
ــان   |  ــت  3000 توم ــاه ۱۴0۱  |    قیم ــهریور م ــنبه ۱3 ش ــی ۲3۷۷   | یکش ــماره پیاپ ــانزدهم   |   ش ــال ش |   س

رهبر انقالب:

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر 
استکبار را عقب راند

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(، رمز 
استواری جمهوری اسالمی را الهام گیری از اهل بیت و پرچم جمهوری اسالمی را 
پرچم عدالت و معنویت انبیاء و ائمه خواندند و گفتند: جمهوری اسالمی با الهام 

از اهل بیت، اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. 

لباس جعلی بر تن »اهواز«
پروژه »میدان دانشگاه« اهواز نماینده ای 

از نگاه  مسموم و ویرانگر شهری است

بیشتر قربانیان سیل اخیر 
پاکستان کودک بودند

بنابر گزارش رسانه های محلی پاکستان، سیل و گل 
و الی بیشتری از کوه های منطقه »دادو« در ایالت 
و  شده  سرازیر  مسکونی  مناطق  به سمت  »سند« 
دست کم ۲۵۰ هزار نفر را در این منطقه در معرض 

خطر قرار داده است.

شهرداری تهران می خواهد محله های 
اطراف حرم عبدالعظیم را نوسازی کند

عملیات نجات
یک محله قدیمی

کاهش ۲۰ درصدی 
ظرفیت یخچال های 

طبیعی کشور
اثرهای  از  یکی  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
مدیریت غلط عرضه و تقاضا را از بین رفتن ظرفیت 
یخچال های طبیعی کشور برشمرد و گفت: کاهش 
ظرفیت یخچال های طبیعی به مشکالت آب کشور 

دامن زده است.

پیام ما از امیدواری دولت نسبت  به 
تامین منابع افزایش حقوق و واقعی 
کردن قیمت سوخت گزارش می دهد

آیا بنزین گران نمی شود؟

تاالب های شمال و جنوب در جدال با آتش
  دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست ایذه: باید آژانس مشترکی میان ایران و عراق برای حفاظت از هورالعظیم تشکیل شود

همزمان با سوزاندن عمدی تاالب انزلی، بخش عراقی هورالعظیم هم گرفتار آتش شد

| زلزله شناس |

| مهدی زارع |

 نگاهی به الگوی امداد رسانی 
در زلزله بوئین زهرا

جهانی  برنامه  134۰ش   / 1961م  سال  در 
عنوان  به  آزمایشی  صورت  به   )WFP( غذا 
زیرمجموعه کمک های غذایی فائو و سازمان ملل 
متحد ایجاد می شود. چند ماه پس از ایجاد، 
این برنامه در امداد به زلزله ویرانگر 1۰ شهریور 
1341 بوئین زهرا به عنوان اولین عملیات کمک 
بین المللی، مشارکت  کرد که در جای خود  اولین 
در  اضطراری  مداخالت  پایدار  الگوی  از  نمونه 
سطح بین المللی بود. زمین لرزه  بوئین زهرا 1۲ 
هزار ۲۲۵ کشته برجای گذاشت و آزمایشی مهم  
برای سازمان بشردوستانه جدید، برنامه جهانی 
غذا )WFP(  بود. این نهاد که کمتر از یک سال 
قبل تر به عنوان یک برنامه ذیل سازمان ملل 
تأسیس شده بود،  1۵۰۰ تن گندم، ۲7۰ تن شکر 
و ۲7 تن تجهیزات را تحویل داد. در داخل کشور، 
زنده یاد آیت هللا طالقانی در جمع آوری کمک های 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  می گوید دست هایی در کار است تا حقابه به هامون نرسد

توطئه علیه هامون؟توطئه علیه هامون؟
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تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان  قزوین وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار بیست هزار و )۲0000( تن انواع نهاده 

های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی در استان قزوین به کلیه نقاط داخل , و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  به پیمانكاران واجد شرایط واگذار 
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:  ۲00۱00۱۶۱۲00000۶روز  شنبه  مورخ 0۶/۱۲/ ۱۴0۱
۲- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین  به آدرس خیابان حافظ، میدان میرعماد قزوینی، جنب مجتمع آموزشی ارشاد اسالمی

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ ۵00/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
۴-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز شنبه  مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۲ لغایت ساعت ۱9 روز چهارشنبه   مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۶

۵- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگزاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت۱9 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/0۶/۲۷
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۴۵ از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

۶-تاریخ گشایش پیشنهاد ها:  دوشنبه  مورخ ۱۴0۱/0۶/۲8  ساعت ۱0 صبح
۷-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: ۲/30۲/۱0۱/۲۴0 )دو میلیارد و سیصد و دو میلیون یکصد و یک هزار و دویست و چهل( ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و 
یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب شبای شماره IR۲۵0۱0000۴00۱039۷0۴00۵۷9۱  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت 

ساتنا یا پایا با شناسه واریز 389039۷۷۷۲۶3۵00۶۵000000000000۶ قابل ارائه می باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت 
دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ ۱۴0۱/0۶/۲۷ به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 0۲8333۴9۲۷۱  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه۱۴۵۶) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان قزوین به شماره 33۲۴۱0۶۷ – 0۲8

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان قزوین

وم
ت د

شماره:1166 / ۵۵/6۲- تاریخ: ۰6/1۲/ 14۰1نوب

شناسه آگهی137۲۲48- شماره میم الف-1

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰6/1۲- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/13

وزارت جهاد كشاورزی

آگهی مزایده 
شماره34/1401/04  

شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات و سایر مشمولین بخش عمومی نسبت به انجام معامالت 
مزایده اجاره واجد شرایط جهت دعوت به مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.مزایده گران موظفند 
برای شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از آگهی فراخوان تا انتخاب 

برنده از طریق سایت مزبور انجام می  گردد. 

۱-دستگاه مزایده گزار: اداره كل راه آهن تهران
۲-شرح مختصر موضوع مزایده: اجاره محل های زیر: ۱- اجاره محل آرایشگاه 
ادکلن  و  بهداشتی  آرایشی،  لوازم  فروش  محل  اجاره  تهران۲-  ایستگاه  مردانه 
ایستگاه تهران 3- اجاره فضا جهت انجام امور فرهنگی و گردشگری و رزرواسیون 
هتل در ایستگاه تهران ۴- اجاره محل فروش کتاب ایستگاه تهران ۵- اجاره محل 

تریای ایستگاه راه آهن کرج
3-مزایده گران مكان های اجاره می توانند در یك یا چند مورد از مكان های اعالم 
شده شركت نمایند و سپرده شركت در مزایده هریك از مزایده گران متناسب با 

تعداد مكان های متقاضی اجاره طبق بند ۷ می باشد.
مورخ  شنبه   سه  روز   ۱۱:00 ساعت  تا  حداکثر  مزایده:  اسناد  دریافت  ۴-مهلت 

۱۴0۱ /0۶ /۲۲
مورخ  یکشنبه   روز    ۱0:00 ساعت  تا  حداکثر  مزایده:  اسناد  تحویل  ۵-مهلت 

۱۴0۱ /0۷ /۱0
مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  طریق  از  فوق  مزایده  ۶-فراخوان 

http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

الکترونیکی  تدارکات  "سامانه  طریق  از  بایست  می  صرفا  اسناد  دریافت  است  ذکر  شایان 
دولت)ستاد("صورت پذیرد.   

میزان سپرده شركت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ سپرده شركت در مزایده به یكی از صورت های زیر است:
۱-فیش واریزی به شماره حساب شبا IR ۲90۱0000۴00۱0۶۴00۶3۷۲۶۲۴ تمرکز وجوه سپرده راه آهن نزد 
بانک مرکزی شناسه واریز 98۴۲80۵00۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ، ۲- ضمانت نامه معتبر بانكی 3-اوراق مشاركت 

بی نام طبق جدول ذیل:

اداره كل خط و سازه های فنی-   راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه وشهرساز ی
رشكت راه آهن جمهوری اسالمی ا ریان )سهامی خاص(

وزارت راه وشهرساز ی
رشكت راه آهن جمهوری اسالمی ا ریان )سهامی خاص(

شناسه آگهی۱3۷3۷80- شماره میم الف۲۱88

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴0۱/0۶/۱۲- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴0۱/0۶/۱3
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))سال تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین(( ))ایران، روی ریل، به سوی آینده((نوب

مبلغ سپرده 
)ریال(

آرایشگاه مردانه

مبلغ سپرده 
)ریال(

لوازم آرایشی، 
بهداشتی و ادکلن

مبلغ سپرده 
)ریال(

رزرواسیون هتل

مبلغ سپرده 
)ریال(

فروش کتاب

مبلغ سپرده 
)ریال(

تریای کرج
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آگهی مناقصه عمومی 
پروژه اجرای خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر منطقه گل گهر )فاز۲( 

آگهی مناقصه عمومی  
انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه آتش نشانی مرکزی 

و مرکز آموزش های تخصصی حوزه های آتش نشانی منطقه معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مناقصه عمومی 
)B اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس تویوتا )تیپ

۱-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات : ساعت ۱3:30 مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۵
۲-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3-سپرده شرکت در مناقصه : ۱,۶08,908,۶۷9 ریال
۴-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۴0۱ /0۶ ۵-تاریخ بازدید از پروژه : ۱۲/
۶-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

محور  جاده   ۵0 سیرجان_کیلومتر   : پیشنهادات  اسناد،  تحویل  ۷-محل 
هلدینگ  های  ساختمان  صنعتی گل گهر  و  معدنی  شرکت   ، سیرجان_شیراز 

مستقر بر تپه ، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09۱3۱۴۲0۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام 

تعطیل(

۱۴0۱ /0۶ ۱-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات : ساعت ۱3:30 مورخ ۱۶/
۲-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3-سپرده شرکت در مناقصه : ۴8۲,۷۴۷,۵۱۷ ریال
۴-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۴0۱ /0۶ /۱۲ ۵-تاریخ بازدید از پروژه : 

۶-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
۷-محل تحویل اسناد، پیشنهادات : سیرجان_کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان_شیراز ، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، بلوک ۵ )شرکت 

توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09۱3۱۴۲0۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

۱۴0۱ /0۶ ۱-آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات : ساعت ۱3:30 مورخ ۱۶/
۲-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3-سپرده شرکت در مناقصه : ۱,۲00,000,000 ریال

۴-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۴0۱ /0۶ ۵-تاریخ بازدید ازسایت : ۱۲/

۶-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

محور  جاده   ۵0 سیرجان_کیلومتر   : پیشنهادات  اسناد،  تحویل  ۷-محل 
هلدینگ  های  ساختمان  صنعتی گل گهر  و  معدنی  شرکت   ، سیرجان_شیراز 

مستقر بر تپه ، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی : 09۱3۱۴۲0۶۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام 

تعطیل(

 مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 مدیریت امور حقوقی و قراردادها

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای خط کشی، عالئم و تجهیزات 
ایمنی معابر منطقه گل گهر )فاز۲( " به شرکت های پیمانکار ذی صالح دارای حداقل رتبه ۵ در صالحیت راه و ترابری و ابنیه و دارای سوابق 
کاری مرتبط واگذاری نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴0۱/0۶/0۷ به سایت این شرکت به 

آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه آتش نشانی مرکزی 
و مرکز آموزش های تخصصی حوزه های آتش نشانی منطقه معدنی و صنعتی گل گهر به شرکت های مشاور ذی صالح دارای حداقل پایه 3 تخصص ساختمان های 
آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی در گروه شهرسازی و معماری واگذاری نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴0۱/0۶/09 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس تویوتا 
)تیپ B( را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید لذا از شرکت های ذی صالح دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

۱۴0۱/0۶/08 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان 
در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع( تاکید 
کردند که جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت 
و  راند  عقب  را  استکبار  هفت سر  اژدهای 
پیشرفت کرد. به گزارش دفتر حفظ و نشر 
انقالب  آثار حضرت آیت هللا خامنه ای، رهبر 
اسالمی صبح دیروز در دیدار اعضای مجمع 
جهانی اهل بیت)ع( و میهمانان شرکت کننده 
و  عظمت  مجمع،  این  هفتمین کنگره  در 
محبوبیت اهل بیت را در دنیای اسالم بی نظیر 
اسالمی  جمهوری  تأکید کردند:  و  خواندند 
به عنوان پرچم برافراشته اهل بیت مقابل نظام 
سلطه، معتقد است در دنیای اسالم هیچ 
خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، 
حقیقی نیست و تنها خط فاصل برجسته 
با  و حقیقی، مرزبندی میان دنیای اسالم 
جبهه کفر و استکبار جهانی است. حضرت 
آیت هللا خامنه ای با توصیه موکد به مجمع 
جهانی اهل بیت برای بهره گیری از عظمت و 
محبوبیت اهل بیت در دنیای اسالم افزودند: 
مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری همه 
معارف  از  مشتاق  جان های  و  مسلمانان 
اهل بیت باشد و به گونه ای عمل کند که زینت 

اهل بیت شود.
رهبر انقالب، معارف اهل بیت را مجموعه ای 

کامل از همه نیازهای مختلف آحاد بشر و 
جوامع  گفتند:  و  خواندند  بشری  جوامع 
اسالمی امروز به همه ابعاد معارف اهل بیت 
با  باید  جهانی  مجمع  و  دارند  جدی  نیاز 
از  استفاده  و  و صحیح  دقیق  برنامه ریزی 
شیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، این 
وظیفه سنگین را انجام دهد. ایشان با اشاره 
به پرچم برافراشته نظام جمهوری اسالمی، 
مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت 
و شیعیان جهان مفتخرند که نظام اسالمی 
در مقابل اژدهای هفت سر نظام سلطه، سینه 
مستکبران،  خود  اعتراف  به  و  کرده  سپر 
شکست  به  را  آنان  نقشه های  از  بسیاری 

است. کشانده 
رهبر انقالب، رمز استواری جمهوری اسالمی 
را الهام گیری از اهل بیت دانستند و افزودند: 
آن ستارگان درخشان با معارف نظری و سیره 
عملی خود به ما آموخته اند که چگونه با تدبر 
و عمل به قرآن، راه اسالم عزیز را بپیماییم. 
جمهوری  پرچم  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
اسالمی را پرچم عدالت و معنویت خواندند 
و گفتند: بدیهی و طبیعی است که دنیای 
سلطه که همه باورها و اعمالش بر مادیات 
این  مقابل  در  است،  متکی  زور  و  پول  و 
پرچم به معارضه و دشمنی برخیزد. ایشان، 

آمریکا را در رأس جبهه استکبار خواندند و 
افزودند: امام بزرگوار با الهام از قرآن به همه 
یاد داد که خطوط فاصل غیرحقیقی میان 
بگذارند و فقط یک  را کنار  جوامع اسالمی 
خط فاصل یعنی مرزبندی دنیای اسالم با 
کفر و استکبار را قبول داشته باشند. حضرت 
آیت هللا خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس 
همین باور عمیق بود که حمایت از فلسطین 
انقالب  کار  اول در دستور  روزهای  از همان 
وجود  همه  با  امام  و  گرفت  قرار  اسالمی 
جمهوری  و  ایستاد  فلسطین  مسئله  پای 
اسالمی امروز هم به همین هندسه سیاسی 
عمل  عظیم الشأن  راحل  امام  ترسیم شده 
می کند و در آینده نیز به آن وفادار خواهد 
ماند. ایشان، همدلی بی نظیر موجود میان 
ملت ها در سراسر دنیای اسالم با ملت ایران 
را به علت پایبندی مردم ایران به راهبرد امام 
یعنی نفی خطوط مذهبی، فرقه ای، نژادی در 
جهان اسالم دانستند و افزودند: بر همین 
اساس ما همیشه همه کشورهای اسالمی را 
به بی اعتنایی به مسائلی همچون »شیعه و 
سنی«، »عرب و عجم« و دیگر خطوط فاصل، 

و عمل به مبانی و اصول دعوت کرده ایم.
به  دیگر  ملت های  تشویق  انقالب،  رهبر 
علل  از  را  زورگویی ها  مقابل  در  ایستادگی 

عصبانیت نظام سلطه و دشمنی آنها دانستند 
و گفتند: خنثی کردن نقشه های جنایتکارانه 
آمریکا در کشورهای مختلف که یک نمونه 
متراکم  تبلیغات  باعث  بود،  داعش  آن 
ایران هراسی و شیعه هراسی، و متهم کردن 
شده  دیگر  کشورهای  در  دخالت  به  ایران 
جمهوری  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان  است. 
ندارد،  دیگر  کشورهای  در  دخالتی  اسالمی 
عجز  از  ناشی  را  سلطه گران  اتهام زنی های 
و ناتوانی آنها در جلوگیری از پیشرفت های 
چشمگیر نظام اسالمی خواندند و افزودند: 
سیاست های  مقابل  در  باید  همه  البته 
استکباری هوشیار باشند و با آنها همراهی 
خامنه ای، سیاست  آیت هللا  نکنند. حضرت 
کنونی استکبار را پر رنگ کردن تفاوت ها و 
اسالم  دنیای  در  غیرواقعی  فاصل  خطوط 
نقشه کشی  و  تحریک  و گفتند:  برشمردند 
عجم،  و  عرب  سّنی،  و  شیعه  جنگ  برای 
شیعه با شیعه، و سّنی با سّنی که اکنون در 
برخی از کشورها مشاهده می شود، سیاست 
شیطان بزرگ یعنی آمریکا است که باید در 
مقابل آن هوشیار بود. ایشان با اشاره به اینکه 
پیروان اهل بیت باید پرچمدار همبستگی و 
هم افزایی باشند، افزودند: همچنان که از روز 
اول گفتیم، تشکیل مجمع جهانی اهل بیت به 
معنای مقابله و دشمنی با غیرشیعه نیست و 
از ابتدا نیز با برادران غیرشیعه که در راه درست 

همراهی کرده ایم. حرکت کرده، 
رهبر انقالب در پاسخ به این سوال که »آیا 
توانایی مقابله با معارضه های دشمنان جهان 
توانایی  قطعًا  دارد«، گفتند:  وجود  اسالم 
متوقف کردن و عقب راندن استکبار با توجه 
و سخت افزاری  نرم افزاری  به ظرفیت های 
»حقایق  ایشان  دارد.  وجود  اسالم  دنیای 
نگاه  خدا،  به  توکل  اسالمی،  معارف  و 
امیدوارانه به تاریخ و مسئله مهدویت« را از 
جمله ظرفیت های نرم افزاری جهان اسالم 
خواندند و با اشاره به بن بست های فکری 
افزودند:  دموکراسی  لیبرال  نظام  و  غرب 
مستکبران  سخت افزاری،  زمینه  در  البته 
با استعمارگری و استفاده از منابع دنیای 
را  انواع حیله ها، خود  اسالم و به کار بردن 
قوی کرده اند اما ظرفیت های طبیعی دنیای 
است  زیاد  بسیار  پیشرفت  برای  اسالم 
و  نفت  یعنی  آن  نمونه  یک  اهمیت  که 
است.  شده   آشکارتر  همه  برای  امروز  گاز 
شدن  شکوفا  خامنه ای،  آیت هللا  حضرت 
شناخت  راسخ،  عزم  گرو  در  را  ظرفیت ها 
امام  هدایت  همچون  هدایتی  دشمن، 
بزرگوار و کنار گذاشتن کم کاری ها دانستند 
به عنوان  اسالمی  امروز جمهوری  و گفتند: 
یک الگو و واقعیت زنده، توانسته در مقابل 
انواع دشمنی ها و حمالت تاب آوری نشان 
درختی  به  را  روییده  تازه  نهال  آن  و  دهد 
کهن تبدیل کند؛ البته مقصود از الگو بودن، 
الگوگیری از ساختار سیاسی نیست، بلکه 
بزرگوار  امام  مبانی  و  اصول  به  تمسک 
پایان خاطرنشان کردند:  در  ایشان  است. 
است  روشنی  آینده  اسالم،  دنیای  آینده 
نقش آفرینی  می تواند  شیعه  مجموعه  و 

انجام دهد. آن  در  بزرگی 
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم رمضانی 
از  اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  دبیرکل 
هفتمین اجالس مجمع عمومی این مجمع 
که با حضور شخصیت هایی از 117 کشور و با 
شعار »اهل بیت)ع( محور عقالنیت، عدالت و 

کرامت« برگزار شد، گزارشی بیان کرد.

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

جمهوری اسالمی اژدهای هفت سر 
استکبار را عقب راند

رهبری با ابراز امیدواری نسبت  به »نقش آفرینی بزرگ تشیع در آینده روشن دنیای اسالم«، گفتند: 
جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت، اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد

رفع مشکل آب برخی 
مناطق از اولویت های 

سپاه است
در پی تکمیل  و اجرای »ابرطرح آبرسانی غدیر« 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(  و 
برگزاری آیین بهره برداری از آن با حضور ریاست 
جمهوری اسالمی ایران و رسیدن آب آشامیدنی 
مطلوب و پایدار به تعداد پرشماری از شهرها و 
روستاهای استان خوزستان، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پیامی با قدردانی 
انقالبی قرارگاه سازندگی  از اهتمام جهادی و 
متخصصان  مهندسان،  و  )ص(  االنبیا  خاتم 
اجرایی  مصمم  و  خدوم  فداکار،  نیروهای  و 
عرصه  این  خصوصی  و  دولتی  بخش های 
فرزندان  به  شاکریم  را  بزرگ  خدای  گفت: 
ملت ایران در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و قرارگاه سازندگی حضرت خاتم االنبیا )ص( 
توفیق داد در میدان پاسخ به یکی از نیازهای 
کالن و اولویت دار کشور با سرعتی مثال زدنی 
کاری که باید طی سال های گذشته به فرجام 
می رسید، طی مدت حدود 1۰ ماه در دوره دولت 
مردمی سیزدهم، آن هم در گرمای سوزان و 
طاقت فرسا، با تکمیل و اجرای ابر طرح ناتمام 
و  عملی  خورستان،  استان  به  غدیر  آبرسانی 
دغدغه مردم خونگرم، مومن، مقاوم، مجاهد ، 
وفادار و فهیم  ۲6 شهر و 16۰۰ روستای این 
و  مطلوب  شرب  آب  از  بهره مندی  در  استان 
پایدار مرتفع و یک رکورد کم نظیر در اجرای 
طرح های آبرسانی در مقیاس بین المللی رقم 
به گزارش تسنیم، سردار سرلشکر  زده شود. 
پاسدار حسین سالمی، فعالیت های سازندگی 
و عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا را امتداد 
سپاه  باشکوه  افتخارات  از  و  مقدس  دفاع 
خط  بزرگترین  احداث  و  توصیف  پاسداران 
اراده  را  نماد  انتقال آب شرب در غرب آسیا 
ایرانی و محصول یک عملیات پیچیده فنی و 
مهندسی و نیز هماهنگی و هم افزایی فراگیر 
ارکان این طرح  منحصر به فرد قلمداد و تصریح 
کرده است: رفع مشکل آب در برخی مناطق 
کشور را در زمره اولویت های سپاه و قرارگاه خاتم 
)ص( می دانیم  و به ملت عظیم الشأن ایران 
نقش آفرینی های  می دهیم  اطمینان  اسالمی 
نیروهای انقالب در نهاد مردمی و انقالبی سپاه 
با پیشتازی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
ظرفیت های  سایر  هم افزایی  و  مشارکت  و 
داشت  خواهد  ادامه  بیشتری  با شتاب  ملی 
و با همراهی دولت محترم و هموطنان عزیز، 
به فضل الهی در آینده ای نه چندان دور برغم 
چالش کم آبی، شاهد کاهش مشکل آب شرب 
و دغدغه های ناشی از آن دراستان های دیگر 

کشور خواهیم بود.

رشد ۶9 درصدی 
درآمدهای مالیاتی چهارماهه 

نخست ۱۴0۱ 
نظارت  گزارش  کشور،  محاسبات  دیوان  سوی  از 
زمانی  در مقطع   14۰1 بودجه سال  اجرای  بر  مستمر 
چهار ماهه نخست منتشر شد. به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت، در 4 ماهه ابتدای سال جاری، از میان 67 
پایان خردادماه  تا  حکمی که طبق قانون می بایست 
برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، 
می  تصویب  و  تهیه  یا شیوه نامه  و  اجرایی  ترتیبات 
در  و  شده  اجرایی  درصد(   ۲۵( مورد   17 تنها  شد، 
به  الزم  است.  نشده  تصویب  احکام  دیگر  مورد   ۵۰
آیین نامه ها،  موقع  به  ابالغ  عدم  است که  یادآوری 
کاهش  بودجه،  قانون  احکام  اجرای  عدم  موجب 
هدف  نشدن  محقق  نهایت  در  و  درآمدها  وصول 
برش  تفصیلی  یافته های گزارش  می شود.  قانونگذار 
می دهد  نشان   14۰1 سال  بودجه  تفریغ  ماهه  چهار 
این  زمانی  بازه  مصوب  منابع  از  درصد   6۲ حدود 
گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه 
مصوب  مبلغ  درصد   66 حدود  مصارف  میزان  زمانی 
عمومی  منابع  وصول  عملکرد  مقایسه  است.  بوده 
از  دولت در دو ماهه اول و دوم سال جاری حاکی 
روند مطلوب و افزایشی آن بوده است. بر اساس این 
سال  اول  چهارماهه  در  مالیاتی  درآمدهای  گزارش، 
بازه زمانی  این  جاری حدود 81 درصد مبلغ مصوب 
بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال 
 69 رشد  سال گذشته  مشابه  دوره  به  نسبت   14۰1
درصدی را نشان می دهد و از حدود 91 هزار میلیارد 
تومان به حدود 1۵4 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
 14۰1 نخست سال  ماهه  بودجه چهار  تفریغ  گزارش 
نفت  صادرات  از  حاصل  وصول  میزان  است  حاکی 
خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از 481 درصدی 
منابع  می توان گفت  دیگر،  عبارت  به  است.  داشته 
وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی 
و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال 14۰۰ 
ماهه  در چهار  بوده که  تومان  میلیارد  هزار   11 حدود 
تومان  به حدود 66 هزار میلیارد   14۰1 نخست سال 
رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود ۵ برابری 
محاسبات،  دیوان  گزارش  مبنای  بر  دارد.  حکایت 
چهارماهه  در  نداده  صورتحساب  دستگاه های  تعداد 
اول سال 14۰1 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 
کاهش ۵1 درصدی همراه بوده و از ۲18 دستگاه به 
بهبود  از  نشان  است که  یافته  دستگاه کاهش   1۰7
دستگاه های  ماهانه  صورتحساب های  ارائه  وضعیت 
نتایج  انتشار  پی  در  رسیدگی  تحت  اجرایی 
پیگیری های  و  نظارت مستمر دو ماهه  گزارش های 
محاسبات  دیوان  و  کشور  کل  داری  خزانه  مستمر 
می دهد  نشان  این گزارش  از  دیگری  بخش  دارد. 
که علیرغم تکالیف مقرر در تبصره )۲( قانون بودجه 
واگذاری  هیچگونه  واگذاری ها،  بر  مبنی   14۰1 سال 
جاری  سال  تیرماه  به  منتهی  ماهه  چهار  طی 
و  اموال  فروش  خصوص  در  است.  نگرفته  صورت 
نیز علیرغم پیش بینی مبلغ  دارایی های مازاد دولت 
۲3 هزار میلیارد تومان تحت عنوان »منابع حاصل از 
فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد 
دولت« در قانون بودجه سال 14۰1 کل کشور و صدور 
تعداد 36 فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مبنی بر الزام به فروش 89 مورد از اموال 
طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفًا مبلغ ۵8 
میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک 
درصد مبلغ پیش بینی شده چهار ماهه نخست سال 

است. جاری 

جزئیاتی از توقف 
شناورهای داده برداری 

آمریکایی توسط 
ناوشکن جماران

مصاحبه  در  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
با برنامه رویداد رادیو گفت وگو گفت: نیروی 
دریایی راهبردی ارتش با استقرار در دریای 
سرخ و خلیج عدن تأمین امنیت دریانوردی 
را بر عهده دارد و اسکورت شناورهای خود را 
به گزارش فارس،  انجام می دهیم.  مستقاًل 
قوانین  اساس  بر  افزود:  ایرانی  دریادار 
تضمین  باید  را  دریایی  ایمنی  دریانوردی 
مشغول  جماران  ناوشکن  لذا  و  کنیم 
اسکورت خطوط تجاری و شناور و نفتکش 
ایرانی در دریای سرخ مستقر است. ایرانی 
ادامه داد: دریای سرخ کشتی ها را به کانال 
و  می کنند  مرتبط  مدیترانه  دریای  و  سوئز 
ایمنی دریانوردی دریای سرخ دارای اهمیت 
فعالیت  ما  شناورهای  منطقه ای که  است. 
دارند، صخره های گل - آبی دارد و برای عبور 
تانکر و نفتکش محدودیت فضا وجود دارد. 
همچنین تهدید تروریسم دریایی وجود دارد 
این  در  دقیقًا  آمریکایی  شناورهای  لذا  و 
مسیر عبور کرده و داده برداری می کردند. او 
با بیان این که بر روی شناورها پرچمی نصب 
نشده بود، افزود: آقایان با خواهش تأکید 
کردند این شناورها برای کارهای تحقیقاتی 
بوده و از این به بعد چنین مسئله ای تکرار 
نخواهد شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
و  دانست  اولویت ها  از  را  دریانوردی  ایمنی 
تصریح کرد: هر موردی که این ایمنی را به 
بدنه کشتی ها  پارگی  موجب  بیندازد،  خطر 
یا نشت سوخت در دریا می شود و تبعات 
دیگر زیادی دارد. او اضافه کرد: این مواجهه 
سهوی بوده و خودشان هم به این مسئله 
آب  جریان  و  باد  طرفی  از  داشتند.  اذعان 
از  می گفتند  آن ها  و  است  اثرگذار  دریا  در 
به  و  شدند  خارج  شده  مشخص  محدوده 
ما تضمین دادند که چنین مسئله ای تکرار 
تذکر  و  اخطار  به  اشاره  با  ایرانی  نمی شود. 
چند ساعته گفت: مشخص بود این خروج 
از محدوده از دستشان در رفته و ما بنا به 
جمع آوری  دریا  سطح  از  را  آن ها  وظیفه 
کردیم و تأکید کردند ایمنی و امنیت دریا را 

با جدیت دنبال خواهند کرد.

رهبر انقالب با تاکید بر این که 
پیروان اهل بیت باید پرچمدار 
همبستگی و هم افزایی باشند، 
گفتند:  آینده دنیای اسالم، 
آینده روشنی است و مجموعه 
شیعه می تواند نقش آفرینی 
بزرگی در آن انجام دهد

در روزی که معاون پارلمانی 
رئیس دولت گفت: »قرار نیست 
یارانه بنزین، دارو و نان حذف 
شود«، یک عضو کمیسیون 
انرژی مجلس از لزوم واقعی 
شدن تدریجی قیمت حامل های 
انرژی سخن گفت

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت)ع(، رمز استواری جمهوری اسالمی را الهام گیری 
از اهل بیت و پرچم جمهوری اسالمی را پرچم عدالت و معنویت انبیاء و ائمه خواندند و گفتند: جمهوری اسالمی با الهام 

از اهل بیت، اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند و پیشرفت کرد. 

گزارش روز
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پیام ما از امیدواری دولت نسبت  به تامین منابع افزایش حقوق و واقعی کردن قیمت سوخت گزارش می دهد

آیا بنزین گران نمی شود؟
عین  البته  گزاره  این  نمی شود.«  گران  »بنزین 
جمالت سید محمد حسینی نیست و می توان 
مضمون گفته های  به  نقل  خوشبینانه  گفت که 
معاون پارلمانی رئیس دولت انقالبی است که البته 
ایسنا در انتشار این مصاحبه، همان نقل به مضمون 
را مالک انتخاب تیتر قرار داده و در تیتر اصلی این 
گفت وگو نیز به موضوعی پرداخته که معاون پارلمانی 
ابراهیم رئیسی، اساسًا در پاسخ به پرسشی در 
ارتباط با آن، به این بحث حساس »حذف یارانه 
سوخت« اشاره کرده است؛ بحث »افزایش حقوق« 
که اگرچه صحبت از آن، برای جامعه خوشایند و 
شیرین است اما برای دولتمردان، بیشتر یادآور این 
است که با چه »بودجه« و متکی بر کدام »منابع 
ایسنا  دهد.  افزایش  را  کارکنان  حقوق  مالی«، 
به دلیل همان سویه خوشایند بحث  احتماال  که 
انتخاب  در  شهروندان،  برای  حقوق«  »افزایش 
تیتر به این موضوع پرداخته، به نقل از سید محمد 
حسینی تیتر زده »منابع افزایش حقوق ها تامین 
می شود« تا مگر با این خبر خوش، توجه مخاطبان 
بیشتری را به این مصاحبه جلب کند. آن چه او 
دولت  تصمیم گیری های  »آخرین  با  رابطه  در 
در خصوص افزایش حقوق کارکنان« گفته نیز از 
این قرار است: »اصل موضوع پذیرفته شده ولی 
هنوز جزئیاتش نهایی نشده است؛ در بودجه ١٤٠١ 
کل کشور، 1۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته 
شد اما دولت تالش می کند تا حدی که مقدور 
است، حقوق ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات 
هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، 
بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش 

به 3 حوزه  اگرچه  او  تامین می شود.«  صادرات 
به ظاهر متفاوت به عنوان محل تامین اعتبارات مورد 
نیاز دولت برای افزایش حقوق کارکنان اشاره کرده 
اما واقعیت آن است که این 3 در نهایت به یک 
حوزه ختم می شود و آن، درآمدهای نفتی است و 
عالوه بر مورد نخست که همان »افزایش فروش 
نفت و بازگشت پول آن« باشد، مورد دوم یعنی 
»بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده« نیز در نهایت 
به همین درآمدهای نفتی مملکت ارجاع می دهد. 
چه آن که اموالی که خارج کشور بلوکه شده و حاال 
دولت بیش از پیش نسبت به بازگشتشان به کشور 
امید بسته، همان دارایی های دالری ایران است که 
کره جنوبی باید در ازای نفتی که از ایران خریداری 
کرده و تحویل گرفته بود، می پرداخت و با خروج 
آمریکا از برجام و به بهانه تحریم، بلوکه کرد. همان 
حدود 7 میلیارد دالری که حاال این کشور وعده داده 
پس از امضای توافق احتمالی و احیای برجام، 
با آزادسازی و بازگشتش به ایران موافقت کند و 
دولت رئیسی نیز اگرچه از ابرازش پرهیز دارد اما 
منتظر است تا پس از دستیابی به توافق احتمالی 
از آن برای تامین بخشی از منابع موردنیاز برای 
افزایش حقوق کارکنان بهره برداری کند. آن هم در 
حالی که حوزه درآمدی سوم که حسینی با تعبیر 
»افزایش صادرات« از آن صحبت کرده نیز باز به 
نفت  صادرات  و  فروش  از  حاصل  منابع  همین 
بازمی گردد و به این اعتبار، در واقع همان منابعی 
است که معاون پارلمانی رئیسی به عنوان نخستین 
حوزه تامین منابع افزایش حقوق به آن اشاره کرده 
بود. بدین ترتیب آن چه این مقام دولتی به عنوان 

3 حوزه متفاوت تامین منابع افزایش حقوق از آن 
سخن گفته و تاکید دارد که دولت برای افزایش 
به همین منابع تکیه دارد،  حقوق کارکنان صرفًا 
در اصل یک منبع درآمدی واحد است و جالب تر 
این که در حالی یکایک اعضای دولت اصرار دارند 
به هیچ عنوان منتظر احیای برجام و رفع تحریم ها 
نیستند که تحقق همین یک منبع درآمدی که 
همان درآمدهای نفتی باشد، اتفاقًا به شدت از احیا 

یا عدم احیای برجام تاثیر می پذیرد.
حقوق  افزایش  منابع  تامین  برای  دولت  البته 
کارکنان بجز افزایش درآمدهای نفتی _ که در 
سایه رفع تحریم ها محقق خواهد شد _ یک راه 
دیگر دارد. راهی که انتهایش همان گرانی بیشتر 
حامل های انرژی و به تعبیر دقیق تر حذف یارانه  
در  دولت  یارانه هایی که  است.  ترجیحی  ارز  و 
تا  می پردازد  اساسی  کاالهای  تامین  راستای 
ملت  دوش  از  را  آن  فشار  از  بخشی  دست کم 
بردارد. حال آن که در روندی که دولت پیشین و 
به خصوص همین دولت در راستای »هدفمندی 
یارانه ها« طی کرده، در حال حاضر جز همان دو، 
سه مورد کاالی اساسی یارانه ای یعنی »بنزین، 
دارو و نان« که سیدمحمد حسینی تاکید کرده 
ارز  بود،  خواهند  دولت  »حمایت کامل«  تحت 
ترجیحی واردات کاالهای اساسی و بخش عمده 

یارانه ها حذف شده اند.
این در حالی است که دیروز، همزمان با انتشار 
دولت  رئیس  پارلمانی  معاون  مصاحبه  این 
انقالبی، ایسنا مصاحبه دیگری را نیز روی خروجی 
نماینده  یک  با  گفت وگو  در  بار  این  و  فرستاد 

قیمت  »افزایش  موضوع  به  انقالبی  مجلس 
خبرگزاری  این  گفت وگویی  پرداخت؛  بنزین« 
دولتی با فریدون عباسی ترتیب داد تا درست در 
روزی که به نقل از معاون پارلمانی رئیس دولت 
نوشته بود »قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان 
حذف شود«، به نقل یک عضو کمیسیون انرژی 
انرژی  حامل های  »قیمت  بنویسد  نیز  مجلس 
باید به تدریج واقعی شود.« فریدون عباسی که 
از این نوشته که  در بخش عمده این گفت وگو 
چطور زمین و زمان دست به دست هم داده تا 
مصرف بنزین در کشور افزایش یابد، از گرمای 
هوا در تابستان و افزایش مسافرت ها تا افزایش 
وسایل  نامساعد  اوضاع  و  سواری  خودروهای 
تاکید قرار داده و  را مورد  حمل و نقل عمومی 
حتی به تاخیر در پروازها و مشکالت ریز و درشت 
خدمات رسانی ناوگان اتوبوسی و ریلی نیز اشاره 
بنزین  برسد که »مصرف  نکته  این  به  تا  کرده 
افزایش یافته« و »تولید داخل پاسخگوی نیاز 
بنزین کشور نیست.« هشداری که این نماینده 
افزایش  »ضرورت  از  تا  کرده  مطرح  مجلس 
تاکید  به  بگوید و آن گاه  بنزین« سخن  قیمت 
اضافه کند: »دولت ها باید همیشه در زمان الزم 

تصمیم بگیرند و نباید کارها را عقب بیندازند.« 
عباسی البته در عین حال بر ضرورت اقناع افکار 
عمومی پیش از اجرای چنین تصمیمی نیز تاکید 
کرده و با اشاره به تصمیم مشابهی در آبان ماه 
98 رقم خورد و فجایعی را درپی داشت، با کنایه 
به رئیس جمهوری و دولت پیشین، گفته »دولت 
حامل های  قیمت  کردن  واقعی  برای  رئیسی 
انرژی باید پیوست های فرهنگی و اجتماعی را 
درنظر بگیرد« و »مردم را اقناع کند.« هرچند از 
این دو عضو دولت  مجموعه آن چه در سخنان 
با  انقالبی در دو گفت وگوی جداگانه  و مجلس 
نمی توانیم  خواندیم،  دولتی  خبرگزاری  یک 
شاهد  نزدیک  آینده  در  که  کنیم  نتیجه گیری 
افزایش قیمت بنزین خواهیم بود اما در عین 
حال می توان این گمانه را مطرح کرد که آن چه 
مواردی که  به خصوص  می شود،  و  شده  عنوان 
این  انرژی مجلس در  نماینده عضو کمیسیون 
رابطه مطرح کرده، بخشی از همان روندی است 
که معتقد است پیش از اجرای تصمیم افزایش 
قیمت بنزین باید به اجرا درآیند. پیوست هایی 
اجرای  از  پیش  عمومی  افکار  اقناع  برای 

بزرگ. تصمیمات 

روی خط خرب



پیامک شما را دربـاره 
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آتش از دوشنبه قبل به تاالب های گیالن رسید 
و نخستین تاالبی که طعمه حریق شد »تاالب 
الهیجان که  نزدیکی  در  تاالبی  بود؛  امیرکالیه« 
حریق در قسمت جنوبی آن حد فاصل پایین 
محله »ناصرکیاده« تا روستای »تی تی پری زاد« 
شروع شد و باال گرفت. چند روزی محیط بانان 
درگیر خاموش کردنش بودند که خبر آمد پارک 
نزدیکی کیاشهر درگیر آتش  ملی »بوجاق« در 
شده و بعد هم که خبر از آتش سوزی در »تاالب 
میان  در  هرچند  رسید.  همه  به گوش  انزلی« 
خبرها کمتر نامی از آتش در امیرکالیه و بوجاق 
شنیده  بیشتر  انزلی  تاالب  نام  و  شنیده ایم  را 
می شود اما یکی از محیط بانانی که در روزهای 
اخیر در هر سه محل حاضر بوده و نمی خواهد 
نامش در این گزارش بیاید به »پیام ما« می گوید: 
»آتش در امیرکالیه هم جدی بود. آنجا هم گفته 
می شد عامل انسانی در آن نقش داشته است.« 
فرماندار الهیجان هم با اشاره به حضور دو بالگرد 
تاالب  در  تثبیت خاموشی حریق  برای  آبپاش 
امیرکالیه گفته: »عصر جمعه نیز یک بالگرد دیگر 
تاالب  اعزام شد.« ماجرای آتش در  به منطقه 
انزلی اما به این سادگی ها نیست. محیط بانی که 
در محل بوده می گوید در ساعات گذشته آتش بار 
دیگر جان گرفته است: »آتش آنچنان زبانه کشید 
و مجبور به بستن جاده  کنارگذر انزلی شدند. دود 

اجازه رفت و آمد به ماشین ها را نمی داد. همه در 
تالش برای مهار آتش هستند. نیروهای مختلف 
از ارگان های مختلف حاضرند و بالگرد هم آمده 
اما گرمای هوا باعث شد که از ساعت یازده صبح 
بار دیگر آتش زبانه بکشد. تنها امید ما به باران 
است.« سازمان هواشناسی اعالم کرده از سه شنبه 
این هفته آسمان گیالن ابری خواهد شد اما تا آن 

زمان چند روزی باقی است.
از عصر  انزلی  تاالب  اما ماجرای حریق فعلی 
آتش  شد.  شروع  شهریور  دهم  پنجشنبه، 
را  منطقه  و  شروع  چراغ پشتان  محدوده  از 
دربرگرفت. نیزارها به سرعت آتش را در آغوش 
نیروهای  که  کشیدند  زبانه  چنان  و  گرفتند 
امدادی هم نتوانستند تا 1۵ ساعت راهی برای 
رسیدن به قلب آتش و مهار آن بیابند. دامنه 
آتش سوزی تا جمعه شب به 4۰ هکتار رسید 
راهی  آتش  مهار  برای  هم  هلیکوپتر  چند  و 
آتش سوزی  آمد که  دیروز خبر  منطقه شدند. 
عمدی بوده و مدیرکل مدیریت بحران استان 
گیالن از دستگیری عامل آتش سوزی خبر داد. 
به گفته امیر مرادی، این آتش سوزی ابتدا به 
ضلع  دسترس  از  دور  نقاط  در  لکه ای  صورت 
غربی تاالب انزلی در روستای کوچک محله به 
وقوع پیوست که با وزش باد شعله ورتر شد. او 
با اشاره به اینکه این آتش سوزی عمدی بود، 

افزود: »فردی که تاالب را به آتش کشیده بود 
شد.« دستگیر 

آتش سوزی فعلی در تاالب در حالی رخ داده و 
ادامه دار است که در سال های گذشته بارها و بارها 
انزلی  تاالب  شاهد آتش سوزی هایی عمدی در 
آتش سوزی های  هم  پارسال  شهریور  بوده ایم. 
عمدی در تاالب انزلی درست از منطقه چراغ پشتان 
شروع شد. این حریق از هشتم شهریور پارسال تا 
سه روز بعد ادامه داشت و در نهایت اعالم شد که 
پنج نفر بازداشت شده اند. اسفند پارسال هم یک 
پهنه 8۰ هکتاری از عرصه های تاالب انزلی درگیر 
اراضی حاشیه  از  آتش سوزی شد و ۲۵ هکتار 
تاالب درگیر حریق شد و خسارت دید. با وجود 
خسارت های زیاد و البته دستگیری عده ای، اما 
همچنان این روند ادامه دارد و این ماجرا نشان از 

ناتوانی قانون و کم بودن مجازات ها دارد.

دود آتش هور در چشم اهوازی ها
آغاز  از  جمعه  روز  ماهواره ای،  تصاویر 
خبر  هورالعظیم  عراقی  بخش  در  آتش سوزی 
دادند. این تاالب، بزرگترین تاالب مرزی ایران و 
آخرین بازمانده تاالب های بین النهرین، در جنوب 
غربی کشور در خوزستان و در انتهای حوضه آبی 
کرخه قرار دارد. همچنین یک سوم آن در ایران 
و دو سومش در عراق قرار گرفته و آتش سوزی  
فعلی آنطور که محمود اشرفی، مدیرکل حفاظت 

محیط زیست خوزستان گفته در نیزارهای بخش 
به  آن  دود  اما  بوده  هورالعظیم  تاالب  عراقی 
شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه و 

اهواز رسیده است.
به گفته اشرفی، با توجه به خشکسالی گسترده 
امسال، بیش از 9۰ درصد مساحت بخش عراقی 
تاالب هورالعظیم دچار خشکی کامل شده است 
و به همین دلیل بخش عراقی این تاالب گاه و 

بی گاه دچار حریق می شود.
خشکسالی یکی از دالیل آتش سوزی های مدام 
در هورالعظیم است و آنطور که سید عادل موال، 
اداره کل حفاظت محیط  معاون محیط طبیعی 
این  »عمده  گفته  ایسنا  به  خوزستان  زیست 
رخ  طبیعی  و  انسانی  دالیل  به  آتش سوزی ها 
می دهد؛ از بین بردن علوفه های خشک و قدیمی 
برای استفاده دام یا باز کردن عرصه ها به منظور 
دید و تردد بهتر، از مواردی هستند که در عراق 
قابل کنترل نیستند. با توجه به خشکی، تاالب 
مستعد حریق است و دمای باال و دیگر عوامل 
طبیعی نیز در وقوع این حریق ها تأثیر دارند.« 
به گفته او رطوبت فعلی هوا مانع مشتعل شدن 
حریق در تاالب است و در صورت کاهش رطوبت 
و وزش باد به سمت شرقی تاالب، ممکن است 
در روزهای آینده دود ناشی از حریق بخش عراقی 
هورالعظیم مجددا شهرهای دشت آزادگان، هویزه 

و اهواز را درگیر کند. طبق اعالم محیط زیست 
عرصه  از  هکتار   3۵۰ حدود  امسال  خوزستان، 
بخش ایرانی تاالب هورالعظیم دچار حریق شده 
اما در همین مدت در بخش عراقی تاالب حدود 

۲۲ هزار هکتار در آتش سوخته است.
داده  رخ  حالی  در  هورالعظیم  آتش سوزی های 
است که در ماه های گذشته هور بارها و بارها طعمه 
حریق شده است؛ اوایل شهریور شعله ها به دامن 
این تاالب در بخش عراقی افتاد و پیش از آن نیز 
در ماه های مرداد و تیر و خرداد هم بارها هوای 
سوختن  خاطر  به  خوزستان  استان  شهرهای 

تاالب در بخش عراقی سیاه شد.

»تاالب میانگران« 
بدون پاسگاه محیط بانی

میان  در  اهمیتی که  همه  وجود  با  هورالعظیم 
سال هاست  دارد،  کشور  جنوبی  زیستگاه های 
از  نفت  بی رویه  برداشت  است.  بی مهری  مورد 
سبب  نفت  جدید  میدان های  راه اندازی   و  آن 
شد حیات این اکوسیستم تهدید شود و عالوه 
منطقه  گریبان  مدام  آتش سوز ی های  این  بر 
مرزی را بگیرد. جدیدترین طرح توسعه نفتی در 
هورالعظیم هم به »طرح میدان نفتی سهراب« 
می گوید  زیست  محیط  هرچند  برمی گردد که 
بدون مجوز ارزیابی است اما گویا قرار است بدون 
مجوز و با قدرت وزارت نفت کارش را آغاز کند. 
حاال هژیر کیانی، فعال محیط زیست خوزستان 
محیط  و  طبیعت  دوستداران  انجمن  دبیر  و 
زیست ایذه به »پیام ما« می گوید: »عزمی برای 
ساماندهی این تاالب نه در طرف ایرانی وجود دارد 
و نه در طرف عراقی. بلکه هر دو کشور بدون توجه 
به اهمیت تاالب و آثار مخرب نابودی آن مشغول 
دیپلماسی  ترتیب  این  به  هستند.  بهره برداری 
محیط زیست شعارگونه به نظر می رسد چون در 

عمل اتفاقی رخ نمی دهد.«
برای  آژانس مشترکی  باید  او معتقد است که 
حفاظت از این تاالب تشکیل شود و از کمک 
شود.  استفاده  حفاظت  برای  دو کشور  فعاالن 
نیست.  پیچیده و سخت  هورالعظیم  »مشکل 
فقط باید بخواهند حل شود. تشکیل یک آژانس 
حفاظتی شاید کمک شایانی به این اتفاق باشد. 
پژوهش  و  آمار  هیچ  است که  حالی  در  این 
مستقل و دقیقی درباره ویرانی های این تاالب 
انجام نگرفته و اطالعات موجود به روز نیست. این 
آتش سوزی ها فقط تاالب را ویران نمی کند، بلکه 
جامعه محلی و شهری را هم به خطر می اندازد. 
مردم از ایجاد تغییر و بهبود اوضاع ناامیدند و در 
نتیجه در این بررسی ها نباید فقط آثار اکولوژیکی 
را مورد بررسی قرار داد. بلکه باید گفت تخریب ها 

بسیار گسترده تر از این موارد است.«
کیانی معتقد است تغییر اقلیم و خشکسالی 
تنها یک بعد آتش سوزی های اخیر است و نباید 
نقش عوامل انسانی را در این موارد نادیده گرفت. 
»به غیر از تاالب هور، تاالب های دیگری در استان 
داریم که درگیر زمین خواری شده اند. نمونه اش 
»تاالب میانگران« در شمال خوزستان است که 
باالی ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارد و اطراف این تاالب 
یکی از بزرگترین نقش برجسته های ایالمی قرار 
از میراث طبیعی و  دارد و در واقع مجموعه ای 
امان  در  زمین خوران  از شر  اما  داریم.  باستانی 
نیست. از شهریور تا اواسط پاییز هر ساله شاهد 
آتش گرفتنش هستیم اما هیچکس هیچ کاری 
نمی کند. این منطقه حتی یک پاسگاه محیط بانی 

هم ندارد.«
او به تاالب دیگری هم در استان اشاره می کند که 
در سال های اخیر در امان نبوده؛ تاالب »شیمبار« 
انگور وحشی  پوشش گیاهی اش  اندیکا که  در 
اما »در این  است و زیبایی اش وصف نشدنی 
تاالب هم به قصد زمین خواری آتش سوزی به راه 

می اندازند و کسی جلودارشان نیست.«

همزمان با سوزاندن عمدی تاالب انزلی، بخش عراقی هورالعظیم هم گرفتار آتش شده و دودش به اهواز رسیده است

تاالب های شمال و جنوب در جدال با آتش
آتش در تاالب انزلی بار دیگر زبانه کشیده و مسئوالن مجبور به بستن جاده کنارگذر انزلی شده اند
هژیر کیانی: باید آژانس مشترکی میان ایران و عراق برای حفاظت از تاالب هورالعظیم تشکیل 

و از کمک فعاالن دو کشور استفاده شود  

بیشتر قربانیان 
سیل اخیر پاکستان 

کودک بودند 

بنابر گزارش رسانه های محلی پاکستان، 
کوه های  از  بیشتری  الی  و  و گل  سیل 
به  »سند«  ایالت  در  »دادو«  منطقه 
و  شده  سرازیر  مسکونی  مناطق  سمت 
دست کم ۲۵۰ هزار نفر را در این منطقه 

است. داده  قرار  خطر  معرض  در 
محلی  مقامات  ایسنا،  گزارش  به 
می گویند: 8۰ درصد این منطقه در حال 
حاضر زیر آب است و شمار بیشتری که 
اکثریت آنها را کودکان تشکیل می دهند 
غرق  دیروز  به  منتهی  روز  شبانه  طی 

شده اند.
تا  است  تالش  در  پاکستان  ارتش 
را  در سند  روستاهای کم ارتفاع  ساکنان 

کند. منتقل  تر  مرتفع  مناطق  به 
سراسر  در  که  است  حاکی  گزارش ها 
در  نفر   1۲۰۰ از  بیش  تاکنون  پاکستان 
جان  کشور،  این  تاریخ  سیل  بدترین 

داده اند. دست  از  را  خود 
بی بی سی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
نفر  میلیون   33 به  نزدیک  همچنین 
گرفته  قرار  فاجعه  این  تاثیر  تحت  نیز 
و تقریبا نیمی از محصوالت پاکستان از 

است. رفته  بین 

رئیس محیط زیست بندرترکمن:

پرندگان مهاجر 
به گلستان رسیدند 

پاییز، مهاجرت  به فصل  نزدیک شدن  با 
آبی  زیستگاه های  به  زمستان  پرندگان 
غرب گلستان آغاز شده و »خوتکا«ها در 
شده اند. خلیج گرگان  وارد  اخیر  روزهای 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
خبر   این  اعالم  با  بندرترکمن  شهرستان 
به  عالقه مندان  از  »یکی  گفت:  مهر  به 
حیات وحش یک فالمینگوی مصدوم را 
بندر  محیط بانان  به  تیمار  و  درمان  برای 

داد.« تحویل  ترکمن 
مصدوم  »پرندگان  افزود:  بیانی  علی 
از  پس  زیست  محیط  به  شده  تحویل 
درمان و بازتوانی در زیستگاه های طبیعی 

شد.« خواهند  رهاسازی  منطقه 
ورود  آغاز  به  اشاره  با  ادامه  در  بیانی 
از  مهاجر  پرندگان  گروه  نخستین 
شهروندان و مسافران خواست در صورت 
مشاهده هرگونه پرنده مصدوم مراتب را 
دهند. اطالع  شهرستان  محیط بانان  به 
غرب  آبی  زیستگاه های  است  گفتنی 
نیمه  در  گرگان  خلیج  ویژه  به  گلستان 
صدها  میزبان  ساله  همه  سال  دوم 
مهاجر  پرندگان  انواع  از  قطعه  هزار 

است. زمستان گذران 

ژاپن، دومین 
تابستان گرم تاریخ 
خود را تجربه کرد 

اعالم   )JMA( ژاپن  آژانس هواشناسی 
دومین  تازگی  به  کشور  این  که  کرد 
تجربه  خود  تاریخ  در  را  گرم  تابستان 

است. کرده 
دما  افزایش  رکورد  ایسنا،  گزارش  به 
تابستان  طی  ژاپن  مختلف  مناطق  در 

است. شده  شکسته  جاری 
اخیرًا گزارشی  ژاپن  هواشناسی  آژانس 
تا  ژوئن  های  ماه  داده های  اساس  بر 
میانگین  که  کرد  اشاره  و  منتشر  اوت 
درجه   ۰.91 زمانی  بازه  این  در  دما 
بوده  معمول  حد  از  گرم تر  سانتی گراد 
رکورد  دومین   ،۲۰1۰ سال  از  پس  که 
سال  در  رکوردها  ثبت  شروع  زمان  از 

می شود. محسوب   1898
غرب  و  شرق  در  ویژه  به  دما  افزایش 
»آمامی«  و  »اوکیناوا«  مناطق  و  ژاپن 

است. بوده  چشمگیر 
شمال  در  واقع  »ایسه ساکی«  شهر 
این  تاریخ  دمای  باالترین  نیز  توکیو 
درجه   4۰.۲ با  ژوئن  ماه  در  را  کشور 

کرد. گزارش 
مقامات  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
ژاپن افزایش دما در این کشور را ناشی 
جهان  سطح  در  اقلیمی  تغییرات  از 

کرده اند. اعالم 

آتش سوزی فعلی در تاالب 
انزلی در حالی رخ داده و 

ادامه دار است که در سال های 
گذشته بارها و بارها شاهد 

آتش سوزی هایی عمدی در 
تاالب انزلی بوده ایم. شهریور 
پارسال هم آتش سوزی های 

عمدی در تاالب انزلی درست از 
منطقه چراغ پشتان شروع شد. 

این حریق از هشتم شهریور 
پارسال تا سه روز بعد ادامه 

داشت و در نهایت اعالم شد که 
پنج نفر بازداشت شده اند

سالجقه: استحصال از سه 
چاه جنبه آزمایشی دارد تا 

منابع آب های ژرف شناسایی و 
مطالعات الزم انجام شود

دو تاالب کشور طعمه حریق شده اند؛ آتش هم به جان تاالب انزلی و امیرکالیه در شمال افتاده و هم به جان تاالب هورالعظیم در 
جنوب. هرچند آتش تاالب انزلی به دست افرادی شروع شد که طمع زمین خواری داشتند اما در هورالعظیم، که در هفته های گذشته 
بارها گرفتار آتش شده، حریق دیگری از جمعه شب به جان تاالب تشنه افتاده که به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم است. البته این 
تاالب در بخش عراقی می سوزد اما دود آن شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه و اهواز را سیاه کرده است. حاال اما فارغ از 
آنکه تاالب ها توسط انسان ها به آتش کشیده شده اند یا گرمی هوا جرقه آتش را زده، این جان بی رمق تاالب های شمال و جنوب کشور 

است که مدام از آن کم می شود.

هژیر کیانی: به غیر از 
هورالعظیم، تاالب های دیگری 

در استان داریم که درگیر 
زمین خواری شده اند. نمونه اش 

تاالب میانگران در شمال 
خوزستان است که باالی ۲۵۰۰ 

هکتار وسعت دارد و یکی از 
بزرگترین نقش برجسته های 

ایالمی در اطراف آن قرار 
دارد و در واقع مجموعه ای از 
میراث طبیعی و باستانی را 
تشکیل می دهد. اما از شر 

زمین خوران در امان نیست. از 
شهریور تا اواسط پاییز هر ساله 

شاهد سوختنش هستیم اما 
هیچکس هیچ کاری نمی کند. 

اینجا حتی یک پاسگاه 
محیط بانی هم ندارد

|  
رنا

 ای
 |

دیپلماسی وعده داده  شده هنوز نتوانسته حقابه 
را به هامون تشنه برساند. حتی پس از باران های 
موسمی و راه افتادن سیالب در افغانستان هم 
آبی به این تاالب بین المللی راه نیافت و اینطور که 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید 
گویی »دست هایی در کار است« تا حقابه از رود 
به  و همسایه شرقی  نرسد  به هامون  هیرمند 
بدعهدی ادامه دهد. نرسیدن حقابه به این تاالب 
در حالی است که با بحرانی تر شدن مسئله آب 
شرب در سیستان و بلوچستان، وعده های مکرر 
مسئوالن درباره بهره برداری از منابع آب ژرف نیز 
پررنگ تر شده است. اما علی سالجقه، رئیس 
نشستی  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
چنین  وعده ها  این  به  دیروزش  صبح  خبری 
پاسخی داد: »بدون مجوز محیط زیستی اجازه 

استحصال از آب های ژرف داده نمی شود.«
صحبت درباره استفاده از منابع آب های ژرف با 
ادامه نگرانی ها درباره کم آبی و بحران تامین آب 
شرب به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان 
شدت گرفته است. در روزهای گذشته نماینده 
مردم زابل در مجلس از قول وزیر نفت درباره 
استقرار دو دستگاه دکل حفاری برای استحصال 
داد.  خبر  بلوچستان  و  سیستان  در  ژرف  آب 
همچنین در هفته گذشته فاز اول آب شیرین کن 
ژرف  آب چاه های  مترمکعب،  به ظرفیت ۵۰۰ 
به مناطق شهری و روستایی بهره برداری شد. 
در نشست خبری صبح دیروز رئیس سازمان 

روز  مناسبت  به  که  زیست  محیط  حفاظت 
خبرهای  درباره  سالجقه  شد،  برگزار  خبرنگار 
در  ژرف  آب های  استحصال  از  شده  منتشر 
این  »در  داد:  توضیح  بلوچستان  و  سیستان 
زمینه مکاتباتی با وزیر کشور داشته ایم. برای 
چاه های آب ژرف در سیستان و بلوچستان، تا 
باشد،  نداشته  زمانی که مجوز محیط زیستی 

نمی دهیم.« فعالیت  اجازه 
او اضافه کرد: »معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهوری موظف شده تا تحقیقاتی که در زمینه 
میزان و نحوه برداشت آب های ژرفی انجام شده 
نداده  ارائه  اما هنوز گزارشی  ارائه دهد  را  است 
است. استحصال از سه چاه جنبه آزمایشی دارد 
تا منابع آب های ژرف شناسایی و مطالعات الزم 

انجام شود.«
بر اساس گزارش ایسنا از این نشست، معاون 
رئیس جمهوری در ادامه به حقابه هامون و خلف 
زمینه  »در  و گفت:  پرداخت  افغانستان  وعده 
حقابه تاالب هامون از هیرمند رئیس جمهوری 
دستور ویژه داده است، از سوی دیگر وزیر نیرو 
افغانستان می گوید در بحث حقابه ایران مبتنی 
بر تفاهم نامه میان دو کشور متعهدیم؛ اما به نظر 
دست هایی در کار است تا حقابه تاالب هامون از 

هیرمند به آن نرسد.«

خلف وعده همسایه
ویژه ای  فرستاده  بارها  ایران  او  به گفته 
افغانستان فرستاده  به کشور  برای مذاکره  را 

اما با خلف وعده رو به رو شده است. سالجقه 
حاکمیت  و  مستقر  دولت  »اگر  داد:  توضیح 
چنین  نمی توان  باشد  نداشته  وجود  ثابت 
نماینده  ما  البته  کرد.  بازخواست  را  دولتی 
اتفاقی  اما  بازخواست کرده ایم  را  افغانستان 
خلف  که  شرایطی  چنین  در  است.  نیفتاده 
از  استفاده  به  مجبور  می دهد  رخ  وعده 
نیرو  وزیر  می شویم.  بین المللی  ظرفیت های 
از طرف رئیس جمهوری ماموریت پیدا کرده 
تا با استفاده از این ظرفیت ها به حل مشکل 
بپردازد. هامون از بین رفته است و معیشت 
هامون  به  وابسته  منطقه  مردم  از  بسیاری 
حاکمیتی  امیدواریم  است.  شده  مختل 
ثابت مستقر شود اما سازمان محیط زیست، 
در  همگی  خارجه  امور  وزارت  و  نیرو  وزارت 
ظرفیت های  از  استفاده  با  تا  هستند  تالش 
رهاسازی  به  مجبور  را  افغانستان  بین المللی 

کنیم.« آب 
به  این نشست، سالجقه  از  در بخش دیگری 
محیط  مجوز  بدون  عمرانی  پروژه  هیچ  اینکه 
زیست کلنگ نخواهد خورد، اشاره کرد و افزود: 
»در این دولت از انجام پروژه های عمرانی بدون 
مجوز جلوگیری خواهد شد و برای پایدار بودن 
نیز در حال  این وضعیت در دولت های بعدی 
قانونمند کردن آن هستیم و پیش نویس آن به 

ارسال شده است.« مجلس شورای اسالمی 
نیز  خزر«  »کانسار  مسئله  »در  داد:  ادامه  او 

با سالمت  ما  خواهد شد.  انجام  ویژه  ارزیابی 
مردم شوخی نداریم و صنایع مکلف هستند که 
نسبت به کاهش آالینده های خود اقدام کنند.«

درباره حقابه دریاچه ارومیه نامه نگاری 
کافی نیست

او در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان در 
برابر وزارت نیرو در زمینه حقابه دریاچه ارومیه 
»سازمان  کرد:  عنوان  است؟  کرده  سکوت 
موضوع  این  درباره  زیست  محیط  حفاظت 
سکوت نکرده است. نامه نگاری های بسیاری با 
وزیر نیرو انجام شده است اما اینکه صرفا نامه 
دهیم، کافی نیست و این نامه ها باید با جدیت 

نیز شود.« پیگیری 
سالجقه با تاکبد بر اینکه رئیس جمهوری نیز 
دارد،  تاکید  ارومیه  دریاچه  احیای  مسئله  بر 
انجام  اقداماتی  آبریز  حوضه  این  »در  گفت: 
شده است که باید به اتمام برسد و تمرکز ما 
 ۲۲ بود که  این  بر  قرار  است.  دریاچه  نجات 
رودخانه  از  آب  انتقال  تونل  بهمن سال 14۰۰ 
 6۰۰ و  شود  افتتاح  ارومیه  دریاچه  به  زاب 
اما  برسد  دریاچه  به  آب  مکعب  متر  میلیون 

دارد.« مشکل  تونل  از  کیلومتر  چهار 
او ادامه داد: »تصفیه خانه های شهرهای ارومیه 
و تبریز نیز به سرانجام رسیده است اما فاز دوم 
در ستاد احیا بحث نرم افزاری است که برای ما 
خیلی مهم است. از روزی که ستاد احیا شکل 
گرفته، سطح زیر کشت افزایش یافته است که 

این مساله با هم متناقض است.«
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: 
تاالب  سر  باید  می شود  داده  که  »حقابه ای 
زیاد  بهره بردار  مسیر  طول  در  چون  باشد 
است و حقابه ای به تاالب نمی رسد. در حال 

هستیم.« پیگیری 

پیگیری پرونده قتل محیط بان برومند
سالجقه درباره پرونده قتل محیط بان برومند 
نجفی و پیگیری های سازمان برای دستگیری 
اول  فاز  »در  داد:  توضیح  محیط بان  این  قاتل 
برای این پرونده حکم اعدام صادر شده بود که با 
اقدامات صورت گرفته حکم اعدام در دیوان عالی 
کشور شکسته شد. سازمان قصد گرفتن حکم 
عفو و بخشش از خانواده مقتول را داشت. در این 
زمینه در محل زندگی خانواده مقتول حضور پیدا 
کردم که در این جلسه پدر مقتول حضور نیافت. 
جلسه مفصلی با دادستان، قاضی پرونده و وکال 
رسیده  مراحل خوبی  به  پرونده  داشتیم حتی 
بود. بعد از جلسه هم تماس تلفنی با پدر مقتول 
داشتم و صحبت ها به گونه ای بود که بحث عفو 

صورت می گیرد.«
او افزود: »متاسفانه از طرف مقابل تحریک هایی 
فضایی  در  نجفی  محیط بان  و  گرفت  صورت 
در  او  رسید.  قتل  شهادت گونه  به  دلخراش 
و  حفاظت  تحت  که  رسید  قتل  به  شرایطی 
بدین جهت حتما  بود،  بسته  پای  و  با دست 
و  باشند  پاسخگو  مسئول  دستگاه های  باید 
شفاف سازی کنند. دادگاه باید پاسخگو باشد و 
سازمان درخواست کرده است تا گزارشی به ما 
ارائه دهند که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است،  
همچنین با قوه قضاییه نشست هایی برگزار شد 
وکالی  حضور  با  هفته گذشته  آن  آخرین  که 
پیگیری  در حال  بود.  وکیل سازمان  و  پرونده 
هستیم. اگر قصوری شده باشد، از آن نمی گذریم 
زیرا قتل، شبه شهادت بود و برای ما سنگین 
است. هنوز جای سوال است که چرا قاتل این 
محیط بان دستگیر نشده است؟ مکاتباتی با وزیر 
کشور و قوه قضاییه صورت گرفته است که باید 

تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  می گوید دست هایی در کار است تا حقابه به هامون نرسد

توطئه علیه هامون؟
بدون مجوز محیط زیست اجازه استحصال از آب های ژرف داده نمی شود

گزارش ۲

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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دارد؛  علل گوناگون  اهواز  وضعیت کنونی 
از مهاجرت های گسترده پس از انقالب و 
عراق  حمله  ویرانگر  تخریب های  و  جنگ 
گرفته تا دوری از مرکز و به قول معروف 
سیستم  این  در  مانده  بی کاله  سری 
از مهم ترین علت های  تمرکزگرا. اما یکی 
آن، نگاه مدیران شهری در مسئولیت های  
برای  که  قربان گاهی   و  است  مختلف 
معاصر  و  تاریخی  میراث  کردن،  ویران 
مدیرانی که  آماده کرده اند.  ارزش  واجد 
سهم آنها در تخریب این شهر و کلید زدن 
از  نباشد، کم  اغراق  اگر  اشتباه،  اتفاقات 
هشت ساله  جنگ  در  وارده  آسیب های 
مجال  در  آنها،  شمارش  است.  نبوده 
و  بی توجهی  از  نمی گنجد؛  نوشته  این 
هر  گرفته که  شهر  تاریخی  بافت  ویرانی 
انفعال  یا  چراغ سبز  با  بنایی  آن  در  روز 
ساختمانی  و  تخریب  ذی ربط  نهادهای 
شتر، گاو  نمایی  با  و  بدتر  و گاه  بدقواره 
اروپایی،  کالسیک  معماری  از  پلنگ 
تاریخی  محوطه های  تا  می آورد  بر  سر 
و  بی اعتنایی  آنها  به  عامدانه  گویی  که 
نظیر  می شود؛  پاکسازی  اهواز  تاریخ 
که  اشکانی  گورخمره های  و  گورستان 
درحفاری های  اخیر  هفته های  همین  در 
پیدا  کارون  رودخانه  حاشیه  در  نفتی 
فعاالن  دغدغه  اعالم  وجود  با  اما  شد 
خوزستانی  و  اهوازی  روزنامه نگاران  و 
حال  به  آن،  نگهداری  وضعیت  درباره 
تخریب  شاهد  شبانه  تا  شد  رها  خود 

باشیم. شهر  این  تاریخ  و  گورخمره ها 
الگوهای  کپی کردن های  میان،  این  در 
در  موجود  شهرسازی  تجارب  و  توسعه 
تهران سهمی  و  اصفهان  کشور چون  مرکز 
بدون  دارد؛  مسموم  نگاه  این  در  عمده 
قرارگیری  بستر  تفاوت های  به  آن که 

توجه  آن  ناموفق بودن  یا  موفق  و  پروژه 
سالمت«  »شهرک  اصفهان،  در  اگر  شود. 
در  اهواز  در  بعد  چندی  می شود،  افتتاح 
احداث  برای  قراردادی  شوق،  با  خبرها 
اگر  و  می شود  امضا  سالمت«  »شهرک 
تفریحی«  مرکزی  و  »پاساژ  تهران،  در 
همان  بعد  ایامی  می شود،  ساخته 
آیا  اینکه  به  توجه  بدون  اهواز  در  تجربه 
در  واقع شده  شهر  این  تن  به  لباس  این 
جنوب غرب ایران اندازه است یا نه، تکرار 
از  برخاسته  تنها  پروژه هایی که  می شود. 
شیفتگی و محسورشدن کورکورانه مدیران 
و  می ماند  ناتمام  عمدتا  است،  شهری 
سواستفاده گران  تا  می شود  فرصتی  تنها 

بیافرینند. خود  برای  نو  رانت هایی 
 پروژه »میدان دانشگاه« اهواز نماینده ای 
شهری  ویرانگر  و  مسموم  نگاه   همین  از 
در  اهواز،  »دانشگاه«  میدان  است. 
شهر  جوار  در  و  شهر  جنوبی  بخش های 
محله  و  اهواز  چمران  شهید  دانشگاهی 
است.  شده  واقع  »لشکرآباد«  معروف 
دانشگاه  به  میدان،  این  تسمیه  وجه 
دانشگاه های  یعنی  قدیم  »جندی شاپور« 
»علوم پزشکی  و  اهواز«  چمران  »شهید 
موسسات  و  کنونی  اهواز«  جندی شاپور 
در  می گردد.  بر  وابسته،  ساختمان های  و 
جشن  با  همزمان  ه.ش،   1346 آبان ماه 
پهلوی  محمدرضاشاه  رسمی  تاجگذاری 
بخشی  عنوان  به  میدان  این  ملکه،  و 
اهواز  در  رویداد  این  ویژه برنامه های  از 
»جندی شاپور«  دانشگاه  می شود.  افتتاح 
تاسیس  ه.ش   1334 سال  در  اگرچه 
 134۰ دهه  میانه های  در  اما  می گردد 
آن  امر  تحت  مراکز  و  دانشکده ها  ه.ش، 
قالب  در  متمرکزش  استقرار  و  تجمیع 
منطقه  اراضی  در  مرکزی  پردیس  یک 

دلیل  به همین  می شود.  آغاز  »گلستان« 
نام گذاری  میدان »دانشگاه«  میدان،  این 
می شود و در مرکز آن، مجسمه ای سنگی 
و  لباس  از  پوششی  با  محمدرضاشاه  از 
بر  »جندی شاپور«،  دانشگاه  رسمی  ردای 
روی تخته سنگی تزئینی نصب و پیرامون 
 :1346 آن محوطه سازی می شود)مجاب، 
دانشگاه  ورودی  سردر  احتمااًل   .)1۲6
افراد  شفاهی،  روایات  برخی  با  که  نیز 
معمار  توسط  معتقدند  دانشگاه  قدیمی 
ساخته  و  طراحی  دیبا  طباطبایی  کامران 
احداث  و  میدان  در  تغییرات  در هنگام  و 
در  است،  شده  تخریب  »پنجم«  پل 
است.  داشته  قرار  میدان  همین  پیرامون 
اسالمی  انقالب  از  نامعلوم پس  زمانی  در 
آن  سیمای  و  تخریب  میدان  مجسمه 
ه.ش،   137۰ دهه  در  می شود.  عوض 
اراضی  از  لودر  یک  چون  »پنجم«  پل 
زمان  آن  در  که  »جندی شاپور«  دانشگاه 
اهواز«  چمران  »شهید  دانشگاه  دو  به 
اهواز«  جندی شاپور  »علوم پزشکی  و 
دانشگاه شهید  و  عبور  بوده،  تقسیم شده 
تقسیم  بخش  دو  به  را  اهواز  چمران 
بی توجهی های مسئوالن  کنار  در  و  می کند 
جامع  طرح  تحقق  آن،  انقالب  از  پس 
دانشگاه »جندی شاپور« را که از نخستین 
بوده  ایران  طرح های جامع دانشگاهی در 
این  انتهای مسیر  ناممکن می کند.  است، 
سبب  و  بوده  »دانشگاه«  میدان  اما  پل 
میدانی  می شود؛  آن  در  تغییرات کالبدی 
شهر  به  ورودی  دروازه  چنان  پیشتر   که 
مفصلی  چون  اکنون  و  بوده  دانشگاهی 
این  است.  آن  پاره  تکه  اراضی  میان 
پس  به ویژه  اخیر،  سال های  در  میدان 
و  فالفل فروش ها  محّلی  بازارچه  ایجاد  از 
اغذیه فروش ها در خیابان »انوشه« محله 

»فالفل فروشی های  به  معروف  لشکرآباد 
باز  را  خود  جای  مردم  میان  در  لشکر« 
می کند و هویت مند می شود. اما بار دیگر، 
با یک الگوگیری غلط  از پروژه های شهری 
پروژه  احتماال  به ویژه  اصفهان  و  تهران 
شمالی  ورودی  غیرهمسطح  تقاطع های 
با  »استقالل«،  میدان  در  اصفهان  شهر 
همان پیمانکار پروژه اصفهان، این میدان 
تقاطع هایی  اجرای  و  تخریب  دوباره 

می خورد. کلید  غیرهمسطح 
سه  دارد،  اهمیت  اما  میان  این  در  آنچه 

است: موضوع 
تقاطع های  پروژه  آنکه  نخست 
اصفهان  »استقالل«  میدان  غیرهمسطح 
به  منتهی  که  شده  اجرا  موقعیتی  در 
مقیاس  و  است  اصفهان  تهران-  آزادراه 
داراست  را  ظرفیتی  چنین  آن،  مکانی 
میدان  غیرهمسطح  تقاطع های  اما 
بافت  کنار  در  درست  اهواز،  »دانشگاه« 
»لشکرآباد«  محله های  مسکونی  متراکم 
که  »سیلو«،  و  »گلستان«  منطقه  و 
واجد  و  تاریخی  بافت  آن  از  بخشی 
رودخانه  غرب  در  اهواز  معاصر  ارزش 
مجاورت  در  و  می آید،  به شمار  کارون 
اجرا  اهواز  چمران  شهید  دانشگاهی  شهر 
می شود و هدفش تنها اتصال چهار محور 
به خیابان »انوشه« و  اصلی پل »پنجم« 
»ساعت«  خیابان  به  »گلستان«  بزرگراه 
قالب  در  می توانست  عملکردی که  است. 
و  منظرسازی  با  شهری  میدان  یک 
برنامه ریزی مناسب و بر اساس الگوهای 
با  بارگذاری ای  چنین  و  اجرا  آن  اّولیه 
از  قسمت  این  در  مقیاس،  و  ارتفاع  این 
از  یکی  میدان  این  بماند که  نشود.  شهر 
ارزش معاصر  واجد  و  میدان های قدیمی 
با  بود که  آن  درست   و  است  اهواز  شهر 
از  هویت  و  احیا  درست  و  درخور  طرحی 

بازگردد. بدان  آن  دست رفته 
پروژه  این  اجرای  از  هدف  آنکه  دّوم 
شهر  از  بخش  این  در  ترافیک  کاهش 
خوردن  کلید  از  پیش  تا  سویی  از  است. 
این  ترافیکی  بار  عمده  پروژه،  این 
»پنجم«  پل  ورودی  به  مربوط  محدوده 
آن هم در برخی ساعات روز و ایام هفته 
هنگام  در  و  »انوشه«  خیابان  بیشتر  و 
و  فالفل  در  مردم  حضور  به دلیل  شب، 
بدیهی  بود.  لشکرآباد  اغذیه فروشی های 
نه  راهکار،  ترافیک  برای کاهش  است که 
تخریب کل این محدوده، بلکه  استفاده از 
دانشگاه  در بخش شمالی  متروکه  اراضی 
ورودی  تعریض  برای  اهواز  شهید چمران 
پل »پنجم« و ساماندهی محور »انوشه« 
و  متخصصان  آرا  و  نظرات  بر  تکیه  با 
توسعه  کورکورانه  الگوگیری های  از  پرهیز 
مسئله  این  از  سوای  باشد.  می توانست 
که  پروژه  این  امروزه  دیگر،  سویی  از  و 
اهواز  در  عمرانی  فعالیت های  دیگر  چون 
نهادهای  در  موجود  تعلل  و  فساد  اسیر 
پایانش  و  شهر  در  مسئول  و  مدیریتی 
باعث  خود  است،  شده  محاالت  جزو 
باعث  و گاه  شده  سنگین  ترافیکی  ایجاد 
قبلی،  ترافیک های  از  طوالنی تر  می گردد 
دور  و  کوتاه  مسیر  یک  طی  برای  مردم 

شوند. معطل  میدان،  زدن 
ماندن  بالتکلیف  و  ناتمام  آنکه  سّوم 
کارگاه های  تا  شده  باعث  پروژه  این 
بر  بی نظم  به صورتی  که  آن  ساختمانی  
پا شده اند، سیمای منطقه را زشت کند و 
شهری  در  هم  آن  خاک،  و  ایجاد گرد  با 
بر  دارد،  ناسالمی  هوای  ایام  بیشتر  که 
میدان  که  بماند  بیفزاید.  منطقه  آلودگی 

دانشگاه و بزرگراه گلستان، اولین مواجهه 
رجوع  هدف  با  اهواز  به  مسافران  عمده  
اصلی  مراکز  و  اداری  سازمان های  به 
چون  موجود  شهر  دانشگاهی  و  علمی 
اهواز«،  چمران  »شهید  دانشگاه های 
»آزاد  و  جندی شاپور«  پزشکی  »علوم 
اسالمی واحد اهواز« و مراکز اداری مهمی 
خوزستان«  برق  و  آب  »سازمان  چون 
و  خوزستان«  نیشکر  صنایع  »شرکت  و 
به  وابسته  سازمانی  هتل های  و  منازل 
آنها، است و این تصویر نابسامان نماینده 
تاریخی  زیبایی های  که  می شود  شهری 
شهرهای  دیگر  همردیف  طبیعی ای  و 
از طرفی  دارد.  نهفته  در خود  ایران  شهره 
و  تا کسب  این معضل سبب شده  دیگر، 
مناطق  از  که  لشکرآباد  محله  مردم  کار 
به  شهر  ضعیف  اقتصادی  و  کم برخوردار 
و  فالفل فروشی ها  به ویژه  می آید،  شمار 
رونق  از  آن،  از  منتج  غیرمستقیم  مشاغل 
بیماری کووید  روزها که  این  در  و  افتاده 
ضربه ای   نیز  افسارگسیخته  تورم  و   19
این  مردم  سفره  زده،  اصناف  به  مهلک 
منطقه مضاعف تر کوچک تر و زندگی آن ها 

گیرد. قرار  فشار  تحت 
وضعیت کنونی  و  پروژه  این  آنکه  چهارم 
نداده،  پاسخ  را  چالشی  نه تنها  خود  آن 
اساسی  معضالتی  به  دامن زننده  بلکه 
با  اینکه  نخست  است،  شده  اهواز  در 
در  پرترافیک  مرکز  یک  آوردن  به وجود 
گرمایی  جزیره  یک  ایجاد  سبب  شهر، 
مسئله  این  است.  شده  هوا  آلودگی  و 
و  اهواز  تابستان گرم  در  شهر  مردم  برای 
به واقع  آن،  سنگین  ترافیک  در  معطلی 
امنیت  آنکه  دّوم  است.  تحمل ناپذیر 
به  از پیش،  بیش  را  مالی مردم  و  جانی 
انداخته. شهر اهواز با معضل امنیت  خطر 
همواره دست و پنجه نرم  می کرده است؛ 
با  که  اخیر  سال های  در  ویژه  به  آن هم 
فقیر  جمعیت  افزایش  و  گرانی ها  موج 
به عنوان یک  دزدی  ایران،  مردم  میان  در 
است.  یافته  افزایش  اجتماعی  بزهکاری 
اهواز  »گلستان«  منطقه  میان،  این  در 
این شهر  مناطق جرم خیز  از  یکی  همواره 
متعدد  خبرهای  سال   هر  چنانچه  بوده، 
سرقت  و  دانشجو  یک  جرح  و  ضرب  از 
اکنون،  پروژه  این  می شود.  او گزارش  از 
و  منطقه  از  قسمت هایی  مختل کردن  با 
ایجاد نقاطی با حضور کم »چشم ناظر«، 
را  بسترهایی  سواره،  چه  و  پیاده  چه 
فراهم آورده تا امنیت جانی و مالی مردم 
ساکن  و  دانشگاه  دانشجویان  و  محّلی 
»گلستان«  بزرگراه  در  واقع  خوابگاه های 
بر  که  بماند  شود.  مواجه  بیشتر  خطر  با 
کامپیوتری  سه بعدی  طرح های  اساس 
پس  است  مشخص  آن،  برای  شده  تهیه 
از بهره برداری از آن نیز چندان در خصوص 
نیست  مشخص  و  نشده  فکر  مسئله  این 
تلخی  تجارب  است  قرار  بهایی  چه  به 
مناطق  از  بزرگراه کشی  هنگام  تهران  که 
دوباره  گذاشت،  پست سر  شهر  مختلف 

شود. تکرار  این جا 
»دانشگاه«  میدان  پروژه  آنچه  نهایت  در 
شفاف  تصویری  می کند،  نمایندگی 
بیمار  و  نادرست  شهری  مدیریت  از 
عجوالنه،  تصمیمات  و  اهواز  در  مسئوالن 
و   سلیقه ای  دانش،  و  آگاهی  از  دور  به 
که  است  معیوب  ساختاری  از  برخاسته 
شهر و داشته های آن را هر روز به مسلخ 
عده ای  آمال  تا  می کشد  ناکارآمدی 
ذی نفع را تحقق و منافع شان را با نابودی 

کند. تامین  اهواز، 

شهری که در  مسلخ ناکارآمدی روزبه روز جان می دهد

لباس جعلی بر تن »اهواز«
پروژه »میدان دانشگاه« اهواز نماینده ای از نگاه  مسموم و ویرانگر شهری است

اسناد تمامی 
بناهای تاریخی زرندیه 

تک برگی شد
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
به  اشاره  با  زرندیه  شهرستان  صنایع دستی 
اینکه سند حمام تاریخی مامونیه و کاروانسرای 
ورده تک برگی شد، گفت: اسناد تمامی بناهای 
برگی  و تک  تکلیف  تعیین  تاریخی شهرستان 
شد. زهرا رنجبر در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: 
دولت،   سوی  از  ابالغی  دستورالعمل های  طبق 
امالکی که  سند  هستند،  مکلف  ارگان ها  همه 
اسناد دفترچه ای دارند را تک برگی کنند و این 
زرندیه  اداره میراث فرهنگی شهرستان  در  رویه 
به اجرا درآمد.او افزود: اجرای این دستورالعمل 
آثار تاریخی  از سال های گذشته در حوزه اسناد 
زرندیه آغاز شده بود و خوشبختانه در سال جاری 
شهر  تاریخی  حمام  بنای  دو  دفترچه ای  اسناد 
و کاروانسرای  زرندیه  شهرستان  مرکز  مامونیه، 
اداره  از  و  شد  تبدیل  برگی  تک  ورده،  روستای 
تحویل گرفته  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره  رئیس  شد. 
صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: کاروانسرای 
تاریخی  بنای  عنوان  به  نیز  خشکه رود  تاریخی 
مجهول المالک ملی در حوزه شهرستان زرندیه از 
اراضی میراث فرهنگی این شهرستان شناسایی و 
ضمن تعیین دقیق حدود اربعه، اسناد تک برگی 
هم دریافت شد.او این اقدامات را با هدف تعیین 
وضعیت دقیق مالکیت  بناهای تاریخی و عرصه 
و حریم دانست و افزود: وضعیت دقیق مکانی 
اراضی یادشده که عمدتا در سال ها و دهه های 
گرفته  قرار  میراث فرهنگی  تملک  مورد  گذشته 
بود، نامعلوم بود.رنجبر با اشاره به ثبت و صدور 
از  سند تک برگی کاروانسرای خشکه رود، یکی 
مهمترین آثار تاریخی استان، ادامه داد:  با توجه به 
دستورالعمل ها می بایست همه اسناد دفترچه ای 
مالکیت اراضی به اسناد تک برگی بدل شود؛ که 
در اینباره واحد حقوقی متولی اجرایی شدن صدور 

مالکیت کاروانسرای خشکه  رود شد. سند 
او بیان کرد: در نهایت با پیگیری های به عمل 
آمده برای کاروانسرای مجهول المالک خشکه رود 
بنام وزارت میراث فرهنگی به نمایندگی اداره کل 
میراث فرهنگی استان، سند تک برگی صادر شد. 
او افزود: بزرگترین مزیت این کار تثبیت مالکیت 
دولت بر اراضی این حرایم است که پیش از این 
اقدام  این  با  و  نبود  مشخص  آن  اربعه  حدود 
امیدواریم بتوانیم در آینده برای عرصه های دیگر 
مجموعه های ملی و جهانی موجود در شهرستان 

اقدام حقوقی مناسبی صورت دهیم.

برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی همزمان 
با ایام پیاده روی اربعین

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
غرفه   6۰ برپایی  از  کرمانشاه  صنایع دستی 
تا  کنگاور  مسیر  در  سوغات  و  صنایع دستی 
اربعین  پیاده روی  ایام  با  همزمان  خسروی 
خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل 
سهیلی  محمدرضا  کرمانشاه،  صنایع دستی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  )مدیر 
با  ماه  شهریور   1۲ شنبه،  روز  دستی(  صنایع 
اعالم این خبر بیان کرد: »با برنامه ریزی ها و 
ایام  در  است  شده  انجام  هماهنگی هایی که 
عتبات  مسیر  شهرهای  در  اربعین  پیاده روی 
نمایشگاه های  کرمانشاه  استان  در  عالیات 

می شود.«  برپا  سوغات  و  صنایع دستی 

این پروژه و وضعیت کنونی 
آن خود نه تنها چالشی را 
پاسخ نداده، بلکه دامن زننده 
به معضالتی اساسی در اهواز 
شده است، نخست اینکه 
با به وجود آوردن یک مرکز 
پرترافیک در شهر، سبب 
ایجاد یک جزیره گرمایی و 
آلودگی هوا شده است

اهواز؛ شهری که در دوران تاریخی، دست کم تا دوره عیالم پیشینه دارد، در زمان ساسانیان شهری آباد بوده و در زمان اشکانیان یکبار به 
پایتختی ایران برگزیده می شود و از دفتر تاریخ ایران معاصر، به دلیل مرکزیت استان خوزستان، سهمی بسیار اما ناشناخته دارد. با این 
همه، در میان عام و خاص، غالبا شهری فاقد هویت و نو قلمداد می شود و تصور از آن با ترکیبی از وقایع پس از انقالب و جنگ هشت 

ساله و بحران های اجتماعی و محیط زیستی سال های اخیر چون خشکسالی و توفان های ریزگرد گره خورده است.
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| پژوهشگر تاریخ معماری 
و شهر در دوره معاصر |

| وحید آقایی |

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰1۵4۰-14۰1/۰3/31- هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی ایلخانی پور فرزند فضلعلی  بشماره شناسنامه 
313۰837۰۵1 صادره از بافت در ششدانگ زمین زراعی  به مساحت 34۰۰۰۲ متر مربع پالک - فرعی از493- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 493 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی سعیدآباد ایلخانی جیرفت 
بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فضلعلی ایلخانی پور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف: ۲7۵
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ - تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰۰9۰3-14۰1/۰3/۰4- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نظری  فرزند محمد رحیم به شماره 
شناسنامه 4۲۵ صادره از جیرفت در ششدانگ جایگاه سوخت بنزین  به مساحت 16۲9/۵۲ متر مربع پالک 
- فرعی از ۲6- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲6-اصلی قطعه یک واقع در اراضی دولت آباد 
اسفندقه جیرفت بخش 44 کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان امیر پرتابی و سبزعلی بهزادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲68
14۰1/۰6/13: نوبت دوم  انتشار  اول:14۰1/۰۵/3۰ -تاریخ  نوبت  انتشار  تاریخ 

جواد فاریابی  - کفیل رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.علی ستایی مختاری 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰171۰-14۰1/۰4/۰9- هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی امیری دوماری  فرزند کرامت  بشماره شناسنامه 39۵ 
صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۲4/74 متر مربع پالک - فرعی از۵8۰- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵8۰ -اصلی قطعه دو واقع در اراضی سبزپوشان جیرفت بخش 4۵ کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین فاطمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد ./م الف: ۲۵8
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ -  تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰1۵98-14۰1/۰4/۰4- هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه امیر شجاعی   فرزند فرامرز به شماره شناسنامه 
3۰۲۰7۵177۲ صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۵۰ متر مربع پالک - فرعی از۵۲۲- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵۲۲ -اصلی قطعه دو واقع در اراضی باغبابوئیه جیرفت بخش 
4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین خزاعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد ./م الف: ۲74
انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13 انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰-  تاریخ   تاریخ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰18۰۵-14۰1/۰4/18- هیات اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی 
وخدمات بهداشتی درمانی جیرفت  در ششدانگ یک باب خانه بهداشت روستای قلعه نو به مساحت ۲۵۲متر 
مربع پالک - فرعی از۵47- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵47 -اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی قلعه نو جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالکین رسمی روستا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف:۲81
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ -تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰1838-14۰1/۰4/۲1- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری شمساری  فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 999۲ صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 316/8۰ متر مربع پالک 
- فرعی از۵79- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 19 فرعی از ۵79-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
رهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای امرهللا گیالنی  محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  به این  را  دوماه اعتراض خود 
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: ۲۵6
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ -  تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

 جواد فاریابی -  رئیس ثبت اسناد امالک 
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امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک جیرفت    

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

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اول  هیات   -14۰1/۰3/۲۵-14۰16۰319۰14۰۰14۰9
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
خزاعی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
به شماره شناسنامه  فرزند کرامت   آباد   سلطان 
3۰۲۰431638 صادره از جیرفت در ششدانگ یک 
باب مغازه  به مساحت 6۰ متر مربع پالک - فرعی 
از پالک 1۲  از۵79- اصلی مفروز و مجزی شده 
فرعی از ۵79 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد 
جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای علی کامکار راینی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف: ۲64
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13
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وزیر جهادکشاورزی:

آینده روستا در گرو گردشگری كشاورزی  است
فرزندان ما وقتی وارد محیط های گردشگری کشاورزی می شوند سبک زندگی روستایی، توجه به محیط زیست

سبک تولید و مصرف محصوالت را می آموزند

وزیر جهاد کشاورزی: تغییر اقلیم 
و خشکسالی در روستا منجر به 

کاهش دبی قنات شده و چندین 
رشته قنات در روستا کامال خشک 

می شود، به تبع روستایی از نظر 
اقتصادی و درآمدی نمی تواند آنجا 
زندگی کند، در این حالت بهترین 

راه که می توان روستایی را در محل 
زندگی خود نگه داشت تا منطقه 

از سکنه خالی نشود، توسعه 
گردشگری روستایی به عنوان 
مکمل کشاورزی است که می 

تواند خال ایجاد شده در اقتصاد 
کشاورزی را جبران کند

مژگان ثابت تیموری عضو هیات 
علمی پژوهشکده گردشگری جهاد 
دانشگاهی: تمام نقاط ایران عالوه 

بر اینکه می توانند یک فضای خوب 
و جذاب برای گردشگری مبتنی بر 
طبیعت باشند، همچنین می توانند 
بسته به نوع محصول تولیدی آن 
منطقه به عنوان مقصد گردشگری 

کشاورزی توسط عالقه مندان به 
این حوزه انتخاب شوند

|  
یم

سن
  ت

|

کاهش ۲0 درصدی 
ظرفیت یخچال های 

طبیعی کشور 
رئیس موسسه تحقیقات آب یکی از اثرهای 
مدیریت غلط عرضه و تقاضا را از بین رفتن 
ظرفیت یخچال های طبیعی کشور برشمرد 
و گفت: کاهش ظرفیت یخچال های طبیعی 

به مشکالت آب کشور دامن زده است.
در  کاویانپور  محمدرضا  مهر،  گزارش  به 
آب  تابستانی  مدرسه  نخستین  افتتاحیه 
موسسه  اینکه  بیان  با  زیست  محیط  و 
 1346 سال  از  نیرو  وزارت  آب  تحقیقات 
آغاز کرده است، گفت:  را  فعالیت های خود 
پروژه   ۲9۰ به  نزدیک  موسسه  تاکنون 
را  آنها  را مدل سازی و اشکاالت  سدسازی 
برطرف کرده است. فعالیت این موسسه بر 
روی سد گتوند و برخی سدهای دیگر سبب 
شد بخش تخلیه سیالب آن مورد بازنگری 

شود. انجام  الزم  اصالح  و  گرفته  قرار 
امسال  نیرو،  وزیر  تاکید  بر  بنا  افزود:  او 
دانشگاهیان،  جامعه  با  را  بیشتری  ارتباط 
اعضای هیأت علمی و نخبگان رقم زدیم و 
است. ارتباط  همین  منظور  به  نیز  دوره  این 

نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رئیس 
دچار  آب کشور  بخش  اینکه  بر  تاکید  با 
این  در  گفت:  است،  زیادی  مشکالت 
بخش دو نوع فقر فیزیکی و مدیریتی رو 

هستیم. رو  به 
کاویانپور ادامه داد: عمده دلیل فقر فیزیکی 
آب به دلیل تغییرات اقلیمی است و البته 
تمام دلیل آن نیست. مثل برخی اوقات که 
به  منجر  باالدست  در  آب  باالی  مصرف  در 
کمبود آب در پایین دست می شود.او افزود: 
در کنار این مسأله فقر مدیریتی در موضوع 
هر  است که  است. طبیعی  تقاضا  و  عرضه 
چقدر تأمین شود همان قدر هم تقاضا شکل 

می گیرد و باید راهکاری اندیشید.
و  عرضه  غلط  مدیریت  اثرهای  از  یکی  او، 
یخچال های  ظرفیت  رفتن  بین  از  را  تقاضا 
اضافه کرد: کاهش  و  برشمرد  طبیعی کشور 
مشکالت  به  طبیعی  یخچال های  ظرفیت 
آب کشور دامن زده است.کاویانپور ادامه داد: 
مشکالت  تقاضا  و  عرضه  مدیریت  فقر 
فرونشست و مشکالت کشاورزی را به همراه 

است. آورده 
طبیعی  یخچال های  وضعیت  ادامه داد:  او 
به گونه ای که ۵۰ درصد  بدتر است،  زردکوه 
آن  اثرات  مهمترین  و  رفته  دست  از  آن 
و  چهارمحال  در  شده  ایجاد  آبی  مشکالت 
بختیاری و به ویژه شهرکرد است.او در پایان 
برای  نخبگان  مشارکت  نیازمند  تأکید کرد: 

هستیم. آبی  معضالت  رفع 

اجرای پایلوت طرح 
تولید برنج سالم 

گیاه پزشکی  تحقیقات  موسسه  رئیس 
بدون  برنج  تولید  طرح  پایلوت  اجرای  از 
استان  در  آفت کش  و  سموم  از  استفاده 

داد. خبر  کشور  شمالی  های 
به گزارش ایسنا، حسین رنجبر اقدم گفت: 
این کنگره با هدف انتقال آخرین یافته های 
پژوهشی بخش های اجرا و به کار بردن آن 
در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل 

شده است.
او ادامه داد: یکی از رویکردهای این کنگره 
ایجاد تعامل نزدیک میان کشاورزان، بخش 
اجرایی  و  تحقیقاتی  بخش های  خصوصی، 
این  این کنگره  تا در  است و تالش کردیم 

چهار بخش را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 
اضافه کرد: قصد داریم دانشی که در حوزه 
آید  می  دست  به  گیاهپزشکی  تحقیقات 
و  و کشاورزان  شود  داده  نشان  عرصه  در 
شوند. بهره مند  آن  از  بتوانند  تولیدکنندگان 

او در پاسخ به این سوال که آخرین دستاورد 
موسسه گیاهپزشکی کشور چه بوده است؟ 
گفت: اقدام ارزشمندی با همکاری موسسه 
تحقیقات گیاه پزشکی و موسسه تحقیقات 
برنج  آن   طی  است که  شده  انجام  برنج 
سالم بدون استفاده از هیچ گونه سمی تولید 
این  از  پیش  عنوان کرد:  اقدام  شود.رنجبر 
بر  سمپاشی  فشار  محصوالتی که  از  یکی 
روی آن زیاد بود و مردم به نوعی از سالمت 
آن نگران بودند محصول برنج بود. اقدامی 
شناسایی  دادیم  انجام  راستا  این  در  که 
تولید  های  کانون  های  بیماری  و  آفات 
بود  مازندران  استان  مانند   کشور  در  برنج 
و براساس آن به صورت پایلوت در سطوح 
برنج  تولید  بار  اولین  برای  توجهی  قابل 
از هرگونه سم و آفت  سالم بدون استفاده 
کنگره  داشتیم.دبیر  بیماری ها  علیه  کش 
ملی گیاه پزشکی کشور اضافه کرد: قرار است 
تمامی ارقام برنج که در شمال کشور کشت 
تولید شوند. از سموم  استفاده  بدون  می شود 
او در پایان گفت: در حقیقت هدف ما این 
است که محصولی تولید شود تا مردم دچار 
آسیب نشوند و با خیال راحت استفاده کنند. 
هدف ما تولید محصول سالم با به کارگیری 

کشاورزی دانش بنیان است.

وزیر جهاد کشاورزی در گفت وگو با «ایرنا« بیان 
کرد: بخشی از اقتصاد آینده حوزه کشاورزی و 
روستا، به سوی »گردشگری کشاورزی« خواهد 
نشست های  زمینه  این  در  زودی  به  رفت، 

می کنیم. برگزار  تخصصی 
تغییرات  با  وقتی  ساداتی نژاد گفت:  سیدجواد 
اقلیم، خشکسالی در برخی مناطق بروز می کند و 
صنعت کشاورزی، اقتصاد خود را از دست می دهد 
که یکی از عوامل مهم مهاجرت از روستا به شهر 
است، بسیاری از روستاهای ایران هم به همین 

دلیل از سکنه خالی شده اند.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تغییر اقلیم و 
خشکسالی در روستا منجر به کاهش دبی قنات 
شده و چندین رشته قنات در روستا کامال خشک 
و  اقتصادی  نظر  از  روستایی  تبع  به  می شود، 
درآمدی نمی تواند آنجا زندگی کند، در این حالت 
بهترین راه که می توان روستایی را در محل زندگی 

خود نگه داشت تا منطقه از سکنه خالی نشود، 
مکمل  عنوان  به  روستایی  گردشگری  توسعه 
کشاورزی است که می تواند خال ایجاد شده در 

اقتصاد کشاورزی را جبران کند.
گردشگری  توسعه  تجارب  به  ساداتی نژاد 
کشاورزی در جهان اشاره کرد و افزود: در این نوع 
گردشگری جذابیت زندگی روستایی، کشاورزی 
و روستایی در کنار تولید باعث می شود سکونت 
در روستا استمرار پیدا کند، بنابراین گردشگری 
روستایی نقش بسزایی در حفظ روستا و تداوم 

دارد. تولید 
وزیر  با  گذشته  سال  یک  در  اضافه:  او 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
توسعه  زمینه  در  ضرغامی(  )سیدعزت هللا 
و  نشست  دوبار  یکی  روستایی  گردشگری 
گفت وگو داشتیم تا کارهای مشترکی را در حوزه 
کشاورزی و گردشگری کشاورزی شروع کنیم، 

ایشان هم با عالقه مندی این موضوع را پی گیری 
کردند و ساز و کاری را هم طراحی شد، اکنون 
مجوز گردشگری کشاورزی هم صادر می شود، 

است. شده  اعطا  هم  مجوز  سری  یک 
ساداتی نژاد عنوان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی، 
متولی  محیط زیست  و  پایدار  توسعه  اداره کل 
زودی  به  است که  حوزه گردشگری کشاورزی 
نشست های تخصصی در این زمینه هم برگزار 
مناسبی  بسیار  ظرفیت  حوزه  این  شد.  خواهد 
بسیار  جذابیت های  است  اقتصادی  حوزه  در 
زیادی برای نسل آینده دارد، فرزندان ما وقتی 
وارد محیط های گردشگری کشاورزی می شوند با 
سبک زندگی روستایی، توجه به محیط زیست، 
سبک تولید و مصرف محصوالت را می آموزند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر گیاهان دارویی 
در کنار گردشگری کشاورزی قرار گیرند، جذابیت 
این حوزه ویژه ای خواهد شد، بخشی از اقتصاد 

گردشگری  سمت  به  کشاورزی،  حوزه  آینده 
رفت. خواهد  کشاورزی 

برخی  با  البته  جهاد کشاورزی  وزیر  گفته های 
پژوهش های انجام شده در این حوزه نیز تایید 
می شود. نمونه اخیر آن به مقاله ای پژوهشی با 
توسعه  بر  »نقش گردشگری کشاورزی  عنوان 
از  استان گلستان  در  های کشاورزی  فعالیت 
حسن  توسط  که  برمی گردد  کشاورزان«  دید 
دلیری استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، 
دانشگاه  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  دانشکده 
گلستان، گرگان نوشته شده و در دی ماه 14۰۰ در 
مجله »اقتصاد کشاورزی« منتشر شده است. بر 
اساس خالصه این پژوهش »توسعه گردشگری 
بخش  عملکرد  و  تولید  بر  می تواند  کشاورزی 
کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. نمونه گیری 
میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه 
خندان، نوچمن و االزمن در استان گلستان در بهار 

سال 14۰۰ انجام و نتایج نمونه گیری نشان داد 
که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در 
سه روستا تفاوت معناداری با یکدیگر دارد اما 
بااین حال نتایج نشان می دهد که که کشاورزان و 
روستاییان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی 
می تواند سبب بهبود درآمد کشاورزان در همه زیر 
بخش های کشاورزی شود افزون براین توسعه 
گردشگری کشاورزی اثر مثبتی بر رفاه کشاورزان 
زنان  افزایش در فرصت های شغلی  واسطه  به 
آسیبی  مهم ترین  اما  داشت.  خواهد  مردان  و 
که توسعه گردشگری کشاورزی می تواند داشته 
باشد، افزایش قیمت زمین و تشدید تخریب 
کشاورزان  زمین های  و  کشاورزی  محصوالت 
به واسطه ورود گردشگران است. از سوی دیگر 
بین  هم افزا  ارتباط  بر  مؤثر  عامل های  بررسی 
گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با توجه 
به مدل مفهومی پژوهش و بهره گیری از روش 
تحلیل مسیر به انجام رسید، نتایج نشان از آن 
دارند که افزایش گرایش کشاورزان، تجربه باالتر 
و ظرفیت باالتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد 
گردشگری  توسعه  بین  هم افزا  ارتباط  تا  شد 
کشاورزی و بخش کشاورزی تقویت شود. نتایج 
تحلیل مسیر نشان می دهد که، دانش و آگاهی 
روستاها  در  ظرفیتهای گردشگری کشاورزی  و 
روستاییان  پذیرش  و  گرایش  بر  مثبت  تاثیر 
برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد، و از این 
طریق قادر است با افزایش گرایش کشاورزان، 
سبب بهبود عملکرد کشاورزی شود. از سوی دیگر 
نگرش کشاورزان در زمینه وضعیت کنونی قوانین 
گردشگری کشاورزی  از  دولتی  حمایت های  و 
سبب شده است تا گرایش آنان کاهش  یافته و از 
این طریق اثر منفی بر عملکرد ارتباط بین این دو 

بخش داشته باشد.«
البته پیش از این گفته ها و پژوهش، مژگان   
پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  ثابت تیموری 
گردشگری جهاد دانشگاهی نیز در گفت وگویی 
با ایسنا به این موضوع اشاره کرده بود که تمام 
استان  های کشور به نوعی اقلیم خاص خود را 
اینکه  بر  ایران عالوه  نقاط  تمام  بنابراین  دارند. 
برای  جذاب  و  خوب  فضای  یک  می توانند 
باشند، همچنین  گردشگری مبتنی بر طبیعت 
آن  تولیدی  محصول  نوع  به  بسته  می توانند 
کشاورزی  گردشگری  مقصد  عنوان  به  منطقه 
توسط عالقه مندان به این حوزه انتخاب شوند. 
به گفته او حوضه  های آبریز کشور، ویژگی های 
منحصر به فردی برای هر یک از مناطق ایران در 
حوزه کشاورزی و دامداری رقم زده که می توانند 
به  بازدیدکنندگان  برای  عالی  بسیار  جاذبه های 

آورند. وجود 
این گفته ها در کنار حجم انبوه مطالبی که درباره 
گردشگری کشاورزی در ایران و جهان انجام شده 
است نشان می دهد توریسم کشاورزی می تواند 
درآمد مکملی برای روستانشینانی داشته باشد 
که معیشت آنها وابسته به زمین و دام است. با 
این حال همچنان که درباره سایر اقسام توریسم 
به  داریم ورود شتابزده  به زیرساخت هایی  نیاز 
این حوزه نیز تبعاتی خواهد داشت که در نهایت 

تخریب روستا نتیجه آن خواهد بود.

پیام ما: راهکار رونق و توسعه روستایی آنهم زمانی که منابع آبی رو به کاستی و زوال رفته و باعث شده برخی مناطق در ایران خالی از 
سکنه شود چیست؟ برخی مسئوالن معتقدند گردشگری همان شاه کلیدی است که می تواند رونق دوباره به مناطق روستای بخشد و از 
مهاجرت جلوگیری کند. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از جمله این افراد است که در تازه ترین اظهار نظر خود از »گردشگری 

کشاورزی« به عنوان راهکاری برای توسعه روستایی نام برده است.

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰۰689-14۰1/۰۲/۲1- هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه گروهی ساردو  فرزند یدهللا به شماره شناسنامه ۲۰7 
صادره از جیرفت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  به مساحت ششدانگ  ۲۵6 متر مربع 
پالک - فرعی از ۵74- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6۵ فرعی از ۵74-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
کالغ آباد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخساره قرشی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲34
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ - تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰14۰8-14۰1/۰3/۲4- هیات دوم  برابر  فاقد سند رسمی  واراضی وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرحناز واحدی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 
4336 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ششدانگ  8۲6 متر مربع پالک - فرعی 
از۵93- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵93-اصلی قطعه ۵ واقع در اراضی گنزیرساردوئیه 
جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب هللا واحدی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲41
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰-  تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰1837-14۰1/۰4/۲1- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا منظری  نژاد  فرزند محمدرضا  
بشماره شناسنامه 1۵94 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 4۵/۰7 متر مربع 
پالک - فرعی از۵49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از ۵49 -اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی کلرود جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد دژ محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  دوماه 
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: ۲6۵
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰- تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰1833-14۰1/۰4/۲1- هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب امیری  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 8 صادره از رابر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 96۰ متر مربع پالک - فرعی از ۵49- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6 فرعی از ۵49 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی کلرود جیرفت بخش 
4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲44
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ - تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰۰688-14۰1/۰۲/31- هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا گروهی ساردو  فرزند یدهللا به شماره شناسنامه 1۲3۲8 
صادره از جیرفت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  به مساحت ششدانگ  ۲۵6 متر مربع 
پالک - فرعی از ۵74- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6۵ فرعی از ۵74-اصلی قطعه دو واقع در اراضی 
کالغ آباد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم رخساره قرشی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./م الف: ۲33
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ - تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اول  رای شماره 14۰16۰319۰14۰۰18۵۵-14۰1/۰4/۲۲- هیات  برابر  فاقد سند رسمی  واراضی وساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس محمودی نژاد گردینی  فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۰8/۰6 متر مربع پالک - فرعی 
از۵64- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۵64 -اصلی قطعه دو واقع در اراضی کهوروئیه جیرفت 
بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کوکب پارسا مطلق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد ./م الف: ۲۵3 
 تاریخ انتشار نوبت اول:14۰1/۰۵/3۰ - تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک 
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رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:

آمایش سه میلیون هکتاری عرصه های طبیعی شمال کشور
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
هکتار  میلیون  سه  آمایش   : گفت  کشور 
 1۰4 قالب  در  از عرصه های طبیعی شمال 
کاربری   9 تشریح  با  و  آبخیزداری  حوزه 
مطالعاتی  الیحه   7۵ قالب  در  جدید 

است. رسیده  اجرا  مرحله  به  و  انجام 
در  نوبخت  عباسعلی  ایرنا،  گزارش  به 
زمین خواری  با  مبارزه  فراقوه ای  کارگروه 
مازندران  استانداری  جلسات  سالن  در 
نظارتی  طرح های  اجرای  کنار  در  افزود: 

جنگل  با  مقابله  در  قانونی  بازرسی های  و 
سرزمین  آمایش  محور  بر  باید  خواری 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  و  حرکت کرد 
تحقق  برای  گذشته  سال های  در  کشور 

است. کرده  تالش  امر  این 

تنها  سرزمین  آمایش  کرد:  بیان  او 
جنگل خواری  با  مقابله  برای  موثر  راه 
طبیعی  عرصه های  در  زمین خواری  و 

است. گلستان  و  گیالن  مازندران، 
رییس  و  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
و  مراتع  طبیعی،  منابع  سازمان 
طور  به  که  این  اظهار  با  آبخیزداری 
بخش  سرزمینی  آمایش  اجرای  با  حتم 
زمین  حوزه  در  مشکالت  از  توجهی  قابل 
داد:  ادامه  رفع می شود  در شمال  خواری 

راهبردهای  از  محلی  جوامع  توانمندسازی 
جنگل خواری  با  مقابله  برای  اساسی 
شورای  اعضای  و  دهیاران  باید  و  است 
پای  امر  این  تحقق  برای  اسالمی روستا 

بیایند. کار 
نیازمند  طبیعی  منابع  کرد:  بیان  نوبخت 
استانی  و  ملی  جانبه  همه  حمایت های 
زمین خواری  با  مقابله  برای  باید  و  است 
دستگاه های  امکانات  تمام  مازندران  در 

شوند. بسیج  اجرایی 

نوبخت بیان کرد: آمایش 
سرزمین تنها راه موثر برای 

مقابله با جنگل خواری و 
زمین خواری در عرصه های 
طبیعی مازندران، گیالن و 

گلستان است
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 نگاهی به الگوی 

امداد رسانی در زلزله 
بوئین زهرا

۱ادامه از صفحۀ

بوم و َبر

مردمی و تشویق مردم به ارسال کمک به مردم 
زلزله زده از مشارکت کنندگان مهم بود. ساعت 
17۰۰ روز ۲9 شهریور 1341  در حدود ۲۰۰ نفر در 
مسجد هدایت اجتماع کردند و آقای طالقانی 
ضمن تفسیر آیه ای از قرآن مجید و اشاره به 
باید  داشت: »ما مسلمانان  بیان  زدگان  زلزله 
به فکر یکدیگر بوده و در عزا و شادی شریک 
یکدیگر باشیم در زمان حال ما وظیفه سنگینی 
را  داریم می بایست دستورات قرآن  به دوش 
عمل نماییم و حتی المقدور به همنوعان خود 
کمک کنیم.« ضمنًا در مسجد اعالم شد هر 
بکند  زلزله زدگان می خواهد  برای  کس کمکی 
شب دوشنبه دوم مهر به مسجد بیاید تا ترتیب 
تحویل اشیاء مورد لزوم به زلزله زدگان وسیله 

آقای طالقانی داده شود.
 14 چهارشنبه   تختی  یاد  زنده  همچنین 
شهریورماه 1341 در نامه ای به روزنامه کیهان 
برای  اعانه  جمع آوری  جهت  را  خود  آمادگی 
زلزله زدگان اعالم کرد. روزنامه کیهان ضمن درج 
نامه تختی آمادگی او را برای قبول سرپرستی 
مسابقات ورزشی به نفع آسیب دیدگان اعالم 
داشت. تختی در روز یکشنبه  18 شهریورماه 
1341 در بیمارستان نجمیه، که موقوفه مادر زنده 
یاد دکتر مصدق بود  به عیادت مجروحان زلزله 
رفت و به آن ها قول همه گونه کمک و همیاری 
داد. خود او و ورزشکاران قزوین به منطقه رفتند 

و کمک ها را مستقیما به مردم رساند.
آقای مهندس لطف هللا میثمی در مورد مشارکت 
دانشجویان در کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا 
انجمن هاي  زهرا  بوئين  زلزله  »در  می گوید: 
این  در  تختی  شتافتند...  آنجا  به  اسالمي 
سیل  توانست  خودجوش  صورت  به   حادثه 
عظیمی از کمک های مردمی را به حادثه دیدگان 
زلزله برساند که این نیز از محبوبیت او ناشی 
به   او کشکول  وقتی  هست  خاطرم  می شد. 
مدتی  می کرد،  پول جمع  و  می گرفت  دست 
نمی گذشت که کشکول پر می شد؛ چرا که مردم 
برای کمک سر از پا نمی شناختند. در خیابان 
وحدت اسالمی )شاهپور سابق( این صحنه ها 
را  تختی کشکول  وقتی  می شد.  خلق  مکرر 
می چرخاند، جمعیتی عظیم حول او می آمدند 
تا در کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله سهیم 

باشند…«
زلزله زدگان،   برای  کمک  گردآوری  جریان  در 
کشور  مختلف  نقاط  در  ساواک  ماموران 
گزارش هایی از برخورد مردم با این حرکت ارسال 
کردند و کار جمع آوری اعانه در مقابل فروشگاه 
کوروش در چهارراه قوام السلطنه )سی تیر فعلی( 
توسط ساواک متوقف شد. و اجازه ندادند تا 
تختی به راه خود ادامه دهد، اما او به راه خود 
ادامه داد. در یکی از اسناد ساواک به تاریخ ۲3 
اسفند 1341 آمده است: »کارکنان منطقه آسیب 
دیده بوئین زهرا چندین بار تعداد زیادی پتو و 
اموال آسیب دیده از منزل مردم تهران به دست 
خسروانی  سرتیپ  ناحیه  ستاد  در  و  آورده 
تحویل داده اند. اکنون که کار منطقه آسیب دیده 
خاتمه یافته معلوم نیست این اموال را به چه 
کسی تحویل داده و در آن زمان که در منطقه 
زلزله زده بوده چه کار می کرده چطور با حضور 
ایشان این همه حیف و میل شده است؟ از 
کلیه درجه داران، افسران، اطاقداران ستاد ناحیه 
سئوال بفرمایید که آیا اخیراً پتوی اموال آسیب 
دیده کشف شده و در اطاق فرمانده ناحیه بوده 

یا خیر و اکنون به کی سپرده اند«.

اجتماع  تحول  و  توانمندسازی  قرارگاه   
به  رسیدگی  برای  محالت کم برخوردار  محور 

کشور  شهرستان های کم برخوردار  و  محله ها 
شهری  و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  در 

شهرستان  عنوان  به  ری  شهرستان  و  ایجاد 
تعیین  قرارگاه  راه اندازی  آزمایشی  و  پایلوت 

شده است. مجریان این طرح امیدوارند که 
از گذرگاه این قرارگاه، طرح نوسازی نفرآباد 
این بار نه همچون مشابهان سال های پیش 
از خود بلکه با آینده ای روشن تر مشوق حضور 

شود. منطقه  این  در  انبوه سازان  آتی 

 آبادی نفرآباد با یک طبقه اضافه؟
مسئوالن شهرداری خود کم به حال نزار 
پیش،  سال های  مثال  نزدند.  دامن  نفرآباد، 
 ۲۰۰ حرم  حریم  حفظ  منظور  به  شهرداری 
سال های  در  شهروندان  از  را  پالک  قطعه 
و  پارکینگ  ساخت  طرح  برای  گذشته 
آرامستان خریداری کرده بود اما همین اقدام 
از آنجایی که کیفیت زندگی در محله را  هم 
تغییر نداد، بومی های محله به قصد منطقه  
به  وقتی  مهاجرت کردند. کار  نفرآباد  از  بهتر 
کل  تخریب  پروژه  شهرداری،  رسید  اینجا 
محله را کلید زد و تا سال 91 خرید پالک ها 
را ادامه داد. اما با میانجی گری شورای شهر، 

شد. متوقف  طرح  این 

خانه   ۵۰۰۰ ساخت  جدید  طرح  در  حاال 
به  تهران  استان  فرسوده  بافت  در  مسکونی 
زاکانی،  علیرضا  محله ها،  نوسازی  منظور 
بافت  ساله   3 مشکل  حل  از  تهران  شهردار 
اضافه  طبقه  یک  ساخت  اجازه  با  فرسوده 
این طرح و  نفرآباد خبر داد. طبق  در محله 
افزایش  با  موافقت سازمان میراث فرهنگی 
عبدالعظیم؛  حضرت  حرم  اطراف  در  طبقه 
سازندگان طبق کمیسیون ماده ۵ شهرداری 
از  که  دارند  اجازه  نفرآباد  محله  در  تهران 
بسازند.  ساختمان  طبقه،   4 به  طبقه   3
طریق  این  به  که  است  امیدوار  شهرداری 
رفع  شود.  نفرآباد  محله  مهاجرت  مشکل 
سرپرست  هدایت،  مهدی  سید  گفته   به 
این  تهران؛  شهرداری  نوسازی  سازمان 
یک  برای  تشویقی  بسته ای  جدید  مصوبه 
بافت فرسوده است؛  اضافه در  تراکم  طبقه 
وام  تومان  4۵۰میلیون  دولت    همچنین 
9درصد  سود  با  آن  3۰۰میلیون  می دهد که 
و  است  18درصد  سود  با  آن  1۵۰میلیون  و 
هم اکنون وزارت راه و شهرسازی در شورای 
را  این سود  تا  اعتبار تالش می کند  و  پول 

کند. کمتر 

 کمبود یک میلیون مسکن در تهران
سرانگشتی  حسابی  در  تهران  شهردار 
برای  مسکن  میلیون  یک  کمبود  از 
پایتخت نشینان خبر داد و این کمبود را عامل 

حاشیه نشینی و گرانی در مسکن استیجاری 
علیرضا  ایرنا،  گزارش  به  خواند.  تملکی  و 
به ساخت ۵  آغاز  آیین  روز شنبه در  زاکانی 
هزار واحد مسکونی در شهر تهران در سالن 
حسنی)ع(،  عبدالعظیم  حرم  صدوق  شیخ 
گفت که ورود قرارگاه جهادی مسکن، دخالت 
ما  همه  همکاری  با  بلکه  نیست  شهرداری 
می تواند  مسکن  به  معطوف  جهادی  قرارگاه 
مشکل سال های مسکن را حل کند و بناست 
که ما در مناطق ۲ و 16 و ۲۰ با یک حرکت 
کنیم.  ممکن  را  مسکن  تامین  در  جهادی 
زاکانی فروش تراکم بیشتر به سازندگان را راه 
حل  گره زندگی در نفرآباد دانست و نسبت 
به اجرایی شدن این طرح ابراز امیدواری کرد.

با  مسکونی  واحد  هزار  ساخت   
حرم  و  تهران  شهرداری  مشارکت 

عبدالعظیم
در آغاز این طرح تفاهم نامه ای بین شهرداری 
عبدالعظیم  حرم  آستان  تولیت  تهران 
بر ساخت  قرار  و  امضا رسید  به  حسنی)ع( 
هزار واحد مسکونی به صورت صنعتی سازی 
براین  شد.  مجری  دو  این  بین  مدرن  و 
تهران  شهرداری  و  عبدالعظیم  حرم  اساس 
مسکن  ساخت  برای  تفاهم نامه ای  طی 
از  زمین  به طوری که  خواهند کرد  مشارکت 
باشد  شهرداری  عهده  به  ساخت  و  آستان 
زمین های  در  قرار  ساز  و  ساخت  این  و 
همچنین   شد.  خواهد  انجام  آستان  موقوفه 
در  پروژه   9 تهران،  شهر  شورای  حمایت  با 
شهرری رقم می خورد و با همراهی مجموعه 
و  زائرسرا  یک  عبدالعظیم،  مقدس  آستان 
نوسازی  سازمان  با کمک  نیز  زورخانه  یک 
شهر تهران نیز در دستور کار ساخت قرار دارد.  
صارمی  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 
اتفاق  امسال،  ماه  شهریور  در  است  معتقد 
مهمی رخ می دهد و پس از 8 سال، 14۰1 از 
رکود مسکن خارج می شویم. او در آیین آغاز 
ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در شهر تهران 
گفت: » ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از منابع 
نوسازی  سازمان  اختیار  در  تهران  شهرداری 
شود.  انجام  نوسازی  اقدامات  تا  دارد  قرار 
تحوالت  تاریخ  این  در  آینده  همچنین سال 
عظیم زیرساختی در نفرآباد صورت می گیرد 
و 4۰ درصد تملک زمین های نفرآباد در اختیار 
شهرداری قرار دارد و باید بخش خصوصی نیز 

شود.« عمل  وارد 

شهرداری تهران می خواهد محله های اطراف حرم عبدالعظیم را نوسازی کند

عملیات نجات یک محله قدیمی

بهره برداری همزمان از ۲ 
ورودی جدید

در خط ۶  مترو تهران
علی مزینانی، مجری خط 6 مترو تهران از بهره 
برداری همزمان ۲ ورودی جدید در ایستگاه های 
داد. ورودی نخست  تهران خبر  خط 6 مترو 
ایستگاه شهید رضایی در کوچه رئوفی، مهرماه 
سال گذشته به بهره برداری رسیده است. ورودی 
هفدهم شهریور  خیابان شهدای  در  نیز  دوم 
واقع شده و در اختیار مسافران قرار می گیرد. 
ایستگاه شهید رضایی در منطقه 1۵ قرار دارد و 
روزانه میزبان مسافران زیادی است. همچنین 
بهره برداری از ورودی دوم ایستگاه شهید اشرفی 
اصفهانی نیز آغاز خواهد شد. مردم از طریق 
و  پیامبر  خیابان های  مسیر  از  ورودی جدید 
اباذر و همچنین مراجعان بیمارستان پیامبران 
به ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی دسترسی 
راحت تری خواهند داشت. با افتتاح این ورودی، 
۲ دستگاه آسانسور و 4 رشته پله برقی نیز به 
امکانات موجود ایستگاه اضافه می شود. درهای 
ورودی نخست ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی 
که در منطقه ۵ قرار دارد، اسفند دو سال پیش 
به روی مردم گشوده شده بود. مجری خط 6 
مترو از هزینه مجموعًا حدود 7۵ میلیارد تومانی 
بهره برداری از ورودی های جدید این دو ایستگاه 

خبر داده است.

براین اساس حرم عبدالعظیم و 
شهرداری تهران طی تفاهم نامه ای 
برای ساخت مسکن مشارکت 
خواهند کرد به طوری که زمین 
از آستان و ساخت به عهده 
شهرداری باش و این ساخت و 
ساز باشد در زمین های موقوفه 
آستان انجام خواهد شد

|پیام ما| نفرآباد، از محله های قدیمی جنوب تهران که بیش از 3 سده عمر دارد، از اولین محله هایی بود که طعم شیرین آبادی را مزه کرد. 
اما در طی 30 سال اخیر محله نفرآباد با ۱3 هکتار و ۵00 قطعه پالک، در فقر و کمبود امکانات دست و پا زده و بارها در معرض طرح های 
بی سرانجام ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم)ع(، قرار گرفته است. با این حال با روی کار آمدن دولت جدید، دوباره صحبت از 
توسعه و ساماندهی نفرآباد شده است. محله ای واقع در منطقه ۲0 امروز پایتخت، پس از پیگیری های دوباره شورای شهر تهران، کلنگ 
احیای آن توسط شهردار تهران به منظور نوسازی و تکمیل طرح های نیمه تمام گذشته، خورده است. طرح تازه نوسازی نفرآباد به گفته 
خلیل محبت خواه، مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران، با تسهیالتی تاکنون ٦٠٠ میلیون تومانی از سوی قرارگاه »توانمندسازی و تحول 

اجتماع محور محالت کم برخوردار«آغاز شده است. 
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 نظر به اهمیت اکولوژیکی 
و بیولوژیکی این محدوده 
که وجود رود ارس و حاشیه 
جنگلی آن از مهمترین مزیتهای 
نسبی زیستگاهی آن محسوب 
می شود، لزوم اعمال سیاستهای 
حفاظتی ویژه را  ضروری 
می سازد

گزارش

جنگل زدایی غارت ثروت ملی است
تبدیل زمین های جنگلی به کاربری های زراعی، 
عمرانی، ساخت و ساز و دیگر کاربری ها با هدف 
حکم  در  عده،  یک  منفعت طلبی  و  سودآوری 
غارت ثروت ملی و نقض آشکار اصول اخالقی 
و عملکرد هر گونه توسعه ای است. متاسفانه در 
خیلی از مناطق می توان شاهد این تجاوزات و در 
واقع غارتگری منابع طبیعی در اشکال مختلف 

آن بود.
در روزهای اخیر شاهد این رفتار عده ای سودجو 
محدوده  در   – کشورمان  از  دیگری  بخش  در 
این  هستیم.  مغان-  پارس آباد  شهرستان 
شهرستان با مساحتی بالغ بر یک هزار و 383 
کیلومتر مربع در ۲3۵ کیلومتری شمال شرقی 
ارتفاع  در  خزر  دریای  کیلومتری   7۰ و  اردبیل 
4۰ متری از سطح دریا واقع شده است. دارای 
و  هوای گرم  با  معتدل  و  نیمه خشک  اقلیمی 
مرطوب در تابستان و اقلیم معتدل و مرطوب در 

می باشد. زمستان 
این منطقه نزدیک به 138۰ هکتار جنگل طبیعی 
و دست کاشت در طول مرز با جمهوری آذربایجان 
صورت  به  عمدتا  دارد که  ارس  رود  حواشی  و 
درختان و درختچه های گز، بید، سنجد، تمشک 
زیستگاه  این شرایط  و صنوبر هستند.  وحشی 
به ویژه  منطقه  وحش  حیات  برای  را  مناسبی 
پرندگان مهاجر و آبزی فراهم ساخته که از جمله 
بومی حمایت  و  پرندگان شاخص  آنها می توان 
شده دراج و قرقاول و پرندگان مهاجر حواصیل 
و  اکولوژیکی  اهمیت  به  نظر  برد.  نام  را  درنا  و 
و  ارس  رود  وجود  محدوده که  این  بیولوژیکی 
حاشیه جنگلی آن از مهمترین مزیتهای نسبی 
اعمال  لزوم  می شود،  محسوب  آن  زیستگاهی 
سیاستهای حفاظتی ویژه را  ضروری می سازد. 
آنچه که در ماه های اخیر شاهد تعدی و تجاوز 
این  زیستگاهی  حریم  به  سودجو  عده ای 

جنگلی  درختان  قطع  به شکل  بودیم،  پرندگان 
و در واقع جنگل زدایی در مجاورت شهر »اولتان« 
سابق  روستای  این  می دهد.  نشان  را  خود 
پارس آباد و در حاشیه رود  که در 6 کیلومتری 
ارس واقع شده و یکی از سکونتگاه های دارای 
پوشش گیاهی جنگلی است که از سال ها پیش 
زیست بوم پرندگانی همچون درناها و حواصیل 
قصد  به  محدوده  این  درختان  قطع  با  است. 
را  آنها  اقدام  عده ای که  سود  و کسب  فروش 
ارزیابی کرد  می توان  چوب«  »قاچاق  حکم  در 
را  مهاجر  پرندگان  این  زیستگاه  جدی  خطرات 

است. تهدید 
روزهای  در  که  هشدارهایی  برخالف  متاسفانه 
انتشار عکس  از جمله  اشکال مختلف  به  اخیر 
محیط  دوستداران  سوی  از  غارت  این  فیلم  و 
داده  امر  مسئولین  و  ذیربط  ادارات  به  زیست 
اداره  بلکه  نگرفته،  اقدامی صورت  تنها  نه  شده، 

تحقیقات و کشاورزی شهر اولتان درختان قطع 
طی  شده«  که  خشک  »درختان  جزو  را  شده 
قراردادی با عنوان »برش و فروش« در اختیار 
ارزیابی کرده است.  عده ای سودجو قرار گرفته، 
متاسفانه این همان شیوه ای است که در بیشتر 
توجیه  برای  غیرمسئوالنه  عده ای  کشور  نقاط 
عمل زشت خود در تجاوز به عرصه های زیست 
خشک  »درختان  می کنند.  مطرح  محیطی 
چه  درختان.  قطع  دادن  جلوه  قانونی  و  شده« 
اعمال  برای  قانونی  توجیه  ایجاد  برای  بسا که 

خود، به اشکال مختلف اقدام به خشک کردن 
عامدانه درختان جنگلی نیز می کنند. عکس ها و 
ویدئوهای پیوست این یادداشت نشانگر حجم 
است که  اولتان  جنگلی  درختان  قطع  از  باالیی 
مهمترین زیستگاه درناها در زمان مهاجرت خود 
به این منطقه هستند. آیا گوش شنوایی هست 

بگیرد؟  را جدی  این هشدار  که 
* توضیح: اعداد و ارقام این یادداشت از سایت 
https:// محیط زیست استان اردبیل به نشانی

ardebil.doe.ir/  گرفته شده است.

| دوستدار محیط زیست  |

| اتابک سپهری  |

-برآورد اجرای کار مبلغ ۷0/000/000/000 ریال بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه 
و باند سال ۱۴0۱ می باشد.

-مدت اجرای پروژه 3 ماه می باشد.
-ارائه ضمانت نامه بانكی به میزان ۷/000/000/000 ریال در وجه شهرداری نرماشیر به عنوان 

سپرده شركت در مناقصه الزامی می باشد .
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است  .
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴0۱/0۶/۱۴ ساعت 8 صبح می باشد .

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۷:00 مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۷
-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱۷:00 مورخ ۲8 /۱۴0۱/0۶

-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱0:00 مورخ ۱۴0۱/0۶/۲9

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت های الف : آدرس نرماشیر بلوار جمهوری  –شهرداری نرماشیر امور قراردادها،

آقای محمدرضا محسنی نیا   –تلفن :  ۴۴۲۷0۱0۲  -03۴یا شماره موبایل 09۲۱۲0830۴۵
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 0۲۱-۴۱93۴ 

دفتر ثبت نام :889۶9۷3۷ -8۵۱93۷۶8
شهرداری نرماشیر

فراخوان تجدید 
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره فراخوان )2001093425000004(

شهرداری نرماشیر در نظر دارد مرحله سوم مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر سطح 
شهر نرماشیر )خیابانهای تختی- بهار-عدالت-انتظام-شهید فهمیده-شهید محمد رستم 
آبادی-بلوار آب و فاضالب-بلوار جمهوری-بلوار شهید زارعان( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس :  www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و الزم 
و  نام در سایت مذکور  ثبت  است  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شناسه آگهی : 137۵9۰4

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس  مدل 
۱388 رنگ سفید-روغنی به شماره پالک

موتور:  شماره   ،۶۵ یران ا  ۱3 و  ۵ ۶ 3
 8۴۶۷08  : شاسی  شماره  و   ۱۲۴88۱۲388۶
نو  جدول  دوستکی  امیر  بنام   NAAN0۱CA09E
است. گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 

 ۱۴00 مدل   PARSXU۷ پژو  سواری  سند  و  سبز  برگ 
شماره  و   ۱۲۴K۱۶۲80۲9 موتور  شماره   به  رنگ  سفید 

شماره  به   NAAN0۱CE۲MH  ۶38۷8۵ شاسی 
محدثه  به  متعلق   ۴۵ ایران   ۲۲8 ط   99 پالک 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود  گوهری  فریزنی  السادات 

است. گردیده  ساقط 

۱لول  اسلحه شکاری ساچمه زنی  مجوز حمل 
ته پر مدل چخماقی کالیبر ۱۲به شماره بدنه 

آقای  نام  به  ترکیه  ساخت   9۱8۷۲090
درجه  از  و  مفقود گردیده  حیدری  یوسف 

می باشد. ساقط  اعتبار 

مدل   ۱3۱SL سایپا و کارت سواری  برگ سبز 
۱390  سفید رنگ به شماره  موتور ۴۴8۵8۷۱ 

به   S 3۴۱۲۲90۴0۶۷۴۵ شاسی شماره  و 
شماره پالک ۶8 د ۱۶۱ ایران 8۴ متعلق به 
محمد شریف مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است. گردیده 
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آگهی مزایده نوبت اول  
به موجب اجرائیه کالسه ۰1۰۰۰3۵ از شعبه دوم 
از  بم صادره  دادگستری  احکام حقوقی  اجرای 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بم لها محمد 
توکلی  جواد   - دهنوی  هادی  فاطمه   - آبادی  نعیم  جواد 
آبادی  نعیم  عباس  علیهم  و  سعیدی  على  وکالت  با  زاده 
زاده  توکلی  محسن   - زاده  توکلی  مجید   - توکلی  جالل   -
 - غضنفرآبادی  زاده  توکلی  -مطهره  آبادی  نعیم  مهدی   -
غضنفر  زاده  توکلی  مهین  مرحوم  ورثه   ( زاده  توکلی  طیبه 
که  مسکونی  منزل  باب  یک  فروش  بر  (مبنی  آبادی 
دادگستری  کارشناس  توسط  و  معرفی  له  محکوم  توسط 
است گردیده  احتمالی  توقیف  و  ارزیابی  ذیل  شرح   به 
 1- وارثين حين الفوت مرحومه مهین توکلی زاده غضنفر آبادی
مورخ   41 شماره  وراثت  حصر  گواهی  استناد  به 
در غضنفرآبادی  زاده  توکلی  مهین  مرحومه   1388/۰1/31 

نموده اند  فوت   138۲/1۰/۰۵ مورخ  در  خود  دائمی  اقامتگاه 
همسر  نعيم آبادی  )عباس  عبارتند  وی  الفوت  حين  وارثين 
متوفی  مادر  دهنوی  هادی  فاطمه   - حیات  قید  در  متوفی 
 - فوت  متوفی  پدر  آبادی  غضنفر  زاده  توکلی  محمد   -
متوفیه  فرزندان  مهدی   - حیات  قید  در  جواد  محمد 
اموال  از  چهارم  یک  ارث  قاعده  طبق  بر  توضیح که  این  با 
متعلق  مرحوم  ماترک  کلیه  از  منقول  غیر  اموال  و  منقول 
و  پدر  ششم  یک  و  مادر  ششم  یک  و  متوفی  همسر  به 
از فرزندان ذکور به نسبت  باقیمانده به نسبت سهم هر یک 
فوت  به  عنایت  میباشد.با  تملک  و  تقسیم  قابل  مساوی 
دارد تعلق  وی  قانونی  وراث  به  وی  االرث  سهم  متوفیه   پدر 
 ۲- ماترک معرفی شده از مرحومه مهین توکلی زاده غضنفر آبادی
از پالک 6۵1 اصلی بخش  فروش یک باب منزل مسکونی 
3۰ کرمان واقع در شهرستان بم اسفيكان بلوار توحید کوچه 
یک  اعیانی  و  مربع  متر   ۲9۰ مساحت  به   9 شماره  توحید 
با  غیره  و  برق  و  آب  امتیاز  انضمام  با  متری  شصت  واحد 
تومان  4۰9/۲۰۰/۰۰۰ مبلغ  با  برابر  قانونی  متعلقات   جميع 
ارزش  محل  به  مراجعه  با   - کارشناسی  نظر  اظهار 

نرخ  به  نظر  مورد  مسکونی  منزل  باب  یک  فعلی 
را  وراث  از  یک  هر  االرث  سهم  میزان  و  تعیین  روز 
میگردد تقدیم  و  تعیین  ذیل  شرح  به  آن  قیمت   از 

الف - سهم االرث همسر متوفیه بنام عباس نعیم آبادی یک 
چهارم از ارزش یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان بم 
- اسفیکان بلوار توحید به مساحت ۲9۰ متر مربع و اعیانی یک 
واحد شصت متری با انضمام امتیاز آب و برق و غیره با جميع 
 جهات قانونی برابر با مبلغ1۰۲/3۰۰/۰۰۰ تومان تعیین میگردد.

غضنفر  زاده  توکلی  محمد  بنام  متوفيه  پدر  االرث  ب- سهم 
واقع  مسکونی  منزل  باب  یک  ارزش  از  ششم  یک  آبادی 
یک  اعیانی  و  مربع  متر   ۲9۰ مساحت  به  اسفیکان  در 
جميع  با  غیره  و  برق  و  آب  انضمام  با  متری  واحد شصت 
میگردد. تعيين   ۵1/1۵۰/۰۰۰ مبلغ  با  برابر  قانونی   جهات 
دهنوی  هادی  فاطمه  بنام  متوفيه  مادر  االرث  سهم  ج- 
در واقع  مسکونی  منزل  باب  یک  ارزش  از  ششم   یک 

واحد  یک  اعیانی  و  مربع  متر   ۲9۰ مساحت  به  اسفیکان 
با جميع جهات  غیره  و  برق  و  آب  انضمام  با  شصت متری 
میگردد  تعیین  تومان   ۵1/1۵۰/۰۰۰ مبلغ  با  برابر  قانونی 
مقررگردید ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰6/۲8 از 
ساعت 8/3۰الى 1۰/3۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
به  فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی  احکام 
به  ارزیابی شدن شروع و  بهای  از  پایه  فروش برسد قیمت 
نماید فروخته خواهد  را پیشنهاد  باالترین قیمت  کسانی که 
برنده دریافت  از  المجلس  شد1۰در صد مبلغ پیشنهادی فی 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
1۰در  اینصورت  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده 
بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد اوليه   صد 

متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مؤثر 

مزایده داده شود.
م الف آگهی ۲8
علیرضا شیده
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم



پیامک شما را دربـاره 
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همدان 

سارا پرویزی ساالر, مدیرکل راه وشهرسازی استان 
با بیان اینکه همدان در نهضت ملی مسکن  همدان 
ملی  نهضت  گفت:  است،  آخر  استان های  جزء 
مسکن در همدان خیلی عقب است به طوریکه جزء 

هستیم. طرح  این  اجرای  آخر  استان های 
دو  در  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  اسداللهی  ایوب 
سال گذشته بدون توجه به تأمین زمین در همدان، 
سایت باز شد و یکسری افراد ثبت نام کردند، اظهار 
کرد: به هر حال وظیفه داریم مسکن را برای مردم 
همدان تأمین کنیم که برای این موضوع چند راهکار 
درون  زمین های  از  استفاده  زمین،  الحاق  جمله  از 

شهری و بافت فرسوده وجود دارد.
علت  به  زمین  الحاق  معمواًل  اینکه  بیان  با  او 
خواهد  زمان بر  روبنایی  و  زیربنایی  خدمات  تأمین 
شورای  در  هکتار   68۰ الحاق  کرد:  تصریح  بود، 
برنامه ریزی استان مصوب و به شورای عالی ارسال 
شده است و منتظر نظر مقام عالی وزارت هستیم تا 

شود. تصمیم گیری  زمین  این  به  راجع 
زمین  این  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  اسداللهی 
معارضان زیادی دارد و تاکنون 3۰ هکتار سند ارائه 
موضوعاتی که  به  توجه  با  داده اند، خاطرنشان کرد: 
برای این زمین وجود دارد، ممکن است الحاق 68۰ 

نشود. مصوب  همدان  شهر  به  هکتار 

او گفت: موضوعی که مطرح بوده این است که سند 
اخذ  دولت  نام  به  هکتار   68۰ این  برای  برگ  تک 
شروع  از  بعد  بوده.  قانونی  اقدامات  و  است  شده 
در  ما  اعالم کردند که  و  مراجعه  معارضانی  پروژه، 
که  نمی دهیم  کار  اجازه  و  داریم  زمین  مکان  این 
را  خود  مدارک  که  خواستیم  معارضان  همه  از  ما 

دهند. ارائه 
بیان  با  همدان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مسکن  پروژه های  دولت  پایان  تا  امیدواریم  اینکه 
به اتمام برسد، افزود: حتی اگر مشکل 4۲۰ هکتار 
68۰ هکتار  از  84 هکتار  نشود،  معارض حل  دارای 
است که  آماده  مشاوره کاماًل  و  طراحی  اول  فاز  در 
نیست  قرار  اینکه  بر  تأکید  با  او  خواهیم کرد.  اجرا 
دیگری  افراد  برای  تا  کنیم  تضعیف  را  کسی  حق 
ماست  عهده  به  رسالتی  شد:  یادآور  بسازیم،  خانه 
که بتوانیم برای مردم زمین تأمین و سرپناه ایجاد 

نیستیم. تنها  ما  قضیه  این  در  اما  کنیم 
از  یکی  شهرسازی  و  راه  اینکه  بیان  با  اسداللهی 
زمین  تأمین  افزود:  است،  مسکن  ساخت  متولیان 
برعهده ما گذاشته شده است اما فرمول های دیگری 
تنهایی  به  ما  و صرفًا  دارد  زمین وجود  تأمین  برای 
نمی توانیم زمینی را تملک کنیم و نیاز به کمک سایر 

است. هم  دستگاه ها 

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان مطرح کرد:

عقب ماندگی همدان در نهضت ملی مسکن

بر  بالغ  اعتباری  با  سیرجان  بلورد  مهدی آباد  روستای  به  آبرسانی  پروژۀ   
9۰۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی  شرکت آبفا 
استان کرمان همزمان با چهارمین روز از هفتۀ دولت با حضور فرماندار، امام 
جمعه،اعضای شورای اسالمی  شهر و سایر مسئولین محلی، پروژۀ آبرسانی 

به روستای مهدی آباد بلورد به بهره برداری رسید.
آبفا شهرستان  مدیرعامل شرکت  و  مدیره  هیئت  رئیس  میرشاهی  مجید 
سیرجان با اعالم این خبر گفت: پروژۀ آبرسانی به مهدی آباد بلورد شامل 
اجرای ۵۲۰۰ متر خط انتقال، 9۰۰ متر اجرای شبکه و احداث 7 باب حوضچه 

محافظ شیرآالت است.
او اعتبار اجرای این طرح را بالغ بر 9۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی 
و روستاهای فاقد دهیاری اعالم کرد و افزود: با اجرای این طرح 4۰ خانوار 
با جمعیتی بیش از 1۵۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند. 
مهدی آباد روستایی در دهستان بلورد بخش بلورد شهرستان سیرجان استان 
کرمان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 139۵ 

جمعیت این روستا 94 نفر )۲6خانوار( بوده است.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت : فعالیت کارخانه کمپوست این 
کالنشهر که به دلیل اختالفات با پیمانکار متوقف شده بود بزودی راه اندازی و روند 
بازیافت و جلوگیری از دفع غیر بهداشتی  پسماند در آن دوباره از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری کرج دیروز ، محمدرضا خسروی افزود: پیمانکاری که این 
کارخانه را در اختیار گرفته بود به تعهداتش عمل نمی کرد و همین باعث توقف فرایند 

بازیافت پسماند و تحمیل ضرر زیادی به شهرداری شده بود.
او ادامه داد: خوشبختانه با همراهی اعضای شورای شهر و دستگاه قضا، پس از اعاده 
دادرسی و شکایت قانونی، رای قضایی به نفع شهرداری صادر و پیمانکار خلع ید و 
محکوم به تخلیه فوری کارخانه شد.خسروی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به تمرکز برای جمع آوری زباله های عفونی شهر هم تاکید کرد و گفت: با حدود سه 
هزار مطب و مرکز درمانی قرارداد منعقد کردیم تا زباله های عفونی این بخش را علی 
رغم آنکه براساس قانون مدیریت پسماند بر عهده شهرداری نیست، جمع آوری کنیم.
این مسئول ادامه داد: عالوه بر این، به زودی اپلیکیشن حوزه تفکیک پسماند نیز 
به روزرسانی می شود و شهروندان می توانند با استفاده از این اپلیکیشن پسماندهای 

تفکیک شده منازل را به پیمانکار تحویل دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، از واحدهای 
تولیدی سالمی است که به رفع مشکالت اقتصادی کشور و توسعه استان کمک می کند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، حجت االسالم و المسلمین 
ابراهیم حمیدی در حاشیه بازدید از مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در جمع خبرنگاران 
گفت: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان یکی از ظرفیت های مهم نه تنها استان کرمان 
بلکه کشور ماست. حتی در خاورمیانه کم نظیر یا بی نظیر است. این مجتمع از مرحله 
استخراج مواد معدنی تا مرحله تولید آند یا کاتدی که تبدیل به صفحه مس می شود را در 
خود جای داده و ظرفیت بسیار خوب تولیدی و صنعتی است.او بیان کرد: با بررسی هایی 
که به عمل آوردیم مشکل خاصی که بحث تولید این مجموعه را تهدید کند وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی، افزود: 
در کنار تولید و اشتغال و استفاده از ظرفیت های معدنی که در کشور داریم بحث مسائل 
زیست محیطی هم اهمیت دارد که باید به آن توجه شود. حجت االسالم حمیدی تصریح 
کرد: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به مسائل زیست محیطی هم توجه دارد و در کنار 
تولید کاتد مس، از گازهای سمی، اسید سولفوریک را تولید می کند که بخشی در کارخانه 
مصرف و بخشی به واحدهای تولیدی که به آن نیاز دارند در سراسر کشور ارسال می شود.

پروژۀ آبرسانی به روستای مهدی آباد 
بلورد سیرجان به بهره برداری رسید

فعالیت کارخانه کمپوست کرج 
از سرگرفته می شود

توجه مجتمع مس سرچشمه 
به مسائل زیست محیطی رفسنجان

| کرمان  | | البرز  | | کرمان |

3۷ پروژۀ بخش 
کشاورزی قم افتتاح شد 
کوهستانی، قم - 37 پروژۀ بخش کشاورزی با 
سرمایه گذاری بیش از یک هزار و 943 میلیارد 
ریال دیروز در بخش خلجستان قم افتتاح شد 
که ۲13 اشتغال مستقیم ایجاد می کند و ۲۲ 
پروژۀ آن زیربنایی است. محمدرضا حاجی رضا 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در 
مراسم افتتاح 37 پروژۀ بخش کشاورزی که 
بیان  برگزار شد،  قم  در شهرستان خلجستان 
کرد: اولویت بخش کشاورزی در راستای امنیت 
این  در  ویژه ای  برنامه های  و   است  غذایی 
زمینه انجام شده است، طی 4۰ سال گذشته 
اتفاقات خوبی رخ داده و بیش از 8۰ درصد مواد 
روند  می شود.او گفت:  تولید  کشور  در  غذایی 
کشاورزی استان قم مناسب است. در یک سال 
گذشته سیاست این بود که با تمام مشکالت 
داخل  ظرفیت های  به  خشکسالی،  جمله  از 
استان پرداخته شود.حاجی رضا عنوان کرد: در 
یک سال گذشته در حوزۀ تنظیم بازار فعالیت های 
نظارت  و  توزیع  تأمین،  شد؛  انجام  شاخصی 
خوبی انجام شد و با تعامل و هم افزایی با دیگر 
ارگان ها و به کارگیری کلیه ظرفیت های استان 
روند رو به رشد بوده است .رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه تولیدات 
داشت گفت:  رشد  به  رو  روند  نیز  کشاورزی 
توسعه باغات، توسعه گلخانه ها و  مکانیزاسیون 
کردن در دستور کار بود، با توجه به محدودیت 
آبی در قم توسعه گیاهان کم آب بر در استان 
پیگیری شد و کشت سورگون و چغندر از جمله 

این گیاهان بوده است.

پردیس سینمایی ایران 
ساری ساخته می شود 

محمد توکلی، مازندران - پردیس سینمایی 
سینما  مجهز  سالن  هفت  با  ساری  ایران 
مازندران  هنری  حوزۀ  بین  تفاهمنامه  با 
طی  می شود.  ساخته  ساری  شهرداری  و 
توافقنامه  ساری،  شهرداری  در  نشستی 
پردیس  ساخت  جهت  نهاد  دو  مشارکت 

شد. امضا  ایران  سینمایی 
در این دیدار که مهدی معصومی گرجی، رئیس 
سعید  سید  مازندران،  استان  هنری  حوزۀ 
طالبی  استان،  سینمایی  امور  مدیر  پورقاسم 
شهرسازی  معاونت  حسینی  ساری،  شهردار 
ابعاد مختلف همکاری  ساری حضور داشتند، 
و مشارکت در احداث پردیس سینمایی ایران 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در نهایت سند 
هنری  حوزه  رییس  توسط  مذکور  توافقنامه 

امضا شد. ساری  و شهردار  مازندران 
هنری  حوزه  رئیس  معصومی گرجی  مهدی 
استان مازندران در این بازدید ضمن اشاره به 
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت 
سینماسازی و به روزرسانی امکانات و تجهیزات 
سینماها گفت: حوزۀ هنری از متولیان ساخت 
پردیس سینمایی در کشور است و ما در مازندران 
فرمانداری ها،  و  شهرداری ها  با  رایزنی  ضمن 
جذب بخش خصوصی و دیگر مراکز به دنبال 
زمینه هایی برای احداث پردیس های سینمایی 

در شهرهای مختلف استان هستیم.
همچنین مقرر شد مؤسسۀ فرهنگی تبلیغاتی 
بهمن سبز )وابسته به حوزۀ هنری( که مسئولیت 
اداره و احداث سینما و پردیس سینمایی در 
سطح کشور را عهده دار است، بعد از صدور مجوز 
پروانه ساخت توسط شهرداری مراحل ساخت 

پردیس را آغاز کرده و به بهره برداری برساند.

سرپرست شهرداری کرج با 
اشاره به هدف گذاری برای 

ایجاد 3۰ پارک محله ای 
در گوشه و کنار شهر ابراز 
کرد: متاسفانه تا حدی 

از زمانبندی صورت گرفته 
برای افتتاح این فضاها 

عقب مانده ایم و امیدواریم 
با تالش بیشتر شاهد 

بهره برداری تعدادی از آنها تا 
پایان سال باشیم

منابع  عمومی  روابط  به گزارش   - مومنی، گلستان 
طبیعی استان گلستان، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی 
سازمان با اعالم نرخ تبدیل واحدهای شالیکوبی در 
سال 14۰1 گفت: پرداخت نرخ ریالی یا کاالیی بر اساس 
اسدی  نقی  می شود.  انجام  تمایل کشاورز  و  اختیار 
گفت: صاحبان شالیکوبی ها می توانند بر اساس نرخ 
ریالی بابت خشک کردن و تبدیل هر کیلوگرم شلتوک 
به برنج سفید 14۵۰۰ ریال  از شالیکاران دریافت کنند.

او اظهار داشت: امسال رتبه بندی کارخانجات در سه 
با خشک کن  سنتی  برای کارخانه  سه  رتبه  سطح، 
با  مدرن  نیمه  کارخانه  برای  دو   رتبه  دیجیتال، 
خشک کن ساده بدون دستگاه دیجیتال و رتبه یک 
برای کارخانجات مدرن با خشک کن دیجیتال انجام 
شده است و تاکنون از بین 1۵۰ کارخانه شالیکوبی 
در هرسه رتبه، حدود  6۵ کارخانه حائز رتبه های یک 

و دو شده اند.
نرخ  درجه سه  برای کارخانه های  اضافه کرد:  اسدی 
ریالی بابت خشک کردن و تبدیل هر کیلوگرم شلتوک 
به برنج سفید 1۵۵۰۰ ریال و  کارخانه های درجه دو 

نرخ ریالی بابت خشک کردن و تبدیل هر کیلوگرم 
شلتوک به برنج سفید 16۵۰۰ ریال کارخانه های درجه 
یک ممتاز نرخ ریالی بابت خشک کردن و تبدیل هر 
کیلوگرم شلتوک به برنج سفید 177۵۰ ریال معین 

است. شده 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی گفت: شالیکاران می توانند 
در  برنج  به  شلتوک  تبدیل  روند  در  تخلف  هرگونه 
شالیکوبی ها را با شماره تلفن 1۲4 تعزیرات حکومتی یا 

انجمن شالیکوبی داران استان اعالم کنند.
اسدی تصریح کرد:  بیش از صد واحد  شالیکوبی در 
استان گلستان  فعال است که تاکنون تعداد زیادی 
از آنها اصالح ساختار کرده و در حال حاضر 9۰ درصد 
شالی گلستان به صورت مکانیزه برداشت می شود که 

باعث کاهش ضایعات برنج شده است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ضمن اعالم این نکته که 
امسال سطح زیرکشت برنج 67 هزار هکتار بوده، اضافه 
کرد: با توجه به شرایط مدیریت در تغذیه و آبیاری در 
سال جاری پیش بینی می شود بیش از 4۲۰ هزار تن 

شالی از مزارع گلستان برداشت شود.

برای  گفت:  کرج   شهرداری  سرپرست   - البرز 
دانش  از  است  نیاز  شهری  سبز  فضای  توسعه 
تا  کنیم  استفاده  استان  در  فعال  علمی  مراکز 
بهترین  از  متخصصان  نظر  از  استفاده  با  بتوانیم 
استفاده  سبز  شهری  به  تبدیل کرج  برای  گونه ها 
کاشت  ضرورت  بر  تاکید  با  مسئول  کنیم.این 
درختان مثمر ابراز کرد: باید رویکرد سازمان سیما 
مثمری  درختان  بیشتر  کاشت  سمت  به  منظر  و 
که با اقلیم کرج هماهنگ هستند تغییر کند و هر 
چند طی دو سال اخیر اقداماتی در این خصوص 
مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  ولی  گرفته  صورت 

داریم. زیادی  فاصله 
اشاره  با  از صحبت های خود  دیگری  در بخش  او 
انسانی مهمترین سرمایه سازمان  نیروی  اینکه  بر 
سیما و منظر است، گفت: باید از تجربه و تخصص 
شود  استفاده  سازمان  این  متخصص  نیروهای 
چون در صورت گوشه نشینی آنها اهداف پیش بینی 

شده محقق نخواهد شد.سرپرست شهرداری کرج 
پارک   3۰ ایجاد  برای  هدف گذاری  به  اشاره  با 
ابراز کرد: متاسفانه  و کنار شهر  در گوشه  محله ای 
افتتاح  برای  گرفته  صورت  زمانبندی  از  حدی  تا 
تالش  با  امیدواریم  و  مانده ایم  عقب  فضاها  این 
پایان  تا  آنها  از  تعدادی  بهره برداری  شاهد  بیشتر 

باشیم. سال 
اجرای  و  بر طراحی  تمرکز  به ضرورت  اشاره  با  او 
پارک های موضوعی هم توضیح داد: در پارک هایی 
دفاتر  پتانسیل  از  می توان  کودک  و  مادر  مثل 
بین المللی هم استفاده کرد تا شرایط ارائه خدمات 

فراهم شود. فضاها  این  در  به شهروندان  ویژه 
بر  خود  صحبت های  پایانی  بخش  در  غفاری 
نظارت بیشتر بر روند برگزاری مناقصات و انتخاب 
پیمانکار در این سازمان تاکید کرد و افزود: وظیفه 
ما صیانت از شهرداری است و کوتاهی در این امر 
به شهروندان آسیب می رساند. به شهر و هم  هم 

نرخ نامه كارمزد شالیكوبی های استان اعالم شد

ضرورت استفاده از مراکز علمی برای توسعۀ فضای سبز شهر کرج

 بیش از صد واحد  شالیکوبی در 
استان گلستان  فعال است که 

تاکنون تعداد زیادی از آنها اصالح 
ساختار کرده و در حال حاضر 9۰ 

درصد شالی گلستان به صورت 
مکانیزه برداشت می شود که باعث 
کاهش ضایعات برنج شده است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر رای شماره 14۰16۰319۰1۲۰۰1118 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
از  ترابیان فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه ۵۲۲ صادره  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره 
سیرجان در یک باب خانه خرابه به مساحت 69/۰3 مترمربع پالک 333 اصلی واقع در اراضی صدر آباد 
بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اصغر مسلمی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :14۰1/۰۵/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

محمد آرمان پور
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی : ۱3۶۴۲۵۶

آگهی تبصره 3 ماده ۱۲0 قانون ثبت   
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 7۰۰ متر مربع پالک ۵46 فرعی از 1۵1 اصلی ذیل صفحه 
37 دفتر ۲۲4 به نام مرحوم محمد حیاتی ثبت و سند ۲/۰79647 صادر گردید سپس خانمها 
مژگان و فریبا و گوهر همگی حیاتی از وراث وی نسبت به سهم االرث خود تقاضای صدور سند نموده اند و 
اعالم نمودند اصل سند مالکیت نزد آقای جعفر پرنده ورثه دیگر می باشد و با توجه به اینکه در اجرای تبصره 
3 ماده 1۲۰ مراتب طی نامه شماره 13998۵631۰۰9۰۲3۵4۵ مورخ 1399/11/16 جهت ارائه سند مالکیت 
اخطار گردیده و نامبرده در موعد مقرر مراجعه ننمود و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقعی نگردیده لذا در 
اجرای تبصره 3 ماده 1۲۰ قانون ثبت یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد . بدیهی است چنانچه 
پس از سپری شدن مهلت مقرر اصل سند مالکیت پالک مذکور به این اداره ارسال نگردد این اداره وفق 

مقررات اقدام و نسبت به صدور سند مالکیت به نام وراث درخواست کننده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.
از  صادره   1394/1۰/16 مورخ   94۰3۰3 شماره  دستور  موجب  به  دائم  بازداشت  مورد  یک  محدودیت: 
اجرای احکام شعبه ۲1 دادگاه عمومی حقوقی کرج به مبلغ 86۲۰69۰9 برای مالکیت عبدالمجید حیاتی 

بازداشت می باشد.
مسلم مرزآرا 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان   
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
برابر ماده  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی 

3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ملی  بشماره   ۵ شناسنامه  بشماره  موذن  نگار  خانم 
قربانعلی  فرزند  مینودشت  از  صادره   4889717۰99
در   14۰۰11441۲48۰۰۰۰9۵۵ پرونده  کالسه  متقاضی 
شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
است به مساحت 1۵7.۲۵ مترمربع از پالک 3866 فرعی 
موقوفه  مزرعه  از  خارج  اراضی  در  واقع  1۰7-اصلی  از 
 ۲ ناحیه  ثبت  حوزه   3 بخش  صادقیان  بابا  محمدصادق 

گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی 
داشته  اعتراض  الذکر  فوق  صادره  رای  به  نسبت  که 

دو  بمدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
اداره  این  به  پرونده  شماره  ذکر  با  را  خود  اعتراض  ماه 
تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم 
به  را  خود  دادخواست  ثبتی،  مرجع  به  اعتراض  تسلیم 
مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰6/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/۲9

حجت هللا تجری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو  گرگان
از طرف محمدامین صافی
م الف ۱۲۷98
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 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه 

دو كرمان   
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

 14۰1/۰۵/11 مورخه   14۰16۰319۰78۰۰469۰ شماره  رای  برابر 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه فکری گزکی به شناسنامه شماره ۲98۰9۲۰983 كدملی 
۲98۰9۲۰983 صادره کرمان فرزند محمد در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 111 مترمربع پالک شماره16963 فرعی از3968 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از اصلی مذکور  
واقع در  بخش ۲ حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان آدرس کرمان 

بزرگراه امام بلوار شهیدان محمدی کوچه ۲6 فرعی سوم 
سمت چپ داخل فرعی ، فرعی دوم سمت چپ  خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰۵/۲9
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰6/13

محمود مهدی زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان
 شناسه آگهی : ۱3۶۴۷۶8
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاهنوب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 14۰16۰316۰14۰۰۰64۵ مورخ 14۰1/4/۲3 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات 
از در ششدانگ  باباخانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 8۰ صادره  آقای / یداله  مالکانه بالمعارض متقاضی 
ساختمان به مساحت ۵۰1 متر مربع در قسمتی از پالک 19- اصلی واقع در بخش 3 حومه کرمانشاه خریداری از 
زارعین صاحب نسق اولیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۵/3۰- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/6/13

سعید سلیم فر
 رئیس ثبت اسناد و امالک 
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آگهی  تجدید 
مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره ۱0۱3 مورخ ۱۴00/۱۲/0۲ 
شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به خرید ۵000 کامیون خاک نباتی از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی 
انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در تجدید 
مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به 
نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/0۶/۲3 به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. 

 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 3۴۲۵8۷0۱-۵ -03۴ 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان



۲377 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       14۰1 شهریور   13 یکشنبه   

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

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(

چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(

امور اداری: شیوا کرمیامور استان ها و سایت: فاطمه صمدیان   0919۲769839

/  تلفن:  3۲487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی ۲
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 روح هللا خدیشی 
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خشکسالی دریاچه عباس آباد/ دریاچه طبیعی عباس آباد در بهشهر واقع در استان مازندران از قدیمی ترین دریاچه های طبیعی ایران است که بیش از ۱۰ هکتار وسعت دارد و 
به دلیل پر آبی، عمارت موجود در میانه آن که مربوط به دوره صفویه است زیر آب بود. در سال های اخیر به دلیل خشکسالی، عدم استفاده بهینه از آب دریاچه، این منطقه 

گردشگری به خشکی نهاده است./ عکس از مهدی محبی پور

عکس:  میزان

از کجا آمده اند

چشم های گمشده  ی تو

و از کدام تاریکی گذشته  اند

که این چنین روشن  اند

و صدای تو

که می لرزد در انتهای شاخه  ها

و تو که

دورتر هستی در آن سوی آیینه  ها

از کجا آمده  ای

که گم شدنت را می دانستم

این همه آیینه را می  شکنم

درخت  ها را برای شنیدن صدایت

صدا می  کنم

و چشم  های گمشده  ی تو همین جاست

دورتر از دسترس نگاه من

بیژن جاللی

انتشارات: نشر نو
و  می کنند  اعتراف  را  آسیب  »بعضی ها 
سعی می کنند آن را تخفیف دهند؛ بعضی 
آسیب دیدگان  به  یاری  وقف  را  زندگیشان 
دیگر می کنند و سرانجام هستند کسانی که 
تمام توانشان را در این راه خرج می کنند که 
به هر قیمت شده، دیگر آسیب نبینند و اینها 
افراد بی رحمی می شوند که باید مراقبشان 
بارنز  اثر  آخرین  پایان«  یک  »درک  بود.« 
است که عالوه بر جایزه »من بوکر«، جایزه 
و  خود کرد  نصیب  هم  را  فرانسه  ادبیات 
چندین هفته در فهرست پرفروش ترین های 

بود. نیویورک تایمز 
زندگی اش  که  است  مردی  وبستر  تونی 
پذیرفته  هست،  و  بوده  که  همان گونه  را 
است. کار و بازنشستگی اش، ازدواجش و 
طالقی دوستانه؛ اما او هم مانند بسیاری از 
البته خود ما،  آدم هایی که می شناسیم و 
و  داشته  نگه  درون خودش  را  جوانی اش 
به سالمندی رسیده است. مهم ترین واقعه 
عمرش دوستی با پسری به اسم ایدریئن 
مستعد  تیزهوش،  پسری  است.  فین 
آفریدن فاجعه و مرید آلبر کامو. ما زمانی 
با وبستر روبه رو می شویم که چهل سال از 

با  آشنایی اش  زمان  و  دبیرستانش  دوران 
این پسر گذشته است. زمانی که دفترچه 
به  وصیت نامه ای  طبق  ایدریئن  خاطرات 
بازخوانی  برای  را  او  تا  شده  واگذار  تونی 
به  و  برانگیزد  خودش  گذشته  زندگی 
داستان  و  جوانی  و  نوجوانی  سال های 

ببرد. شده  فراموش  عاشقانه ای 
شاید تا به حال برایتان پیش آمده باشد 
به  خاص  خاطره ای  زمان  گذشت  با  که 
جای این که برایتان کمرنگ شود، بسیار 
پررنگ تر و زنده تر از قبل باشد و حتی آنقدر 
ذهنتان را به خود مشغول کند که از دنیای 
چنین  اگر  شوید.  جدا  پیرامونتان  کنونی 
احساسی را تجربه کرده باشید با آنچه بارنز 
می گوید،  انسانی  و  تاثیرگذار  اثر  این  در 

بود. نخواهید  بیگانه 

| درک یک پایان | 
| جولین بارنز |

| مترجم: حسن کامشاد |

|  نمایش »خانه دوست کجاست« 
در جشنواره تلوراید |

جشنواره تلوراید فیلم »خانه دوست کجاست« عباس کیارستمی 
را در بخشی ویژه به نمایش درمی آورد. به گزارش مهر به نقل از 
ورایتی، »خانه دوست کجاست« محصول 1987 در بخش انتخاب 
این  داده می شود.  نمایش  تلوراید  مهمان جشنواره  کارگردان های 
بخش هر سال میزبان کارگردان های مهمان و فیلم های منتخب 
آنهاست. کارگردان های مهمان امسال تلوراید کانتمیر باالگوف و کایرا 
کووالنکو فیلمسازان روسی هستند و این فیلم ها به انتخاب آنها 
نمایش داده می شوند. فیلم هایی که هر سال به عنوان برنده اسکار 
انتخاب می شوند همواره ابتدا در تلوراید به نمایش درآمده اند. از سال 
۲۰۰9 تاکنون تنها »گنجه دردها« در سال ۲۰۰9، »کتاب سبز« در سال 
۲۰18 و »کودا« برنده ۲۰۲1 پیشتر در تلوراید نمایش داده نشده بودند.

| »باربارا ارنرایش« 
نویسنده آمریکایی درگذشت |

»باربارا ارنرایش«، نویسنده بیش از ۲۰ کتاب در زمینه های عدالت 
اجتماعی از جمله نابرابری در حقوق زنان و نابرابری های سیستم 
درگذشت.  سالگی   81 سن  در  آمریکا،  بهداشتی  مراقبت های 
ماه  از  روز  اولین  در  ارنرایش  درگذشت  خبر  به گزارش گاردین، 
شد.  منتشر  ارنرایش  بن  پسرش،  توسط  جمعه(  سپتامبر)روز 
ارنرایش بیش از نیم قرن به عنوان نویسنده تالش کرد تا صدای 
کسانی باشد که در برابر بی عدالتی نادیده گرفته می شدند. اولین 
کتاب او در سال 1969 منتشر شد؛ کتاب »رژه طوالنی، آهنگ کوتاه« 
 Nickel« .بود از قیام دانشجویان علیه جنگ ویتنام  که گزارشی 
and Dimed« پرفروش ترین کتاب او بود که در سال ۲۰۰1 انتشار 
یافت. او این کتاب را درباره تجربه زندگی به عنوان یک کارگر کم 

نوشت. آمریکا(  متحده  فلوریدا)ایاالت  در  درآمد 

| سینما  |

| ادبیات |

نامزدهای جشنواره بین المللی فیلم »زمین« به »اسکار 
و  آرام«  و  »آهسته  فیلم  دو  شدند.  معرفی  سبز« 
»رؤیای آب« به عنوان کاندیدای بهترین فیلم بلند سال 
از سوی جشنواره بین المللی فیلم »زمین« به جایزه 
GFN Award، معادل اسکار بهترین فیلم های مرتبط 
با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست معرفی شدند.

به گزارش ایرنا، این رویداد به عنوان عضوی از شبکه 
توسعه  و  زیست  محیط  فیلم  جشنواره های  جهانی 
پایدار GFN  دو فیلم ایرانی را به عنوان کاندیداهای 
دریافت جایزه ساالنه  GFN Award که بسیاری آن 
را معادل جایزه اسکار بهترین فیلم مرتبط با توسعه 

پایدار و حفظ محیط زیست در سال می دانند، معرفی 
و به دبیرخانه این شبکه ارسال کرد.آهسته و آرام به 
کارگردانی دالور دوستانیان که برنده جایزه بهترین فیلم 
کوتاه دوره اول جشنواره »زمین« شده بود، به عنوان 
کاندیدای جایزه بهترین فیلم کوتاه سال و رؤیای آب 
به کارگردانی محمد واعظی که در رقابت با فیلم های بلند 
دوره اول جشنواره »زمین« دیپلم افتخار را از آن خود 
کرده بود، کاندید شدند. این رویداد در اکتبر امسال و با 
میزبانی جشنواره اینسبروک برگزار می شود.مدیر بخش 
سینمایی دومین جشنواره بین المللی فیلم »زمین« در 
انجام هماهنگی های الزم  »با  باره چنین گفت:  این 

توسعه  مورد  در  ایرانی  خوب  فیلم های  داریم  قصد 
پایدار را به جشنواره های جهانی مرتبط معرفی کنیم. 
از این رو اصرار داریم که فیلمسازان خوب ایرانی، با 
توجه به اهمیت دیده شدن کارهایشان در کشورهای 
دیگر، حتما به تهیه زیرنویس انگلیسی برای فیلم های 
خود اقدام کنند. فرزاد توحیدی پیشتر نیز، درباره شرط 
هیات  انتخاب برای برگزیدن آثار برای شرکت در این 
رویداد گفته بود: باید فیلم ها از نظر موضوعی به توسعه 
پایدار، محیط زیست و به خصوص اقتصاد پایدار توجه 
داشته باشند و به طور بدیهی ویژگی های سینمایی نیز 

در انتخاب آثار لحاظ می شود.
او بیان کرد: توسعه، بدون در نظر گرفتن مالحظات 
محیط زیستی قطعا توسعه ای ناپایدار خواهد بود و 
گوشه گوشه این بوم به این مقوله شهادت می دهد؛ 
کشاورزی،  کارخانه ها،  تا  بگیرییم  آبی  سازه های  از 
تاکید  او  دارد.  دراز  سر  رشته ای که  و...  جاده سازی 
به سامان  اقتصاد  نه  نباشد،  پایدار  اگر  توسعه  کرد: 
می شود و نه محیط زیست و نه فرهنگ.شبکه جهانی 
جشنواره های سبز GFN که مقر آن به تازگی از ایتالیا به 
اتریش منتقل شده است شامل نزدیک به ۵۰ جشنواره 
از چندین کشور توسعه یافته و درحال توسعه جهان بوده 
و با سازمان ها و آژانس های مهم جهانی مرتبط با محیط 
زیست و توسعه پایدار مانند IUCN و UNEP همکاری 
نزدیک دارد. جشنواره بین المللی فیلم »زمین« ایران 
هم از اعضای فعال این شبکه معتبر به شمار می رود و 

تنها نماینده از منطقه غرب آسیا است.

افسانه غفوری درباره آثار خود که این روزها در 
افتاده« نمایش داده می شود  نمایشگاه »ستاره 
بیان می کند که کرونا آدم ها را نشانه گرفته، مانند 
میلیون ها سال پیش که شهاب سنگی با زمین 

برخورد کرد و همه چیز را تغییر داد. 
 افسانه غفوری که نمایشگاه نقاشی او با عنوان 
»ستاره افتاده« این روزها در گالری پاییز خانه 
هنرمندان ایران برپاست، درباره  مجموعه آثار خود 
اپیدمی  98 که  سال  اواخر  هنرآنالین گفت:  به 
کرونا شکل گرفت،  برای بسیاری از ما این اتفاق 
ما  از  قبل  نسل های  برای  حتی  و  بود  شوک آور 
هم، چنین بیماری ای که اینگونه در سراسر دنیا 
فراگیر شود، اتفاق نادری بود. در این شرایط این 
اپیدمی  این  شکل گرفت که  من  ذهن  در  ایده 
می کردم  فکر  است.  سنگ  شهاب  یک  مانند 
با زمین  اگر میلیون ها سال پیش شهاب سنگی 
برخورد کرده، تغییراتی را به وجود آورده و خیلی از 
موجودات مانند دایناسورها را از بین برده، این بار 

این اپیدمی، آدم ها را نشانه گرفته است. اول از 
همه هم نام این مجموعه یعنی »ستاره افتاده« 
البته همچنان مشغول  در ذهنم شکل گرفت که 

تکمیل آن هستم.
او ادامه داد: ایده این مجموعه با ماجرای کرونا 
طول  در  می دانید  که  همان طور  اما  شکل گرفت 
یا تغییر حال و هوایی  هر کار هنری، مشکالت 
رخ می دهد که آنها هم روی کار تأثیر می گذارد. 
به همین دلیل این آثار جنبه کلی تری برای من 
اینگونه نبود که تنها بخواهم کرونا را  پیدا کرد و 
به تصویر بکشم. به یک عامل مهاجم فکر کردم 
تغییراتی  چه  می شود،  منطقه ای  وارد  وقتی  که 
را رقم می زند و از این منظر کرونا جنبه نمادین 
برای من پیدا کرد. نماد هر آن چیزی که می تواند 

باشد. مهاجم 
غفوری درباره نماد دایره شکلی که در تابلوهایش 
در  نمادها  این  داد:  توضیح  است  شده  تکرار 
کارهای قبلی من در دو نمایشگاه دیگر هم بوده 

دنیاهاست.  نماد  من  برای  دایره ها  این  است. 
اما در بعضی آثارم فرم های دیگری دارم و آنجا 
این  آثار  این  در  نیست.  حفره ها  این  از  خبری 
هر  در  و  است  مختلف  دنیاهای  مانند  دایره ها 
شروع  در  می کند.  پیدا  متفاوتی  مفهوم  کاری 
اما کم کم که  بود  تار  و  تیره  بیشتر  آثارم  کرونا 
به  وارد شد، کارهایم فرم دیگری  به کارها  رنگ 
خود گرفتند و همچنان هم در حال تغییر هستند. 
این مجموعه ای است که دوست دارم بیشتر روی 
محیط  و  انسان  درباره  مسائلی که  کنم.  آن کار 
است.  دغدغه من شده  به  تبدیل  است  زیست 

معرفی »آهسته و آرام« و »رویای آب« به اسکار سبز

افسانه غفوری از نمایشگاه »ستاره افتاده« می گوید
کرونا مانند یک شهاب سنگ بود
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