشته 

بیشتر شود. فراوانی کاال  و  باشیم 
مفتح ابراز امیدواری کرد که تا حدود سه 
روز آینده این هیجان فروکش کرده و بازار 
آرام شود و گفت: روغن در فروشگاه های 
است  متمرکز  توزیع  نظام  که  زنجیره ای 
این که  به  توجه  با  اما  است،  موجود 
متمرکزی  نظام  اصناف،  سیستم  نظام 
نیست، ممکن است در یک واحد صنفی 

صورت  در  نیز  اصناف  در  نباشد.  روغن 
انجام  جایگزینی  به سرعت  روغن  اتمام 
می شود. چرا که تولید روغن بعد از اعالم 
 ۲4 و  یافته  افزایش  جدید  قیمت های 

است. شده  ساعته 

مبلغ یارانه برای جاماندگان محفوظ است
در  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام 
دهک بندی  به  نسبت  اعتراض  خصوص 
صورت گرفته و دریافت نکردن یارانه جدید از 
سوی برخی افراد نیز توضیح داد: با توجه به 
این که ارزش یارانه به علت تورم در سال های 
گذشته به شدت کاهش پیدا کرده بود، بخش 
فکر  این که  علت  به  خانواده ها  از  زیادی 
می کردند رقم یارانه، رقم قابل توجهی نیست، 
سال  سه  حدود  در  را  خود  جدید  تغییرات 
گذشته در سامانه درج نکرده اند، اما اکنون که 

رقم ها اصالح شده و افزایش یافته، کسانی که 
از این اصالح اطالعات عقب مانده اند، مشتاق 
بنابراین  دهند،  انجام  را  این کار  هستند که 

فشار زیادی به سامانه وارد شده است.
مفتح یادآور شد: به همین علت تا سه ماه 
اطالعات  ویرایش  و  ثبت نام  امکان  آینده 
در سامانه hemayat.mcls.gov.ir  وجود 
افرادی  برای  یارانه  مبلغ  و  داشت  خواهد 
اول  روز  از  شود  تائید  آن ها  اطالعات  که 

است. محفوظ  پرداختی ها، 
 این یارانه به بیش از 85 درصد افراد تعلق 
 10 گروه  در  که  کسانی  به  تنها  و  می گیرد 
درآمدی قرار می گیرند مبلغ کمتری پرداخت 
می شود که تشخیص آن هم نیز مالک هایی 
از جمله گردش حساب، معامالت انجام شده 

و غیره دارد.
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سختی  گذشته  سال  چهل  در  که  محلی ها 
زندگی در کنار سایت زباله را تحمل کرده اند 
یک  فقط  زباله  نکردن  جمع  می گویند  حاال 
معنی دارد و آن هم این است که می خواهیم 
سراوان  ساکنان  از  یکی  کنیم.«  »تنبیهتان 
از  اسمی  می کند  تاکید  و  می گوید  را  این 
او در گزارش نیاید. »می خواهند بگویند اگر 
زباله سایر مناطق را جمع نکنیم هم همین 
بگویند  ما  به  آنها می خواهند  وضع می شود. 
ببنید اگر زباله خودتان جمع نشود چه حسی 
اساسی  فکری  چرا  می گوییم  اما  دارید؟ 

نیست.« دیگران  یا  ما  بحِث  نمی کنید؟ 
نیروی  کانکس  اردیبهشت،  هشتم  روز  از 
گذاشته  زباله  سایت  ورودی  در  انتظامی 
شده و نیروهای مردمی از مقابل آن پراکنده 
این  می گوید  مسئوالن  وعده های  شده اند. 
می شود  ساماندهی   1401 پایان  تا  سایت 
به  امیدی  داده  رخ  اتفاقات  با  محلی ها  اما 
حل مشکل ندارند »سال 98 قرار بود پایان 
زمانی باشد که فکری به حال اینجا می کنند. 
قرار بود بعد از آن حداقل دیگر زباله به اینجا 

هیچ.«   شد؟  چه  اما  نیاید. 

در دو هفته گذشته که کانکس نیروی انتظامی 
ورودی  مقابل  شیفتی  صورت  به  آنها  آمده، 
سایت حضور دارند. همه چیز به روال گذشته 
سایت  داخل  به  زباله ها  هم  باز  و  برگشته 
می ایند. یکی دیگر از ساکنان سراوان می گوید 
باز هم روزانه چندین وانت حمل زباله به داخل 
سایت می رود »االن تقریبا پنج روز می شود که 
وانت ها دوباره می آیند. به شدت قبل نیست 
اما وضعیت به روال قبل برگشته.« او می گوید 
دوره های قبل هم که مردم اعتراض می کردند، 
به مدت دو هفته وضعیت بهتر می شد. خاک 
کنترل  را  حجم  و  می ریختند  زباله ها  روی 
می کردند اما بعد از دو تا سه هقته به همان 
روال قبلی برمی گشت. »االن هم وضع مانند 

گذشته است. «
تاب  و  تب  از  حالی  در  سراوان  اعتراضات 
افتاده که سی ویکمین کارگروه ملی مدیریت 
پسماند که با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و 
آن  از  است؛  برگزار شده  سازمان های مرتبط 
دست کارگروه ها پس از سال ها نتوانسته اند 
تاثیری بر روند بهبود مدیریت پسماند کشور 
داشته باشند. علی سالجقه، رئیس سازمان 

محیط زیست در این جلسه گفته: »امیدوارم 
در برنامه زمان بندی چهارساله دولت سیزدهم 
در  و  شود  حل  کشور  پسماند  مشکالت 
پایان این دولت شاهد معضالت پسماند در 
استان های شمالی نباشیم. به منظور حفاظت 
بهینه از عرصه های منابع طبیعی استان های 
شمالی تکالیف دستگاه ها به خصوص وزارت 
در  او  باید مشخص شود.«  جهاد کشاورزی 
شمالی  استان های  که  کرده  تاکید  نهایت 
را  »مردم  ندارند:  زباله  دفن  برای  نقطه ای 
ندانیم،  مقصر  پسماند  تولید  در  همیشه 
زیست،  محیط  کل  ادارات  استانداری ها، 
شهرداری ها، شرکت آب و فاضالب، پسماند، 
وزارت کشور باید تکالیف شان را در این بخش 
عنوان  به  ما  خود  دهند.  انجام  درستی  به 
مسئوالن دستگاه های اجرایی مقصریم و باید 

باشیم.« پاسخگو  زمینه  این  در 

فقط محل دفن زباله را عوض می کنند
مدیریت  زمینه  در  نبودن  پاسخگو 
ماجرا  دارد.  ساله  چهل  عمری  اما  پسماند 
مازندران هم حاد  در  گیالن که  در  فقط  نه 

است. چنانچه سهیل اوالدزاد، فعال محیط 
به  پسماند  حوزه  در  پژوهشگر  و  زیست 
به گفته  را می گوید.  ما« هم همین  »پیام 
او، مسئوالن تنها در پی یافتن محلی برای 
و  زباله هستند  به اصطالح دفن  یا  ریختن 
تکنولوژی جدید  و  رویه علمی  از هیچ  آنها 
استفاده نمی کنند. چرا که عمال نمی خواهند 
قبل  سال   ۲0« شود.  حل  معضل  این 
می شد  ریخته  منطقه ای  در  بابل  زباله های 
جدیدی  جای  و  اعتراض کردند  مردم  که 
هم  ساری  در  شد.  تعیین  ریختن  برای 
همین وضعیت است. مدتی در سمسکنده 
رها می شد. بعد از اعتراض مردمی در سال 
پارک  حاشیه  و  تلمادره  به  را  زباله ها   84
هم  کیاسر  مردم  اما  ریختند.  کیاسر  ملی 
آق قال  به  است  قرار  حاال  و  شدند  معترض 
پسماند  مدیریت  وضعیت  این  شود.  برده 

است.« کشور 
وضعیت  می گوید  زیست  محیط  فعال  این 
می گوید:  او  است.  همین  هم  گیالن  در 
را  زباله  از  حجم  آن  با  سراوان  »سایت 
هم  آن  ساماندهی کنند،  می خواهند  چطور 

سال  ندارد. سی  وجود  خواست  این  وقتی 
قبل در سوادکوه، زباله ها به داخل رودخانه 
ریخته می شد. بعد به داخل جنگل ریختند. 
نه  می دهد  رخ  دفن  محل  جابه جایی  فقط 
همه  که  است  حالی  در  این  مشکل.  حل 
روش های مدیریت پسماند مشخص است، 
تجربه کشورهای مختلف وجود دارد و البته 
منابع اقتصادی زیادی هم در این راه صرف 

می شود.« صرف  هنوز  و  شده 
در سال های  دیگر می گوید  از سوی  اوالدزاد 
جلسات  نقاط  سایر  و  سراوان  برای  پیش 
مختلف برگزار شده، مصوبات و آیین نامه های 
مختلفی تدوین شد اما در عمل چه اتفاقی 
افتاد؟ هیچ. »ما حتی 10 سال پیش طرح 
استان های  برای  پسماند  مدیریت  جامع 
چه  طرح  این  نتیجه  داشتیم.  را  ساحلی 
و کمیته هایی که همه  نتیجه جلسات  شد؟ 
ارگان ها برای مدیریت پسماند برگزار می کنند 

چیست؟«
است  مشخص  پرسش ها  این  تمام  پاسخ 
مانند  هم گالیه شان  سراوان  مردم  البته  و 
شهرهای  سایر  و  نوشهر  و  ساری  مردم 
اوالدزاد  است.  بی عملی  همین  از  مازندران 
می گوید از دهه هفتاد قرار بود مازندران سه 
حال  در  اما  باشد  داشته  زباله سوز  دستگاه 
حاضر فقط یک زباله سوز و آن هم با ظرفیت 
90 که  سال  »از  است.  فعال  بهشهر  در  کم 
زباله سوز  دستگاه  نوشهر  و  ساری  شد  قرار 
گفتند  بهمن   ۲۲ سال  هر  باشند،  داشته 
امسال افتتاح می شود اما هنوز نشده. تازه 
اگر  و  اما  هم  زباله سوز  آن  عملکرد  درباره 
است که  این  موارد  از  یکی  است.  فراوان 
همه  اما  می سوزاند  مخلوط  زباله  می گویند 
می دانیم سوزاندن زباله مخلوط با این حجم 

نیست.« ممکن  زیاد 
اما نکته دیگر در ساماندهی که اوالدزاد هم 
سازمان های  نخواستن  دارد،  تاکید  آن  بر 
محیط  فعال  این  گفته  به  است.  مختلف 
مختلف،  ارگان های  برای  پسماند  زیست، 
علی الخصوص شهرداری ها درآمد میلیاردی 
دارد و آنها با اجاره این سایت های زباله به 
می کنند.  هنگفتی کسب  درآمد  پیمانکاران 
وضعیت  این  نمی خواهد  دلشان  نتیجه  در 
از  بعد  صورت  این  غیر  در  بگیرد.  سامان 
 « می داد.  رخ  ساماندهی  باید  دهه  سه 
چه  و  ایران  در  چه  زیادی  شرکت های 
خارج داشتیم که می خواستند در این حوزه 
مناقصه ها  قرارداد  اگر  سرمایه گذاری کنند.  
شرکت  نام  بینید،  آمل  چون  شهری  در  را 
دارد.  وجود  آن  در  هم  مپنا  چون  معتبری 
چرا  کشیدند.  پس  پا  کم کم  آنها  بعد  اما 
می گفتند  نداشت.  برایشان  سودآوری  که 
زباله گردها همه آنچه را که می خواهیم جمع 
سود  مالیاتريال  پرداخت  بدون  و  می کنند 
و  حمل  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
یا  شهرداری  اجاره  بدون  پسماند  نگهداری 
سوی  از  اما  است  جرم  مجری  ارگان های 
دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت برای 
می دهد  صنفی  مجوز  ضایعات  جمع آوری 
هیچ کاری  ناظر  عنوان  به  زیست  محیط  و 
غیرقانونی  مافیایی که  روند،  این  نمی کند. 

است.« قدرتمند کرده  را  بوده 
اجاره  را  زباله  دفن  محل  شهرداری ها، 
تعهدی  هیچ  هم  اجاره کنندگان  و  می دهند 
مدیریت  یا  زباله  روی  خاک  ریختن  برای 
شیرابه و ... ندارند. » زباله داستانی است که 
در تمام دنیا اشتغال زایی می کند. میلیون ها 
و  می شود  جابه جا  آن  قبل  از  پول  دالر 
شرکت هایی هستند که در این زمینه با هم 
رقابت می کنند. بنابراین قرار نیست ما چرخ 

اختراع کنیم.« اول  از  را 

دو هفته بعد از تجمع مردم در ورودی سایت زباله سراوان، وضعیت مانند گذشته شده 
و همچنان زباله به این سایت می آید

استان های شمالی، اسیر پسماند
سهیل اوالدزاد: شهرداری ها از سایت های زباله درآمد هنگفتی کسب می کنند و دلشان نمی خواهد این وضعیت سامان بگیرد

اهالی سراوان: حتی دیگر زباله های ما را جمع آوری نمی کنند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: استان های شمالی نقطه ای برای دفن زباله ندارند

به مساله »پسماندهای 
پزشکی« بی تفاوت نباشیم
شیمیایی  سیستم های  هیدروکالو،  اتوکالو، 
تلفیقی  سیستم های  و  خشک  حرارت  و 
این سیستم ها  جمله  از  اتوکالو  ماکروویو- 
که   است  این  توجه  قابل  نکته  هستند. 
استفاده و راهبری این سیستم ها به صورت 
مجزا در واحدهای درمانی به نحوی که بتواند 
معنای  به  را  بیمارستانی  ویژه  پسماندهای 
صرفا  و  نه کم خطر  و  بی خطر  واقعی کلمه 
ضدعفونی کنند به سختی قابل حصول است. 
از مرحله تفکیک اصولی روزانه پسماندها در 
یعنی   اصلی  دسته  چهار  در  درمانی  مراکز 
 - »شیمیایی  برنده«،  و  »تیز  »عفونی«، 
دارویی« و »شبه خانگی« و  نحوه نگاهداری 
پسماندها در اتاق مبرد پسماند که در برخی 
مراکز درمانی به واسطه نبود آموزش های الزم 
بگذریم،  است که  همراه  اگرهایی  و  اما  با 
کارکرد صحیح هر یک از انواع دستگاه های 
ضدعفونی کننده مهمترین مسئله در این حوزه 
است. این سیستم های غیرسوز باید مجهز 
به تجهیزات ثبت کامپیوتری باشند تا به طور 
پایش شوند. همچنین  مداوم  و  اتوماتیک 
ساالنه کالیبره  حداقل  باید  دستگاه ها  این 
شده تا محصوالت جانبی سمی یا خطرناک 
در حین کار تولید نشود. مرحله مهم دیگر، 
عفونی  پسماندهای  میکروبی زدایی  پایش 
با  که  است  غیرسوز  دستگاه های  توسط 
استفاده از اندیکاتورهای باکتریایی  می توان 
توسط  پزشکی  پسماند های  میکروبی زدایی 
این دستگاه ها را صحه گذاری کرد، به نحوی 
قابلیت  ضدعفونی کننده  دستگاه  هر  که 
غیرفعال سازی میکروبی اسپورهای باکتری 
به میزان حداقل تا 6 کاهش لگاریتمی در 
پایه 10 را داشته باشد. شواهد و بررسی های 
وجود  از  حاکی  میدانی  و  آزمایشگاهی 
دستگاه های  عملکرد  در  متعدد  مشکالت 
غیرسوز بیمارستانی در کشور به دلیل نقایص 
و  نگهداشت  عدم  عدم کالیبراسیون،  فنی، 
راهبری مناسب و نبود امکانات برای رصد و 
نظارت کافی و وافی بر عملکرد یکایک این 

دارد. و  داشته  تجهیزات 
بیمارستان هایی که دارای  بر  اگر عالوه  حال 
این تجهیزات هستند، مراکزی چون مطب ها، 
دندانپزشکی ها،  تزریقات،  مراکز  کلینیک ها، 
رادیولوژی ها وآزمایشگاه های تشخیص طبی 
بالغ  را -که  مراکز خرد  و سایر  پژوهشی  و 
بر 4۲00 مرکز فقط در تهران است- در نظر 
بگیریم،  می بینیم که در مدیریت پسماندهای 
بیمارستانی به ویژه پسماندهای عفونی و تیز 
و برنده با مشکالت عدیده ای روبه رو هستیم 
که فشار مدیریتی و اجرایی آن به رغم عدم 
دوش  بر  همچنان  قانونی  تکلیف  و  الزام 

شهرداری های کشور سنگینی  می کند.
دارای  بیمارستان های  در  امروز  را که  آنچه 
مشاهده  می شود،  غیرسوز  سیستم های 
به  حالت  خوشبینانه ترین  در  بتوان  شاید 
تعبیر  عفونی  پسماندهای  کم خطرسازی 
دارد  ضرورت  است که  حالی  در  این  کرد. 
برای مدیریت یکپارچه پسماندهای پزشکی 
پسماندهای  انواع  همه  بر  مشتمل  که 
درمانی  مراکز  تمامی  و  پزشکی  خطرناک 
مقیاس  کوچک  مراکز  تا  بیمارستان ها  از 
اولویت دار  مسئله  یک  به عنوان   می شود 
تدبیری  زیست  محیط  و  حوزه سالمت  در 

اندیشید. اساسی 

محلی ها که در چهل سال 
گذشته سختی زندگی در کنار 
سایت زباله را تحمل کرده اند 

حاال می گویند جمع نکردن 
زباله فقط یک معنی دارد و آن 
هم این است که »می خواهیم 

تنبیهتان کنیم«. یکی از آنها 
می گوید: می خواهند بگویند اگر 
زباله سایر مناطق را جمع نکنیم 

هم همین وضع می شود. آنها 
می خواهند به ما بگویند ببنید 
اگر زباله خودتان جمع نشود 

چه حسی دارید؟ اما می گوییم 
چرا فکری اساسی نمی کنید؟

وضعیت برای اهالی روستای سراوان در استان گیالن سخت تر از گذشته شده است. آنها که از اواخر فروردین امسال، به مدت دو هفته 
مقابل ورودی سایت زباله ایستادند تا دیگر زباله ای به جنگل نرود، هشتم اردیبهشت با برخورد سخت نیروی انتظامی روبه رو شدند. 
بیست و  دو نفر بازداشت شدند. حاال پس از کمتر از 20 روز بار دیگر پای زباله ها به سایت باز شده است. اهالی روستا می گویند بعد از 
اتفاقات روز هشتم اردیبهشت، شهرداری دیگر زباله ها را از کوچه و خیابان های روستا جمع نمی کنند. آنها بارها با دهیاری و نهادهای 
دیگر تماس گرفته اند و جوابی نیامده. این درحالی است که مجید صالحی، دهیار روستای سراوان در پاسخ به »پیام ما« صرفا گوشی 
تلفن را قطع کرد. بدون آنکه بخواهد درباره وضع فعلی سراوان و سایت زباله توضیحی داشته باشد. همزمان با این نابسامانی رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست در کارگروه پسماند گفته است که استان های شمالی دیگر برای دفن زباله جا ندارند.

اوالدزاد: مسئوالن تنها در پی 
یافتن محلی برای ریختن یا 

به اصطالح دفن زباله هستند و 
از هیچ رویه علمی و تکنولوژی 

جدید استفاده نمی کنند. چرا 
که عمال نمی خواهند این معضل 

حل شود

|  
ان

جو
ن 

ارا
نگ

بر
 خ

گاه
ش

 با
 |

ایران از مهم ترین کشورهای میزبان پرندگان 
مهاجر است اما فعالیت های انسانی در چند 
هیرکانی  زیستگاه  شده  باعث  اخیر  دهه 
و  خشک  ها  تاالب  تغییر،  دستخوش 
موجب  عوامل  این  نابود شوند که  جنگل ها 
عبوری  مسیر  بخش  مهم ترین  تا  شده 

باشد. ناامن  مهاجر  پرندگان 
محیط زیست،  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
۷0 درصد از 560 گونه پرنده در ایران از نوع 
سال  طول  تمام  در  ما  مهاجرند.  پرندگان 
عرض های  از  هستیم که  مهاجرانی  میزبان 
کشورمان  به  راهشان  جنوبی  و  شمالی 
به  طوالنی  استراحتی  از  بعد  و  می رسد 
همه  این  با  می دهند.که  ادامه  مسیرشان 
جمعیت پرندگان مهاجر در دهه های گذشته 
زمان  هرچه  نیست  یکدیگر  با  قیاس  قابل 
پرندگان  تنوع  و  تعداد  گذشته،  بیشتری 
از  است.پرندگانپیش  شده  کمتر  مهاجر 
به  نیاز  اغلب  البرز،  رشته  کوه های  از  عبور 
استراحتی طوالنی و ذخیره چربی دارند، این 
اتفاق میلیون ها سال است که رخ می دهد و 
تاالب های شمال ایران محل استراحت آن ها 
در چند  انسانی  فعالیت های  اما  است  بوده 
دهه اخیر زیستگاه هیرکانی را به طور کامل 
تاالب های  است،  کرده   تغییر  دستخوش 
ساحلی  تاالب های  و  شده اند  نابود  جنگلی 
به  شدت  انزلی  و  بوجاق  میانکاله،  از جمله 

گرفته  قرار  انسانی  فعالیت های  تاثیر  تحت 
اند، این روند باعث شده در حال حاضر یکی 
از مهم ترین قسمت های عبور پرندگان مهاجر 
مولدترین  جمله  از  نباشد.تاالب ها  امن 
محیط های جهان است، این اکوسیستم به  
است  بوده  دنیا  زیستی  تنوع  عنوان گهواره 
که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری 
انواع  بقای  در  را  مهمی  نقش  نخستین، 
گونه های گیاهی و جانوری وابسته به خود، 
ایفا می کند. از سوی دیگر کمبود بارش در 
سال های اخیر وضعیت زیستگاه های آبی که 
میزبان  پرندگان مهاجر و سایر تنوع زیستی 

می کند. شکننده تر  را  است  منطقه 

طبیعی  امر  یک  گرچه  بارندگی ها  کاهش 
غیرمستقیم  صورت  به   می تواند  اما  است 
تغییرات  نتیجه  و  انسانی  عوامل  از  ناشی 
اقلیم و گرمایش جهانی باشد، با این  حال 
حقابه  عدم  تامین  با  اخیر  سال های  طی 
بیش   فشاری  تاالب ها،  زیستی  محیط 
باعث  و  شده  وارد  آن ها  به  ظرفیت  حد  از 
این  است، حال  آن ها شده  فراوان  تخریب 
زیستگاه های آبی محدود دیگر ظرفیت کافی 
برای میزبانی تعداد وسیعی از تنوع زیستی 
شرایط  این  و  ندارند  را  وحش  حیات   و 
بخش بزرگی از تنوع زیستی ما را محکوم  

می کند. فنا  به 

مسیر عبوری پرندگان مهاجر در کشور امن نیست
حیات وحش

جهاد کشاورزی گیالن: صدور 
مجوز برداشت شن و ماسه 

از سوی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت  بوده اما 
نظارتی بر نحوه برداشت 

نداشته اند و این معدن در 
مجاورت رودخانه سپیدرود 

بوده که نظارت بر آن با 
سازمان آب است

واکنش جهاد کشاورزی به گزارش 
»برداشت شن و ماسه به جای برنج«

به  واکنش  در  جهاد کشاورزی گیالن  سازمان 
گزارش »برداشت شن و ماسه به جای برنج« 
روزنامه »پیام ما« منتشر شد، درباره پیگیری 
این تخلف در آستانه اشرفیه توضیحاتی مطرح 
کرد.در گزارش »پیام ما« که چهارم اردیبهشت 
امسال منتشر شد، با توجه به شواهد موجود، به 
برداشت غیرقانونی شن و ماسه از 4۲ هکتار از 
شالیزارهای شهرستان آستانه اشرفیه و نابودی 
این میزان از شالیزارها اشاره شده بود. همچنین 
در گفت و گو با کارشناسان و افراد محلی بر این 
موضوع تاکید شده بود که چنین برداشت هایی 
برای شالیزارهای استان تا چه میزان خطرآفرین 
است و ادامه این روند می تواند امنیت غذایی 
کشور را تهدید کند. حاال روابط عمومی سازمان 
اراضی  امور  مدیر  از  نقل  به  جهادکشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن، جوابیه ای 
درباره این مطلب ارسال کرده که در ادامه آن را 

می خوانید:
روزنامه  در  شده  منتشر  مطلب  خصوص  »در 
»برداشت  عنوان  با  ما«  »پیام  زیستی  محیط 
شن و ماسه بجای برنج«، که بیانگر حساسیت 
زیستی  محیط  مسائل  خصوص  در  نگارنده 
است؛ به استحضار می رساند که سازمان جهاد 
کشاورزی پس از شکایات متعدد در سال های 
محکومیت  که  متعدد  آرای  صدور  و  ماضی 

استدالل  متاسفانه  و  بدوی  دادگاه  در  نامبرده 
قضات تجدید نظر به نظریه کارشناسان 5نفره 
و کار  امکان کشت  زراعی  خاک  تامین  با  که 
مهیا است، رای بر برائت نامبرده در تیر ماه 98 
اصرار گردید. مجددا از مهر ماه سال 98پرونده 
توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آستانه 
اشرفیه و سازمان مطبوع طرح شکایت گردیده که 
با پیگیری های مستمر جهاد کشاورزی شهرستان 
و حمایت دادگستری شهرستان با مصوبه شورای 
معدن  ماه  یک  حدود  بیت المال  حقوق  حفظ 
وقت  فرماندار  پیگیری های  با  بوده که  پلمب 
متخلف  علیه  پرونده  همزمان  شد.  بازگشایی 
بالغ بر 500صفحه در دادسرای  شهرستان آستانه 
در  است.  هیات کارشناسی  مرحله  در  اشرفیه 
ادامه پیگیری های جهاد کشاورزی شهرستان و 
دادستان محترم شهرستان در اسفند ماه سال 
1400با حضور رئیس کل دادگستری استان گیالن 
و هیات همراه و مدیران کل مرتبط ،دستور به 
تعطیلی معدن صادر گردید. خاطر نشان می گردد 
که صدور مجوز برداشت از سوی سازمان صنعت، 
گرفته  صورت  برداشت  برای  تجارت  و  معدن 
که متاسفانه نظارتی بر نحوه برداشت از سوی 
سازمان مذکور وجود نداشته و همچنین معدن 
بوده که  سپیدرود  رودخانه  مجاورت  در  مذکور 

نظارت بر آن با سازمان آب است.«

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

1ادامه از صفحۀ

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه 
ثبت ملک زرند    

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

رسمی
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008003490
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید مقدم زاده فرزند موسی به شماره شناسنامه 
153 صادره از در یکباب ساختمان مشتمل بر کارگاه 
به مساحت 683.80 مترمربع از پالک 839 اصلی 
واقع در زرند _ ریحانشهر خریداری از مالک رسمی 
خانم خدیجه مومنی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 5
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/۲/10-  تاریخ انتشار نوبت 

دوم:  1401/۲/۲5
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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در  هوا  شاخص کیفی  دیروز،   16 ساعت  تا 
ایستگاه کوه خواجه در زابل و همچنین فهرج 
دیروز  صبح  از  شن  توفان  بود.   500 کرمان 
شدت گرفته و گردوغبار دید افقی را کاهش 
داده است. دیروز نقاط وسیعی از شرق کرمان 
گرفتار این پدیده بودند و در فهرج و نرماشیر 
به علت توفان شدید شن و افزایش گردوغبار 
همه ادارات و مدارس تعطیل شدند. همزمان 
بود.  بهبهان هم 318  در  شاخص کیفی هوا 
این  به  نقطه  این سه  وضعیت خطرناک در 
و  بمانند  خانه  در  باید  افراد  است که  معنی 
خودداری  منزل  از  خارج  فعالیت های  از 
پایش  سامانه  در  نقشه ای که  بررسی  کنند. 

کیفی هوای کشور قرار گرفته است، در همین 
زمان چهار ایستگاه در جنوب غرب و جنوب 
شرق در وضعیت بنفش یا بسیار ناسالم قرار 
داشتند؛ ایستگاه های هندیجان در خوزستان 
نیز  بوشهر  استان  در  و   ۲۷9 شاخص  با 
ایستگاه های بندر دیلم با شاخص ۲31، گناوه 
دشتستان(  )در  برازجان  و   ۲66 شاخص  با 
وجود  با  بودند که  نقاطی   ۲4۲ شاخص  با 
شرایط  میکرون   10 از  کوچکتر  معلق  ذرات 
بر  یعنی شرایطی که  داشتند؛  ناسالم  بسیار 
از فعالیت های طوالنی  باید  افراد  اساس آن 
کنند.  خودداری  منزل  از  خارج  سنگین  یا 
وضعیت در بسیاری نقاط نیز قرمز و ناسالم 

امیدیه  ایستگاه  خوزستان  در  جمله  از  بود، 
بوشهر  ایستگاه های  بوشهر  استان  در    ،1۷6
160 و منطقه ویژه اقتصادی پارس- پارس ۲ 
163، در استان کرمان ایستگاه های راور 16۷، 
در کرمان و سیستان و بلوچستان  بافق 156. 
پدیده ای که شهروندان تجربه می کنند، توفان 
شدید شن و گردوغبار است. صبح دیروز این 
غبار که سه برابر حد مجاز و خطرناک گزارش 
شده بود، مناطق وسیعی از شرق کرمان را در 
برگرفت و شهرستان های فهرج و نرماشیر را 
تعطیل کرد و جاده فهرج، زاهدان را بست. از 
اینطور که رئیس مرکز اطالعات  سوی دیگر 
و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 

روز  تا  یکشنبه  از  هم  هراز  محور  داده  خبر 
بود. چهارشنبه مسدود خواهد 

و  رسید  هم  به شیراز  دیروز حتی  گردوغبار 
آغاز  غبار  از  مملو  آسمانی  با  را  صبح  مردم 
معاون  نهاوندی،  قاسم  که  اینطور  کردند. 
نظارت و پایش محیط زیست استان فارس 
از کارشناسان اداره کل هواشناسی نقل کرده، 
این گردوغبار منشأ خارجی و داخلی داشته 

است.
و  هواشناسی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
اطالعیه ای که دیروز صادر کرد، تا روز دوشنبه 
خراسان  در  به ویژه  شرق  جنوب  و  شرق  در 
و شرق  جنوبی،  شمال سیستان و بلوچستان 
با گردوخاک  همراه  شدید  باد  وزش  کرمان 
با احتمال رخداد توفان شن پیش بینی شده 
بعضی  در  )یکشنبه(  امروز  همچنین  است. 
جنوب  جنوب،  شرق،  شمال  مرکز،  مناطق 
غرب و غرب کشور وزش باد شدید همراه با 

می شود. پیش بینی  گردوخاک 

خاورمیانه، دومین 
تولیدکننده بزرگ غبار

ملی  ستاد  دبیر  طهماسبی،  محمد  علی 
سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار 
کشور دیروز با اشاره به مساحت ۲۷0 میلیون 
اطراف  در  گردوغبار  کانون های  کیلومتری 
ایران گفت: »خاورمیانه پس از صحرای بزرگ 
گردوغبار  بزرگ  تولیدکننده  دومین  آفریقا 
ایسنا  با  گفت وگو  در  او  است.«  جهان  در 
مدیریت  و  خشکسالی  تفاوت  توضیح  در 
منابع آب گفت: »خشکی ها دو نوعند؛ نوع 
که  است  خشکسالی  یا  عام  خشکی  اول 
استمرار آن به محیط زیست ضربه می زند. 
نوع دوم خشکسالی هیدرولوژیکی است که 
بر اثر مدیریت نامناسب منابع آب باالدست 
رخ می دهد. خشکسالی هیدرولوژیکی روی 
تاالب ها، دشت های سیالبی و اراضی زراعی 
تاثیرگذار است؛ در حالی که خشکسالی عام 
پوشش  روی  و  دارد  تاثیرات گسترده تری 

نیز موثر است.« گیاهی منطقه 
به گفته طهماسبی در  منطقه جنوب غرب 
غیرهیدرولوژیکی  غالب،  خشکسالی  آسیا، 
یا عام و بر اثر کمبود بارش رخ داده است. 
سطح مناطقی که به علت غبارخیز کاربری 
مرتع خود را از دست داده و اصطالحا مراتع 
اساس  بر  است.  شده  بیشتر  شده اند،  فقیر 
داخل کشور 34.6  غبارخیز  بررسی ها سطح 
میلیون هکتار است که 15 میلیون هکتار آن 
مراتع فقیر هستند.بر اساس اعالم ستاد ملی 
با عنوان ستاد سیاستگذاری و  گردوغبار که 
شناخته  پدیده گردوغبار  مدیریت  هماهنگی 
زراعی  اراضی  از  هکتار  میلیون  می شود، 3  
دیم و ۲ میلیون از زمین های کشاورزی آبی 
کانون  به  تاالب ها  از  هکتار  میلیون   1.5 و 
گردوغبار تبدیل شده اند و تبدیل به کانون های 
از دشت های سیالبی  برای بخشی  گردوغبار 

نیز اتفاق افتاده است.

بر  غبار  خارجی  کانون های  تاثیر  افزایش  با 
ایران، اصرار بر به کارگیری دیپلماسی بیشتر 
شده اما طهماسبی می گوید ایراد دیپلماسی 
هنوز  ایران  در  است که  این  زمینه  این  در 
مجموعه ای که بتواند همه این کشورها را زیر 

نداریم. بگیرد،  چتر  یک 
میلیون   ۲۷0 میانگین  به طور  او  گفته  به 
کانون  منطقه  کشورهای  اراضی  از  هکتار 
غرب  جنوب  و  غرب  در  هستند؛  گردوغبار 
هکتار  میلیون   90 با  عربستان  کشور 
است  گردوغبار  کانون  نخستین  مساحت 
هکتار،  میلیون   ۲4 با  عراق  کشورهای  و 
بعدی  رده های  در  سوریه  و  امارات  یمن، 
سیاستگذاری  ملی  ستاد  دبیر  دارند.  قرار 
با  می گوید  گردوغبار  مدیریت  هماهنگی  و 
برای  بیشتری  مساحت  امارات  در  اینکه 
عراق  و  سوریه  دارد،  وجود  تولید گردوغبار 
جنوب  از  عربستان  تاثیرگذارترند.  ایران  بر 
و مرکز خود که بیابان ربع الخالی قرار دارد 
گردوغبار  خود  شمالی  مناطق  از  همچنین 
شرق  در  می کند.  گسیل  ایران  سمت  به 
صحرای  و  ترکمنستان  نیز  شرق  شمال  و 
قره قوم تاثیرگذارند و افغانستان و پاکستان 

هستند. بعدی  رده های  در  نیز 

با این همه بیشترین مشکل ما از نظر تکرار 
و غلظت گردوغبار از سمت عراق است. عالوه 
روی  غیرمستقیم  به طور  نیز  ترکیه  این  بر 
این مسئله نقش دارد اما همه مسئله ترکیه 
نیست. »در واقع رودخانه های منتهی به دریا 
تنها روی تاالب ها و اراضی کشاورزی موثرند. 
کانون  هکتار  میلیون   ۲3.8 عراق  در  ما 
گردوغبار داریم که به علل مختلف نظیر جنگ، 
خشکسالی و تخریب مرتع و بخشی نیز به 
نامناسب آب پدید آمده اند.«  علت مدیریت 
بنابراین باید نسخه ای جداگانه برای هر کشور 
در نظر گرفت و بر اساس اولویت ها عمل کرد.

توفان شن جنوب شرق و گردوغبار جنوب و جنوب غرب کشور را فرا گرفت

جدال توفان و غبار در آسمان جنوب
با خیزش توفان شن در گستره بزرگی از شرق کرمان، در فهرج و نرماشیر اداره ها و مدرسه ها تعطیل شدند
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشور: 1.5 میلیون هکتار از تاالب ها کانون گرد و غبار شده است

بر این تاراج برچسب 
قانون نزنید

با افزایش تاثیر کانون های 
خارجی غبار بر ایران، اصرار بر 
به کارگیری دیپلماسی بیشتر 
شده اما طهماسبی می گوید ایراد 
دیپلماسی در این زمینه این است 
که در ایران هنوز مجموعه ای که 
بتواند همه این کشورها را زیر یک 
چتر بگیرد، نداریم

|پیام ما| چتر غبار باز هم بر آسمان کشور سایه انداخت و نفس کشیدن در بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را سخت تر کرد؛ 
نقاطی با برخاستن توفان شن و و نقاطی دیگر با فعال شدن کانون های غبار خارجی و داخلی. همزمان با اینکه بحث درباره کانون های خارجی غبار 
داغ است و مقامات ایران و ترکیه درباره سدسازی های کشور همسایه و نقش آن در خیزش غبار در عراق و سوریه و رسیدن آن به ایران جدل می کنند، 
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشور دیروز از کانون های فعال غبار در داخل کشور صحبت کرد و گفت 1.5 میلیون هکتار 

از بستر تاالب هایی که به دلیل خشکسالی و تخصیص نیافتن حقابه خشکیده اند، به کانون گردوغبار تبدیل شده است.

بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسی و اطالعیه ای که 

دیروز صادر کرد، تا روز دوشنبه 
در شرق و جنوب شرق به ویژه 

در خراسان جنوبی،  شمال 
سیستان وبلوچستان و شرق 
کرمان وزش باد شدید همراه 
با گردوخاک با احتمال رخداد 

توفان شن پیش بینی شده است. 
همچنین امروز )یکشنبه( در 

بعضی مناطق مرکز، شمال شرق، 
جنوب، جنوب غرب و غرب کشور 

وزش باد شدید همراه با گرد و 
خاک پیش بینی می شود

|  
رنا

 ای
 |

رفیعی: در حوزه های شرق، 
جنوب و حتی در حوزه هایی از 
غرب تهران  چشمه های بالفعل 
و وسعت زیادی چشمه بالقوه 
گردوغبار داریم

پایش

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
منشا گردوغبارهای اخیر تهران داخلی است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره 
به وجود چشمه های ریزگرد بالفعل و بالقوه فراوان 
در اطراف تهران گفت: »با توجه به اینکه رویداد 
اخیر گردوغباری در تهران در اردیبهشت ماه رخ 
داد، حتمًا احتمال تکرار این رویداد در ماه های 
آتی به ویژه در تابستان وجود دارد.« این اظهار 
نظر در حالی است که در هفته های گذشته این 

پدیده بیشتر به کانون های خارجی غبار نسبت 
داده شده است.سمیه رفیعی با تاکید بر لزوم 
بررسی مستقل هر رویداد در خیزش گردوغبار و 
وقوع توفان های گردوغباری، به ایسنا گفت: »یکی 
از اشتباهاتی که اغلب در کشور مرتکب می شویم 
این است که اظهار نظرهای متفاوتی درباره یک 
رویداد آلودگی مطرح می شود. بیشترین منشأ 

اتفاقی که هفته پیش در تهران رخ داد، داخلی 
است. در اطراف تهران چشمه های ریزگرد بالفعل 
و بالقوه فراوانی از جمله تاالب بندعلیخان ورامین 
برنامه  نیز  زمینه  این  در  متاسفانه  که  داریم 
خاصی برای مدیریت این کانون ها وجود ندارد. 
در حوزه های شرق، جنوب و حتی در حوزه هایی از 
غرب تهران نیز چشمه های بالفعل و متاسفانه کلی 

چشمه بالقوه ریزگرد داریم.«او با تاکید بر اینکه 
در تهران با بحران آلودگی هوا مواجه ایم، افزود: 
»این حق مردم است که بدانند در زمان بحران 
چه تدابیری باید بیندیشند؛ باید به مردم درباره 
منشأ آلودگی ها و راه های مواجهه با آنها اطالعات 
نمایش گر  تابلوهای  اینکه  نه  شود  داده  دقیق 
آلودگی هوا در بحرانی ترین مواقع در نقاطی از 
تهران خاموش باشند.«رئیس فراکسیون محیط 
زیست مجلس تصریح کرد: »با توجه به اینکه 
رویداد اخیر گردوغباری در تهران در اردیبهشت ماه 
رخ داد، حتمًا احتمال تکرار این رویداد در ماه های 

درباره  دارد.«او  وجود  تابستان  در  ویژه  به  آتی 
میزان بیماری زایی ریزگردها در کشور نیز گفت: 
»اثرگذاری بیماری زایی گردوغبارهایی که با منشأ 
خارجی به فالت مرکزی ایران می رسند، بیشتر 
از اثرگذاری بیماری زایی شهرهای مرزی است 
چون ذرات درشت تر و سنگین تر پیش از رسیدن 
به مرکز کشور فرونشین می شوند و ذرات ریزی 
دارند  را  تنفسی  به دستگاه  قابلیت رسوب  که 
بار  اگر  این ذرات  وارد فالت مرکزی می شوند؛ 
منشا  خودشان  باشند،  نداشته  اضافی  آلودگی 

بیماری هایی در دستگاه تنفسی هستند.«
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تیپ  پیکان  وانت  سیستم  سواری 
سفید  رنگ  به   1383 مدل   1600
ن   ۹51 انتظامی  شماره  به  روغنی 

به شماره موتور  ایران 83   3۹
شماره  به  و   11283014250
نام  به  و   83۹010۹6 شاسی 
مفقود  فر  زمانی  رضا  محمد  م 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

می باشد

،سند   سبز   برگ  و  پالک  کارت 
ماشین سواری پراید به شماره پالک 
67 ج 476 ایران 84 بنام علی اکبر 
ملی 251138۹886  با کد  مرادی 

شماره شناسنامه 5 محل صدور 
سفید  رنگ   88 مدل  الرستان 
شماره موتور 2846876 شماره 
 S1412288228641 شاسی 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

شناسنامه(  سبز)  برگ  و  سند 
خودروی  سواری پراید تیپ سایپا 
مدل  ای-متالیک  نقره  ای   141
1385،شماره انتظامی 718 ص 

22 ایران 4۹ به شماره موتور 
شاسی  شماره  و   1736263
نام  به   S1482285181485
قشقایی  شوری  دره  شهاب 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

کامیون  سبز)شناسنامه(  برگ 
کمپرسی بنز تیپ آل.آ.کا ۹11/36 
نارنجی-روغنی مدل 1365،شماره 
انتظامی 12۹ ع 22 ایران 4۹ به 

و   10024146 موتور  شماره 
شماره شاسی  1652044۹ به 
مفقود  محجوب  مسعود  نام 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
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آگهی   مزایده عمومی یک مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص(درنظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 50تن  سیم مسی  اسقاط دپو شده درانبار مرکزی  شرکت را  از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده  محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه1401/02/26 می باشد.

شماره فراخوان درسامانه ستاد1001005104000003
1-نشانی دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص(به نشانی رشت بلوار 
امام خمینی باالتراز میدان مصلی رشت شماره ثبت 2۹52 وشناسه ملی 10861644۹26وکداقتصادی 

4113348۹67۹4 وکدپستی 418886774۹
2- موضوع مزایده : عبارتست از فروش انواع سیم مسی)50تن(  اسقاط  موجود درانبار مرکزی شرکت 
فروشنده به نشانی رشت -کیلومتر 10جاده رشت -قزوین ابتدای ورودی کنف کار به شرح لیست پیوست   

تبصره یک : انواع سیم مسی اسقاط صرفًا به شرکت های تولیدکننده سیم وکابل وکارخانجات ذوب فلزات 
فروخته می شود .هیچ گونه نمایندگی شرکت های قابل پذیرش نمی باشد 

تبصره دو  : بهای سیم مسی  اسقاط فروخته شده بصورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه شده 
فروشنده دریافت خواهد گردید . 

3- محل خرید اسناد مزایده :  ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
   http://www.setadiran.ir

4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب : مبلغ 500,000 ریال )پانصد هزار ریال(  ازطریق سامانه ستاد وبصورت 
الکترونیکی قابل پرداخت می باشد

به  جمعا  مزایده  در  شرکت  معتبر(  بانکی  ضمانتنامه  یا  واریزی  )فیش  تضمین  مبلغ  و  نوع   -5
مبلغ4,115,000,000ریال بر اساس بند 10 برگ شرایط مزایده می باشد.

6- مهلت فروش اسناد : از تاریخ1401/02/26 لغایت تاریخ 1401/02/31  
7- زمان بازدید انبار : همه روزه ساعت 8 لغایت 13 از تاریخ 1401/02/26 لغایت 1401/03/10 با هماهنگی 

ومعرفی نامه  امورتدارکات وانبارها 
8- محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت : ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثرتا پایان وقت 

اداری روزسه شنبه مورخ 1401/03/10
۹- تاریخ و مکان بازگشائی پاکات مزایده : روزچهارشنبه مورخ1401/03/11 رأس ساعت 11:30  سالن  جلسات 

شماره دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد. حضور شرکت 
کنندگان درمزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است 

تبصره :پاکت الف شامل تضمين فرآیند ارجاع کار )شرکت در مزایده (عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می 
بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاپایان وقت اداری  مورخ 1401/03/10 تحویل اداره دبیرخانه  شرکت توزیع 

نیروی برق استان گیالن گردد. .
10- فروشنده در قبول یا رد هر يك یا تمام پيشنهادات شركت كنندگان در مزايده مختار مي باشد.

11- شماره تلفن تماس : 013-33663006
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر وثبت نام درسامانه مذکور 0211456

13- به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد 

14-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده 
واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 

15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( 
می باشد.

16- قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ومطابق جدول پیوست  ابراز گردد و 
برنده مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.

ودرصورت انعقاد قرارداد یا سفارش 10درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز اخذ می گردد . 
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.

http://www.gilanpdc.ir-   http://tender.tavanir.org.ir:  آدرس اینترنتی
http://iets.mporg.ir

INFO@GILANPDC.IR  : پست الکترونیکی

شرکت توزیع نیروی  برق استان گیالن

فروش انواع سیم مسی  اسقاط  1401-3 ول
ت ا

نوب

نوبت اول:1401/۲/۲5         نوبت دوم:1401/۲/۲6

| دانشجوی ارشد باستان شناسی |

| فاطمه سادات فاطمی  نویسی |

»نمانیم کین بوم ویران کنند
همی غارت از شهر ایران کنند«*

مجلس انقالبی، طرحی را در دستور کار خود قرار 
داده که در صورت تصویب، حفاری های غیرمجاز 
و غارت آثار باستانی و میراث کهن این سرزمین 

را مشروعیت خواهد بخشید.
و  باستانی  اشیای  از  بهینه  »استفاده  طرح 
 46 امضای  با  اخیر  روزهای  در  که  گنج ها« 
نماینده به مجلس ارائه شده است، بیشتر از 
را  مجلسیان  این  فرهنگی  دغدغه های  آن  که 
به  را  تجاری شان  دل مشغولی های  دربرگیرد، 
تصویر کشیده است؛ چرا که در مزایای تعریف 
و  فرهنگی  مزیت  هیچ  طرح  این  برای  شده 
مبتنی بر حفظ میراث معنوی و فرهنگی لحاظ 
نشده و اصواًل با تمام مفاهیم رشته های مرتبط 

بیگانه است. با میراث فرهنگی 
و  ارزآوری  و  اشتغال زایی  اندیشه  اگر  اینان 
ایجاد ردیف بودجه برای حفظ میراث فرهنگی 
داشته اند، چه بسا هزاران مسیر سهل العبور و 
شایسته تر! چنان که مهر تصویب بر حفاری های 
غیرمجاز و قلع و قمع میراث ارزشمند و هزاران 
ساله باستانی که از معدود افتخارات باقی مانده 
در قیاس با سایر ممالک و تمدن های دیرین 
بشری ا ست چیزی جز قانون مند کردن تاراج و 
یغماگری آثار کهن ایران را در پی نخواهد داشت.

طرح  چنین  بر  و  بود  ایرانی  می توان  چگونه 
میراث کشی صحه گذاشت؟ این نمایندگان به 
راستی کیستند و چگونه می خواهند از تاریخ، 

تمدن و اعتبار این کیان دفاع کنند؟
آموخته ایم که بخش  اولیه مان  آموزه های  در 
دل  در  سرزمینی  هر  غنی  فرهنِگ  عظیم 
برخی  حتی  و  دارد  جای  پربارش  گذشته   
تاریخ و تمدنی  برای داشتن چنین  کشورها 
سرمایه  گذاری های کالن کرده و برای خودشان، 

می سازند. جعلی  تاریخ 
را دزدانی  امروز حفاران غیرمجاز  تا  اگر چه   
پنداشته و می پنداریم که دائمًا از دست قانون 
فراری  بوده اند، با تصویب چنین طرحی همان 
دزدان مشروعیت قانونی یافته و همان اعمال 
دردسری  و  مانع  هیچ گونه  بدون  را  مجرمانه 

دنبال می کنند.
این نمایندگان اگر درکی از  تمدن کشوری که 
در آن پرورش یافته اند داشتند، این چنین روی 
تاراج سرپوش نگذاشته و به بهانه واهی آن که راِه 
نجاتی پیش پای میراث کهن سرزمین مان قرار 
می دهند، این طرح غیرمتمدنانه را به مجلس 
ارائه نمی کردند که حاصلی جز به یغما بردن و 

نابودی آثار تمدن بزرگ ایران نخواهد داشت.
آموخته های  با  بیگانه  اهداف طرح شان چنان 
باستان شناسی و حتی منطق است که ذهن هر 
انسانی را به چرایی وامی دارد و متوجه فساد 
عقالنیت  از  دور  به  طرِح  این  پشت  بر  حاکم 
برسد،  تصویب  به  اگر   که  طرحی  می کند. 
مواجه می کند.  با خطر  را  ایران  ملی  حیثیت 
دیری نخواهید پایید که جویندگان گنج با انواع 
دستگاه های مدرن و بیل و کلنگ و با روش های 
غیرعلمی به جان خاک بی گناه افتاده و دیگر 
نقطه ای از این سرزمین از شر این سودجویان 
و مهاجمین و دالالن فرهنگ و تمدن ایران در 

امان نخواهد بود!
مبادا رسد آن روز...

*فردوسی



پیامک شما را دربـاره 
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»پیام ما« تاثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی کشورها را بررسی می کند

 بحران غذا، سهم آفریقا و خاورمیانه
 از جنگ

بحران  تولید غالت و کود های شیمیایی، به زنجیره جهانی تامین مواد غذایی ضربه زده  است

بیشتر کشورهای جهان ذخایر 
استراتژیک غالت دارند، اما 

معموال از این ذخایر برای 
مصارف اضطراری خانگی، 

آنهم در شرایط دشوار استفاده 
می کنند. تولید کود شیمیایی 

نیز به شدت به استخراج منابع 
و توسعه زیرساخت ها بستگی 
دارد. یک کشور نمی تواند مواد 

اولیه ای را که ندارد، تولید کند و 
حتی اگر هم تولید کند، سال ها 
طول می کشد تا زیرساخت های 

فرآوری و پردازش و صادرات 
آنها ایجاد شود

اگر تا پیش از این، در مورد 
روند ادامه دار افزایش قیمت 

مواد غذایی تردیدی وجود 
داشت، جنگ اوکراین این 

تردیدها را برطرف کرده است. 
این که این افزایش قیمت ها 
قرار است تا کجا ادامه یابد، 

کامال به مدت زمان جنگ 
بستگی دارد

|  
AP

  |

7400 سازه فاقد آبگذری 
سیالب در ایران داریم 

منابع  مدیریت  در شرکت  مسئول  مقام  یک 
آب ایران از شناسایی هفت هزار و 400 مورد 
شهرها  محدوده  در  غیراصولی  تقاطعی  سازه 
آبگذری سیالب  فاقد  که  روستاهای کشور  و 
هستند، خبر داد. به گزارش شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، جواد حاجیانی اظهار کرد: بعد 
از ارزیابی سیالب های اخیر، وزارت نیرو تاکنون 
تقاطعی  و 400 مورد سازه  بر هفت هزار  بالغ 
غیراصولی را شناسایی کرد، این وزارتخانه برای 
برنامه ریزی و پیگیری علل انسداد به متولیان 
امر )وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور( 
اعالم کرده که تاکنون کمتر از 3 درصد )164 
مورد( از این نقاط رفع انسداد شده است. او 
ادامه داد: این سازه های تقاطعی غیراصولی به 
آبگذری  ظرفیت  تناسب  فقدان  مانند  دالیلی 
با ریسک سیالب قابل قبول )با توجه به نوع 
کاربری اراضی مجاور(، انسداد دهانه های پل 
به دلیل ترسیب رسوبات یا استفاده به عنوان 
مقطع  به  نسبت  نامناسب  جانمایی  معبر، 
عدم  آن،  حریم  و  بستر  حد  یا  و  رودخانه 
رودخانه ها  از  برخی  عمومی  فرسایش  لحاظ 
فاقد  تقاطعی  سازه های  تثبیت  و  طراحی  در 
آبگذری سیالب هستند. مدیرکل دفتر توسعه 
دیسپاچینگ  و  بهره برداری  فنی،  نظام های 
بر  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  برقآبی 
در  شده  شناسایی  گلوگاه های  رفع  ضرورت 
آبگذری سیالب تأکید کرد و گفت: باتوجه به 
و  شده  شناسایی  آبگذری  گلوگاه های  تعدد 
نقش این سازه ها در تشدید خسارات ناشی 
اخیر، الزم  ویژه در سیالب های  به  از سیالب 
است به منظور تصمیم گیری در خصوص نحوه 
حذف، بهسازی و اصالح شرایط فنی هر سازه، 
موضوع در قالب جلسات کارشناسی مشترک 
فی مابین شرکت های آب منطقه ای، ادارات راه 
و شهرسازی استان ها و شهرداران ذی ربط به 

بررسی شود. تفکیک 

سه بیمار مبتال به تب 
کریمه کنگو بهبود یافته اند 
از  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  مشاور 
به  مبتال  بیمار  تاکنون 3  ابتدای سال جاری 
بیماری تب کریمه کنگو شناسایی شده اند که 
یافته اند.به  بهبود  و  درمان شده  مورد  هر سه 
گزارش سازمان دامپزشکی کشور، امین اسدی 
گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 3 بیمار 
شناسایی  تب کریمه کنگو  بیماری  به  مبتال 
شده اند که هر سه مورد درمان شده و بهبود 
یافته اند. خوشبختانه مورد فوت ناشی از ابتالء 
به CCHF نداشته ایم. او اعالم کرد که در فاز 
حاد بیماری، بین 10 تا 40 درصد احتمال دارد 
که بیمار فوت کند. تشخیص و درمان بیماری 
و  است  مهیا شده  در کشور  تب کریمه کنگو 
در هر نقطه ای از کشور امکان انتقال نمونه و 
بیماران  دارد.  وجود  بیماری  نهایی  تشخیص 
به  عالمت،  اولین  مشاهده  صورت  در  باید 
مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند. اسدی 
 ،)CCHF( اضافه کرد: بیماری تب کریمه کنگو
اولین بار در سال 13۷8 به طور رسمی و قطعی 
از جمله  و شناسایی شد.  تأیید  ما  در کشور 
روش های انتقال ویروس CCHF را می توان 
به گزش انسان توسط کنه آلوده، تماس انسان 
با ترشحات و خون حیوان آلوده و تماس فردی 

با بیمار مبتال به تب کریمه کنگو را نام برد.

داد  رخ  زمانی  در  اوکراین  به  روسیه  حمله  
تامین  که بخش کشاورزی جهان و زنجیره 
دخالت  به واسطه  آن  از  قبل  از  غذایی  مواد 
داشت.  شکننده  وضعیتی  گوناگون،  عوامل 
سراسر  در   ۲0۲1 سال  در  خشکسالی ها 
این  شد  موجب  کانادا،  و  متحده  ایاالت 
و  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  که  کشور  دو 
هستند،  غالت  سایر  و  گندم  صادرکنندگان 
آب و هوای  کنند.  برداشت  کمتری  محصول 
محصوالت  عمده  صادرکنندگان  به  خشک 
کشاورزی در نیمکره جنوبی نیز صدمه زد و 
را  مانند ذرت  از غالت  برخی  حجم صادرات 
تولیدکنندگان کوچک تر  داد.  کاهش  بازار  در 
رنج  از خشکسالی  نیز  عراق  و  مانند سوریه 
نتیجه  در  و  یافته  کاهش  تولیدشان  برده، 
برای واردات محصوالت غذایی  آنها  تقاضای 
افزایش یافته است. و در این میان روسیه، 
سهمیه  جهان،  گندم  صادرکننده  بزرگترین 
صادرات خود برای سال ۲0۲۲ را کاهش داد 
تا نیاز داخلی اش را تضمین کند. حتی قبل از 
جنگ روسیه و اوکراین هم پیش بینی وزارت 
بخش  عملکرد  باره  آمریکا  دولت  کشاورزی 
 ۲0۲۲-۲0۲1 سال های   در  جهان  کشاورزی 
در خصوص کاالهای حیاتی مانند گندم، ذرت 
و دانه های روغنی این بود که عرضه کمتر  و  
در  سیلوها   ذخایر  و  شده  بیشتر  تقاضای 
کشورها کاهش خواهد یافت. این پیش بینی 
جنگ  و  است  پیوسته  وقوع  به  حاال  دقیق 
را  وقوعش  سرعت  نیز  اوکراین  و  روسیه 

کرده است. بیشتر 
 از سوی دیگر افزایش قیمت انواع کود های 
شیمیایی از نیمه دوم سال گذشته به وخامت 
پایان سال  افزود. تصمیم روسیه در  اوضاع 
گذشته برای ممنوعیت صادرات کود نیترات 
را بدتر کرد  تا ماه آوریل سال ۲0۲۲ اوضاع 
صادرات  اعالم کرد  نیز  چین  سو،  آن  در  و 
سال  ژوئن  تا  حداقل  را  فسفات  کودهای 
۲0۲۲ ممنوع می کند. قیمت باال در کنار کمبود 
کودهای شیمیایی در پایان سال ۲0۲1 باعث 
شد بسیاری از کشاورزان از جمله کشاورزان 
زمین های  آینده  فصل  برای  اوکراینی 
برنامه ریزی کرده   آنچه  به  نسبت  را  کمتری 
این، کمبود  بر  ببرند. عالوه  بودند زیر کشت 
شد که کشاورزان  باعث  کود های کشاورزی 
تصمیم به کشت محصوالتی بگیرند که نیاز 
اوکراین،  در  برای مثال  دارد.  به کود کمتری 
شیمیایی  کود  که  ذرت  مانند  محصوالتی 
بیشتر در مقایسه با دیگر محصوالت نیاز دارد، 

شد. کمتر کشت  بسیار 
پاندمی  تاثیرات منفی  این عوامل،  از  فارغ   
نیز  را  جهان  بخش کشاورزی  بر   19 کوید 
منفی  تاثیرات  این  نادیده گرفت.  نمی توان 
لجستیک  و  انرژی  بخش  در  خصوص  به 
بسیار نمود داشت. به راه افتادن دوباره  چرخ 
اقتصاد جهانی در سال ۲0۲1، باعث افزایش 
فعالیت های صنعتی در سراسر جهان شد و 
این از سرگیری همزمان فعالیت های صنعتی 
در سراسر جهان به انرژی نیاز داشت. بنابراین 
و  یکباره  به  انرژی  برای  تقاضای کشورهای 
نتیجه  در  یافت.  افزایش  همزمان  به طور 
قیمت انرژی نیز در جهان بیشتر شد. وقتی 

در  معموال  می یابد،  افزایش  انرژی  قیمت 
به  می  گذارد.  اثر  حمل ونقل  بخش  در  ابتدا 
این ترتیب بود که هزینه حمل ونقل کاالها نیز 
افزایش یافت. عالوه بر این، محدودیت های 
طوالنی مدت لجستیکی که به واسطه پاندمی 
قیمت  شد  باعث  بود،  شده  ایجاد   19 کوید 
مواد  از جمله  نهایی،  اولیه مدت محصوالت 
غذایی افزایش یابد. اگرچه کمبود نیروی کار 
غذایی  مواد  فرآوری  و  بخش کشاورزی  در 
در سال ۲0۲1 در مقایسه با سال ۲0۲0 بسیار 
در  مشکالتی  همچنان  اما  است،  شده  بهتر 
مدام  نیروی کار  و  دارد  وجود  این بخش ها 
درخواست افزایش دستمزد را مطرح می کند 
غذایی  مواد  قیمت  افزایش  بر  نیز  اینها  که 
در  مواردی که  از  غیر  البته  است.  تاثیرگذار 
دیگری  موثر  عوامل  می توان  شد،  ذکر  باال 
در  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  در خصوص 

کرد. ذکر  سراسر جهان 

بی ثباتی بازار
جنگ اوکراین باعث حذف دو تولیدکننده 

عمده غالت و دانه های روغنی و سایر اقالم 
کشاورزی از بازار های جهانی شد و در نتیجه 
آن  نتیجه  در  و  بی ثباتی  از  عظیمی  سطح 
افزایش قیمت  ها را به بازار جهانی محصوالت 
در  اوکراین  و  روسیه  تزریق کرد.  کشاورزی 
مجموع ۲8.5 درصد از صادرات جهانی گندم، 
درصد   ۲9.6 ذرت،  صادرات  از  درصد   18.۷
صادرات  از  درصد   ۷8.3 و  جو  صادرات  از 
رژیم  در  اصلی  مواد  که  آفتابگردان  روغن 
به  را  هستند  دام  خوراک  و  انسان  غذایی 
خود اختصاص داده اند. از روزهای اول جنگ، 
روسیه  جنگی  کشتی های  حضور  به واسطه  
بسته شده و بسته باقی مانده اند. در تاریخ 
نهم ماه مارس سال جاری،  کابینه اوکراین با 
جو، گندم  چاودار،  صادرات  قانونی،  تصویب 
سیاه، ارزن، شکر، نمک و گوشت را برای بقیه 
سال، ممنوع کرد. حتی قبل از این تصمیم، 
سال  کشاورزی  تولیدات  از  بزرگی  سهم 
انتظار  در  اوکراین همچنان در سیلوها   ۲0۲1
درصد   30 تقریبًا  میزان  این  بود.  حمل و نقل 
گندم، 45 درصد ذرت و یک چهارم تولید جو 
تصمیم  به حال  تا  بود.  آفتابگردان  روغن  و 
این است که این کاالها در سال ۲0۲۲ وارد 

نمی شوند. بازار 
با  نیز  خودش  روسیه  دیگر،  سوی  از 
مشکالتی مواجه است. اگرچه بنادر و خطوط 
کشتیرانی روسیه باز هستند، اما تحریم های 
غرب خریداران بالقوه، شرکت های کشتیرانی 
و شرکت های بیمه ی حمل ونقل را به وحشت 
روسیه  با  آنها  همکاری  مانع  و  انداخته 
حمل ونقل  کانتینرهای  یافتن  شده است. 
حمل ونقلی  شرکت های  کافی،  میزان  به 
و  باشند  روسیه  با  همکاری  به  حاضر  که 
به  بپذیرند  را  روسی  کاالهای  که  بنادری 
بر  عالوه  شده است.  دشوار  فزاینده ای  طور 
انجام  آمریکا  دالر  با  عمدتًا  تجارت کاال  این 
می شود اما دسترسی روسیه به منابع دالری 
محدود شده است. گمانه زنی ها نشان می دهد 
که تحریم های آتی که کشتی های کانتینربر را 
هدف قرار می دهد، صادرات غالت از روسیه را 

بیشتر به خطر می اندازد. این امر واردکنندگان 
غالت و دانه های روغنی را آسیب پذیر می کند.

در این میان کشورهایی که فورًا تحت تأثیر 
کشورهایی  می گیرند،  قرار  تحوالت  این 
نخست  دارند:  ویژگی  دو  که  هستند 
غالت  واردات  به  شدت  به  که  کشورهایی 
دوم  و  هستند،  وابسته  روغنی  دانه های  و 
کشورهایی که با روسیه و اوکراین به عنوان 
تأمین کنندگان اصلی این کاالها، قرارداد امضا 
مدیترانه  دریای  حاشیه   کرده اند. کشورهای 
اول  صف  در  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال  در 
می شوند.  متضرر  که  دارند  قرار  کشورهایی 
آسیب  بیشترین  امروز  به  تا  ترکیه  و  مصر 
را متحمل شده اند. ترکیه 40 درصد گندم و 
از  واردات  طریق  از  را  خود  ذرت  درصد   33
و  روسیه  می کند.  تامین  اوکراین  و  روسیه 
واردات گندم  از  درصد   ۷5 مجموعًا  اوکراین 
 51 همچنین  و  ذرت  واردات  از  درصد   50 و 
را  ترکیه  آفتابگردان  روغن  واردات  از  درصد 
تامین می کنند. مصر نیز تقریبًا 60 درصد از 
گندم و ذرت مصرفی خود را از طریق واردات 
تامین می کند و از این مقدار، 86 درصد از 
واردات گندم و 40 درصد از واردات ذرت خود 
را از روسیه و اوکراین دریافت می کند. ترکیه 
غذایی  مواد  شدید  تورم  با  حاضر  حال  در 
به  اعتراضات مردمی مربوط  و  روبه رو است 
افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور رخ 
جنگلداری  و  کشاورزی  وزارت  است.  داده 
ترکیه به مردم اطمینان داده که ذخایر غالت 
خوبی  وضعیت  محصول،  بعدی  برداشت  تا 
دارند، اما حتی اگر چنین باشد، عملکرد ترکیه 
نشان می دهد که قادر به مهار تورم و تثبیت 
ارزش لیر نیست. به عبارت دیگر، ترکیه هنوز 
راهی برای محافظت از مردم در برابر افزایش 
قیمت مواد غذایی، به ویژه موارد مربوط به 
واردات، پیدا نکرده است. مصر در حال حاضر 
دو سفارش عمده  گندم را لغو کرده  است و 
در یک مورد به دلیل گرانی بیش از حد و در 
مورد دیگر به نبود فروشنده، اشاره کرده است. 
دولت مصر به شدت به محصوالت گندم یارانه 
مصر  دولت  قبلی  تالش های  زیرا  می دهد 
ناآرامی های  باعث  یارانه ها  این  برای کاهش 
گسترده در این کشور شد. قاهره در ماه های 
مواد  یارانه های  است  مجبور  دوباره  آینده 
غذایی را کاهش دهد. بی ثباتی داخلی در هر 
آنها  جایگاه  به  توجه  با  این کشورها  از  یک 
در منطقه، نگران کننده خواهد بود. کشورهای 
وضعیت  نیز  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال 
بهتری ندارند. در مراکش، خشکسالی شدید 
ویژه گندم  به  واردات،  به  مراکش  وابستگی 
در چند سال گذشته  را  پز  و  روغن پخت  و 
وابستگی  مراکش  البته  داده است.  افزایش 
کمتری به واردات گندم دارد، اما تقریبًا تمام 
ذرت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین 

می کند.
به  مراکش  نیاز  درصد   ۲0 روسیه  و  اوکراین 
واردات گندم و کمتر از 10 درصد نیاز این کشور 
اواخر  تامین می کنند. در  را  واردات ذرت  به 
فوریه، گروهی به نام جبهه اجتماعی مراکش، 
قیمت  افزایش  علیه  را  سراسری  تظاهرات 
برای  تونس  کرد.  سازماندهی  غذایی  مواد 

واردات  از  واردات گندم و 60 درصد  از  نیمی 
ذرت خود به روسیه و اوکراین متکی است. 
دولت تونس اکنون به واسطه  افزایش شدید 
قیمت ها قادر به پرداخت هزینه محموله های 
واردات گندم نیست و کمبود گسترده غالت 
نیز  لبنان  شده است.  گزارش  این کشور  در 
از  را  از واردات غالت خود  تقریبًا 45 درصد 
روسیه و اوکراین تامین می کند. در دو سال 
گذشته واردات برای این کشور بسیار حیاتی 
 ۲0۲0 در سال  بیروت  بندر  انفجار  بوده است. 
و  ویران کرد  را  لبنان  غالت  سیلوهای  اکثر 
جبران  برای  زمان  آن  از  این کشور  مقامات 
کمبود پیش بینی شده  گندم تالش می کنند. 
در این میان، سوریه وابستگی نسبتًا کمتری 
به واردات غالت دارد این کشور برای تامین 
50 درصد غالت خود به خارج از کشور متکی 
است و روسیه و اوکراین در تامین این مقدار، 
 61 کشور  دو  این  دارند.  برجسته ای  نقش 
از  درصد   4۲ سوریه،  واردات گندم  از  درصد 
واردات جو و ۲0 درصد از واردات ذرت سوریه 
حاضر  حال  در  سوریه  می کنند.  تامین  را 
را آغاز کرده  است. در  آرد  جیره بندی گندم و 
از  این شرایط و در حالی که هیچ نشانه ای 
نمی شود،  دیده  کوتاه مدت  در  اوضاع  بهبود 
ناآرامی های مربوط به توده های مردم در این 

است. ناپذیر  اجتناب  تقریبًا  کشورها 

آینده به چه صورت خواهد بود؟
جنگ در اوکراین می تواند به تولید غالت 

در آینده نیز آسیب برساند. البته میزان این 
دارد.  بستگی  جنگ  زمان  مدت  به  آسیب، 
تخریب  آسیب،  این  عامل  مهم ترین  اما 
زمین های حاصلخیز است که حاال تبدیل به 
میدان نبرد شده اند. تحرکات نظامی در این 
آسیب  موجود  محصوالت  به  تنها  نه  مناطق 
محصوالت  کاشت  می تواند  بلکه  می رساند، 
فصل آینده را متوقف کند. استفاده از سموم 
از  معموال  مزارع گندم  برای  و کود شیمیایی 
می شود.  آغاز  )اسفند ماه(  مارس  ماه  اوایل 
در حالی که شخم زدن زمین ها اواخر مارس 
و اوایل آوریل از سر گرفته می شود. برداشت 
آوریل  تا  اوایل مارس  از  اوکراین  در  نیز  جو 
و  فروردین  در  نیز  ذرت  دارد. کاشت  ادامه 
بنابراین  می شود.  انجام  اردیبهشت  اوایل 
باید گفت  اوکراین  در  جنگ  یافتن  ادامه  با 
دسته  از  آن  خصوص  به  و  اوکراینی ها  که 
جنگی  مناطق  در  که  اوکراین  زمین  داران 
نمی  شوند.  کشت  به  موفق  قرارگرفته اند، 
فرآیندهای  مختل شدن  به  توجه  با  بنابراین 
نیز  بازارها  آینده،  سال  برای  محصول  تولید 

می شوند. بی ثبات 
نگرانی  یک  نیز  شیمیایی  موضوع کودهای 
شیمیایی،  کودهای  بازار  است.  دیگر  مهم 
همین حاال  نیترات،  کودهای  به ویژه 
نیاز برای برخی محصوالت را  کود های مورد 
روسیه  تحریم های  قیمت گذاری کرده است. 
منفی  تاثیر  کشور  این  از  کود  صادرات  بر 
نگذاشته زیرا در پایان سال گذشته میالدی، 
البته  شده بودند.  خارج  بازار  از  کودها  این 
همان زمان نیز هیچ تضمینی وجود نداشت 
که حتی اگر جنگی وجود نمی داشت، روسیه 

با  بگیرد.  سر  از  مه  ماه  در  را  صادرات کود 
این حال، تحریم های جدید ضربه بزرگی به 
صادرات کودهای شیمیایی از طریق بالروس 
باشد  جالب  برایتان  شاید  کرده است.  وارد 
بدانید که بالروس 1۷ درصد از نیاز جهان به 
اگر میزان تولید  کود پتاس تامین می کند. 
این  می  توان  بگیریم،  نظر  در  نیز  را  روسیه 
دو کشور سرجمع 30 درصد کود پتاس مورد 
نیاز جهان را تولید می کنند. بنابراین می توان 
گفت که حاال، 30 درصد از میزان مورد نیاز 
موجود  بازار  در  دیگر  پتاس  کود  به  جهان 
نیست. عامل بحران زای دیگر را نیز نباید از 
نظر دور داشت؛ روسیه همچنان به صادرات 
گاز به اروپا ادامه می دهد، اما کاهش عمده 
مانند  خریدارانی  به  روسیه  گاز  عرضه  در 
بلژیک که  و  هلند  لیتوانی،  لهستان،  آلمان، 
نیاز  مورد  نیترات  کود  از  درصد   16 مجموعا 
جهان را  تولید می  کنند، موجب تضعیف بازار 
جهانی کود های نیترات شده است. گاز طبیعی 
نیاز ضروری  تولید کود شیمیایی یک  برای 
است بنابراین در صورتی که بخش کشاورزی 
جهان در تامین کود مورد نیاز خود با مشکل 
مواجه شود، کاهش محصول رخ خواهد داد 
و این کاهش محصول به کاهش عرضه مواد 
غذایی به بازارهای جهانی انجامیده در نتیجه 
قیمت مواد غذایی در سراسر جهان افزایش 

یافت. خواهد 

آیا راه حلی هست؟
یک  وقتی  که  است  این  واقعیت 

می شود،  خارج  مدار  از  اصلی  تولید کننده  
افزایش عرضه ی جهانی بسیار دشوار است. 
اساس  بر  باید  غالت  تولید  مثال،  برای 
و  شود  ماهه  انجام  چند  زمان بندی های 
نمی  توان در آن عجله کرد. بیشتر کشورهای 
اما  دارند،  غالت  استراتژیک  ذخایر  جهان 
معموال از این ذخایر برای مصارف اضطراری 
استفاده  دشوار  شرایط  در  آنهم  خانگی، 
به شدت  نیز  شیمیایی  تولید کود  می کنند. 
زیرساخت ها  توسعه  و  منابع  استخراج  به 
مواد  نمی تواند  کشور  یک  دارد.  بستگی 
اگر  حتی  و  تولید کند  ندارد،  را که  اولیه ای 
تا  می کشد  طول  سال ها  کند،  تولید  هم 
زیرساخت های فرآوری و پردازش و صادرات 
آنها ایجاد شود. با این حال، منابع جایگزین 
وجود  و کودها  روغنی  دانه های  برای غالت، 
دارد. برای تامین گندم، ذرت و سایر غالت، 
و  قزاقستان  استرالیا،  متحده، کانادا،  ایاالت 
آرژانتین بهترین گزینه های جایگزین هستند. 
کمبود های  از  برخی  جبران  برای  استرالیا 
عرضه، محصول گندم بیشتری تولید کرد. از 
آنجایی که قیمت ها بسیار باال رفته و عرضه 
بسیار پایین آمده است، حتی تولیدکنندگان 
کوچک تری مانند رومانی، فرانسه و هند وارد 
اینکه  اما  رقابتی می شوند.  به شدت  بازاری 
داشته  غالت  صادرات  می تواند  کشور  یک 
حتما  نیست که  معنی  این  به  لزوما  باشد، 
این کار را می کند. معموال کشورها در شرایط 
و  حمایتی  سیاست های  غذا،  جهانی  بحران 
به  خود  غذایی  تولیدات  خصوص  در  بسته 

گذاشت. خواهند  اجرا 
صادرات  پیشتر  مجارستان  مثال،  برای 
غالت را برای حمایت از نیاز داخلی،  ممنوع 
دلیل  به  نیز  آرژانتینی  کرده است. کشاورزان 
ابهام موجود در قیمت گذاری و عدم اطمینان 
این  فروش  گندم،  قیمت  آینده  به  نسبت 

کرده اند. متوقف  را  استراتژیک  محصول 
برای  جایگزین  منابع  خصوص  در  اما  و 
شیمیایی،  کود های  عرضه ی  کمبود  تامین 
از  بسیاری  است.  پیچیده تر  موضوع کمی، 
کشورهایی که به دلیل بحران امنیت غذایی 
در معرض خطر بی ثباتی داخلی قرار دارند، 
همان کشورهایی هستند که می توانند کمبود 
کاهش  را  جهانی  بازارهای  به  کود  عرضه 
 9 الجزایر  و  مصر  مثال  عنوان  به  دهند! 
جهانی  بازار  به  را  نیترات  کودهای  درصد 
یکی  الجزایر  این،  بر  عالوه  می کنند.  عرضه 
است که  طبیعی  عمده گاز  تولیدکنندگان  از 
نیتروژن  یک عنصر کلیدی برای تولید کود 
محسوب می شود. مصر و مراکش بیش از 
را  پتاسیم  به کود  جهان  نیاز  از  درصد   30
و  بازار  وضعیت  به  توجه  با  می کنند.  تولید 
در  داخلی  ثبات  کود،  عرضه  عرضه   میزان 
این کشورها اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. 
چرا که هر گونه اختالل در صادرات کود این 
در چنین  آنهم  بازارهای جهانی،  به  کشورها 

بود. خواهد  فاجعه بار  بسیار  شرایطی، 
این،  از  پیش  تا  اگر  اینکه  کالم  خالصه 
قیمت  افزایش  ادامه دار  روند  مورد  در 
جنگ  داشت،  وجود  تردیدی  غذایی  مواد 
برطرف کرده است.  را  تردیدها  این  اوکراین 
است  قرار  قیمت ها  افزایش  این  که  این 
زمان  مدت  به  کامال  یابد،  ادامه  کجا  تا 
اینجای کار،  به  تا  اما  دارد.  بستگی  جنگ 
و  خاورمیانه  و  آفریقا  شمال  کشورهای 
مدیترانه  دریای  امتداد  در  که  کشورهایی 
متحمل  را  فشار  بیشترین  شده اند،  واقع 
خود،  نوبه ی  به  فشارهای  این  شده اند. 
دامن  را  منطقه  در  سیاسی  بی ثباتی  خطر 
خواهدزد؛ منطقه ای که کشورهایش پیش تر 
برخوردار  زیادی  چندان  ثبات  از  نیز  این  از 
نبوده اند. در چنین شرایطی هر کشوری که 
جمعیت کمتری داشته باشد، به تناسب از 
دیگر  به  می شود.  کاسته  بحرانش  شدت 

بهتر! کمتر،  نان خور  یک  سخن؛ 

را تشدید  و قیمت جهانی غالت  نیز مشکالت موجود در زمینه عرضه  اوکراین  روبه رو است، جنگ در  امنیت غذایی  بحران  با  جهان 
کرده است. این گزاره حتمی است. در این میان اگرچه افزایش قیمت مواد غذایی فشار بر اقشار مختلف را در سراسر جهان بیشتر 
کرده است اما کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به طور مستقیم فشار شدیدتری را متحمل می شوند. عالوه بر این، افزایش ناگهانی 
قیمت مواد غذایی به طور مستقیم، افزایش ناآرامی اجتماعی و بی ثباتی های داخلی را دامن خواهد زد. جنگ در اوکراین اگر به همین 
شکل ادامه یابد، می تواند ذخایر کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را در معرض خطر قرار دهد و این پارامتر، باعث افزایش بیشتر 

قیمت مواد غذایی می شود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه 
ثبت ملک زرند    

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

نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140160319008000158 هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجتبی حسن زاده فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 308009۲9۲9 صادره از زرند 
از  در یکباب خانه به مساحت ۲۲۲.40 مترمربع 
شهید  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۷561 پالک 
مالک رسمی خانم  از  یزدانی کوچه 9 خریداری 
مهناز مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 م/الف 16
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند

| روزنامه نگار |

| آرمین منتظری |
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به خصوص  ایران،  بزرگ  شهرهای  در 
تا  شد  اجرا  زیادی  طرح های  تهران، 
مردم  بین  در  دوچرخه سواری  فرهنگ 
طرح ها  این  متاسفانه  اما  بیفتد؛  جا 
راه  نتوانستند  بسیار،  تالش  علی رغم 
شهری  ساختار  فقدان  ببرند.  جایی  به 
جمله  از  سواران  دوچرخه  برای  مناسب 
دوچرخه سواری  مخصوص  الین  وجود 
اتوبان های  وجود  خیابان ها،  همه  در 
مناسب و کم خطر برای دوچرخه سواران، 
آزار  عدم  و  مناسب  فرهنگ 
تناسب  رانندگان،  توسط  دوچرخه سواران 
سالم،  دوچرخه های  وجود  و  قیمت 
مناسب و مجهز و ... همه و همه موانع 
اجرای طرح دوچرخه سواری در تهران و 

بودند. ایران  دیگر  شهرهای 
دوچرخه سواری  طرح  شکست  اگرچه 
فکر  این  بر  را  بسیاری  تهران  در  همگانی 
در  طرح  این  اجرای  اصوال  که  داشت 
شهرهای بزرگ و پرجمعیت و به خصوص 
مروری  اگر  اما  نیست  ممکن  پایتخت ها 
دوچرخه سواران  برای  مناسب  شهرهای  بر 
داشته باشیم متوجه می شویم که بسیاری 
زیادی  بسیار  جمعیت  هم  شهرها  این  از 
صنعتی  کشورهای  قلب  در  هم  و  دارند 
رو،  این  از  شده اند.  واقع  آمریکا  و  اروپا 
توسعه  طرح  اجرای  چگونگی  بررسی 
می تواند  شهرها  این  در  دوچرخه سواری 
و  الگوبرداری  جهت  ما  به  فراوانی  کمک 
شهرهای  در  مربوطه  طرح های  اجرای 

بکند. ایران  پرجمعیت  و  بزرگ 

پایگاه های آماری و اطالعاتی مختلف، دسته 
بندی های مختلفی از مناسب ترین شهرهای 
دنیا برای دوچرخه سواری و دوچرخه سواران 

)Bike-friendly cities( دارند. 
از  یکی    Trip to discover پایگاه 
گزارشی،  در  اخیرا  که  است  پایگاه هایی 
خود،  اطالعات  و  رویکرد  اساس  بر 
منسب ترین شهرهای جهان برای دوچرخه 
است.  کرده  معرفی  را  شهری  سواری 
بر  معمواًل  دوچرخه  دوستدار  شهرهای 
میزان   جمله  من  شاخص هایی  اساس 
 ،)accessibility( دسترس پذیری 
سیاست،  فرهنگ،  تجهیزات،  و  امکانات 

می شوند. رتبه بندی   ... و  ترافیک 
و  به معرفی مناسب ترین  این گزارش  در   
دوچرخه سواری  برای  دنیا  مناطق  برترین 

می پردازیم.  شهری 

آمستردام، دوستدار دوچرخه است 
فهرست  صدر  در  همیشه  آمستردام 
سراسر  در  دوچرخه  دوستدار  شهرهای 
جهان قرار دارد. تقریبًا 40 درصد از ترافیک 
شهر  این  است.  دوچرخه  به  مربوط  شهر 
دوچرخه سواری  مسیرهای  از  شبکه ای 
قطار  از  که  مسافرانی  دارد.  یافته  توسعه 
یکی  از  می توانند  مانده اند  جا  اتوبوس  و 
مراکز  در  گرفته  قرار  دوچرخه  هزاران  از 
رسیدن  برای  نقلیه  وسیله  این  نگه داری 
استفاده  و تحصیل خود خود  به محل کار 
عالئم  و  خیابانی  خطوط  آمستردام  کنند. 
برای  مشخصی  رانندگی  و  راهنمایی 
دوچرخه  فرهنگ  و  دارد  سواران  دوچرخه 

و  قوی  بسیار  بسیار  این کشور  در  سواری 
است. باال 

توریست ها  محبوب 
محبوب  فوق العاده  شهرهای  از  یکی 
کپنهاگ  دوچرخه سواران،  برای  اروپا 
این  در  که  کسانی  همه  تقریبًا  است. 
دارند  دوچرخه  می کنند  زندگی  شهر 
برای  دالر  میلیون ها  ساله  هر  شهر  و 
می کند.  خرج  دوچرخه ها  تعمیر  و  بهبود 
خطوط  کپنهاگ  خیابان های  همه  تقریبا 
جداشده  و  مشخص  سواری  دوچرخه 
از  می توانند  کاربران  همچنین،  دارند. 
دوچرخه های عمومی رایگان استفاده کنند. 
توریست ها  و  مسافران  به  دوچرخه ها  این 

می شوند. داده  نیز 

افزایش  سیاست های 
استفاده از دوچرخه 

ویژگی های  فردترین  به  منحصر  از  یکی 
باالی  تعداد  نروژ  تروندهایم  شهر 
تروندهایم  در  است.  آن  در  دوچرخه 
باالبرهای  مانند  که  دارد  وجود  باالبرهایی 
را  سواران  دوچرخه  و  است  اسکی  پیست 
به  دوچرخه  از  شدن  پیاده  به  نیاز  بدون 
مسیرهای پرشیب یا روی تپه ها و مناطق 
کوهستانی می برد. جای تعجب نیست که 
این مکان به یک جاذبه توریستی محبوب 
شده  تبدیل  گردشگران  و  مسافران  برای 
استفاده  تا  است  تالش  در  نروژ  است. 
جمله  از  و  کشور  سراسر  در  را  دوچرخه  از 

دهد. افزایش  پایتخت 

آلمانی ها  استفاده هزاران نفری 
از دوچرخه 

اروپایی  بزرگ  شهر  یک  آلمان  پایتخت 
به  تقریبا  درآن  سواری  دوچرخه  است که 
است.  محبوب  اتومبیل  با  رانندگی  اندازه 
این  صدها مایل مسیر دوچرخه  سواری در 
پایتخت  مختلف  مناطق  و  دارد  وجود  شهر 
می کند.  وصل  هم  به  را  آلمان  بزرگ 
دوچرخه  سواری  مسیرهای  همچنین، 
خارج از شهر و جاده ای نیز در این منطقه از 
آلمان وجود دارد. صدها هزار نفر هر روز در 
محل کار، گردش  به  رفت و آمد  برای  برلین 
دوچرخه  مختلف  مناظر  دیدن  و  شهر  در 

می کنند. سواری 

بوردو عرصه همگانی 
دوچرخه سواری 

که  است  فرانسه  شهرهای  از  یکی  بوردو 
همگانی  سواری  دوچرخه  عرصه  در  اخیرًا 
کرده  حاصل  پیشرفت  گسترده ای  طور  به 
این شهر سرمایه گذاری های وسیعی  است. 
توسعه مسیرهای دوچرخه سواری  زمینه  در 
در  دوچرخه سواری  مسیرهای  و   خیابانی 
یک  است.  کرده  تراموا  ریلی  شبکه  کنار 
در  فوق العاده  دوچرخه  اشتراک  سیستم 
و  محلی ها  هم  که  دارد  وجود  شهر  این 
به جای  ترغیب می کند  را  توریست ها  هم 
وسیله نقلیه چهار چرخ از وسیله دو چرخ 

کنند. استفاده 

در بازل دسته جمعی 
دوچرخه سواری کنید 

و  سرسبز  میوه  درختان  توسط  که  بازل 
است،  شده  احاطه  انگور  انبوه  تاک های 
در  سواری  دوچرخه  تورهای  خاطر  به 
است.  شده  شناخته  و  مشهور  خود  حومه 
و  کرده  عبور  نیز  شهر  خود  از  تورها  این 
بخشی از مسیر آنها با خطوط و شبکه های 
دوچرخه سواری داخل شهر یکی می شود. 
این  در  را  دوچرخه ها  راحتی  به  می توانید 
راهنمای  نقشه  یک  و  کنید  کرایه  شهر 
خیابان های  کنید.  دریافت  دوچرخه  مسیر 
بر اساس مسیرهای دوچرخه سواری  بازل 
چراغ های  دارای  حتی  و  شده اند  طراحی 
راست  و  چپ   به  خطوط گردش  و  راهنما 

هستند. دوچرخه  مخصوص 

تازه دوبلین  برنامه 
برای دوچرخه سواری 

مناسب  مقصدهای  از  دیگر  یکی  دوبلین 
شهر  این  است.  اروپا  در  سواری  دوچرخه 
در حال ایجاد جاده های مخصوص دوچرخه 
برنامه  در حال حاضر، یک  و  است  سواری 
دارد.  دوچرخه  و کرایه  اشتراک  برای  موفق 
فضای شهری دوبلین که روزگاری پرترافیک 
و شلوغ بود حاال خالی از خودرو است و به 
بزرگترین  را  همین دلیل، بسیاری دوچرخه 

می دانند. آینده  برای  شهر  جوانان  »امید« 

پورتلندی ها به دوچرخه خو گرفتند 
دوچرخه  پایتخت  عنوان  به  پورتلند 
آمریکا شناخته می شود و ساکنان آن کاماًل 
واقع،  در  خو گرفته اند.  سواری  دوچرخه  با 
تعداد دوچرخه سواران در این شهر نزدیک 
به 11 برابر میانگین کل کشور آمریکا است. 
شبکه دوچرخه سواری پورتلند در سال های 
اخیر به شدت گسترش یافته و استفاده از 
دوچرخه در دو دهه گذشته چهار برابر شده 
زیادی  سواری  دوچرخه  مسیرهای  است. 
باعث می شود مردم  دارد که  در شهر وجود 
به راحتی با دوچرخه به محل کار رفت وآمد 
کنند. پارک جنگلی پورتلند، یک فضای سبز 
زیبا در غرب  شهر ایجاد کرده و می توان با 
افتادن در این مسیر، بدون وقفه کیلومترها 
و  و کوه ها  رودخانه کلمبیا  زیبای  مناظر  از 

استفاده کرد. درخت ها 

کرایه ارزان دوچرخه در مونترال
سیستم  یک  دارای  کانادا  مونترال  شهر 
است.  عالی  دوچرخه  کرایه  و  اشتراک 
با  می توانند  محلی  ساکنان  و  توریست ها 
هزینه کم دوچرخه را از ایستگاه های انرژی 
کنند.  دریافت  شهر  اطراف  در  خورشیدی 
دوچرخه سواری  مسیرهای  بهترین  از  یکی 
جاده  از  مسیر  این  دارد.  وجود  مونترال  در 
شروع   )Olmsted Road( اولمستد 
امتداد تپه ها به سمت مونت  می شود و در 

می یابد. ادامه   )Mont-Royal( رویال 

استرالیایی دوچرخه سواران  پرث مقصد 
برای  برتر  شهرهای  اکثر  اگرچه 
دوچرخه  سواری در اروپا و آمریکای شمالی 
دوچرخه  سواری  مقاصد  اما  شده اند،  واقع 
وجود  جهان  سراسر  در  نیز  دیگری  عالی 
دارد. پرث که چهارمین شهر بزرگ استرالیا 
است، بیش از ۷00 کیلومتر مسیر دوچرخه 
استرالیا  نقل  و  حمل  وزارت  دارد.  سواری 
هفته  یک  میزبان  سال  هر  مارس  ماه  در 
استرالیای  سراسر  در  سواری  دوچرخه  تور 
غربی است که این امر نشان دهنده اهمیت 
دوچرخه سواری برای مردم و مدیران این 

است. شهر 

»پیام ما« سیاست شهرهای بزرگ دنیا در قبال دوچرخه سواری را بررسی می کند 

شهرهای ایده آل دوچرخه سواران 

یک عضو شورای شهر تهران: 
فرونشست تهران درحال 

پیشروی است 
فرونشست در حالی به بیخ گوش تهران رسیده 
که به گفته رئیس کمیته عمران شورای شهر 
تهران باید آستین همتی برای پیدا کردن یک 
سازمان متولی برای این بحران باال زد و بعد از 
آن فکری به حال مهار این پدیده نامیمون کرد.

درباره  آقامیری،  المسلمین  و  حجت االسالم 
وضعیت فرونشست در تهران و نتیجه سلسله 
با  تهران  شهر  شورای  عمران  جلسات کمیته 
اساتید دانشگاه ها به ایسنا می گوید: بال استثنا 
جلسات  در  اساتیدی که  و  تمام کارشناسان 
فرونشست کمیته عمران شرکت کرده اند عنوان 
و  جدی  مساله ای  فرونشست  که  می کنند 
مخاطره آمیز، نه تنها برای تهران؛ بلکه برای کل 

است. کشور 
اینکه همه به دنبال تعیین متولی  بیان  با  او 
برای فرونشست در کشور هستیم، اظهار می کند: 
کارشناسان در این جلسات نظرات خود را در 
اگر  و  می گذارند  اشتراک  به  مورد کل کشور 
باشد  کشور  در  فرونشست  متولی  سازمانی 
می تواند از این تجارب، تحقیقات و بررسی های 

استفاده کند. کارشناسان 
با  تهران  شهر  شورای  عمران  کمیته  رئیس 
تاکید بر اینکه وضعیت فرونشست در کشور 
بیش از آن چیزی که تصور می شود در حال 
پیشروی است، می گوید: متأسفانه این پدیده 
در حال پیشروی است و در کالن شهرها نیز به 
شدت ظاهر شده و از دشت ها به سمت شهرها 
در حال نفوذ است و اصال وضعیت جالبی در 

این مورد نداریم.
او با بیان اینکه حداقل یک دهه کار مستمر و 
جدی برای کنترل فرونشست در کشور نیاز داریم، 
داریم که همه دستگاه های  نیاز  ما  می افزاید: 
وارد  از ۲0 دستگاه هستند،  بیش  مسئول که 
عمل شوند و همگی به وظایف محوله در سطح 
تهران و کشور عمل کنند؛ به عبارت دیگر باید همه 
پای کار بیایند تا فرونشست در کشور مهار شود 
و خوشبختانه توانستیم در این جلسات با اکثر 
سازمان ها و اساتید مطرح در این حوزه صحبت 

کنیم و نظرات آنها را جویا شویم.
آقامیری با تاکید بر اینکه باید از حرف و سخن و 
همایش در مورد فرونشست عبور کنیم و ضمن 
تعیین یک سازمان به عنوان متولی، وارد فاز 
عملیاتی شویم، ادامه می دهد: مجموع نتایج و 
بررسی های کمیته عمران در مورد فرونشست از 
طریق شورای عالی استان ها در قالب الیحه ای 
تقدیم مجلس می شود تا در آنجا تصمیم گیری 
نهایی انجام شود و شرح وظایف دستگاه ها و 
نهادها مشخص شود تا مسئله فرونشست در 
ردیف بودجه و تشکیالت قرار گیرد و بتوانیم 
معضل  این  از  را  ساله کشور   10 دوره  یک  در 
در  تهران  شهر  شورای  عضو  دهیم.این  نجات 
مورد وضعیت فرونشست در تهران نیز می گوید: 
وضعیت تهران در این خصوص جالب نیست 
چراکه در سمت جنوب غربی پیشرفت هایی 
را در برخی مناطق داریم که از طریق سازمان 
نقشه برداری، زمین شهری و آبفا گزارش هایی 
دادند که فرونشست در حال پیش روی است 
و وضعیت جالب نیست بگونه ای که حوالی 
سازمان  و  داریم  فرونشست  آزادگان  بزرگراه 
را  مناطق  ارتفاعی  کدهای  که  برداری  نقشه 
از سال های قبل در اختیار دارد با بررسی این 
موضوع، به فرونشست ها صحه گذاشته و تائید 
در  و  است  جدی  فرونشست  است که  کرده 

برخی نقاط اتفاق افتاده است.

پورتلند به عنوان پایتخت 
دوچرخه آمریکا شناخته 
می شود و ساکنان آن کاماًل با 
دوچرخه سواری خو گرفته اند

تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه به جای خودرو شخصی یکی از راهکارهایی است که بسیاری از دولت ها و شهرداری ها برای کنترل 
آلودگی هوا و کاهش ترافیک از آن استفاده کرده و می کنند. اگرچه استفاده از دوچرخه در شهرهای کوچک و روستاها به مراتب آسان تر 
است اما برخی شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا نیز توانسته اند از طریق طرح های تشویقی، فرهنگی و عمرانی تعداد دوچرخه سواران را باال 

برده و از این طریق، آلودگی هوا و ترافیک را تا سطح بسیار زیادی پایین بیاورند.

تشویق شهروندان به استفاده 
از دوچرخه به جای خودرو 

شخصی یکی از راهکارهایی 
است که بسیاری از دولت ها و 

شهرداری ها برای کنترل آلودگی 
هوا و کاهش ترافیک از آن 

استفاده کرده و می کنند
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| مترجم  |

| حسین نیازبخش |

  آگهی تجدید مزایده
آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ  شهرداری حبیب 
1400/08/16 شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره مجموعه ذکر خانه امام 
واجد  اشخاص  به  مزایده عمومی  آگهی  از طریق  آباد  على شهر حبیب 

شرایط اقدام نماید .
 لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت خرید اسناد مربوطه تا تاریخ

1401/03/03 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند در ضمن زمان تحویل 
اسناد مزایده تاریخ 1401/03/04 می باشد و زمان بازگشایی پاکتها و اعالم 

 برنده مورخ 1401/03/07 می باشد
 چاپ نوبت اول : 1401/02/18

سعید باقری شهردارچاپ نوبت دوم : 1401/02/25
شناسه آگهی: 1312700

ت دوم
نوب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401603190۷8000۲۷5مورخه 1401/01/۲0 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان  سند رسمی مستقر در واحد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی قیاس زاده فرسنگی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 999 صادره از تهران درششدانگ یك 
پالك  مترمربع   133/5 مساحت  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه  باب 
16844 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 56 فرعی از 
3968 اصلی واقع دربخش ۲ کرمان آدرس کرمان سرآسیاب فرسنگی 
شهید مغفوری ۲۷ غربی اول سمت چپ خریداری از مالك رسمی آقای 

مرتضی قیاس زاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  را  اعتراض خود  اولین آگهی به مدت دو ماه  انتشار  تاریخ  از 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

آگهي تغييرات شركت تعاوني كشاورزي و دامپروري 
بوئين شرق فتح آباد به شماره ثبت ۲6۷ و شناسه 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   108618۲01۲8 ملي 
مديره مورخ 1400/09/01 و تائيديه شماره 008۲5/ب 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي  مورخ 1400/10/04 

شهرستان بوئين زهرا تصميمات ذيل اتخاذ شد
با استعفاي آقايان ناصر اينالو يغمورلو و محمد اينالو 
يغمورلو اعضا اصلي هيئت مديره آقايان رسول بابايي 
و عباسعلي بهرام اعضاي علي البدل هيات مديره 
جايگزين ايشان گرديدند در نتيجه سمتهاي انتخابي 
هيئت مديره بشرح ذيل مي باشد آقاي رسول بابائي 
كدملي 50986۷۷60۲ به سمت رييس هيات مديره 
به  ملي03۲1084853  بهرام كد  عباسعلي  آقاي  و 
سمت نايب رييس هيات مديره و آقاي سعيد بابائي 
كدملي 5099564690 به سمت منشي هيات مديره 
باقيمانده تصدي هيئت  و مدير عامل براي مدت 
مديره انتخاب گرديدند كليه قراردادها به اسناد تعهد 

آور شركت پس از تصويب هيات مديره به امضاء 
آقايان سعيد بابائي )مدير عامل ( به اتفاق رسول 
غيبت  صورت  در  و  مديره(  هيات  )رييس  بابائي 
رييس هيات مديره به امضاء آقاي عباسعلي بهرام 
)نايب رييس هيات مديره ( همراه با مهر شركت 
به  شركت  عادي  اسناد  مورد  در  باشد  مي  معتبر 
امضاء آقاي سعيد بابائي )مدير عامل ( و مهر شركت 

تعاوني معتبر مي باشد .
يا  و  جايگزيني  تصميمات  مستند  اين  ثبت  با 
جانشيني عضو علي البدل تعاوني بجاي عضو اصلي 
انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره تعيين دارندگان 
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و  در پايگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد .

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

 آگهي تغییرات شرکت

محمودمهدی زاده 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

شناسه آگهی 1307782

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري 

بوئين زهرا

آگهی مفقودی 
تراکتور  وکارت  سبز  برگ 
3۹۹مدل1388 به شماره  موتور
شاسی شماره  و   YAW141۹V
H01۹78 به شماره پالک 821ک 
شرکت  به  45متعلق  11ایران  

کشت وصنعت جلگه سبز امداد 
سهامی خاص  مفقود و از درجه 

ب اعتبار ساقط گردیده است .
جنو

بار
ود

ر

مناقصه عمومی
 یک مرحله ای   
واگذاری تهیه ،طبخ وتوزیع 

غذای سلف معاونت دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر 
دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای  تهیه 
،طبخ و توزیع غذای سلف معاونت دانشجویی اقدام نماید.اشخاص 
دولت( الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  میتوانند  واجدالشرایط 

ستاد)مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند.

شماره  فراخوان )20010۹1168000023(
مهلت دریافت اسناد تا ساعت  1۹ مورخ 1401/02/26

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت15 مورخ 1401/3/7
 ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR460130100000000276۹۹4838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:4113۹۹81316۹ 

کد ملی به شماره:14000235860

))**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی جیرفت 
میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه – کدپستی7860634204 

ارسال نمایید.((

شناسه آگهی 131۷334

آگهي تحديد حدود عمومي    
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ به پالك – 54 فرعي از 30- اصلي واقع در بخش 
-4 جنوب غرب قزوين به علت عدم حضور مالك به عمل نيامده و عمل تبصره ذيل ماده 15 
قانون ثبت نيز ميسور نيست لذا بنا به تقاضاي هادي گردانيها نيكورا – مالك ششدانگ تحديد حدود پالك فوق 
در روز سه شنبه مورخ 1401/3/۲4 ساعت 11 صبح به وسيله نماينده و نقشه بردار اين اداره در محل وقوع ملك 
به عمل خواهد آمد . بدينوسيله به مالكين مجاور اخطار مي شود كه در روز و ساعت مقرر در آگهي در محل 
حضور به هم رسانند مجاورين معترض كه در محل حضور نداشته باشند مي توانند طيق ماده ۲0 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديدي لغايت سي روز اعتراض كتبي خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائي تنظيم نمايد در غير اينصورت 
متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را 
دريافت و به اين اداره تسليم نمايد با ارائه گواهي مزبور اين اداره بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با 

رعايت مقررات ادامه خواهد داد
تاريخ انتشار :1401/۲/۲5

شعبان عسگري – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قزوين



پیامک شما را دربـاره 
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خراسان جنوبی

 رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی گفت: پژوهش های جهانی 
نشان داده در سالیان اخیر یکی از عوامل جدی که حیات 
پرندگان مهاجر را به مخاطره انداخته است، آلودگی نوری 
از افزایش جمعیت و تغییر سبک  ناپذیر متاثر  اجتناب 

زندگی است. 
راضیه دری گیو در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: حدود 340 
گونه از پرندگان ایران مهاجر بوده که حدود 100 گونه از آنها 
مهاجر عبوری از کشور ما هستند. موقعیت جغرافیایی ایران 
موجب شده که این سرزمین بر سر دو مسیر مهاجرتی مهم 
جهانی قرار گیرد بنابراین می توان انواع پرندگان مهاجر را در 

ایران مشاهده کرد.
او با بیان اینکه روز جهانی پرندگان مهاجر یک مناسبت 
محیط زیستی برای باال بردن آگاهی و تاکید جهت حفاظت 
از پرندگان مهاجر و زیستگاه های آن ها است، افزود: هیچ 
کشوری به تنهایی نمی تواند پرندگانی را که از تعداد زیادی 
از کشورها گذر می کنند، حفظ کند و لذا همه کشورها باید در 
امر حفاظت، مشارکت کنند تا این کار با موفقیت توام باشد.
دری گیو، هدف از گرامیداشت این روز را آگاه کردن مردم 
طبیعی  محیط های  در  پرندگان  حضور  اهمیت  درک  به 
شناخت  در  فعال  مشارکت  به  محلی  جوامع  ترغیب  و 
افزود:پرندگان  و  کرد  ذکر  مهاجر  پرندگان  از  حفاظت  و 
مهاجر عامل حیاتی برای عملکرد اکوسیستم ها هستند، 
از  دانست و گفت: این پرندگان فواید اقتصادی زیادی 

فراهم  را  آموزش  و  تحقیق  و  طبیعی  جمله گردشگری 
و  انسان  بیشتر  ارتباط  ایجاد  باعث  همچنین  می آورند، 

می شوند. طبیعت 
این کارشناس حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مهاجرت 
پرندگان  جهت حفاظت، تجدید قوا، تولید مثل و تغذیه، 
شبکه   طریق  از  آنها  است.  زندگی شان  چرخه  از  بخشی 
مکان ها، سفر می کنند و مهم است مسیر مهاجرت پرندگان 
بدون مانع باشد بنابراین کشورهای که در مسیر مهاجرت 
پرندگان هستند، الزم است اقدامات حفاظتی برای برطرف 
از پرندگان در طول مسیر  انجام دهند و  کردن تهدیدها 

سفرشان حمایت کنند.
پرندگان  اخیر جمعیت  سال های  در  بیان کرد:  دری گیو 
مهاجر در مقیاس جهانی کاهش قابل توجهی داشته است 
و تهدیدهایی که پرندگان مهاجر با آن روبه رو می شوند و از 
مشکالت محلی مانند شکار، مسموم سازی و انواع آلودگی ها 
تا عوامل جهانی مثل از بین رفتن زیستگاه در مقیاس بزرگ 
و اثرات مخرب و منفی تغییرات آب و هوایی را می توان از 

جمله تهدیدات پرندگان مهاجر عنوان کرد.
تصریح  وحش  حیات  مدیریت  و  حفاظت  اداره  رئیس 
کرد: بخشی از مشکالت آلودگی نوری برای پرندگان شامل 
خارج شدن از مسیر مهاجرتی، در معرض دید گونه های 
را  با سازه های مصنوعی  برخورد  و  گرفتن  قرار  شکارچی 
نشان می دهد؛ آلودگی نوری می تواند یک مشکل واقعی 

برای پرندگان مهاجری باشد که در شب پرواز می کنند.

 چشم های پرندگان مهاجر خراسان جنوبی 
مورد هجوم آلودگی نوری 

مازندران چند ماهی است که از فعالیت نیروگاه زباله سوز نوشهر به صورت رسمی می گذرد. 
هرچند هنوز این نیروگاه نتوانسته مطابق برآوردها و انتظارات عملکرد داشته باشد اما 
علیرغم تالش های انجام شده در خصوص رفع مشکل تامین آب نیروگاه زباله سوز، بخش 
تصفیه شیرابه که از مهم ترین موضوعات و از ضروریات این مجموعه است راه اندازی نشده 
و کماکان مشکالت الینحل باقی مانده است. عباس همپا شهردار نوشهر در ابتدا با بیان 
اینکه هنوز نیروگاه زباله سوز نوشهر به صورت عملی تحویل شهرداری نشده است و تنها این 
تحویل در زمان شهردار قبلی بر روی کاغذ انجام شده است، اظهار کرد: یک سری تعهدات 
بر عهده شهرداری و شرکت سازنده هست و متاسفانه شرکت آنگونه که باید متعهد می بود 
در زمان مقرر به تعهدات عمل نکرد.همپا با بیان اینکه تغییر و تحول از زمان تحویل کامل 
انجام می شود، افزود: شرکت سازنده در ابتدا پیمانکار بود اما از سال 9۲ شریک کاری 
شهرداری شد و قرار بود از زمان سوزانده شدن ۲00 تن زباله توسط شرکت، برق تولیدی به 
مدت هفت سال به فروش برسد اما هنوز این تحویل کامل صورت نگرفته است.شهردار 
نوشهر با اشاره به اینکه طبق قراردادی که نوشته شد قرار بود شهرداری آب مورد نیاز نیروگاه 
به میزان 5 لیتر در ثانیه را تامین کند، تصریح کرد: بعد از این شرکت ادعای آب بیشتر کرد 

و شهرداری هم به میزان 8 لیتر در ثانیه را برای نیروگاه فراهم کرد.

 مسئول مرکز نگهداری از حیات وحش پارک چمران کرج با تاکید بر اینکه به دنبال 
انتقال خرس و شیرهای مرکز نگهداری از حیات وحش پارک چمران به پارک 
محیط بان هستیم، گفت: فضای نگهداری خرس و شیر در این مجموعه طراحی و 
بودجه آن مصوب شده است. به گزارش ایسنا، شیردل نوری روز شنبه ۲4 اردیبهشت 
در حاشیه بازدید از پارک محیط بان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسالت اصلی 
پارک محیط بان درمان حیواناتی است که به دالیل مختلف از طبیعت جدا شده اند.
 او گفت: در صورت تشخیص محیط زیست، حیوانات درمان شده در این مجموعه 
به خانه اصلی خود بازگردانده می شوند. نوری با تاکید بر اینکه به دنبال انتقال خرس 
و شیرهای مرکز نگهداری از حیات وحش پارک چمران به پارک محیط بان هستیم، 
گفت: فضای نگهداری خرس و شیر در این مجموعه طراحی و بودجه آن مصوب 
شده است.این مسئول تصریح کرد: طبق پیش بینی های انجام شده،  قبل از فصل 

سرما خرس و شیر از پارک چمران به این پارک انتقال داده می شوند.
نوری با اشاره به وضعیت نگهداری از حیوانات در پارک محیط بان بیان کرد: 
این  اصولی  و  استاندارد  نگهداری  و  برای حفظ  را  خود  توان  تمام  شهرداری 

است. گرفته  به کار  حیوانات 

  سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه از لغو مجوز دامدارانی که 
بیش از سه سال، فعالیت دامداری را ترک گفته اند خبر داد و گفت: اجره دادن مراتع 

از سوی اینگونه دامداران صوری ممنوع بوده و با متخلفان برخورد می شود.
مرتضی شیرعلی از آغاز اجرای عملیات پایش مراتع میان بند خبر داد و اظهار کرد: 

طرح پایش مراتع میان بند از امروز آغاز و تا ۲0 خرداد به پایان خواهد رسید.
او با اشاره به اهداف اجرای این طرح پایش ادامه داد: با توجه به وقوع خشکسالی های 
بی سابقه  دو دهه گذشته در سطح مراتع شهرستان، حفظ و احیا مراتع و تقویت 

پوشش گیاهی امری ضروری است.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه بر ضرورت تقویت کمی 
و کیفی مراتع تاکید و تصریح کرد: به دلیل مشکالت ناشی از گرمایش زمین و 
تغییر اقلیم و کاهش پوشش گیاهی، کنترل پروانه های چرا صادر شده و سامان دهی 

وضعیت بهره برداران و نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری امری حیاتی است.
شیرعلی بر لزوم ارائه آموزش های بیشتر به عشایر و دامداران تاکید و خاطرنشان کرد: 
رعایت زمان ورود و خروج دام ها به مراتع ییالقی، میان بند و قشالق امری ضروری 

است و از این رو باید نظارت دقیقی بر مراتع صورت گیرد.

تصفیه خانه نیروگاه زباله سوز نوشهر
 همچنان در پس ابهام

خرس و شیر پارک چمران کرج 
به پارک محیط بان منتقل می شوند

لغو مجوز دامداران 
صوری سمنان

| مازندران  | | البرز | | سمنان |

زاینده رود 26 اردیبهشت 
بسته می شود 

صنفی  نظام  مدیره  هیئت  -عضو  اصفهان 
به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  اصفهان  کشاورزان 
اینکه کشت غله شرق اصفهان تا 15 خردادماه به 
ثمر برسد، گفت: جریان زاینده رود بعد از تحویل 
حقابه کشاورزان در نوبت چهارم، ۲6 اردیبهشت ماه 
بسته می شود.حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، 
برای کشاورزان  زاینده رود  جریان  تداوم  درباره 
شرق اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اینکه برای 
نوبت چهارم سد زاینده رود شانزدهم اردیبهشت ماه 
اردیبهشت ماه   ۲6 تا  زاینده رود  جریان  شد،  باز 
ادامه خواهد داشت.او افزود: البته آب به مدت 
نیست  آبیاری کشاورزان  کانال های  در  روز   10
اینکه  بیان  با  دارد.او  وجود  محدودیت هایی  و 
کشت های صورت گرفته در شرق اصفهان مرغوب 
اصفهان  شرق  اراضی  از  بخشی  نیست، گفت: 
اما  چرای دام و بخشی دیگر دچار تنش شد، 
امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشت ها 
صنفی  نظام  مدیره  هیئت  برسد.عضو  ثمر  به 
کشاورزان اصفهان تاکید کرد: وضعیت کشت ها 
مورد انتظار نیست و به هر جهت باید همین میزان 
را به ثمر رساند.او با بیان اینکه نسبت به دوره سوم، 
وضعیت تحویل حقابه کشاورزان بهتر و برداشت ها 
در بخش های مختلف کنترل شده است.وحیدا 
درباره آخرین دوره تحویل حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان، گفت: بعد از ۲6 اردیبهشت ماه زاینده رود 
در وقفه ای هفت روزه بسته می شود و بعدازآن از 
سوم خردادماه تحویل حقابه ده روزه کشاورزان 
در نوبت پنجم انجام می شود و امیدواریم تا 15 

خردادماه کشت غله به نتیجه برسد.

 نظارت ها بر بازار در استان 
اردبیل تشدید می شود 

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   - اردبیل 
مانور  برگزاری  از  اردبیل  استان  تجارت  و 
و  اساسی  کاالهای  بر  نظارت ها  تشدید 
رامین  داد.  خبر  استان  این  در  بازار  تنظیم 
صادقی با اعالم این خبر گفت: ارشاد اصناف 
صنفی،  نظام  قوانین  به  عمل  راستای  در 
از نرخ  باالتر  از عرضه محصوالت  جلوگیری 
مصوب، پایش کاالهای اساسی و جلوگیری 
از احتکار و گران فروشی از برنامه های مهم 
این مانور است. او افزود: این مانور در مرکز 
استان اردبیل تاکنون با حضور ۲04 نفر در 
قالب 94 اکیپ از مجموعه سازمان صمت، 
اصناف،  اتاق  صنعتی،  شهرک های  شرکت 
اتحادیه های صنفی، بسیج اصناف به منظور 
نظارت و بازرسی بر کاالهای اساسی انجام 

است. شده 

رئیس هیات مدیره 
شرکت شهرک های صنعتی 

کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
برای درون زا کردن اقتصاد و 

داشتن استراتژی، کارسازترین 
راه حرکت در چارچوب 

برنامه های و سیاست های 
مبتنی بر ظرفیت های 

منطقه ای در قالب طرح های 
آمایش سرزمین است

زیست  محیط  حفاظت  اداره  -رئیس  خوزستان 
نخاله های  و  پسماندها  تخلیه  به  اشاره  با  اهواز 
ساختمانی در سطح شهر گفت: پسماند حتی در 
مرکز شهر اهواز تخلیه می شود و این مساله نیز 

داده می شود. عادی جلوه 
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  بنی عگبه  علی 
در  ساختمانی  نخاله  و  پسماند  پراکنده  تخلیه 
نخاله های  و  پسماندها  کرد:  اظهار  شهر  سطح 
اهواز  شهر  مختلف  بخش های  در  ساختمانی 
بلوارهای  گلستان،  اکباتان،  شهرک  در  جمله  از 
مالشیه  کمربندی  و  ششم  پل  مسیر  ساحلی، 

می شوند. تخلیه 
 ۲ حدود  مساحت  با  محدوده ای  افزود:  او 
کیلومتری در مسیر پل ششم در منطقه اکباتان، 
و  است  شده  تبدیل  زباله  مدفن  به  تقریبا 
بسیاری از پسماندهای عادی در این محل تخلیه 
مختلف  عوامل  توسط  زباله ها  این  می شوند. 
آتش زده می شوند که دود ناشی از آن تمام شهر 
کوت عبدهللا را فرا می گیرد.  رئیس اداره حفاظت 

محیط زیست اهواز گفت: در منطقه گلستان نیز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دخترانه  خوابگاه  پشت 
جندی شاپور اهواز که منطقه ای مرکزی در شهر 
است نیز پسماند تخلیه می شود و این مساله نیز 

می شود. داده  جلوه  عادی 
منطقه  روبه روی  کمربندی  مسیر  کرد:  بیان  او 
عادی  پسماندهای  تخلیه  محل  نیز  مالشیه 
مناطق  برخی  و   6 منطقه  شهرداری  است؛  شده 
می کنند  تخلیه  منطقه  این  در  را  پسماند  دیگر 
این  به  خصوص  این  در  زیادی  تذکرات  که 

است. شده  داده  شهرداری ها 
این  در  پسماند  تخلیه  از  پس  افزود:  بنی عگبه 
دیگر،  افراد  یا  زباله گردها  شهرداری،  نقاط، 
الستیک ها را آتش می زنند تا از سیم موجود در 

کنند. استفاده  الستیک ها 
سایت صفیره  مدفن  اینکه  به  توجه  با  او گفت: 
است،  تخلیه پسماند پیش بینی شده  این  برای 
شهرداری باید از تخلیه پسماند در محلی غیر از 

عوامل خود، جلوگیری کند. توسط  این سایت 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
می  توانند  کوچک  صنایع  گفت:  کهگیلویه وبویراحمد 
و  صنعتی  توسعه  آتی  برنامه  های  در  اساسی  نقش 
اقتصادی کشور داشته باشند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان، مدیر عامل شرکت 
داشت:  بیان  صنعتی کهگیلویه وبویراحمد  شهرک های 
بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط، عامل 
کوچک  صنایع  هستند.  اقتصادی  توسعه  در  مهمی 
توسعه  آتی  برنامه های  در  اساسی  نقش  می توانند 

باشند.  داشته  کشور  اقتصادی  و  صنعتی 
او در ادامه گفت : صنایع کوچک نقش مهمی در ایجاد 
اشتغال، رونق تولید و افزایش صادرات غیر نفتی دارند این 
صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، بر رشد اقتصادی اثر می گذارند با همین نگاه به 
منظور توسعه فعالیت های اشتغال زا، بنگاه های خرد و 

متوسط مورد توجه ویژه قرار گرفته  اند.

سیدهاشم موسوی بیان داشت : با توجه به اینکه بیش 
از 95 درصد از واحدهای صنعتی کشور و استان، کوچک و 
متوسط هستند و بیش از نیمی از شاغالن بخش صنعت 
را در خود جای داده اند ، این صنایع از اهمیت به سزایی 
برخوردار شده و می توانند نقش اساسی در برنامه های آتی 

توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد 
به علت سرمایه گذاری کمتر  نیز گفت: صنایع کوچک 
تولید  به  زمان کمتری  در  بزرگ،  با صنایع  مقایسه  در 
و بهره برداری و اشتغال می رسند و البته با نوسانات و 
می شوند  مشکل  دچار  زودتر  نیز  اقتصادی  تالتم های 
بنابراین حمایت از آنها به عنوان یک اولویت مطرح است .

او در ادامه گفت : در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها 
با کار و تالش مستمر و نظام مند به دنبال ایجاد شرایط 
بهینه و مناسب در راستای حمایت از تولید و سرمایه 

گذاری هستیم .

تخلیه پسماند در مرکز شهر اهواز، »عادی« جلوه داده می شود

نقش کلیدی صنایع کوچک 
در برنامه  های توسعه صنعتی کهگیلویه وبویراحمد

رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست اهواز گفت: در منطقه 

گلستان نیز پشت خوابگاه 
دخترانه دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور اهواز که منطقه ای 
مرکزی در شهر است نیز پسماند 
تخلیه می شود و این مساله نیز 

عادی جلوه داده می شود

محمد  آقای  مالک  وکیل  درخواست  به  بنا 
قیاسی )علیرضا تاجیک( به شماره تفویض وکالت 14۷5۲ 
1401/01/31 دفتر ۲4 ورامین مبنی بر اعالم مفقودی سند 
مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده ذیل شماره 691۷ مورخ 1401/01/31 در دفترخانه 
اسناد رسمی ۲4 ورامین به ضمیمه درخواست به وارده شماره 
14018560106000133۲ مورخ 1401/01/31 که تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 1۲0 

آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
نام و نام خانوادگی مالکین : محمد غیاثی

۲. میزان مالکیت: سند مالکیت شش دانگ عرصه یک 
قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۷.06 مترمربع قطعه 
6 طبقه سوم سمت غربی تفکیکی تحت پالک ثبتی 30۷9 
فرعی از ۲ اصلی واقع در ورامین بهنام پازوکی ورامین به 
شماره ثبت 1388895 در دفتر 514 صفحه ۲96 بنام روح 
انگیز دادشلو فرزند ابوالقاسم به شماره چاپی 6۲40۷9 ثبت 
و صادر شده است و تمامی مورد ثبت برابر سند انتقال به 

شماره 549۲ مورخ 139.05.14 دفتر ۲4 ورامین به 
آقای محمد غیاثی فرزند غالم منتقل گردید و  هم 
اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است 
چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه گردید ، اخذ و به این واحد 

ثبتی ارسال نمایید.
3.علت از بین رفتن: مفقودی

4.بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تاکنون نسبت 
به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذكر و درخواست المثنی 
مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد 
یا مدعی وجود سند  و  اند  داده  انجام  ای  آگهی معامله 
تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  میباشد  خود  نزد  مالکیت 
انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال ، تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود 
سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم 

خواهد شد. 
نوبت اول : 1401.0۲.10- نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

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

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

فاقد سند رسمی
1400603190۷800۷695مور شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات  خه1400/08/16 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه 
دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  باغگلی  محسن 
3100114۲13 صادره ازبم در ششدانگ یك باب خانه 
مساحت 1۲1/5 مترمربع پالك166۷8 فرعی از3968 
از  فرعی  پالك 899  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی 
آدرس کرمان  بخش ۲کرمان  در  واقع  اصلی   3968
شهرک صنعتی )شهید همت ( شرقی 14 خریداری 

از مالك رسمی خانم کتایون سروشیان محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  آگهی 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

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

رسمی
آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای 
قانون  موضوع  اول  هیات   140060301060004۷03
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای میکائیل کرمانشاهی فرزند اسمعیل  به شماره 
شناسنامه ۲ دو دنگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن  به مساحت 95.4۷ 
متر مربع از پالک ۲۲ فرعی از 106 اصلی واقع در 
باغ صالح بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری 

از محمد رضا امینی **  محرز گردیده است. 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 

صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
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 اعتراضی دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
طبق  اعتراف  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد، 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برای رای شماره 185 
140160301060000 هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمانهای فاقد  تکلیف وضعیت ثبتی 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
شناسنامه  یشماره  جعفر  فرزند  مخبریان  مرجان 
۲011 صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به استثناء بهای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 106 متر مربع پالک شماره ۲۷ فرعی 
از 110 اصلی واقع در باغ نصرت بخش حوزه ثبت 

و  امامقلی  حسین  از  خریداری  ورامین  ملک 
محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعترانی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از احد رسید. ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعترافی، 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 : 1401.0۲.10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

آگهی فقدان سند مالکیت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک ورامین

اداره ثبت اسناد و امالك  استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک ورامین

محمود داودی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین
شناسه آگهی 130۹837 م الف 61

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و 
امالک منطقه 2کرمان

شناسه آگهی 1308076 

محمود داودی  - رئیس ثبت اسناد و امالک 
شناسه آگهی 130۹773م الف 5۹

محمود داودی  - رئیس ثبت اسناد و امالک 
شناسه آگهی 130۹733   م الف 58
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آگهی مناقصه عمومی
    شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا با توجه به اینکه 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/02/25 می باشد.

از ساعت   12 ظهر  از سایت:  اسناد مناقصه  مهلت زمانی دریافت 
مورخ 1401/02/25  لغایت ساعت 1۹ مورخ 1401/02/31.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 1۹  مورخ 1401/03/12.
زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ 1401/03/16.

زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت ۹ صبح مورخ 1401/06/12.
بیشتر  اطالعات  دریافت  مناقصه گزار جهت  تماس دستگاه  اطالعات 

درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:

آدرس: خرم آباد -  میدان 22 بهمن -  بلوار ولیعصر )عج( – خیابان 
شهید شفیع پور )60 متری شمالی(- کدپستی:6817855371

تلفن 33225804-5 -332244۹2 – 33222745 -066
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 021-27313131                       
دفتر ثبت نام: 021-88۹6۹737- 021-851۹3768

    شرکت آب وفاضالب استان لرستان

برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین 

)ریال(
مدت پیمان  

)ماه(
محل تامین 

اعتبار
کد فراخوان در 

سامانه

1

عملیات نگهداری و تعمیرات و رفع اتفاقات 
شبکه توزیع و انشعاب و خطوط انتقال و 
تاسیسات مرتبط با خطوط مذکور در تمام 

ساعات شبانه روز ازنا و مومن آباد

۲001001340000016جاری6,508,611,0803۲5,430,5541۲

۲
اجرای قسمتی شبکه جمع آوری فاضالب شهر 

دورود و چغابدار
۲0010013400000۲1عمرانی54,48۷,۷۲8,519۲,۷۲4,386,4۲66

3
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 

روستاهای سطح شهرستان چگنی
۲0010013400000۲۲عمرانی1۷,594,838,0088۷9,۷41,9001۲

4
عملیات اجرایی و خدمات مربوط به قرائت کنتور 

و توزیع صورتحساب آب بهاء مشترکین در 
سطح استان )در قالب سود مدیریتی(

۲0010013400000۲3جاری1۲9,8۲0,381,۲۷۲6,491,019,0641۲

5

عملیات نگهداری و تعمیرات و رفع اتفاقات شبکه 
توزیع و انشعاب و خطوط انتقال و تاسیسات مرتبط 
با خطوط مذکور در تمام ساعات شبانه روز پلدختر ، 

معموالن ، سراب حمام

۲0010013400000۲4جاری8,000,346,064400,01۷,3031۲

ت اول
نوب

آگهی مفقودی 
سند خودرو سواری پیکان تیپ 1600 
روغنی  سفید  رنگ  به   1380 مدل 
 11128088۹21 موتور  شماره  به 
 804۹3265 شاسی  شماره  و 

نقلیه  وسیله  شناسه  و 
و    IRFC801V0A84۹3265
ط 43  پالک 75_ 216  شماره 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود گردیده 

ساقط است. 

ند
زر



  یک شنبه ۲5 اردیبهشت 1401     سال شانزدهم      شماره  پیاپی ۲۲8۷

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

اخبار ایران: سینا قنبرپور
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

مرضیه قاضی زاده

 منابع طبیعی، آب و انرژی:
 فاطمه باباخانی

شهر: سوگل دانائی 
 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(

 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

صفحه آرایی: ندا صفاریان،فاطمه خواجویی
رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

/  تلفن:  86011893-021تهران - خیابان شریعتی - ابتدای شهید بهشتی - پالک 26 )ساختمان 3۵3(- واحد ۵
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 بیست و هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر استان آذربایجان شرقی، عکس از مینا نوعی/ مهر

عکس:  مهر

 »فرانس ۲4« در فاصله چند روز مانده به آغاز دوره جدید جشنواره 
کن، 5 استعداد جدید امسال این رویداد سینمایی را معرفی کرد. به 
گزارش ایسنا، جشنواره کن ۲0۲۲ امسال میزبان سینماگران کهنه کار 
و باتجربه ای از برادران »داردن« و »دیوید کروننبرگ« تا »میشل 
آزاناویسوس« و »جورج میلر« خواهد بود اما همچون هر سال 
یکی از اهداف کن کشف استعدادها و معرفی چهره های جدید در 
سطح بین المللی است. شبکه خبری »فرانس ۲4 « در مطلبی به 
بهانه دوره هفتادوپنجم جشنواره کن اقدام به معرفی 5 استعداد 
جدید در این رویداد سینمایی کرده و سعید روستایی فیلمساز جوان 
ایرانی نیز یکی از این چهره هاست که امسال با فیلم »برادران لیال« 
فرصت حضور در بخش مسابقه اصلی و رقابت برای کسب نخل 
طال را به دست آورده است. هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن از۲۷ 

اردیبهشت تا ۷ خرداد ماه به صورت حضوری برپا می شود.

اولین آلبوم گروه موسیقی »َونِگ وا« با عنوان »رجزخون« 
در قالبی اثری تلفیقی مبتنی بر موسیقی ایرانی و موسیقی 
نواحی مختلف کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفت. به 
گزارش خبرنگار مهر، آلبوم »رجز خون« اولین اثر رسمی گروه 
موسیقی »َونِگ وا« است که طی روزهای اخیر در قالب یک 
مجموعه موسیقایی منتشر شد. در این آلبوم سعی شده تا 
با تکیه بر موسیقی ایرانی و استفاده از ملودی های اقوام به 
رنگ بندی و صدادهی متفاوتی دست پیدا کرد. »شن ها«، 
»الی الی«،  صحرا«،  »چشم  معلق«،  »همایون  »سه گان«، 
»رجزخون«، »خالو« و »از این به بعد« قطعاتی هستند که 
در آلبوم گنجانده شده اند. َونِگ  وا در زبان مازندرانی به معنای 
صدا کردن فردی از راه دور است و در ادبیات عاشقانه این 
زبان اگر یار فردی او را ترک کند، آن فرد سر به صحرا زده و 

در جستجوی یار ونگ  وا می کند.

| سینما  |

| موسیقی |

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمانروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

وم
ت د

نوب

وم
ت د

نوب

)شماره 1401/06/ص( )شماره 1401/07/ص(

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به واگذاری احیاء مرمت و بازسازی 20 رشته قنات شهرستانهای جنوب 
کرمان  را به شرکتهای دارای صالحیت واگذار،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به واگذاری احیاء مرمت و بازسازی 50 رشته قنات شهرستانهای جنوب 
کرمان  را به شرکتهای دارای صالحیت واگذار،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ) www,setadiran,ir( شماره تماس مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه :27341۹34-021 اقدام نمایند.

جهت شرکت در مناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ) www,setadiran,ir( شماره تماس مرکز 
پشتیبانی و راهبری سامانه :27341۹34-021 اقدام نمایند.

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 1401/0۲/۲۲تا تاریخ 1401/0۲/۲۷زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها مکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/03/0۷زمان

گشایش پیشنهادها 
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 10صبح  1401/03/08زمان

دریافت اسناد
سامانه ستادمحل

از تاریخ 1401/0۲/۲۲تا تاریخ 1401/0۲/۲۷زمان

تحویل )ضمانت نامه(
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها مکان

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/03/0۷زمان

گشایش پیشنهادها 
جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ساعت 11صبح  1401/03/08زمان

توضیحات : توضیحات : 

شناسه آگهی : 1316053شناسه آگهی : 1316039

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5تاریخ انتشار نوبت اول : 1401.0۲.۲۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401.0۲.۲5

تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  سی وسومین 
در حالی بعد از دو سال وقفه کار خود را آغاز کرده 
که امیدها برای افزایش سرانه مطالعاتی در کشور 
دولت  تشویقی  سیاست های  و  حمایت  به واسطه 
سودای  شاید  تا  است  یافته  افزایش  سیزدهم، 
و  دوباره کتاب  رستاخیز  برای  عرصه  این  دلسوزان 

شود. محقق  کتابخوانی 
عمو حسن همزمان با ورود به مصلی تهران و پرت 
شدن الوان خورشید از دریچه های نمایشگاه مسقف 
کتاب به صورتش، یاد دورانی افتاد که قاضی حکم 
حبس و زندانش را برای داشتن کتاب »آینده در 
قلمرو اسالم« با کوباندن چکش بر روی میز دادگاه که 
نور ارسی از حیات کاخ دادگستری در آن قطعه قطعه 

می شد را اعالم کرد.
به یاد می آورد که در روزگاران نه چندان دور، کتاب 
و قلم به  سان شمشیری بران، دل شب می دریدند 
بود  تحصیلکرده ای  جوان  می رفتند؛ کمتر  پیش  و 
که عاشق آثار نویسنده ای نباشد؛ گویی که مطالعه و 
یافتن دنیای جدید از دل ورق های کاهی چاپخانه ها 

همچون نان شب از اهم واجبات است.
طنز تلخ ماجرا آنجایی است که در تاریخ این سرزمین 
حق خواندن و نوشتن مختص طبقات خاصی بود و 
اگر چه نظام کاستی در ایران حاکم نبود اما تا پیش 
یادگیری  به  اقدام  نمی توانست  از اسالم هر فردی 
نوشتن و خواندن کند به گونه ای که روایاتی از مشقت، 
یافتن کتاب کلیله و دمنه توسط فرستاده انوشیروان 

به هند در تاریخ کهن ایران بیان شده است.

داستان به دست آوردن این کتاب سترگ از سوی 
ایرانیان چنین است که انوشیروان ساسانی می شنود 
کتابی ارجمند در گنجینه  هندوستان است، کتابی که 
همچون آب زندگانی، زندگی  بخش است؛ از بزرگمهر، 
وزیر دانشمندش، می خواهد تا این کتاب را به دست 
آورد. بزرگمهر از برزویه  پزشک که زبان سانسکریت 
و  کرده  هندوستان سفر  به  می خواهد که  می داند، 
نسخه ای از کتاب را بیاورد؛ اما نسخه  ارزشمند آن 
در کتابخانه  پادشاه هند است و امانت دادن آن برای 
کتابدار کتابخانه به بهای از دست دادن جانش است.
به هر  تا  دارد  فراوان همراه خود  دارایی  برزویه که 
بهایی که هست این کتاب را برای انوشیروان ببرد، با 
پرداخت گنج و تاب آوردن سالی رنج، شب ها کتاب را 
از خزانه  دار به امانت می گیرد و رونویسی می  کند و 
پگاه به خزانه باز می گرداند پس از یک سال، نسخه 
 نویسی کتاب به پایان می رسد و این گنجینه را که خود 
از زبان سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه می کند را به 
ارمغان می  آورد؛ ولی این کتاب نیز طی سال ها فقط 

مختص اشراف و اعیان و بزرگان بود.
هر چند که با ظهور اسالم و برافراشته شدن تمدن 
جدید، علی الخصوص با سفارش های متعدد رسول 
اکرم )ص( به کسب علم ،از میزان چنین رویه ای 
به  رو  تمامی  به  نبود که  این گونه  اما  کاسته شد 
برای  پادشاهان  به گونه ای که حتی  رود  اضمحالل 
بقای قدرت خاندانشان توصیه به گرسنه و بی سواد 

می کردند. عوام الناس  داشتن،  نگه 
و  چاپ  مکتب  ظهور  و  ناصری  دوران  از  رویه  این 
فراگیری کتب، شکل دیگری به خود گرفت به گونه ای 
که سانسور و مجازات حبس برای دوستداران اندیشه 

و آگاهی در نظر گرفته شد.
آمار  چنینی  این  مشقت هایی  وجود  با  شگفتا که 
فروش کتاب افزایش می یافت و کمتر محفلی بود 
اندیشه ای  مورد  در  و کندوکاو  مباحث  از  آن  در  که 

خالی باشد و حتی سوسوی تیر چراغ برق های شبانه 
نوشتن  و  خواندن  رسم  برای  افراد  مامن  کوچه ها، 
شده بود.در دوران پهلوی مجازات خواندن کتاب های 
ممنوعه به صورت علنی گسترده تر شد و حاکمیت با 
تمسک به زور و سانسور سعی کرد تا از گسترش 
آگاهی در جامعه جلوگیری کند به گونه ای که فریدون 
هویدا در کتابش به خوبی به موضوع سانسور کتاب 
توسط ساواک اشاره کرده و می گوید که »سانسور گاه 
شامل کتاب هایی می  شد که قبال چاپ شده بودند و 
یا از انتشار نمایشنامه هایی مثل هملت و یا مکبث 
فقط به این دلیل جلوگیری می  کرد که در آنها شاه یا 

شاهزاده ای کشته می  شد.«
طی  پهلوی  رژیم  سوی  از  سانسورها  شدیدترین 
باور  به  شد که  اعمال   135۷ تا   134۲ سال های 
کارشناسان، علت و نقطه عطف اصلی آغاز سانسور در 
این دوره را می توان شروع موج جدیدی از اعتراضات 
و مخالفت های عمومی به رهبری امام )ره( دانست 
که با اعتراض ایشان به الیحه انجمن های ایالتی و 
والیتی آغاز شد؛ در این دوره سانسور و یا ممنوعیت 
شد؛  می  نیز  دسترسی  محدودیت  شامل  چاپ 
از  زندانیان مطلقا  اوین و کمیته  زندان  چنانچه در 
کتاب، نوشت افزار، روزنامه و مکاتبه با بیرون از زندان 
بیان  آزادی  بودند. فضای سانسور کتاب و  محروم 
حتی در نمایش آرام  سازی شاه در سال 56 نیز تغییر 
چندانی نکرد؛ علی رغم شعار امیرعباس هویدا به اینکه 
»همه ما می خواهیم در مملکتی زندگی کنیم که در 
آن آزادی قلم وجود داشته باشد«، فضای سیاسی و 
فرهنگی کشور همچنان از محدودیت هایی برخوردار 
بود؛ چنانچه به گفته نخست وزیر »هر فکر و عقیده ای 
آزاد است مگر آنکه به حیات ملی ایران صدمه بزند.« 
و این »مگر آنکه« همیشه به نفع خاندان سلطنت 

تحریف می  شد.
صدای اپراتور سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران از بلندگوهای نصب شده در مصلی که غرفه های 
انتشارات را به شهروندان اعالم می کرد؛ پیرمرد را از 
و  به زمان حال کشاند  خیاالت دور جدا ساخت و 
شگفتا که با وجود رشد روزافزون نهضت سوادآموزی 
در کشور که بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده، 
درصد باسوادی از 4۷.5 درصد سال 1355 به 90.5 
درصد در سال 1400 رسیده است، اما دیگر از شور و 
شوق جوانان برای خرید و خواندن کتاب، خبری نبود!

و  عمو حسن گذشته  جوانی  ایام  از  اینک سال ها 
گرد گذر دوران، محاسن سیاهش را به توده ای برف 
سفید تبدیل کرده بود و می دید که چگونه جوانان 
امروزی دیگر آن شوق و ذوق گذشته را ندارند و اغلب 
خودخواه و هوسران، با ظاهری آراسته، اوقاتشان را با 
گوشی ها و ورود به دنیای فضای مجازی، به بطالت 

می گذرانند.
پیرمرد به یاد داشت که در آن روزها، در دل جوانان 
آتش شوق زبانه می کشید به گونه ای که با اشتیاق 
اسرار  بر  تا  برمی داشتند  طلب گام  راه  در  عشق  و 
جهان دست یابند ولی اینک کمال مطلوب بخش 
بزرگی از این قشر به شهوت پرستی مجازی و لذایذ 
کم عمق اینترنتی تبدیل شده بود! در آن روزها با 
احساسی عمیق و شکوهمند و واال به سوی طبیعت و 
زیبایی های معنوی کشیده می شدند و حاال جز تفریح 
و خوشگذرانی در صفحات مجازی و رفت و آمد با 
دوستان سبک سر، چیزی برای آنان اهمیت ندارد.

در آن روزها شخصیت افراد را به اخالق و معنویات 
و خواندن و دانستن وابسته می دانستند ولی اینک 
شخصیت هر فردی را در سینه ناستبر تلفن همراه ها 

می بینند!
به نظر پیرمرد این دگرگونی، دالیل روشنی دارد چرا 
که جوانان هم سن و سالش در آن روزها برای فهم 
اینک  ولی  می پرداختند  تامل  و  تفکر  به   حقایق 
جوانان این دوره و زمانه برعکس، دنیا را از چشم 

دیگران می نگرند و هرچه دیگران در صفحات مجازی 
می گویند را بازگو می کنند.

عمو حسن بر این باور بود که رنج بردن و از راه درست 
و  نیست  فردی  هر  رسیدن کار  و حقیقت  به حق 
حاال بسیاری از جوانان این مرز و بوم نیز راه آسان 
را انتخاب کرده اند و به جای این که از توصیه های 
نوشته های  دست  معنوی  و  اخالقی  مشفقانه 
اندیشمندان یاری بگیرند به فرونشاندن هوس های 
از روزی که  به گونه ای که  نفسانی قناعت می کنند 
صفحات مجازی و پست های اینستاگرامی در این راه 
پست و هموار قدم گذاشتند، برای او کف زدند و چون 

جان شیرین او را در میان گرفتند.
در آن روزها که جوانان از حق و عدالت دفاع می کردند، 
سوز  طاقت  بدبختی  و  توانگران  بی دلیل  آسایش 
بینوایان را به باد انتقاد می گرفتند، ساواک آنان را 
دستگیر و زندانی می کرد و یا در خوشبیانه ترین حالت، 
این افراد را دست می انداخت و آنان را فلسفه باف 
به جامعه معرفی می کرد! اما اینک که زمانه تغییر 
یافته، بسیاری از جوانان روایات مخدوش می بینند 

و می شنوند و برای تماشای نمایش های مسخره به 
صفحات مجازی پناه می بردند و خوشمزگی می کنند!

عرصه کتاب  در  اخالقی  انحطاط  و  سقوط  چنین 
پیشگویی  و  پرداز  نظریه  به مخیله هیچ  دانش  و 
نمی رسید به گونه ای که در نمایشگاه کتاب نیز بیشتر از 
خرید کتب، تنقالت و خوراکی های مختلف به فروش 
برسد و صفحات مجازی و تصاویر خویش انداز در این 

عرصه جوالن داده و یکه تازی کنند.
عمو حسن با خود می اندیشید که ایراد کار چه بوده 
حمایت گسترده  وجود  با  ایرانی  جوان  جامعه  که 
حاکمیت و ارایه تسهیالت و یارانه های مختلف به 
این عرصه آنچنان که شایسته است در امر کتاب و 
کتابخوانی ورود جدی نداشته اند و سالیانه میلیون ها 
دالر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی از بیت المال هزینه 
برگزاری سی  ودومین  برای  نمونه  طور  به  می شود؟ 
نمایشگاه کتاب حدودا 30 میلیارد تومان هزینه شده 
بود که قطعا برای این دوره با توجه به گرانی های رخ 
داده در همه حوزه های اقتصادی، هزینه برگزاری رقم 

باالتری را تجربه می کند. منبع: ایرنا
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