
عیسی کالنتری:

جنگ آب شروع شده است
معاون رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت اصالح سیاست های کالن کشور گفت: 
»متخصصان کشور بابت سکوت خود، برابر تاریخ باید پاسخگو باشند.« عیسی کالنتری، 
علمی-تخصصی  وبینار  در  سخنانی  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
»استراتژی های ملی و بین المللی برای مقابله با پدیده های زیست محیطی خشکسالی 

و گرد و غبار« گفت: »سیاستمداران کشور به توسعه پایدار اعتقاد ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان:

 دالیل رد صالحیت
را اعالم نمی کنیم

داوطلب   ۴۰ حدود  نگهبان گفت:  شورای  سخنگوی 
انتخابات ریاست جمهوری طبق مصوبه شورای نگهبان 
مدارک الزم را ارائه کرده اند. به گزارش ایسنا، عباسعلی 
کدخدایی در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر گفت: 

آمار ثبت نام انتخابات قبلی باالی ۱۶۰۰ نفر بود.

مظاهریان، معاون شهردار تهران: 

 بدون قرض
شهر را اداره کردیم  تکرار تعرض

به تاریخ »ارجان«
  مدیر پایگاه میراث  فرهنگی ارجان و چگاسفلی: نگرانی همیشگی از حفاظت ارجان، 

کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به حاشیه رانده است
  گهستونی، فعال میراث فرهنگی خوزستان:  اگر یگان حفاظت از خطر ساخت و ساز 

در محوطه باستانی آگاهی ندارد از مردم چه انتظاری است؟

 عضو یگان حفاظت میراث فرهنگی  با خرید زمین
روی عرصه باستانی ارجان اقدام به کاشت نهال و ساخت سازه های سیمانی کرد

ویشکا آسایش ترویج حیوان آزاری را رد کرد

دفاع از بازی دفاع از بازی 
 حیوانات  حیوانات 
دراکوالدراکوال«« در در »»

2

7

3

4

2

پیام خرب
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سازمان محیط زیستی گرین پیس گزارش داد

 ترکیه زباله های پالستیکی انگلیس
را به جای بازیافت می سوزاند

 تحقیقات نشان می دهد زباله های پالستیکی که از انگلیس به ترکیه می آید
تهدیدی محیط زیستی است، نه فرصتی اقتصادی
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با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی 
در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های 
بروز  از  جلوگیری  منظور  به  و  مشابه گذشته 
بحران های اجتماعی، هیات دولت در جلسه روز 
یکشنبه به ریاست حسن روحانی با اختصاص 
اعتبار تا مبلغ ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
دستگاه های  به  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
ایسنا،  به گزارش  موافقت کرد.  اجرایی ذیربط 
میلیارد  هزار   ۳۱ مبلغ  تا  اعتبار،  میزان  این  از 
ریال به منظور مدیریت خشکسالی با اولویت 
تأمین فوری آب شرب شهری در سطح کشور 
و تا مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور 
پروژه تکمیل طرح های تأمین آب اضطراری و 
نیز تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه ای 
از محل ماده )۱۷( قانون مدیریت بحران کشور 
به منظور آبرسانی سیار عشایری و روستایی در 

سطح کشور اختصاص می یابد.
تشدید مجازات قاتالنی که قصاص نمی شوند

همچنین هیات دولت با پیشنهاد الیحه اصالح 
ماده )۶۱۲( قانون مجازات اسالمی در خصوص 
هر  به  عمد که  قتل  مرتکبان  مجازات  تشدید 
الیحه  کرد.  موافقت  نمی شوند،  قصاص  علت 
با  اسالمی  مجازات  قانون   )۶۱۲( ماده  اصالح 
هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از 
اخالق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، 
همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله 
برقراری  نیز  و  قضایی  عدالت  علیه  اقدام  با 
افراد  قتل  مورد  در  قانونی  حمایت های خاص 

بیماران  و  باردار  زنان  اطفال،  نظیر  آسیب پذیر 
بازدارندگی  میزان  افزایش  منظور  به  و  روانی 
مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران 

رسید.
به موجب اصالحیه فوق، هرکس مرتکب قتل 
عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی 
از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت 
چهار  درجه  تعزیری  به حبس  نشود،  قصاص 

می شود. محکوم 
افراد  قتل  مرتکب  قیم  یا  قهری  ولی  چنانچه 
تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای 
فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می تواند در اعمال 
والیت،  حضانت،  مالقات،  به  مربوط  حقوق 
قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت 
ایجاد کند. در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج 
در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل 
یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا 
حبس  یک چهارم  حداقل  سپری کردن  از  قبل 
یک  هیچ  مشمول  دادگاه،  توسط  تعیین شده 
مجازات  قانون  در  مذکور  ارفاقی  نهادهای  از 
برخورداری  زمان  مبداء  و  نمی  شود  اسالمی 
یک چهارم  اجرای  از  پس  مذکور  نهادهای  از 

می شود. محاسبه  تعیین شده  مجازات 
وزارتخانه های  دولت،  هیات  جلسه  ادامه  در 
علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش 
پذیرش  »ساماندهی  خصوص  در  گزارشی 
هیات  به  عالی«  آموزش  به  ورود  متقاضیان 

دادند. ارائه  وزیران 

هیات دولت موافقت کرد:

 اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی
با اولویت تأمین فوری آب شرب شهری
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7ادامه در صفحۀ

| عضو گروه جامعه شناسی شهر |

| محمدکریم آسایش |

 مدیریت شهری
و شفافیت سنجش پذیر

یکی از حقوق مهم به شهر، حق دسترسی آزاد 
به اطالعات و حق نظارت و دیده بانی است. این 
شهری  دموکراسی  و  مشارکت  هم کلید  حقوق 

راهگشای کارآمدی. هستند و هم 
در دوره پنجم شورا، شعار»شورا و شهرداری تمام 
شیشه ای« در دستور کار قرار گرفت و اقدامات 
متعددی نظیر انتشار جزئیات قراردادهای باالی 
اطالعات  و  جزئیات  انتشار  تومان،  میلیون   ۴5
برای  آن  اکسلی  انتشار  )از جمله  بودجه  الیحه 
ردیف  به  تبصره ها  تبدیل  و  جستجو  قابلیت 
با  آشنایی  آموزشی  دوره  برگزاری  بودجه(، 
بودجه ریزی در شهرداری برای شورایاران، حضور 
رابط هیئت رئیسه و دبیر کارگروه برنامه و بودجه 
بودجه  بررسی  جلسات  در  مناطق  شورایاری 
کمیته بودجه و نظارت مالی شورا، الزام شهرداری 
به دعوت دبیر کارگروه برنامه و بودجه شورایاری 
منطقه،  بودجه  تدوین  جلسات  در  منطقه 
بارگذاری مشخصات تحصیلی کارکنان شهرداری 
و  حقوق  میزان  اعالم  شفافیت،  سامانه  روی 
براساس  کارکنان  و  مدیران  دریافتی  مزایای 
اطالعات  جزئیات  انتشار  آنان،  حقوقی  فیش 
سفرهای خارجی کارکنان شهرداری، اعالم اسامی 
دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، علنی 
شدن آرای اعضای شورای شهر واگذاری امالک و 
امکانات شهرداری تهران براساس مصوبه شورای 
معماری  شوراهای  اختیارات  محدودیت  شهر، 
فرآیند  از  بخش هایی  الکترونیک سازی  مناطق، 
صدور پروانه، حمایت از گزارشگران فساد)سوت 
انتشار  مالی،  پاداش  گرفتن  نظر  در  با  زن ها( 
پیام های شهروندان در سامانه های ۱۳۷ و ۱888 
و امکان ارائه گزارش اپلیکیشنی، سامانه ای شدن 
اطالعات طرح تفصیلی و امکان رصد عمومی آن، 
خام  اطالعات  و  شهرداری  پژوهش های  انتشار 

آن را انجام داد.
شهری  مدیریت  در  شفافیت  بحث  در  اما 
موضوع هایی وجود دارد که نیازمند توجه است و 

است: مانده  مغفول 
 ، اکسلی  فایل  انتشار  اگرچه  بودجه  در موضوع 
دوره  برگزاری  بودجه،  ردیف  به  تبصره ها  تبدیل 
شهرداری  در  بودجه ریزی  با  آشنایی  آموزشی 
برای شورایاران، حضور رابط هیئت رئیسه و دبیر 
در  مناطق  شورایاری  بودجه  و  برنامه  کارگروه 
نظارت  و  بودجه  بودجه کمیته  بررسی  جلسات 
دبیر  دعوت  به  شهرداری  الزام  و  شورا  مالی 
در  منطقه  شورایاری  بودجه  و  برنامه  کارگروه 
مثبتی  منطقه گام های  بودجه  تدوین  جلسات 
موارد  این  تنها  بودجه  در  شفافیت  اما  هستند 
تشکیل  را  آن  از  جزئی  بخش هایی  و  نیست 
بودجه  برنامه پذیری  نخست  موضوع  می دهد. 
است. چقدر بودجه عملیاتی سازی برنامه سوم 
توسعه شهرداری است؟ بودجه ای که برنامه پذیر 
ارتباط  چون  است  شفافیت  فاقد  عمال  نیست، 
قابلیت  آن  در  سیاست ها  با  پروژه ها  منطقی 
رصد ندارد و نشان نمی دهد که حوزه ها و احکام 
پیشرفت  چقدر  پروژه ها  با  شهرداری  مأموریتی 
می کنند. موضوع دوم، سنجش پذیری ردیف های 
بودجه  ردیف های  میزان  چه  است.  بودجه 
سنجش پذیر هستند و قابلیت ارزیابی برای اینکه 
چگونه هزینه می شوند را دارند؟ )به جز مواردی 
که در قالب پروژه های معینی می آیند که بسیار 
تبصره ها  تبدیل  از  پیش  تا  و  هستند  محدود 
می  قرار  قسمت  آن  در  عمدتا  هم  ردیف ها  به 
گرفته اند(. موضوع سوم، تفاوت بودجه اعالمی با 
بودجه اعمالی و بحث تخصیص است. چه ساز و 
کارهای نظارتی و سنجش گرانه برای تخصیص ها 
وجود دارد؟)هم به لحاظ صحت تخصیص و هم 
بحث  جمله  از  تخصیص ها  در  عدالت  لحاظ  به 
شعاع دسترسی در سرانه های هفتگانه پشتیبان 
سکونت(. بحث چهارم، حساسیت های اجتماعی 
بودجه است. برای مثال چقدر بودجه حساسیت 
 GRB( با  را  آن  می توان  و  دارد  جنسیتی 

شناسه اگهی1124742  م.الف 294

آگهـي
باستناد سند شماره 26066 شناسه 139911456954000097 
بندر  مورخ 1399/06/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 44 
گناوه ،  آقای حسن حیدری   با شماره  ملی 3539904301 و 
آقای عبدالمطلب افراسیابی   با شماره  ملی 3539902457 
و آقای رضا گرنه   با شماره  ملی 3530140856 نسبت به 
انتقال ششدانگ  یک فروند شناور  باری ناکو  بشماره ثبت 
ملی  شماره  با  شریفاتی    یوسف  آقای  به  18127-بوشهر 
5859264917 اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده 25 

قانون دریایی ایران آگهی می گردد.
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سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با بی طرفی کامل 
فقط به دنبال انتخاباتی شایسته ایران و حداکثری 
است، گفت: تمام ارکان شورای اطالع رسانی دولت 
در تهران و استان ها باید در ایام پیش رو در خصوص 
تبیین و اطالع رسانی از عملکرد 8 ساله دولت اهتمام 
داشته باشند. به گزارش ایرنا، علی ربیعی دیروز در 
نشست مجازی شورای هماهنگی روسای مراکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی با اشاره به 
برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: 
دولت همان گونه که در ثبت نام ها مر قانون اساسی 
را رعایت کرد، در خصوص فراهم آوردن زمینه حضور 
مردم در پای صندوق ها و نیز حراست از آرا مردم با 
شفافیت تمام تالش خواهد کرد. او ادامه داد: عملکرد 

8 ساله دولت قابل دفاع است و متاسفانه برخی ها 
نگذاشتند این عملکرد دیده شود اما تاریخ در این 

خصوص قضاوت خواهد کرد. 
و  ارتباطات  جهانی  روز  تبریک  با  دولت  سخنگوی 
روابط عمومی و تشکر از همه فعاالن روابط عمومی 
در دستگاه های اجرایی گفت: در این دوران 8 ساله 
هم شاهد حضور ترامپ و فشارهای داخلی بودیم و 
داریم. تالش گران  قرار  فراگیری کرونا  دوران  در  هم 
روابط عمومی در این روزهای سخت هم باید پاسخ 
رسانه های معاند را می دادند و هم جوابگوی اتهامات 
تالش  این  و  می شدند  داخلی  رسانه های  برخی 
تصریح  ربیعی  دارد.  تشکر  و  تقدیر  جای  مضاعف 
کرد: تمام ارکان شورای اطالع رسانی دولت در تهران 

و  استان ها باید در ایام پیش رو در خصوص تبیین و 
اطالع رسانی از عملکرد 8 ساله دولت اهتمام داشته 

باشند.
تخریب  در  هدفمند  فعالیت های  به  اشاره  با  او 
دستاوردهای دولت تاکید کرد: ضروری است روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی در ایام تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری به اتهامات و انتقادات غیرمنصفانه در 
خصوص عملکرد و فعالیت های دولت و دستگاه خود 
به صورت مستدل و کامل پاسخ داده و اطالع رسانی 
تصریح کرد:  دولت  سخنگوی  دهند.  انجام  را  الزم 
فعالیتی که  هرگونه  از  عمومی  روابط  مراکز  روسای 
شائبه حمایت و سوگیری انتخاباتی داشته باشد باید 

پرهیز کنند. قطعا فعالیت انتخاباتی ممنوع است.

سخنگوی دولت:

تاریخ در مورد عملکرد 8 ساله ما قضاوت خواهد کرد
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 ۲۰۲۰ سال  در  گاردین،  گزارش  به 
پالستیکی  زباله  ُتن  هزار   ۶88 انگلیس 
است؛  کرده  صادر  را  بسته بندی شده 
 ۱.8 حدود  چیزی  آن  روزانه  میانگین 
فقط  سال  این  در  می شود.  میلیون کیلو 
انگلیس  داخل  در  زباله  ُتن  هزار   ۴8۶

است. شده  بازیافت 
زباله های  ارسال  مقاصد  از  یکی  چین 
پالستیکی انگلیس بوده است، اما از زمانی 
که پکن، واردات بسیاری از انواع پالستیک 
ترکیه  اعالم کرد،  در سال ۲۰۱۷ ممنوع  را 
زباله های  دریافت کننده  اصلی ترین  به 
است.  شده  تبدیل  انگلیس  پالستیکی 
به  انگلیس  پالستیکی  زباله های  صادرات 
ترکیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، از ۱۲ هزار ُتن 
به حدود ۲۱۰ هزار ُتن افزایش یافته است. 
یعنی ترکیه در حال حاضر، ۳۰ درصد از کِل 
زباله های صادراتی انگلیس را وارد می کند.

زباله،  صادرات  برای  اروپایی  کشورهای 
می کنند.  پرداخت  خوبی  پول های 
بهره مند  برای  نیز  ترکیه ای  شرکت های 
زباله های  اقتصادی،  مزایای  از  شدن 
پالستیکی را به بهانه بازیافت، وارد می کنند 
اما از آنجایی که قدرت بازیافت کردن این 
حجم از زباله را ندارند، یا به لحاظ اقتصادی 
بخشی  فقط  نیست،  به صرفه  برایشان 
باقی مانده  و  می کنند  بازیافت  را  آن  از 
طبیعت،  در  یا  سوزانده،  زباله ها  این 
رودخانه ها  از  نهایت  در  که  می شود  رها 
سردرمی آورد.  اقیانوس ها  و  دریاها  و 
ترکیه  در  گرین پیس  سازمان  کاوشگران 
از  پالستیکی،  زباله های  که  دریافته اند 

جمله زباله های پالستیکی سوپرمارکت ها، 
به جای آنکه بازیافت شوند، دپو، سوزانده یا 
در کوهستان ها انباشته و برای ریختن در 

می شوند. رها  دریا،  و  رودخانه ها 

زباله داِن شرکت های انگلیسی
 ۱۰ گرین پیس،  سازمان  کاوشگران 
جنوب  در  آدانا  شهر  اطراف  در  را  منطقه 
و  کردند  بررسی  مارس  ماه  در  ترکیه، 
روز  گزارش  در  را  آزمایش  این  داده های 
دوشنبه خود منتشر کردند. آنها بسته های 
پالستیکی مربوط به شرکت های انگلیسی 
تسکو، آسدا، کوآپ، آلدی، سینزبریز، لیدل 
و مارکز اند اسپنسر را پیدا کرده اند که دپو 
سوزانده  یا  رها شده  بسته هایی  در  شده، 

بود. شده 
کاوشگران گرین پیس همچنین بسته های 
بسته های  جمله  از  دیگری  پالستیکی 
نوشیدنی های  بطری  مثل  سوپرمارکتی، 
در  که  کردند  پیدا  هم  فانتا  و  لوکوزاد 
کنار  در  رودخانه ها،  نزدیک  سایت هایی 
قطار،  ریل های  اطراف  در  و  جاده ها 
موارد،  از  بسیاری  در  است.  شده  دپو 
تا  زباله ها  بود.  پالستیک ها سوزانده شده 
ارتفاعی زیاد، در بسته هایی روی هم قرار 
داشتند؛ بسته هایی که بسیاری از آنها پاره 

بود. شده  باز  و 
مسیرهای  در  پالستیکی  زباله های  سایر 
آب ریخته شده بود و در پایین دست شناور 
بود. در سواحل مدیترانه، کاوشگران  شده 
زباله های پالستیکی انگلیسی بیشتری را 
شده  پخش  ساحل  سراسر  در  یافتند که 
توالت  دستمال  بسته بندی  جمله  از  بود؛ 

سازمان  کاوشگران  آندرکس.  شرکت 
زباله های  که  شده اند  متوجه  گرین پیس 
بریتانیایی اخیرا صادر شده اند. این زباله ها 
و  کرونا  ویروس  آنتی ژن  تست  شامل 
آگوست  ماه  تا  مصرف  تاریخ  با  بسته ای 

بود. دیگر(  ماه  )سه   ۲۰۲۱
بریتانیا  دولت  از  گرین پیس،  سازمان 
را  زیست  محیط  الیحه  تا  خواسته 
در  موجود  اختیارات  از  و  کند  تصویب 
انواع  صادرات  ممنوعیت  منظور  به  آن 
این  کند.  استفاده  پالستیکی  زباله های 
سازمان محیط زیستی از دولت انگلیس 
می خواهد صادرات زباله های پالستیکی را 
به کشورهایی مانند مالزی که عضو سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه نیستند، فورا 
متوقف کند. گرین پیس همچنین از دولت 
زباله های  صادرات  می خواهد  انگلیس 
مخلوط را هم به کشورهای عضو سازمان 
ترکیه  مثل  توسعه،  و  اقتصادی  همکاری 

کند. متوقف 
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عالوه بر مسئله پر اهمیت آلودگی زیست 
بین الملل(  )پلیس  اینترپل  محیطی، 
سال گذشته اعالم کرد که افزایش شدید 
ترکیه  به  پالستیکی  زباله های  ارسال  در 
تجارت  در  انفجاری  کشورها،  سایر  یا 
نیهان  است.  ایجاد کرده  زباله  غیرقانونی 
تنوع  پروژه های  رئیس  آتاش،  ِتمیز 
سازمان  مدیترانه اِی  بخش  در  زیستی 
است،  مستقر  ترکیه  در  که  گرین پیس 
جدید  شواهد  که  »همانطور  می گوید: 

نشان می دهد، زباله های پالستیکی که از 
انگلیس به ترکیه می آیند، تهدیدی محیط 
اقتصادی.  فرصتی  نه  هستند،  زیستی 
پالستیکی  زباله های  کنترل نشده  واردات 
بلکه  ندارد،  نه تنها هیچ سودی  ترکیه،  به 
بازیافت  سیستم  در  موجود  مشکالت 
افزایش  هم  را  ترکیه  خوِد  زباله های 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  می دهد.« 
دیگر هم ترکیه را به عنوان گیرنده اصلی 
زباله های خود انتخاب کرده اند. حدود ۲۴۱ 
نقاط  از  روز  هر  پالستیکی،  زباله  کامیون 
مختلف اروپا به ترکیه وارد می شود. این 
مقدار، ۲۰ برابر آن چیزی است که پیشتر 

می شد. وارد  ترکیه  به   ۲۰۱۶ سال  در 
می گوید  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا  قوانین 
به  جز  نباید  پالستیکی  زباله های  که 
کشورهایی که صادر شود که این زباله ها را 
بازیافت می کنند. با این حال، نرخ بازیافت 
زباله در ترکیه، خدود ۱۲ درصد است؛ این 
کشورهای  تمام  میان  نرخ  پایین ترین 
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
است. خانم آتاش، رئیس پروژه های تنوع 
سازمان  مدیترانه اِی  بخش  در  زیستی 
از  که  جایی  »تا  می گوید:  گرین پیس 
در  موجود  اطالعات  و  میدانی  مشاهدات 
ما  ببینیم که  می توانیم  برمی آید،  داده ها 
زباله های  برای  )ترکیه( بزرگ ترین محل 

است.« اروپایی  کشورهای  پالستیکی 

قوانینی بدون نتیجه
دولت ترکیه از ماه ژانویه )حدود پنج 
ماه پیش( قوانین سختگیرانه ای را ِاعمال 
زباله  از  بسیاری  واردات  اعالم کرده که  و 
پالستیکی به این کشور، ممنوع است. با 
این حال، داده های تجارت بریتانیا نشان 
می دهد که این اقداِم دولت ترکیه، تاثیر 
داشته  ترکیه  به  زباله  واردات  بر  اندکی 
است. داده ها نشان می دهد که زباله های 
انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ به  پالستیکی که 
ُتن بیشتر  ترکیه فرستاده، حدود ۲ هزار 
این کشور در ژانویه  بوده که  از زباله هایی 
فرستاده  ترکیه  به   )۲۰۲۰( قبل  سال 
 ۱۲ ۲۰۲۰ حدود  ژانویه  در  انگلیس  است. 
هزار و ۴۰۰ ُتن زباله پالستیکی و در ژانویه 
سال بعد )۲۰۲۱( ۱۴ هزار و 5۰۰ ُتن زباله 
به ترکیه صادر کرده است. را  پالستیکی 

آمارها برای ماه فوریه ۲۰۲۱ حدود ۳۰ هزار 
دو  از  بیش  یعنی  است؛  بوده  ُتن   ۳۰۰ و 
برابِر صادرات زباله در ماِه مشابه در سال 
انگلیس  دولت  تجارت  داده های   .۲۰۲۰
مقصد  دومین  مالزی،  می دهد که  نشان 
است.  انگلیس  پالستیکی  زباله های 
مالزی، این کشور جنوب شرقی آسیا در 
زباله پالستیکی  ُتن  سال ۲۰۲۰، ۶5 هزار 
از انگلیس وارد کرده است. پس از مالزی، 
زباله  ُتن  هزار   ۳8 وارد کردن  با  لهستان 
قرار  سوم  رتبه  در  انگلیس  از  پالستیکی 
دارد. پاییز سال گذشته، خبرگزاری گاردین 
می کرد،  اعالم  کرد که  منتشر  را  گزارشی 
ایاالت متحده آمریکا و انگلیس بیشترین 
نفر  ازای هر  به  را  پالستیکی  زباله  حجم 

می کنند. تولید 
زمین  کره  تمام  پالستیکی،  زباله های 
عمیق ترین  از  است؛  کرده  آلوده  را 
برف  تا  گرفته  اقیانوس ها  قسمت های 
قطب شمال و خاک رشته کوه های آلپ. 
و  جانوران  زندگی  به  پالستیکی  آلودگی 
حیوانات هم به شدت آسیب زده است. از 
سوی دیگر، نگرانی هایی هم در مورد میزان 
میکروپالستیک هایی که از طریق آب، غذا 
و تنفس وارد بدن جانداران از جمله انسان 

است. افزایش  حال  در  می شود 

سازمان محیط زیستی گرین پیس گزارش داد:

 ترکیه زباله های پالستیکی انگلیس
را به جای بازیافت می سوزاند
تحقیقات نشان می دهد زباله های پالستیکی که از انگلیس به ترکیه می آید، تهدیدی محیط زیستی است، نه فرصتی اقتصادی

خطیب زاده:
تمدید توافق میان ایران 
و آژانس، نقض قانون 

مجلس نیست
ایران گفته،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
ایران  اینکه  درباره  میدل ایست  گزارش 
زدن  دور  راستای  در  خواسته  ریاض  از 
تحریم ها و فروش نفت به تهران کمک کند، 
خبرسازی است و صحت ندارد. به گزارش 
ایسنا، سعید خطیب زاده گفت: گفت وگوهای 
موضوعات  با  ارتباط  در  عربستان  با  ما 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی است و این 
مذاکرات در ارتباط با این مسائل پیگیری 
ندارد. صحت  خبرسازی ها  این  و  می شود 

سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
کانال های  از  برخی  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
آقای  همسر  که  شده  اند  مدعی  خبری 
گفت:  است،  شده  ممنوع الخروج  ظریف 
در فضای مجازی روزها ده ها و صدها خبر 
این گونه  و  می شود  منتشر  دست  این  از 
وقت  که  ندارد  را  آن  ارزش  خبرسازی ها 

شود. گرفته  آن  درباره  دوستان 
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
دیگری در مورد چگونگی انتشار فایل صوتی 
ظریف گفت: مسئول پیگیری این موضوع را 
آقای رئیس جمهور، وزارت اطالعات تعیین 
اقدامات خود  نیز  وزارتخانه  این  و  کرده  اند 
تماس  در  آن ها  با  ما  می دهد.  انجام  را 
هستیم و به محض اینکه به نتیجه برسند 
امروز  تا  پروسه ای که  بدانند  مصلحت  یا 
انجام شده است را بیان کنند اطالع رسانی 

می کنند.
دیگری  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  او 
مبنی بر اینکه در طول روزهای اخیر شاهد 
مذاکرات  با  ارتباط  در  خبری  سکوت  یک 
موضوع چیست  این  علت  و  بوده ایم  وین 
است،  نحو  چه  به  مذاکرات  روند  اکنون  و 
گفت: در مورد مذاکرات وین سکوت خبری 
وجود ندارد. البته خبرسازی نیز معنا ندارد، 
موضوعی که برخی از رسانه های غربی انجام 

می دهند.
ما  اینکه  بیان  با  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بر  نظام  عالیه  سیاست های  چارچوب  در 
مواضع و دیدگاه های خود تاکید و پافشاری 
می کنیم، ادامه داد: به نظر می آید که باید 
فرصت بدهیم ضمن اینکه اجازه نمی دهیم 
این گفت وگوها فرسایشی شود نمی خواهیم 
چارچوب  در  بگیرد که  صورت  نیز  توافقی 
سیاست های عالی نظام و دستورالعمل های 

ابالغ شده از سوی تهران نباشد.
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
آینده  روز  چند  در  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
ایران  بین  گرفته  صورت  ماهه  سه  توافق 
توجه  با  آیا  و  می رسد  اتمام  به  آژانس  و 
به روند مذاکرات وین و بحث های صورت 
شود،  تمدید  توافق  این  است  قرار  گرفته 
صورت گرفته  توافق  مورد  در  تصریح کرد: 
باید به چند نکته توجه کنیم، در ابتدا اینکه 
قانون مجلس الزام آور است و آنچه که بین 
ایران و آژانس توافق شده است در همان 
توقف  بر  مجلس  قانون  است.  چارچوب 
تأکید  آژانس  فراپادمانی  دسترسی های 
کرده است. این موضوع از سه ماه گذشته 
دسترسی  هیچ  آژانس  و  است  شده  آغاز 
فراپادمانی ندارد. توافقی که بین دو طرف 
صورت گرفته این بود که فیلم ها ضبط شود 
در  نگیرد.  قرار  )آژانس(  آن ها  اختیار  در  و 
بگیریم  تصمیم  می توانیم  ماه  سه  پایان 
براساس  اینکه  یا  و  شود  پاک  نوارها  که 
توافق  این  می گیرد  صورت  تصمیماتی که 
تمدید شود. سخنگوی وزارت خارجه ادامه 
نقض  دهیم  ادامه  را  توافق  این  اگر  داد: 
خطیب زاده  بود.  نخواهد  مجلس  قانون 
همچنین در این نشست در پاسخ به سوال 
دیگری در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی 
بر احتمال توافق مقدماتی بین ایران و ۴+۱ 
اظهار کرد: موضوعی به نام توافق اولیه وجود 
ندارد و هیچ توافقی صورت نمی گیرد مگر 
اینکه در مورد همه چیز توافق صورت گرفته 

باشد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوال دیگری در ارتباط با علت لغو سفر 
ظریف به اتریش و مسائلی که در این زمینه 
مطرح شده است، گفت: در تور اروپایی آقای 
ظریف برخی از سفرها در دست نهایی شدن 
در  با  ما  اما  اتریش  به  سفر  جمله  از  بود 
نظر گرفتن جمیع شرایط تصمیم گرفتیم که 
این سفر انجام نشود و آقای ظریف نیز به 
مصحلت ندانستند که این سفر انجام شود. 
کنار ملت فلسطین  در  ما  اینکه  بیان  با  او 
از  برخی  که  متاسفیم  افزود:  هستیم، 
در  تصمیم گرفته  اند که  اروپایی  کشورهای 
بایستند. خطیب زاده  کنار ظالم و جنایتکار 
همچنین گفت: روابط ما با کشورها از جمله 
کشورهای اروپایی از عامل ثالث اثر نخواهد 
پذیرفت و روابط خوبمان را با دیگر کشورها 
از جمله اتریش ادامه خواهیم داد و تصمیم 
از  همیشگی  حمایت  برای  هم  خودمان 
مقاومت مشروع و اخالقی مردم فلسطین 

یک تصمیم قطعی است.

رئیس قوه قضاییه:

جنایات صهیونیست ها 
بی پاسخ نمی ماند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اخبار نگران کننده ای از 
وضعیت اسف بار مردم فلسطین می رسد گفت: جنایات 
صهیونیست ها بی پاسخ نمی ماند. به گزارش ایسنا به نقل 
از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی 
اردیبهشت( شورای  در جلسه صبح دیروز )دوشنبه ۲۷ 
با محکومیت حمالت صهیونیست ها  عالی قوه قضائیه، 
از  نگران کننده ای که  اخبار  غزه گفت:  بی دفاع  مردم  به 
وضعیت اسف بار مردم فلسطین می رسد، دل هر بیننده و 

شنونده ای را به درد می آورد.
رئیس قوه قضائیه افزود: کشتار زنان و کودکان و تخریب 
و  ظلم  و  پرجمعیت  مناطق  در  خصوصًا  ساختمان ها 
ستم به ساکنان غزه بار دیگر انفعال و بی عملی شورای 
امنیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی در قبال مردم 

فلسطین را ثابت کرد.
را  فلسطین  مردم  تلخ،  حوادث  این  داد:  ادامه  رئیسی 
حقوق  مدعی  نهادهای  توسط  حقوقشان  استیفای  از 
غربی ها که  و  آمریکا  داد  نشان  و  کرده  ناامیدتر  بشر 
این جنایات در برابر چشم آنها انجام می شود، هیچ گاه 
گامی برای احقاق حقوق از دست رفته فلسطینی ها بر 

نمی دارند.
که  شد  متذکر  اساس  همین  بر  قضا  دستگاه  رئیس 
»مردم فلسطین باید با اتکا به خداوند و اعتماد به نفس 
و مقاومت و ایستادگی دشمن را پشیمان کرده و به عقب 

برانند.«
رئیس قوه قضائیه افزود: کشورهایی که دنبال عادی سازی 
با رژیم غاصب صهیونیستی بودند و با تنفس مصنوعی 
مشروعیت  رژیم  این  به  تاییدات شان  و  حمایت ها  و 
مجازی بخشیدند، قطعًا در ریختن خون کودکان و زنان 
رئیسی  هستند.  سهیم  و  شریک  فلسطینی  بی گناه 
پاسخ  بی  جنایات صهیونیست ها  متذکر شد:  همچنین 
با  را  فلسطین  مقاومت سرنوشت  نیروهای  و  نمی ماند 
مجاهدت و ایستادگی تعیین می کنند و تشکیل دادگاه 
استیفای حقوق مردم رنجدیده فلسطین و رسیدگی به 
جنایات رژیم صهیونستی و حامیانش که در رأس آنها 
آمریکا قرار دارد، دور نیست. او تصریح کرد: برخی تصور 
می کنند قدرت های مسلط که امروز هم مانع ابراز خشم 
می توانند  می شوند  صهیونیست ها  علیه  ملت ها  تنفر  و 
مانع از احقاق حق مردم فلسطین شوند اما اراده پوالدین 
در  زودی  به  و عدالت طلبان  فلسطینی ها و حق خواهان 
عالم بروز و ظهور می یابد و دست انتقام الهی حق مردم 

مظلوم فلسطین را خواهد گرفت.

توضیحات ظریف درباره 
دیدارش با پاپ 

وزیر خارجه ایران اعالم کرد، در دیداری که روز دوشنبه ۲۷ 
اردیبهشت ماه با پاپ رهبر کاتولیک های جهان داشته در 
ارتباط با موضوع فلسطین رایزنی و گفت وگو کرده است. به 
پاپ  با  دیدارش  از  بعد  ایسنا، محمدجواد ظریف  گزارش 
فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و همچنین نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه واتیکان در ارتباط با این دیدارها گفت: در 
این دیدار در مورد شرایط بین المللی، وضعیت تحریم ها، بحث 
اخالق در جامعه جهانی و اهمیت حمایت از کانون خانواده 
و وضعیت فلسطین گفت وگو کردیم. وزیر امور خارجه ایران 
افزود: بعد از دیدار با پاپ با نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
واتیکان نیز دیدار داشتیم و در این دیدارها در مورد روابط 
ایران و واتیکان رایزنی و گفت وگو کردیم. ظریف همچنین 
افزود: این دیدارها دیدارهای مهم و خوبی بود به خصوص 
در شرایط کنونی که مردم فلسطین در وضعیت تاسف باری 
هستند و وضعیت تحریم ها بر مردم لبنان اثر بسیار بدی 
گذاشته است و کلیسای کاتولیک نسبت به شرایط لبنان 

حساس است، گفت وگوهای خوبی صورت گرفت.

چین یکی از مقاصد ارسال 
زباله های پالستیکی انگلیس 
بوده است، اما از زمانی که 
پکن، واردات بسیاری از انواع 
پالستیک را در سال ۲۰۱۷ 
ممنوع اعالم کرد، ترکیه به 
اصلی ترین دریافت کننده 
زباله های پالستیکی انگلیس 
تبدیل شده است

سخنگوی شورای نگهبان: فقط 
پرونده هایی را رسیدگی می کنیم 
که مدارک الزم را داشته باشند. 
حدود ۴۰ داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری طبق مصوبه 
شورای نگهبان مدارک الزم را 
ارائه کرده اند

کاوش های سازمان غیردولتی گرین پیس نشان داده که ترکیه به آخرین مقصِد زباله های پالستیکی انگلیس تبدیل شده 
است؛ زباله هایی که دپو، سوزانده یا در اقیانوس رها می شوند. بیش از نیمی از زباله های پالستیکی که دولت انگلیس 
می گوید بازیافت می شود، به خارج و اغلب به کشورهایی ارسال می شود که زیرساخت های الزم برای بازیافت زباله ها را 

ندارند.

انتخابات
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سخنگوی شورای نگهبان:

دالیل رد صالحیت را اعالم نمی کنیم
حدود  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
ریاست جمهوری  انتخابات  داوطلب   ۴۰
طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک الزم را 
عباسعلی  ایسنا،  به گزارش  ارائه کرده اند. 
امشب« شبکه  »تیتر  برنامه  در  کدخدایی 
قبلی  انتخابات  ثبت نام  آمار  گفت:  خبر 
شورای  مصوبه  اگر  بود.  نفر   ۱۶۰۰ باالی 
ثبت   ۳۰۰۰ باالی  پیش بینی  نبود،  نگهبان 
نگهبان  شورای  سخنگوی  داشتیم.  نامی 
انتخابات  داوطلب   ۴۰ حدود  داد:  ادامه 
شورای  مصوبه  طبق  ریاست جمهوری 
البته  ارائه کرده اند؛  را  الزم  مدارک  نگهبان 
اگر کسی نقص مدارک داشته باشد یا برای 
امکان  باشد،  تکمیل مدارک فرصت گرفته 
افزود:  کدخدایی  دارد.  را  مدارک  تکمیل 
صالحیت ها  درباره  قانونی  موعد  در  وقتی 
به نتیجه رسیدیم، نتایج را به وزارت کشور 

اعالم کنند. را  اسامی  تا  می کنیم  اعالم 
اگرچه  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
صالحیت  فاقد  افراد  که  کردیم  اعالم 
افراد  اصرار داشتیم که  اما  نکنند  نام  ثبت 
توانمند ثبت نام کنند. او تاکید کرد: سالیق 
ثبت نام  انتخابات  در  سیاسی  مختلف 
کرده اند. کدخدایی یادآور شد: به هیچ وجه 
نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه تعداد از 

می شوند. تایید  داوطلبان 

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری 
از اظهارات خود گفت: در خصوص مدیر و 
مدبر بودن، سابقه اجرایی به عنوان حداقل 
مدیریت  ارزیابی  البته  است.  نظر  مورد 
قرار  ارزیابی  مورد  و  است  مهم  هم  فرد 
می گیرد. اینکه خود فرد سوابق خدمتی را 
در ثبت نام ها ارائه کند، یک گام به جلو بود.
مبنای  بر  نگهبان  شورای  کدخدایی گفت: 
هم  تبلیغات  بر  باید  طبیعتا  موثر،  نظارت 
تبلیغات  انتخابات مجلس  در  نظارت کند. 
انتخابات ریاست  اما در  را رصد می کردیم 
جمهوری، چنین رویه ای نبوده است. البته 
کاندیداها  که  نیست  آن  معنای  به  این 
می خواهند  چه  هر  و  بروند  تریبون  پشت 
بگویند. او ادامه داد: این امکان وجود دارد 
رجل  اما  باشد  سیاسی  رجل  داوطلبی  که 
اما  باشد  مذهبی  رجل  یا  نباشد  مذهبی 
رجل سیاسی نباشد. این موارد باید با هم 

باشد. داشته  وجود  افراد  در 
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه  
ما نه نگاه سیاسی داریم نه نگاه مقطعی، 
گفت: در این ۲۰ سالی که در شورای نگهبان 
بودم، این را حس نکردم که عالیق سیاسی 

اعضای شورای نگهبان دخیل بوده باشد.

تایید صالحیت ها سقف ندارد
سقف  ما  نگهبان گفت:  شورای  سخنگوی 

و  نداریم  تاییدصالحیت ها  برای  مشخصی 
اگر تعداد زیادی هم شرایط الزم را داشته 
ما  از  قانون  می کنیم.   اعالم  ما  باشند، 
خواسته شرایط قانونی را مدنظر قرار دهیم 
را  قانون  مّر  مالحظه ی  هیچ  بدون  ما  و 

می کنیم. رعایت 
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد:  میزان 
حال فعلی افراد در بررسی صالحیت هاست 
افراد  صالحیت  صالحیت ها،  بررسی  در  و 
در  و  می شود  بررسی  دور  یک  برای  فقط 
دور بعدی، حتی اگر رئیس جمهور مستقر 
بررسی  مجدد  را  صالحیتش  باشد،  هم 
تایید  برای  گفت:  کدخدایی  می کنیم. 
صالحیت داوطلبان، ۷ رای اعضای شورای 
نگهبان نیاز است و اگر فردی ۶ رای یا کمتر 
سخنگوی  نمی شود.  تایید  باشد،  داشته 
شورا  اخیر  مصوبه  درباره  نگهبان  شورای 
انتخابات  کاندیداهای  ساماندهی  درباره 
ابالغ  از  بعد  گفت:  نیز  جمهوری  ریاست 
مصوبه ای  انتخابات،  کلی  سیاست های 
زمان  همان  که  داشتیم  انتخابات  درباره 
اعالم شد. از طرف دیگر، بنا بود مجلس هم 
ورود کند و اقدامات موثری با قانون گذاری 
مجلس  در  که  مصوبه ای  باشد.  داشته 
حداقلی  بود،  بررسی  دست  در  یازدهم 
بود ولی با اصالحاتی که به عمل آمد، نظر 

اعضای شورای نگهبان تامین شد. اما هیات 
اقدام  این  تشخیص  مجمع  نظارت  عالی 
مجلس را مغایر قانون دانست و قانع نشد؛ 
نگهبان  این شد که شورای  بر  تصمیم  لذا 
خود   ۹۶ سال  مصوبه  همان  مصوبه ای،  با 
را اصالح کند. کدخدایی افزود: خوشبختانه 
دیدیم که مصوبه شورای نگهبان آثار خیلی 
را  ثبت نامی ها  تعداد  و  داشت  هم  خوبی 
هم اگر همان عدد 5۹۲ بدانیم، نسبت به 
او  است.  داده  ادوار گذشته کاهش خوبی 
تصریح کرد: در حال حاضر اسامی و پرونده 
افرادی که پرونده شان مدارک الزم را دارد، 
برای شورای نگهبان ارسال شده است. ما 
پرونده هایی  فقط  صالحیت ها،  بررسی  در 
را  الزم  مدارک  که  می کنیم  رسیدگی  را 

داشته باشند.
به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
که  کسانی  اینکه  بر  مبنی  مجری  سوال 
امکان  آیا  نمی شود،  احراز  صالحیتشان 
انتخابات ریاست  اعتراض دارند، گفت: در 
جمهوری، طبق قانون رد صالحیت نداریم، 
افراد  باید  یعنی  داریم.  صالحیت  احراز 
افرادی  به  نسبت  ما  باشند.  شرایط  واجد 
گونه  هیچ  باشند،  نداشته  صالحیت  که 
اظهار نظری نمی کنیم؛ یعنی قانون، تکلیفی 
که  افرادی  دیگر،  عبارت  به  است.  نکرده 
احراز  صالحیتشان  و  باشند  شرایط  واجد 
و  می کنیم  اعالم  کشور  وزارت  به  شود، 
و  هستیم  ساکت  افراد،  بقیه  به  نسبت 

نمی گوییم. را  صالحیت  رد  دالیل 
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سکانس حمله توله ببر سریال دراکوال به ویشکا 
آسایش میلیون ها کلیک خورده و پربازدید شده 
درباره  اظهارنظرهایی  و  است. همین سکانس 
فریدون  مصاحبه  بهانه  حیوان آزاری«  »ترویج 
جیرانی با آسایش شد و دیروز بخشی از این 
پنجاه و ششمین قسمت مجله  در  گفت وگو که 
دیگر  بار  شده،  پخش  آپارات  سینمایی کافه 
جنجال به پا کرد. آسایش در این ویدیو می گوید: 
»این پلنگ شش ماهه، نامش »شادی« است 
از باغ وحش صفادشت به  و همراه مربی اش 

سریال دراکوال آمده است.«
تهرانی،  هدیه  اعتراض  درباره  جیرانی  فریدون 
بازیگر و فعال محیط زیست به حضور حیوانات 
در این فیلم از بازیگر دراکوال می پرسد و ویشکا 
آسایش اینطور جواب می دهد: »این فیلم، یک 
فیلم کمدی است و ما داریم یک چیزهایی را 
مسخره می کنیم. این خانواده با این همه ثروت، 
حیواناتشان حیواناتی معمولی نیستند. البته که 
او در این  اینطور که  یک عالمه اش CG بود.« 
با  کروکودیل  و  زرافه  داده،  توضیح  گفت وگو 
تکنیک های CG یا به اصطالح تری دی انیمیشن 
آن  در  واقعا  و  اضافه شده اند  مجموعه  این  به 
»البته  می دهد:  ادامه  او  ندارند.  حضور  عمارت 
وحش  باغ  از  مربی  با  را  ببر  دارد.  حضور  ببر 
صفادشت -اگر اشتباه نکنم-، با مراقبت درجه 
یک می آوردند، این صحنه ها را می گرفتیم و به 

محض اینکه کار تمام می شد، سوار می شدند و 
می رفتند.«آسایش در واکنش به اعتراضاتی که 
به او شده هم چنین توضیحی داد: »از همان 
}زمان{ که فیلم اصال در نیامده بود و عکس من با 
آقای مدیری توی بیلبورد آمد، این جو که ترویج 
توله  فیلم  من  شد.  شروع  است،  حیوان آزاری 
پلنگ را در صفحه اینستاگرامم گذاشتم و پیامی 
برای من آمد که تو حیوان آزاری را ترویج می کنی. 
می توانم نگرانی دوستان را بفهمم که بله شاید 
من دارم ترویج می کنم که ببر بیاورید و نگهداری 
کنید ولی این کمدی است. من واقعا دیگر اینجا 
نمی دانم، سوادم نمی رسد. در همه دنیا حیوانات را 
با مراقبت های ویژه به فیلم می آورند و ما هم این 
کار را کردیم. البته در قسمت بعد سریال اتفاقی 
می افتد که شاید دوستان خوشحال شود.« او 
فیلم{  ما }در  داد: »من فکر می کنم که  ادامه 
داریم مسخره می کنیم که نگاه کن این ها با این 
همه پول و ثروتشان... ببر }برایشان مثل{ گربه 
است، این قدر عقلشان نمی رسد. یک ذره هم این 
را داریم نشان می دهیم. ولی خب برداشت ها جور 
دیگری شد. من همیشه می گویم کاش بیاییم 
این داستان را اصال فراموش کنیم، فرهنگسازی 
کنیم و این را بیشتر درباره  اش دوستانه صحبت 
کنیم، بازش کنیم. چاره بیندیشیم. فقط کمپین 
راه نیندازیم که بگوییم که چرا این کار را کردید؟ 
دارید }حیوان آزاری{ ترویج می کنید.« اشاره او به 

کمپینی بود که خواستار حذف حیوانات از دراکوال 
شده است. آسایش همچنین درباره سکانسی که 
با تیتر حمله توله ببر به یک بازیگر پخش شده 
هم گفت: »اگر }این اعتراضات{ خطاب به من 
است که من آزار نمی دهم. این }ببر{ کنار من 
نشسته و حتی وسط پالن دارم که شیطانی هم 
کرده به جای اینکه حرکت خشونت آمیزی داشته 
اینکه بپرم، جیغ بزنم یا استرسی به  باشم یا 
ببر وارد کنم، همان لحظه آرامش خودم را حفظ 
کردم. خیلی شجاعانه هم نبود. البته ترسناک 
بود، به هر حال یک ببر است، نمی دانیم که در مغز 
آن ببر چه می گذرد. درست است مربی اش هم 
کنارمان نشسته اما به خاطر اینکه به ببر استرس 
وارد نشود، خودم را کنترل می کنم. می دانم که 
حیوان، همه حیوانات به محض اینکه استرس 
بگیرند عکس العمل نشان می دهند، حتی سگ 
و گربه. پس این را در بازی ام می آورم و شوخی 
می کنم، یک جوری که هم پالن خراب نشود و 
هم اینکه مربی بتواند بیاید و کات بدهند. وقتی 
که به من می گویند که داری ترویج حیوان آزاری 
می کنی، کمی ناراحت می شوم. می گویم خیلی 
حیوانات  نگران  که  شما  خاطر  به  من  خب، 
هستید، پست }اینستاگرام{ را حذف می کنم اما 
به من نگویید که حیوان آزاری را ترویج می کنی. 
رفتار دوستانه باشید اما آنها فوری حمله می کنند. 
فضای مجازی است دیگر. حتی زیر این پست 

دو سه نفر برایم پیام گذاشتند که کارت درست 
نیست و من پیامشان را پاک نکردم و به نظرشان 

احترام گذاشتم.«

 1600 امضا برای حذف 
حیوانات از سریال

اواسط ماه پیش فعاالن حقوق حیوانات با این 
با به نمایش  توضیح که یک سریال پربیننده 
گذاشتن صحنه هایی از ارتباط جانوران وحشی با 
انسان، ناخواسته معامله و قاچاق حیات وحش 
صحنه های  حذف  خواستار  می دهد،  رواج  را 
حیوانات از سریال دراکوال شدند. در سایت کارزار 
امضا  نزدیک ۱۶۰۰  نامه جمعی،  این  پای  حاال 
ثبت شده است. این کارزار از ۱۱ فروردین شروع 
شده و ۳۱ اردیبهشت به پایان می رسد. در این 
درخواست با اشاره به اینکه در سریال »دراکوال« از 
گونه های مختلف جانوران وحشی استفاده شده، 
خطاب به عباس صالحی، وزیر ارشاد آمده است: 
و  زیست  محیط  حوزه   دو  فعاالن  »درحالی که 
حقوق حیوانات، در دهه اخیر به منظور جلوگیری 
از حیوان آزاری و همچنین قاچاق حیات وحش 
از هیچ تالشی فروگذار نکرده و در فرهنگ سازی 
یافته اند،  به موفقیت هایی دست  این حوزه  در 
نام  به  جدیدی  سریال  در  تازگی  به  متاسفانه 
»دراکوال« از گونه های مختلف جانوران وحشی از 
جمله ببر، تمساح و عقاب و همچنین پوشاک 
نمایش  برای  وحشی  جانوران  خز  از  تهیه شده 

به  را  جامعه  سریال  این  است.  شده  استفاده 
نگهداری از وحوش در منازل ترغیب کرده و تقاضا 
پوشاک خز،  و  غیرقانونی وحوش  برای خرید 
گردش مالی قاچاق حیات وحش و در نتیجه 
صید و شکار، زنده گیری، توله کشی و دیگر جرایم 

مرتبط با حیات وحش را افزایش می دهد.«
در  عالوه  »به  می دهند:  ادامه  امضاکنندگان 
اخیرًا در سراسر جهان  پی حساسیت هایی که 
نسبت به حیوان آزاری و جرایم مرتبط با جانوران 
جانوران  به کارگیری  برنامه سازان  شده،  ایجاد 
وحشی را کاماًل کنار گذاشته و در صورت لزوم 
نتیجه  در  می کنند.  استفاده  ویژه  جلوه های  از 
ترویج  بارز  مصداق  که  صحنه هایی  پخش 
است  وحوش  با  مرتبط  جرایم  و  حیوان آزاری 
وجهه فرهنگی کشورمان را در مجامع بین المللی 
زیر سوال خواهد برد.« فعاالن حقوق حیوانات 
درخواستی که به رئیس فراکسیون محیط زیست 
مجلس رونوشت شده را با این جمالت به پایان 
رسانده اند: »خواهشمندیم نسبت به جلوگیری 
که  دراکوال  سریال  از  سکانس هایی  پخش  از 
وحشی  جانوران  از  استفاده  سو  و  حیوان آزاری 
آن ها  اعضای  و  وحش  حیات  قاچاق  ویژه  به 
اقدامات ویژه مبذول فرمایید.  را رواج می دهد 
بدیهی است از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگ سازی های  با  همسو  می رود  انتظار 
مانع  تنها  نه  دینی،  آموزه های  و  صورت گرفته 
سو استفاده برنامه سازان از حیوانات شود بلکه 
در مسیر مقابله با جرایم مرتبط با حیات وحش 
و حیوان آزاری از فعاالن محیط زیست و حقوق 
حیوانات حمایت کند.«توله ببر، گوزن قرمز، الما، 
شترمرغ،  آرا، کرکس،  طوطی  عقاب،  طاووس، 
پیتون، تگوی آرژانتینی و بزمجه گلوسیاه، جانورانی 
هستند که از باغ وحش اجاره شده  و در تهیه 
سریال دراکوال مورد استفاده قرار گرفته اند. فعاالن 
در  و حقوق حیوانات،  زیست  دو حوزه  محیط 
دهه اخیر برای جلوگیری از حیوان آزاری، توقف 
استفاده ابزاری از جانوران وحشی برای نمایش 
و سرگرمی و همچنین مقابله با قاچاق حیات 
به  و  نکرده  فروگذار  تالشی  هیچ  از  وحش 
به کارگیری  ممنوعیت  جمله  از  موفقیت هایی 
حیوانات در سیرک ها و در نتیجه ثبت نام ایران 
در فهرست کشورهایی که در آنها سیرک حیوانات 

یافته اند. است دست  ممنوع 
فعال مجوز جدیدی به باغ وحش صفادشت داده 
نمی شود با مرگ یکی از سه گورخر آفریقایی 
گذشته  روزهای  در  صفادشت  وحش  باغ 
شهاب الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و 
مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط 
زیست خبر داده تازمانی که مصادیق جرم باغ 
آن  فعالیت  ادامه  نحوه  و  صفادشت  وحش 
مشخص نشود، مجوز جدیدی نخواهد گرفت. 
به  انتقال  حال  در  این گورخر  تلف شدن  خبر 
باغ وحش سبب اعتراضات دوستداران حیات 
وحش و کارشناسان به سازمان حفاظت محیط 
زیست و باغ وحش ها شده است، به ویژه آنکه 
همزمان با این خبر تصاویر ناراحت کننده ای از 
آزار و اذیت این حیوانات از سوی علیرضا شرفی، 
مدیر این مجموعه در صفحات مجازی منتشر 
شد. هرچند که باغ وحش صفادشت اعالم کرد 
که تعلل گمرک در تحویل این سه گورخر علت 
مرگ یکی از آن ها است اما گمرک می گوید که 
هر سه گورخر را سالم تحویل باغ وحش داده 
زمان  همین  در  گمرک  دیگر  سوی  از  است. 
این گورخرها ثبت سفارش  بود که  اعالم کرده 
 « است که  ایسنا گفته  به  منتظمی  نشده اند. 
درباره موضوع ورود سه گورخر آفریقایی به باغ 
محیط  حفاظت  کل  اداره  صفادشت،  وحش 
زیست استان تهران پس از بررسی های الزم و 
استعالم از ما مجوزهای الزم را صادر کرد« و با 
اتفاقات تازه »به طور قطع نظارت ها روی این باغ 

وحش بیشتر از گذشته می شود«.

ویشکا آسایش ترویج حیوان آزاری را رد کرد

دفاع از بازی حیوانات در »دراکوال«
1600 نفر درخواست حذف سکانس های حضور حیوانات در سریال دراکوال را امضا کرده اند

عیسی کالنتری

 جنگ آب شروع 
شده است

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت اصالح 
»متخصصان  گفت:  سیاست های کالن کشور 
کشور بابت سکوت خود، برابر تاریخ باید پاسخگو 
باشند.«عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
علمی- وبینار  در  سخنانی  در  زیست  محیط 
بین المللی  و  ملی  »استراتژی های  تخصصی 
محیطی  زیست  پدیده های  با  مقابله  برای 
خشکسالی و گرد و غبار« گفت: »سیاستمداران 
کشور به توسعه پایدار اعتقاد ندارند. به دالیل 
سیاسی تمرکز به تولید داخل به هر قیمتی و 
است؛ ساالنه ۲۰  کشاورزی  در  منابع  استفاده 
میلیارد مترمکعب از منابع طبیعی و آب های 
زیرزمینی اضافه برداشت صورت می گیرد. منابع 
آب غارت می شود. با این روند ۲۰ سال دیگر 
از  و در سال ۱۴۲۰ اطراف زاگرس دیگر اثری 
کشاورزی نخواهد بود چون منابع آب را غارت 
می کنیم.«او ادامه داد: »این سرزمین هفت هزار 
سال سابقه زیستن دارد. نسل حاضر می خواهد 
با ابزاری که به دست آورده همه منابع را غارت 
کند. تکنولوژی وارد شده شدت تخریب را به 
پایگاه  است.«به گزارش  داده  افزایش  شدت 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی 
کالنتری در سخنرانی خود با انتقاد از سکوت 
گفت:  آب  بحران  درباره  کشور  متخصصان 
است  شده  شروع  استان ها  بین  آب  »جنگ 
قربانی  ایران  طبیعت  می رسد؛  روستاها  به  و 
سیاست های کالن کشور شده است و اکنون به 

تجاوز این نسل خودخواه پاسخ می دهد.«

استفاده از ظرفیت ارتش 
برای امداد و نجات 

حیات وحش
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیر کل 
در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
با   ارتش  قوچک  پادگان  فرمانده  با  دیدار 
تاکید بر از ظرفیت و توانمندی ارتش برای 
امداد و نجات حیات وحش، گفت: »گونه های 
معرض  در  همواره  وحش  حیات  جانوری 
جاده ای،  حوادث  جمله  از  متعدد  خطرات 
تله گذاری، بیماری ها و آسیب های ناشی از 
گزارش  هستند.«به  توسعه ای  فعالیت های 
محیط  حفاظت  سازمان  اطالع رسانی  پایگاه 
داد:  ادامه  منتظمی  شهاب الدین  زیست، 
حیات  نجات  و  امداد  ساماندهی  »موضوع 
مهم  برنامه های  از  یکی  عنوان  به  وحش 
سازمان در دستور کار دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش طی سال گذشته بوده است. 
در راستای همکاری و تفاهم متقابل با حوزه 
تخصصی دامپزشکی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران امیدواریم که بتوانیم از ظرفیت های این 
مرکز برای امداد و نجات حیات وحش آسیب 
»یکی  داد:  ادامه  کنیم.«او  استفاده  دیده 
از اهداف مهم این نشست، جلب مشارکت 
توانمندی این بخش تخصصی نظامی در کنار 
از حیات  امر حفاظت  متولی  دولتی  بخش 
وحش است تا بهره مندی از تمامی ظرفیت ها 
در زمینه امدادگری و حفاظت از حیات وحش 
فرمانده  فتحی،  شود.«هادی  استفاده  نیز 
نشست  این  در  نیز  ارتش  قوچک  پادگان 
گفت: »ظرفیت و توانمندی های این مجموعه 
زیستگاه مسبوق  از  در حفاظت  برای کمک 
به سابقه است که در آتش سوزی در منطقه 
و  استان کهگیلویه  در  خاییز  شده  حفاظت 
به  کمک  برای  مثبتی  اقدامات  بویراحمد 
دیده  آسیب  یا  و  آتش  در  گونه های گرفتار 
انجام  مرکز  این  سوی  از  صورت گرفت که 
شده است.«بر این اساس در راستای اجرایی 
شدن این تصمیمات مقرر شد نشست های 

برگزار شود. این زمینه  کارشناسی در 

خرس قهوه ای پس 
از مداوا به طبیعت 
کرمانشاه بازگشت

مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان کرمانشاه 
با اشاره به برخورد یک خرس قهوه ای با خودرو 
 ۲ از  »پس  گفت:  اردیبهشت،   ۱۳ بامداد  در 
با حضور فرمانده  تیمار و مراقبت ویژه،  هفته 
یگان حفاظت محیط زیست کشور این خرس 
طبیعت  آغوش  به  سرانجام  و  رهاسازی 
بازگشت.« فریدون یاوری به ایرنا توضیح داد: 
محیط بانان  حادثه،  اولیه  ساعات  همان  »از 
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  دامپزشک  و 
استان کرمانشاه در محل حادثه حضور یافتند 
و نسبت به بررسی موضوع و اقدامات الزم برای 
اقدام کردند.این خرس  نجات خرس قهوه ای 
قهوه ای نر و بالغ بوده که بر اثر برخورد با خودروی 
ماکسیما در محور اسالم آبادغرب به ماهیدشت 
و  بود  شده  دست  ناحیه  از  شکستگی  دچار 
بیهوشی این خرس توسط  بالفاصله عملیات 
به  نسبت  و  اداره کل صورت گرفت  دامپزشک 
جابجایی حیوان به مرکز قرنطینه حیات وحش 

اقدام شد.« استان 

فعاالن حقوق حیوانات با 
این توضیح که یک سریال 

پربیننده با به نمایش گذاشتن 
صحنه هایی از ارتباط جانوران 
وحشی با انسان، ناخواسته 

معامله و قاچاق حیات وحش 
را رواج می دهد، خواستار حذف 
صحنه های حیوانات از سریال 

دراکوال شدند. نزدیک ۱۶۰۰ این 
درخواست را امضا کرده اند

|پیام ما| پخش سریال »دراکوال« از زمان آغاز تبلیغاتش روی بیلبوردهای شهر با اعتراض فعاالن حقوق حیوانات و دوست داران حیات وحش 
همراه بود و حاال بازیگر این مجموعه گفته زرافه، ببر و همه حیواناتی که در این سریال به بازی گرفته شده اند، مربوط به باغ وحش صفادشت 
هستند؛ همان مجموعه ای که در هفته های گذشته با مرگ یک گورخر و حیوان آزاری مدیر آن در گمرک، سر و صدا به پا کرده است. در هفته های 
گذشته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اعتراضات گفته بود که »برای آن که حیوانات 
آزاری نبینند و با هدف مقابله با قاچاق حیات وحش مجوز برای حضور کوتاه مدت آن ها صادر شده است« اما مخالفان همچنان معتقدند این 
سریال تبلیغ و ترویج آشکار نگهداری از حیات وحش در خانه هاست و تنور تجارت حیوانات را گرم می کند و حاال با اظهار نظر یکی از بازیگران دراکوال 

درباره مبدا حیوانات حاضر در این سریال، اعتراض ها به »استفاده غیرمسئوالنه« از حیوانات در باغ وحش ها، پررنگ تر شده است.

ویشکا آسایش: این فیلم کمدی 
است و ما داریم یک چیزهایی 

را مسخره می کنیم. این خانواده 
با این همه ثروت، حیواناتشان 

حیواناتی معمولی نیستند. البته 
که یک عالمه اش CG بود و واقعا 

در آن عمارت حضور نداشتند

|  
سنا

 ای
 |

گندم  محصول  از  بخشی  بوکانی  کشاورزان 
خود را با هدف حفاظت از آخرین بازمانده های 

می کنند. برداشت  موعد  از  دیرتر  میش مرغ 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
به  توجه  »با  گفت:  خبر  این  بیان  با  بوکان 
طبیعی  زیستگاه های  دور  سال های  از  اینکه 
کشاورزی  محصوالت  کشت  زیر  میش مرغ 
همچون گندم رفته است و زادآوری این پرنده 
می افتد،  اتفاق  زراعی  زمین های  همین  در 
وجود گندم در زمین های زراعی پناهگاه امنی 
سر  که  است  میش مرغ هایی  جوجه  برای 
افزود:  بازیار  آوات  آورده اند.«  بیرون  تخم  از 
متولد  تازه  میش مرغ های  جوجه  »معمواًل 
شده در اواسط مرداد قدرت پرواز پیدا کنند اما 
فصل برداشت گندم اواخر خرداد و اوایل تیر 
انجام می شود و با برداشت گندم، جوجه هایی 
زراعی  زمین های  در  ندارند،  پرواز  توانایی  که 
طبیعی  دشمنان  برابر  در  محصول  از  خالی 
همچون روباه و پرندگان شکاری بسیار بی پناه 

بود.« خواهند  آسیب پذیر  و 
به گفته او از چند سال قبل با مشارکت جامعه 
دیرهنگام  برداشت  طرح  و کشاورزان،  محلی 
زیستگاه های  در  گندم  محصول  از  بخشی 
زادآور حمامیان و دشت سوتاو در دست انجام 
بوده، چنان که بخشی از محصول کشاورزان را 
به صورت سرپا از آنها خریداری می شود تا با 

برداشت شود. ماهه  دو  تاخیری 

بازیار گفت: »سال گذشته با همت اداره محیط 
زیست آذربایجان غربی زمینی با وسعت بیش 
از ۲۲ هکتار برای کشت گندم به عنوان پناهگاه 
میش مرغ خریداری شد. امسال در این عرصه 
کشت گندم انجام نمی شود و پوشش گیاهی 
رفتارهای  در  آن  تاثیر  و  نوع گونه ها  طبیعی، 

میش مرغ ها بررسی می شود.«
حفاظت  مشارکتی  پروژه  مدیر  همچنین 
بوکان  شهرستان  زیستگاه های  در  میش مرغ 
از  حفاظت  در  کشاورزان  مشارکت  جذب  از 
اداره  بر  میش مرغ ها خبر داد و گفت: »عالوه 
گذشته  سال  مانند  که  بوکان  زیست  محیط 
اراضی  از  بخش هایی  سرپای گندم  محصول 

را خریداری می کند، پروژه مشارکتی نیز اقدام 
به خرید محصول در بخش های دیگر زیستگاه 

می کند.«
مشارکت  جلب  به  اشاره  با  نبی یان  مهدی 
داوطلبانه  گذاشتن  باقی  برای  کشاورزان 
قسمت کوچکی از محصول خود در زمین های 
به  زیادی  عالقه  منطقه  »اهالی  زراعی گفت: 
بسیاری  از  تا کنون  و  دارند  میش مرغ  گونه 
یکی  کرده اند.  استقبال  ما  پیشنهادهای  از 
مترمربع   ۱۰۰ گذاشتن  باقی  پیشنهادها،  از 
ازای هر هکتار کشت در  به  از محصول گندم 
زمین بود که در صحبت های اولیه با برخی از 
گرفت.« قرار  استقبال  مورد  منطقه  کشاورزان 

مشارکت کشاورزان بوکانی در حفاظت از میش مرغ
حیات وحش

آتش سوزی جنگل های شاه 
بهرام، الر و شادگان که عصر 

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت 
آغاز شده و یک مرحله مهار 
شده و دوباره زبانه کشیده 

بود، سرانجام بامداد دوشنبه 
۲۷ اردیبهشت به طور کامل 

مهار شد

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد
آتش جنگل های باشت مهار شد

آتش سوزی  از  روز  چهار  گذشت  از  پس 
در  باشت  زاگرسی  جنگل های  در 
کهگیلویه و بویراحمد، این حریق دیروز مهار 

. شد
استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
»آتش سوزی  گفت:  کهگیلویه و بویراحمد 
جنگل های باشت که از عصر پنجشنبه آغاز 
شده بود با تالش نیروهای مردمی و ادارات 
مهار  کامل  به طور  دوشنبه  بامداد  مختلف 
شد.« محمد محمدی در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا افزود: »هم اکنون تعدادی از نیروهای 
برای  طبیعی  منابع  و  مردمی  امدادی، 
جلوگیری از شلعه ور شدن ُکنده های باقی 
مانده و روشن شدن مجدد آتش در منطقه 
ادامه داد: »نیروهای  او  مستقر هستند.« 
مردمی، تیپ ۴8 فتح سپاه، سازمان های 
اعضای  کوهنوردی،  گروه های  نهاد،  مردم 
مدیریت بحران استان، شهرداران و اعضای 
ستاد بحران شهرستان های باشت، گچساران 
و چرام، ادارات کل منابع طبیعی، هالل احمر، 
دانشگاه  جهاد کشاورزی،  زیست،  محیط 
علوم پزشکی، اورژانس، دامپزشکی، نیروی 
رسانه  اصحاب  و  سیما  و  صدا  انتظامی، 
را کمک و همکاری  این آتش ما  در مهار 
استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  کردند.« 
کرد:  عنوان  همچنین  کهگیلویه و بویراحمد 
»برای مهار این آتش سوزی ها ۲8 سورتی 

پرواز از طریق بالگرد هالل احمر و دو بالگرد 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
انجام که آبپاشی و انتقال نیروهایی امدادی 
ارتفاعات  به  غذا  و  تجهیزات  و  مردمی  و 
این  از  پرواز  سورتی   ۱۲ و  شدند  انجام 
تعداد عملیات آب پاشی توسط بالگردهای 

است.« بوده  سپاه  هوافضای 
مناطق  ارتفاعات  جنگل های  آتش سوزی 
شاه بهرام، الر و شادگان شهرستان باشت 
پنجشنبه ۲۳  روز  عصر  ساعت ۱۷  حدود 
با تالش  بود که  آغاز شده  اردیبهشت ماه 
امدادگران نیروهای مختلف از هوا و زمین 
به دلیل سخت گذر بودن منطقه و وزش باد 
شدید و یک مرحله مهار، سرانجام بامداد 
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به طور کامل 
مهار شد. خسارت این حریق به جنگل های 
زاگرس هنوز تخمین زده نشده اما گفتنی 
از  هکتار   ۲55 سال گذشته  در  است که 
جنگل ها و مراتع باشت بر اثر آتش سوزی 
دچار خسارت شد. همچنین آتش ارتفاعات 
سردشتک رستم در استان فارس نیز در روز 
یکشنبه مهار شد. آتش سوزی که از جمعه در 
کوه های سخت گذر سردشتک باالتر از آبشار 
پای تف در شهرستان  آغاز شده بود با کمک 
نیرو های امدادی و مردم مهار شد و علت 
حریق و میزان خسارات همچنان در دست 

بررسی است.
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ارجان  باستانی  محوطه  در  ساخت و ساز 
سال  ماه  دی  که  شده  خبرساز  درحالی 
این  در  ساخت و ساز  از  خبر  هم  گذشته 
سعید  زمان  همان  و  بود  آمده  محوطه 
کل  اداره   حقوقی  واحد  مسئول  محمدپور، 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
با  بود که  این خبر گفته  تایید  با  خوزستان 
شکایت اداره  میراث فرهنگی، استان و دستور 
در  و  شد  متوقف  ساخت و ساز  این  قضایی 
نهایت با پیگیری های مستمر فرد متجاوز به 
حریم محرز و در نهایت  با حکم قضائی به 
سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. 
حاال و بعد از گذشت حدود چهار ماه میراث 
خبر نوشته که تخلفی دیگر روی این عرصه 
از  یکی  توسط  بار  این  و  داده  رخ  باستانی 
این  حافظ  باید  حفاظت که  یگان  نیروهای 

آن. به  متعرض  نه  باشد،  عرصه ها 
میراث فرهنگی  فعال  گهستونی،  مجتبی 
به  پیگیری کرده  را  خبر  این  خوزستان که 
دست  این  از  اتفاقاتی  می گوید  »پیام ما« 
و  شده  تکرار  بسیار  گذشته  سال های  در 
تعارضات موجود در منطقه یکی از دالیل آن 
بوده است. به گفته او از یک سو کشاورزان 
شرکت  دیگر  سوی  از  و  منطقه  در  حاضر 
مواردی  دیگر  از  مارون  آبیاری  و  سیمان 
تعرض  از  دست  سال ها  این  در  هستند که 
توضیح  گهستونی  برنداشته اند.  منطقه  در 
می دهد: »اداره کل میراث فرهنگی خوزستان 

استان  این  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  و 
از جمله  در کدام مناطق باستانی خوزستان 
شوش،  اهواز،  اندیمشک،  دزفول،  رامشیر، 
که  داده اند  نشان  مماشات   ... و  باغ ملک 
میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  از  نیرویی 
و  قانون  به  بی توجه  می دهد  اجازه  خود  به 
بی توجه به جایگاه شغلی خود به محوطه ای 
باستانی تعرض کند.« به گفته او اگر نیروی 
یگان حفاظت میراث فرهنگی از ساخت و ساز 
دیگر  از  ندارد  آگاهی  باستانی  محوطه  در 
مردم که عطش توسعه زمین های کشاورزی 
و ساخت ویال دارند چه انتظاری می رود؟«

 جزییات را نمی دانم
خوزستان  میراث فرهنگی  تاکنون 
تماس ها  و  نداشته  خبر  این  به  واکنشی 
وزراتخانه  این  مسئوالن  با  هم  ما«  »پیام 
بی نتیجه بوده است. از طرفی احسان شیخ 
و  ارجان  میراث فرهنگی  پایگاه  مدیر  بارانی، 
چگاسفلی بهبهان هم به »پیام ما« می گوید 
هرچند این خبر را شنیده اما از جزئیات آن 
مطلع نیست و نمی تواند درباره اش صحبت 
این  به  تعرض ها  می کند  تاکید  اما  او  کند. 
منطقه باستانی اتفاق جدیدی نیست هرچند 
که  است  این  شده  مطرح  خبر  از  نگرانی 
منطقه  از  نیروهای حفاظت  از  یکی  بار  این 
این  و  داده  انجام  را  چنین کاری  باستانی 
نگرانی  و  اهمیت  دارای  منظر  این  از  خبر 

است. مضاعف 

باستانی  »پایگاه  می دهد:  توضیح  او 
طیبی  علی  کمک  با   8۳ سال  در  ارجان 
خود  کار  به   8۶ سال  تا  و  شد  راه اندازی 
تعطیلی  شاهد  آن  از  بعد  اما  داد.  ادامه 
مقدم  عباس  ۹۴ که  تا سال  بودیم  پایگاه 
فصل های  آغاز  و  چگاسفلی  در  حضور  با 
دوباره ای گرفت.  جان  پایگاه  این  کاوش، 
من سال ۹۷ زمانی به این منطقه آمدم که 

وجود  هم  درستی  اداری  ساختمان  حتی 
این  در  بارانی همچنین می گوید  نداشت.« 
هزینه  و  وقت  تالش،  بیشترین  سال ها 
صرف حفاظت از منطقه شده است چرا که 
این منطقه در نقطه ای حساس گرفته است 
در سال های  منطقه  این  به  و دست اندازی 
و   ۹8 »سال  است.  بوده  زیاد  مختلف 
جلسه ای  تعرض ها  همه  شدن  کم  برای 
و  مسئوالن  و  کردیم  برگزار  فرمانداری  در 
نماینده های شرکت سیمان و آب مارون و 
طبیعی  منابع  و  جهاد کشاورزی  کشاورزان، 
اهمیت  جلسه  آن  در  شدند.  حاضر  آن  در 
منطقه را گوشزد کردیم و قرار شد تعرض ها 
میراث فرهنگی  پایگاه  مدیر  شود.«  کم 
می گوید  اما  بهبهان  چگاسفلی  و  ارجان 
ادامه  عرصه  این  در  مشکالتی  همچنان 
تا  شده  عاملی  حفاظت  از  نگرانی  و  دارد 
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در منطقه ای 
رانده  حاشیه  به  اهمیت  و  قدمت  این  با 
شود و نگرانی از حفاظت از عرصه ها مشکل 
شماره یک ما باشد. »در سال های گذشته 
حکم تخریب برای چند ساخت و ساز جدید 
را  مشکالتی  هم  موارد  همین  که  گرفتیم 
است که  در حالی  این  ایجاد کرد.  برایمان 
حتی  ارجان  باستانی  و  تاریخی  محوطه 
تابلو هم نداشت و به تازگی تابلوی هشدار 
است.«  شده  نصب  منطقه  معرفی  و 
قرار  عرصه  در  و  سیمان  نزدیکی کارخانه 
همچنین گسترش  و  این کارخانه  داشتن 
باغ های گل  برپا شدن  حتی  و  کشاورزی 
نرگس در نزدیکی عرصه از جمله مشکالت 
حساب  به  تاریخی  منطقه  این  اصلی 
کانال های  حفر  این ها  بر  عالوه  می آیند. 
و  ارجان  حریم  و  عرصه  در  آبیاری 
استخراج معادن اطراف این شهر باستانی 
و  قنات ها  از  بخش هایی  تا  شده  سبب 
شود. تخریب  نیز  باستانی  معماری های 

 ارجان کجاست؟
ایالت  مرکز  و  باستانی  شهر  ارجان 
دوره  به  را  آن  قدمت  که  است  ارجان 
ویرانه های  می دهند.  نسبت  ایالمی ها 
این شهر تاریخی در ۱۲ کیلومتری شمال 
رود  حاشیه  طرف  دو  در  بهبهان  شرقی 
بهبهان  امام رضا)ع(  اطراف قدمگاه  مارون 
باستانی  محوطه  این  وسعت  و  واقع شده 
در   ۱۳۶۱ در سال  است.  هکتار   5۰۰ حدود 
یک  آثار  باستانی،  محوطه  این  نزدیکی 
از  قبل  به حدود هزاره دوم  آرامگاه متعلق 
میالد و به دوره ایالمی کشف شد که باب 
محوطه  این  باستان شناسی  در  جدیدی 

تابوتی  حاوی  آرامگاه  این  تاریخی گشود. 
این  همراه  به  بود.  برنز  جنس  از  بزرگ 
تابوت یک حلقه طالیی، نود و هشت دکمه 
زرین، ده ظرف استوانه ای، یک خنجر، یک 
میله نقره ای، تنگ و ساغر و سینی برنزی 
 8۰۰ به  شدند که  پیدا  تاریخی  تصاویر  با 
سال پیش از میالد برمی گردند. نقش های 
شانزده پر  رز  یک گل  شامل  ارجان  سینی 
در مرکز سینی، سپس یک ردیف شیر، و 
به مراسم  پنج ردیف نقوش متنوع مربوط 
فاصله  و  شده  فضا کنده  بقیه  در  مختلف 
بافت  بین این نقوش را چند ردیف گیس 

کرده است. پر 
محوطه  این  مهم  کشفیات  دیگر  جمله  از 
در  که  است  زرینی  قدرت  حلقه  تاریخی، 
شده است.  داده  قرار  متوفی  چپ  دست 
هاللی  استوانه ای  دسته  دارای  حلقه  این 
آن  انتهای  دو  که  است  خالی  تو  شکل 
می شود.  ختم  شکل  بیضی  صفحه  دو  به 
قسمت داخلی این صفحه ها به طور قرینه با 
نقش دو شیر بالدار که در دو طرف درخت 
و  شده است  تزئین  ایستاده اند  مقدس 

یکی از کشفیات مهم این محوطه تاریخی 
شکل  است.  ارجان  طالیی  قدرت  حلقه 
از  تجسمی  ارجان  )قدرت(  طالیی  حلقه 
حامل  است که  آبی(  )نیلوفر  لوتوس  یک 
این  است.  اساطیری  و  ذهنی  پیام های 
حلقه طالیی ۲۳۷ گرم وزن دارد و متصل 
این  قدمت  است.  مجوف  دسته  یک  به 
تا  است.  میالد  از  قبل  هشتم  قرن  حلقه 
کنون نظیر این حلقه طالیی در هیچ یک از 
است. نیامده  دست  به  علمی  حفاری های 

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان همدان از 
قبرستان  محوطه  در  عملیات کاوش  انجام 

قدیمی شهر فامنین خبر داد.
به  خبر  این  اعالم  با  مختاری موسوی  مریم 
محوطه  این  بررسی  از  پس  ایسنا گفت که 
طی هفته های گذشته مقرر شد با هماهنگی 
مجوز  کشور  باستان شناسی  پژوهشکده 
آغاز  عملیات کاوش  و  اخذ  حفاری محوطه 

شود.
او با اعالم اینکه طبق بررسی های کارشناسان 
در  ایلخانی  دوره  از  آثاری  باستان شناسی 
محوطه مشاهده شد، افزود: »این محوطه از 
حدود ۱5۰ سال قبل قبرستان بوده و به تپه 
قبرستان معروف است، قبرستان جدید شهر 
قبرستان  همین  از  فاصله ای  با  هم  فامنین 

قدیمی قرار دارد.«
شواهد  طبق  اینکه  بیان  با  مختاری موسوی 
زمان،  این  تا  شده  انجام  بررسی های  و 
است،  اسالمی  دوره  به  متعلق  قبرستان 
در  قبرستان که  از  مطرح کرد: »در قسمتی 
قبرهای  آثار  شد،  تخریب  قبل  هفته های 
دیده شد که  پیش  سال   ۱5۰ یا   ۱۰۰ حدود 
بر الیه ها و دیواره های آن آثار مربوط به دوره 
ایلخانی شامل که یک اجاق و رد دیوار وجود 

دارد.«

معاون میراث فرهنگی اداره  کل میراث فرهنگی، 
همدان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
قدمت  کاوش،  عملیات  »انجام  کرد:  بیان 
می کند  مشخص  را  محوطه  الیه نگاری  و 
همچنین براساس گمانه زنی ها معلوم می شود 
به چه دوره های دیگری است و  تپه مربوط 

می شود.« بررسی  آثار  وضعیت  سپس 
به  مربوط  اطالعات  باید  اینکه  بیان  با  او 
محوطه مشخص شود تا مقدمات ثبت ملی 
را فراهم کنیم، یادآور شد: »تدفین در ادوار 
سال   ۳۰ از  بیش  که  درختانی  و  مختلف 
محوطه  این  به  آسیب هایی  دارند  قدمت 
قبرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  و  است   زده 

متر   ۱.5 عمق  تا  قبرهایی  قدیمی  نسبتًا 
از  سطحی  سفال های  گفت:  دارد،  وجود 
مشاهده  محوطه  این  در  مختلف  دوره های 
جایی  جابه  اثر  بر  است  ممکن  می شود که 
منتقل شده  اینجا  به  دیگر  مناطق  از  خاک 
باشد همچنین یکی دو نمونه سفال تاریخی 
در  اما  است،  شده  مشاهده  سطح  در  هم 
می شود  پیدا  الیه  در  آنچه  باستان شناسی 

دارد.« دقیق تری  نگاری  تاریخ 
برنامه کاوش در حالی است که کمتر از یک 
توسط  عمرانی  عملیات  دنبال  به  قبل  ماه 
شهر  قدیمی  قبرستان  از  بخشی  شهرداری 

شد. تخریب  لودرها  وسیله  به  فامنین 

 عضو یگان حفاظت میراث فرهنگی  با خرید زمین روی عرصه باستانی ارجان
اقدام به کاشت نهال و ساخت سازه های سیمانی کرد

تکرار تعرض به تاریخ »ارجان«
 مدیر پایگاه میراث فرهنگی ارجان و چگاسفلی: نگرانی همیشگی از حفاظت ارجان
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی را به حاشیه رانده است

معاون میراث فرهنگی همدان:

قبرستان قدیمی »فامنین« کاوش می شود

تماشای موزه هنرهای 
معاصر اصفهان به 

مناسبت روز جهانی موزه
۲8 اردیبهشت ۱۴۰۰ و به مناسبت روز جهانی 
موزه )۱8 می(، از تور مجازی موزه هنرهای 
تور  این  می شود.  رونمایی  اصفهان  معاصر 
مجازی، در راستای برنامه های موزه هنرهای 
معاصر اصفهان است که با آغاز شیوع ویروس 
فضای  در  حضور  ایران،  و  جهان  در  کرونا 
مجازی را در دستور کار خود قرار داده است.

دراین باره، مهدی تمیزی، مدیر موزه هنرهای 
معاصر اصفهان گفت: »در این تور مجازی، 
هنرهای  موزه  ساختمان  تماشای  از  غیر 
قرار  عمارتهای  از  یکی  اصفهان، که  معاصر 
تماشای  است،  صفوی  دولتخانه  در  گرفته 
منتخب آثار گنجینه این موزه نیز به دو زبان 

انگلیسی مهیا شده است.« و  فارسی 
تمیزی همچنین درباره تاریخچه بنای موزه 
در ادامه گفت: »عمارت ٌجبه خانه که امروزه 
موزه هنرهای معاصر اصفهان است، بخشی 
از دولتخانه صفوی بوده که در کنار دیگر آثار 
دست  به  یادگار،  به  دوران ها،  از  مانده  بجا 
این عمارت:  ما رسیده است. همسایه های 
رکیب خانه و تاالر اشرف )در ضلع جنوبی(، 
کاخ  شمالی(،  ضلع  )در  تیموری  تاالر 
چهلستون )در ضلع شمال غربی( و مجموعه 
میدان نقش جهان و عمارت های اطراف آن 
)در ضلع شرقی( هستند. معماری امروز این 
بنا، قاجاری و دلیل آن، تخریب و بازسازی 

این عمارت صفوی در دوره قاجار است.«
و  اصفهان  معاصر  هنرهای  موزه  مجازی  تور 
تماشای منتخب آثار گنجینه موزه، به مناسبت 
 imcart.ir/tour آدرس  به  موزه،  جهانی  روز 

آماده تماشای عالقه مندان است.

راه اندازی موزه علم 
دانشگاه تهران با کمک 

نیکوکاران
رئیس دانشگاه تهران از راه اندازی موزه علم 
با کمک نیکوکاران در این دانشگاه خبر داد.

به  محمود نیلی احمدآبادی گفت: »با توجه 
است  تعاملی  موزه کاماًل  این  نقش  اینکه 
خارج  اشیا  نگهداری  و  حفظ  دایره  از  و 
می شود، می تواند زنجیره موزه های دانشگاه 
را در حوزه های مختلف علم، فرهنگ، هنر، 

تکمیل کند.« و کشاورزی  مهندسی 
او با بیان اینکه شاید بتوان گفت از جهاتی 
موزه های دانشگاهی با دیگر موزه ها تفاوت 
و  مکان  موزه ها  »اگرچه  عنوان کرد:  دارند، 
دستاوردها  اقالم،  نگهداری  برای  شیوه ای 
اما  هستند،  جامعه  ارزشمند  نشانه های  و 
قاعدتًا موزه در دانشگاه بخشی از آموزش و 
مدارک پژوهشی محسوب می شود. موزه ها 
عملی تر،  را  آموزش  دانشجو  برای  باید 
ملموس تر و پژوهش ها را کاربردی تر کنند. 
وارد  دانشگاه  در  موزه ها  وقتی  بنابراین 
بودن  و  دانش  و  علم  پشتوانه  با  می شوند 
افرادی که جویای علم هستند، باید کاربرد 

باشند.« داشته  مضاعف تری 
اینکه حدود  بیان  با  تهران  دانشگاه  رئیس 
مسئله  درگیر  دانشگاه  است که  سال  پنج 
امیدواری کرد  ابراز  بوده  پروژه  این  احداث 
این کار  مسئوالن  و  نهادها  همکاری  با  که 
این طرح  او گفت: »تحقق  انجام رسد.  به 
به گونه ای مفهوم موزه دانشگاهی  می تواند 
و  جامعه  با  تعامل  نقش  و  متحول کند  را 
را  مختلف  حوزه های  بین  زنجیره  ایجاد 

دهد.« شکل 

 روس ها مشتاق
 سفر به ایران 

گفت:  گردشگری  بازاریابی  دفتر  مدیرکل 
»طبق گفته مدیران بخش خصوصی روسیه، 
گردشگران این کشور مشتاق سفر به مقاصد 
ناشناخته از جمله ایران هستند.«به گفته لیال 
اژدری طبق نظر بخش خصوصی و متولیان 
محورهای  روسیه،  گردشگری  حوزه  اصلی 
شاخص عالقه مندی مردم این کشور گرایش 
و  اکوتوریسم  رسوم،  و  آداب  فرهنگ،  به 
»با  افزود:  است،  ماجراجویانه  گردشگری 
توجه به اینکه زمینه پاسخگویی به عالقه مندی 
مذکور به شکل گسترده و بسیار متنوع در ایران 
امکان پذیر است، از این رو کشورمان می تواند 
مقصدی جذاب برای گردشگران روسیه به شمار 
ارزیابی متولیان  ادامه داد:»طبق  آید.«اژدری 
گردشگران  سفر  بازخورد  روسیه،  گردشگری 
روسیه که به ایران سفر داشته اند، بسیار مثبت 
بوده است و انعکاس آن به ویژه در شبکه های 
اجتماعی سبب اشتیاق و عالقه مندی بسیار 
شده است.« مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی همچنین انگیزه و گرایش امروز 
روس ها را به سوی مقاصد گردشگری جدید 
مقصدی  می تواند  »ایران  افزود:  و  دانست 
ایمن، جذاب و پاسخگوی سالیق مختلف در 

این حوزه باشد.«

تاکنون میراث فرهنگی 
خوزستان واکنشی به این خبر 
نداشته و تماس ها »پیام ما« 
هم با مسئوالن این وزارتخانه 
بی نتیجه بوده است. مدیر 
پایگاه میراث فرهنگی ارجان 
هم می گوید این خبر را شنیده 
اما از جزئیات مطلع نیست. 
او اما تاکید می کند تعرض ها 
به این منطقه باستانی اتفاق 
جدیدی نیست هرچند خبر تازه، 
نگرانی ها را بیشتر کرده

محوطه باستانی ارجان در بهبهان یک بار دیگر مورد تعرض قرار گرفته است. اینبار ساخت و ساز در این محوطه و در نزدیکی تپه باستانی 
همایون توسط یک نیروی حفاظت میراث فرهنگی و با خرید هزار متر زمین روی عرصه این محوطه باستانی رخ داده و کاشت نهال و 

ساخت سازه های سیمانی تعجب و نگرانی فعاالن حوزه میراث فرهنگی را دو چندان کرده است.

پایش

تعداد کل موزه های دارای کد 
در کشور، ۷5۰ باب و شمار 
موزه های فارس۴5 باب 
است و اکنون سهم فارس ۶ 
درصد موزه های ایران است

عضو و معاون هیئت اجرایی ایکوم ایران با 
اشاره به گذشت حدود صد ساله از احداث 
اولین موزه در ایران و رونقی که طی دهه های 
8۰ و ۹۰ در بحث کمیت موزه های خصوصی 
و دولتی و مشارکتی شاهد بوده ایم، تاکید 
کرد که علی رغم رشد کمی، همچنان فارس 
استاندارد  موزه ای  به دل  و شیراز حسرت 

است.
اکنون  اینکه  بیان  با  کمالی سروستانی 
کشور،  در  کد  دارای  موزه های  کل  تعداد 
را  فارس  موزه های  است، شمار  باب   ۷5۰
۴5 باب اعالم و خاطرنشان کرد که اکنون 
سهم فارس ۶ درصد موزه های ایران است، 
سهمی که با توجه به وسعت جغرافیایی و 
جمعیت، ُنرم محسوب می شود اما با توجه 
به ویژگی های تاریخی و فرهنگی این دیار، 
حداقل باید تا ۱۰ یا ۱۲ درصد افزایش یابد.
عضو و معاون اجرایی ایکوم ایران مهم تر از 
کمیت را بحث کیفیت موزه دانست و گفت: 
ما در استان فارس و شهر شیراز هنوز در 
حسرت یک موزه در خور و استاندارد که در 
شان داشته ها و ظرفیت های این بخش از 

ایران باشد، مانده ایم.
کمالی سروستانی با اشاره به اجرایی شدن 
طرح های با کیفیتی در زمینه توسعه موزه در 
شیراز، گفت: به حتم اگر باغ موزه مشاهیر 
ایران و جهان و موزه منطقه ای فارس، بعد 

از سال ها به نتیجه رسیده و راه اندازی شود، 
شاهد ارتقا کیفی قابل توجهی در این زمینه 

و تحولی مطلوب خواهیم بود.
ایجاد  رونق  دوران  آغاز  را  هشتاد  دهه  او 
اضافه کرد:  و  ارزیابی  موزه های خصوصی 
در دهه هشتاد، هفت موزه در استان فارس 
تاسیس می شود. نکته قابل توجه در این 
خصوصی  موزه های  تاسیس  رونق  دهه 
است. در واقع پیش از این دوران هیچ موزه 
خصوصی در استان فارس تاسیس نشده 

بود.
این  در  اضافه کرد:  فارس  دانشنامه  مدیر 
شد  تاسیس  شیراز  در  موزه  پنج  دهه 
آثار خانقاه احمدی  از موزه  بود  که عبارت 
خانه  در  خاتم  موزه  ـ ۱۳8۰(،  )خصوصی 
تاریخی سعادت )مشارکتیـ  ۱۳8۲(، موزه 
تاریخ فارس در خانه تاریخی زینت الملوک 
)خصوصی ـ ۱۳8۲(، موزه هنر مشکین فام 
در خانه تاریخی فروغ الملک )خصوصی ـ 
۱۳8۳(. موزه لباس سنتی در خانه تاریخی 
صالحی )مشارکتی ـ ۱۳8۴( و هم چنین 
دوان کازرون  روستای  مردم شناسی  موزه 
)خصوصی ـ ۱۳8۴( و موزه کریشکی در 

ـ ۱۳88(. )خصوصی  الرستان 
کمالی سروستانی همچنین دهه نود را دارای 
جایگاهی ویژه  به لحاظ رشد کمی موزه های 
خصوصی و دولتی در ایران و فارس دانست.

معاون هیئت اجرایی ایکوم ایران مطرح کرد:
شیراز حسرت به دل موزه ای استاندارد

 گهستونی، فعال میراث 
فرهنگی: اداره میراث فرهنگی 

خوزستان و یگان حفاظت این 
استان در کدام مناطق باستانی 

خوزستان از جمله رامشیر، 
دزفول، اندیمشک، اهواز، شوش، 

باغ ملک و ... مماشات نشان 
داده اند که نیرویی از یگان 

 حفاظت میراث فرهنگی
به خود اجازه می دهد بی توجه 

به قانون و جایگاه شغلی خود به 
محوطه ای باستانی تعرض کند؟
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| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |



پیامک شما را دربـاره 
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 به دستور دادستان و به دلیل کاهش منابع آب؛

 کشت برنج در کرمانشاه ممنوع شد
مدیرکل امورغالت وزارت کشاورزی: کشور دیگر ظرفیت آبی برای کشت بیشتر برنج ندارد

از سال ۷۳ تا کنون به طور 
متوسط ساالنه در حدود ۱5۰۰ 

هکتار به اراضی شالیکاری 
استان گلستان اضافه شده 

است سطح زیر کشت برنج 
در این استان در سال ۱۳۷۳ 

حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده 
که این میزان در سال های اخیر 
به حدود ۹۰ هزار هکتار افزایش 

یافته است

مشکل اینجاست که مساله 
کم آبی مساله ای ملی است و 

واگذاری آن به شورا و مسئوالن 
محلی که ممکن است به جای 

نگاه ملی، منافع کوتاه مدت 
محلی را در نظر گرفته باشند در 
طوالنی مدت برای کشور مشکل 

آفرین باشد این نگاهی است 
که وجود آن در میان نمایندگان 

مجلس هم آسیب زاست
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دستگیری مدیرعامل 
صرافی بزرگ رمزارز 

صرافی های  بزرگترین  از  یکی  مدیرعامل 
نظام  در  اخالل  اتهام  به  ایران  در  رمزارز 

شد. بازداشت  اقتصادی 
دستور  به  »س.ا«  بولتن نیوز،  گزارش  به 
اتهام  به  اقتصادی  جرائم  ویژه  دادسرای 
شد. بازداشت  اقتصادی  نظام  در  اخالل 

فرد  این  رمزارز  تبادل  و  فروش  پلتفرم 
پشتیبانی  را  مختلف  رمزارز   ۳۰۰ از  بیش 
پلتفرم  این  در  می کرد. همچنین کارمزد ها 
از  با بسیاری  بسیار کم بود و قابل رقابت 
بایننس  همچون  دنیا  معروف  صرافی های 

می شد. خوانده   Huobi Global و 
بهترین  تندیس  که  است  حالی  در  این 
سایت کسب وکار سال ۹۹ در آخرین دوره 
جشنواره وب و موبایل به این صرافی اهدا 

شد.
همچنین تندیس مردمی بهترین شرکت ها 
سیزدهمین  خصوصی  مؤسسه های  و 
جشنواره وب و موبایل نیز به آکادمی این 

گرفت. تعلق  صرافی 
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری 
بیانیه ای صادر کرده است که در آن توکن 
و  پشتوانه  بدون  غیرقانونی،  را   BRG
غیرمعتبر خوانده است و اعالم کرده است 
در  اخالل  اتهام  به  توکن  این  اعضای  که 
نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای 
شدند.  دستگیر  اقتصادی،  جرایم  ویژه 
گزارش های  بر  بنا  شبکه  این  با  مقابله 
مردمی، رصدهای میدانی و درخواست های 
علمی  و  تخصصی  مراکز  و  کنشگران 
مربوطه آغاز شده بود و پس از کامل شدن 
تحقیقات و اثبات کالهبرداری های آن برای 
کارشناسان این مرکز، وارد مرحله جدیدی 
شده و برخورد قضایی با آن در دستور کار 
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفته 

است.
پشتوانه،  نداشتن  بیانیه،  این  اساس  بر 
در  سرمایه  عمده  تمرکز  شعاری،  تبلیغات 
چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه 
جعلی  موج سازی های  مردم،  سرمایه 
قیمت سازی  همچنین  و  غیرواقعی  و 
شاخصه های  از  بخشی  تنها  و....  جعلی 

است.  BRG پروژه  کالهبردارانه 
سایت بورسان نوشت، این ارز دیجیتال با 
وجود اینکه در ماه های اخیر در صرافی های 
زیادی لیست شده است اما در یک روند 
نزولی قیمتی قرار داشته و خبر پذیرش آن 
برای  محرکی  مختلف  صرافی های  توسط 
تغییر مسیر این رمز ارز نشد. با انتشار خبر 
 ۶۰ کنون  تا  بریج  آن،  موسس  بازداشت 
است.  تجربه کرده  را  قیمت  ریزش  درصد 
تا کنون  تاریخی اش  قیمت  از  رمز ارز  این 
۹۲ درصد کاهش داشته است و اکنون در 

می شود.  معامله   ۰.۰5 قیمت 
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری 
نوظهر  به  توجه  با  است  که   داده  هشدار 
فنی  دانش  عدم  و  رمز ارز  پدیده  بودن 
به دیگر کالهبرداران حاضر  سرمایه گذاران، 
در  که  می شود  داده  هشدار  بازار  این  در 
فراهم  و  مردم  حقوق  از  صیانت  راستای 
نمودن زمینه فعالیت سالم و امن، رصد و 
قانونی  برخورد  و  حوزه  این  فعاالن  پایش 
دیجیتال  اقتصاد  در  مفسدین  جوالن  با 
قوت  با  حرکت  این  و  نمی شود  متوقف 

داشت. خواهد  ادامه 

 ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسالمی 
در در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۴ تبصره 8 ماده واحده 

این الیحه موافقت کردند.
موضوع   ۱۴۰۰ سال  در  مصوبه،  این  با  مطابق 
ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور 
لغو شد  این مساله به تشخیص شورای آب هر 

شد. واگذار  استان 
وزیران  هیات   ،۱۳۹۷ سال  در  این  از  پیش 
به جز  کشور  در سراسر  برنج  ممنوعیت کشت 
استان های مازندران و گیالن و به صورت موقت 
در خوزستان به صورت مصوبه ای ابالغ کرده بودند.
جز  به  برنج  سال ها کشت  این  در  چه که  اگر 
با توجه  اما  در استان های یاد شده ممنوع بود 
برخی  سال گذشته   ۳ در  خوب  بارش های  به 
استان های دیگر هم اقدام به کشت برنج کردند. 
برای نمونه علی محمد شاعری، عضو  سابق هیات 
رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس، گفته بود که در  سال ۹8، 
۲5 هزار و ۳۰۰ هکتار برنج در سه استان اصفهان، 
ممنوعیت ها  ابالغ  علی رغم  فارس  و  خوزستان 

کشت شده است.
حاال آغاز خشکسالی شدید  و کاهش بارش ها در 

کشور با اجرای همزمان لغو ممنوعیت کشت برنج 
که محصولی آب بر است در کشور آغاز شده است. 
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و 
مسئوالن جهاد کشاورزی با این مصوبه مجلس 
مخالفند. و کشت برنج را سبب افزایش تنش 
آبی، از بین رفتن منابع اب زیرزمینی و فرسایش 

خاک می دانند.
و محصوالت  امور غالت  دفتر  به گفته مدیرکل 
اساسی وزارت جهاد کشاورزی کشور دیگر ظرفیت 

آبی برای کشت بیشتر برنج را ندارد.
فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غالت و 
محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید 
بر اینکه کشور دیگر ظرفیت آبی برای کشت بیشتر 
برنج ندارد، به ایلنا گفت: »سطح زیر کشت برنج 
تا سال ۹۷ ، ۶۰۰ هزار هکتار بود که طی یکسال 
اخیر با افزایش ۲۰۰ هزار هکتاری به سطح 8۰۰ 

هزار هکتار رسیده است.«
سطح  درصدی   ۳۰ افزایش  دلیل  عزیزکریمی 
کشت برنج در کشور طی یکسال را بارندگی های 

مناسب عنوان کرد.
او با تاکید دوباره بر اینکه منابع آبی کشور اجازه 
افزایش سطح کشت برنج به بیش از 8۰۰ هزار 

هکتار را نمی دهد، افزود: » کارگروه ها  در استان ها 
باید با در نظر گرفتن اولویت های کشور و نگاه به 
آینده باشد تا نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد.«
این  مورد  در  تصمیم گیری  مجلس  اگرچه   
واگذار  استان ها  آب  شورای  به  را  ممنوعیت 
کرده است اما مشکل اینجاست که مساله کم آبی 
و  شورا  به  آن  واگذاری  و  است  ملی  مساله ای 
مسئوالن محلی که ممکن است به جای نگاه ملی 
منافع کوتاه مدت محلی را در نظر گرفته باشند 
در طوالنی مدت برای کشور مشکل آفرین باشد. 
این نگاهی است که وجود آن در میان نمایندگان 
مجلس هم آسیب زاست. چنان که نماینده استان 
گلستان در مجلس شورای اسالمی هم می گوید 
اگر در گیالن و مازندران کشت برنج مجاز است 
این مساله باید برای استان گلستان هم باشد.

تلفیق  کمیسیون  عضو  سنگدوینی،  رمضانعلی 
مجلس در رابطه با لغو ممنوعیت کشت برنج به 
خبرآنالین گفت: » لغو ممنوعیت کشت برنج در 
همه استان ها می تواند در بهبود معیشت کشاورزان 

نقش موثری داشته باشد.
نماینده استان گلستان در حالی از کشت برنج در 
این استان دفاع کرد که برآوردها حکایت از آن 

دارد که سرانه آب استان گلستان از متوسط کشور 
کمتر است.

 او ادامه داد:»وقتی استان های گیالن و مازندران 
می توانند برنج کشت کنند، استان گلستان نیز باید 

همین شرایط را داشته باشد.«
بر اساس گزارش خبرآنالین این در حالی است که 
کارشناسان معتقدند لغو ممنوعیت کشت برنج در 
استان گلستان، شاید در کوتاه مدت بازده داشته 
باشد، اما در بلندمدت آسیب های جبران ناپذیری 
به منابع آبی و کشاورزی این استان وارد  کند که 
این امر خود سبب محرومیت زایی بیشتر استان 

می شود. 
از سال ۷۳ تا کنون به طور متوسط ساالنه در حدود 
۱5۰۰ هکتار به اراضی شالیکاری استان گلستان 
اضافه شده است. سطح زیر کشت برنج در استان 
در سال ۱۳۷۳ حدود ۲۶ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده 
که این میزان در سال های اخیر به حدود ۹۰ هزار 

هکتار افزایش یافته است.
هواشناسی  داده های  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
استان گیالن در سال آبی جاری پر بارش ترین 
در  بارش ها  و کاهش  است  بوده  استان کشور 
مازندران هم کمتر از گلستان بوده است. بنابراین 

استان گلستان کار  با  استان  دو  این  مقایسه 
نیست. صحیحی 

البته در برخی از استان ها هم مقامات قضایی 
داشتند  برنج  زمینه کشت  در  مناسبی  رویکرد 
برای نمونه روز گذشته دادستان عمومی و انقالب 
استان کرمانشاه از ممنوعیت کشت برنج در این 
استان خبر داد و گفت:» سازمان جهاد کشاورزی و 
امور آب مکلفند از کشت برنج در استان جلوگیری 

کنند.«
به گزارش ایلنا، شهرام کرمی افزود: »به موجب 
قانون کشت برنج نه تنها در استان کرمانشاه بلکه 
در کل کشور به غیر از دو استان گیالن و مازندران 

ممنوع است.«
او هم به تخلفات کشاورزان در سال های گذشته 
در مورد کشت برنج اشاره کرد و توضیح داد:»البته 
تا سال گذشته با توجه به اینکه یک دوره دو سه 
ساله ترسالی را پشت سر گذاشتیم، منابع آب 
قابل دسترس در کرمانشاه بیشتر بود، بنابراین در 
این مدت تعدادی از کشاورزان با توجه به درآمد 
بیشتر و با صرفه تر بودن کشت برنج به سمت 
این کشت رفتند و مسئوالن هم تا حدودی از 
این مسئله چشم پوشی کرده و ممانعت جدی 

نکردند.«
دادستان کرمانشاه گفت: »در شرایط کنونی که 
به گفته کارشناسان هواشناسی در ۴۰ تا 5۰ سال 
اخیر یکی از خشک ترین سال های کرمانشاه را 
پشت سر می گذاریم و پیش بینی شده در ادامه 
داشت،  نخواهیم  چندانی  بارش های  هم  سال 
زیادی  آب  برنج که  همچون  محصولی  کشت 

می خواهد به هیچ عنوان نباید انجام گیرد.«
کرمی یادآورشد: »با توجه به اینکه کشت برنج 
در  از طرف دیگر هم  و  دارد  زیادی  به آب  نیاز 
حال حاضر آب سطحی فراوانی در سطح استان 
این  بنابراین کشاورزانی که قصد کشت  نداریم، 
محصول را دارند، برای تامین آب مورد نیاز مجبور 
به حفاری چاه های آب می شوند که این مسئله 
خسارت جدی را به سفره های آب زیرزمینی وارد 
می کند.مطابق قانون کشت برنج در استان ممنوع 
سازمان  همچون  متولی  دستگاه های  و  است 
جهادکشاورزی و امور آب هم مکلفند به عنوان 
ضابط در این قضیه ورود کنند و جلوی کشت این 

محصول را بگیرند.«
همچنین فرماندار بویراحمد هم کشت برنج در 
این استان شهرستان را ممنوع اعالم کرده است. ، 
فرماندار بویراحمد در جلسه کارگروه کشاورزی این 
شهرستان گفت:» با توجه به کاهش ۴۰ درصدی 
نزوالت آسمانی و بروز پدیده خشکسالی کشت 
برنج در سال زراعی جاری در مزارع شالیکاری  این 

شهرستان ممنوع است.«
مجید احمدی اظهار کرد:» با توجه به کشت برنج 
به روش غرق آبی و افزایش مصرف آب برای 
این محصول و همچنین کمبود آب های سطحی 
از کشت این محصول آب بر  خودداری و به جای 
آن از کشت های جایگزین استفاده می شود. به 
منظور تامین آب مورد نیاز محصوالت استراتژیک 
در این شهرستان انشعاب  ها، پمپاژ ها و چاه های 

غیر مجاز شناسایی و پلمپ می شود.«
حاال باید منتظر نشست و دید تا مقامات مسئول 
و یا شورای آب در دیگر استان ها چه تصمیمی 
برخی  در  آنها  تصمیم  که  چرا  گرفت  خواهند 
آبی  تنش های  با  که  اصفهان  مانند  استان ها 
روبه رو است می  تواند در شدت دادن به تبعات 

باشد.  تاثیرگذار  بسیار  خشکسالی 
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اعالم کردند.

 ماده ۴۱ قانون کار در مورد حداقل دستمزد 
است  عالی کار  شورای  توسط  آن  تعیین  و 
اما برخی گروه ها در سال های مختلف تالش 
کرده اند که با اصالح این ماده قانون کار آن 
اولین  ایلنا، ارسال  را بی اثر کنند. به گزارش 
الیحه ی اصالح قانون کار به مجلس در زمان 
دولت احمدی نژاد انجام گرفت، ارسال دوباره 
آن در سال های میانی دهه ی ۹۰ انجام شد  
و همچنین سوگیری های اخیر فرادستان در 
انتقاد از »قانون کار«، نگرانِی حذف حداقل 

دستمزد را به وجود آورده است.
که  کار  قانون  اصالحی  الیحه ی  اولین  در 
نرسید،  جایی  به  و  ماند  ناکام  خوشبختانه 
تعیین  )یکی   ۴۱ ماده  موجود  بند  دو  به 
حداقل مزد بر اساس تورم و دیگری تعیین 
خانوار  حداقلی  هزینه های  براساس  مزد 
متوسط( بند جدیدی افزوده شده بود که در 
تعیین  مبنای  بهره وری کارگر«،  آن، »میزان 
یعنی کارفرما  بود؛  گرفته  قرار  پرداختی  مزد 
تشخیص بدهد که کارگر چقدر بهره وری دارد 
و براساس آن، میزان دستمزد تعیین شود.

این بنِد ضد کارگری، مورد اعتراضات گسترده 
اکنون  اما  شد؛  خارج  دور  از  و  گرفت  قرار 
سال  زمستان  )از  است  ماهی  چند  دقیقًا 
دوباره  بهار جاری( که  اواسط  تا همین  قبل 
حداقل دستمزد و ماده ۴۱، مورد هجوم قرار 

است. گرفته 
 سال هاست که یک انجمن خیریه اصفهانی 
شمول  از  خارج  کوچِک  کارگاه های  در  که 
مانند  آسیب پذیر  خود، گروه های  قانون کار 
و کم سواد  توان  کم  خانوارِ  زنان سرپرست 
بهبودیافته  یا زندانیان آزاد شده یا معتادان 
را به کار می گمارد، شمشیر را از رو کشیده و 
با البی گری های مدام، در پی حذف حداقل 
دستمزد و به کرسی نشاندن »مزد توافقی« 
یا به عبارت دقیق تر، »مزد استثماری« است. 

حاال این نگرانی وجود دارد که البی گری های 
گسترده این نهاد و نهادهای همسو ثمر داده 
باشد؛ چراکه هم در مجلس و هم در دولت، 
نشانه ی  که  می گیرد  صورت  اظهارنظرهایی 
است؛  نهاد   این  با سوگیری های  همسویی 
توفیقی  فرامرز  به گفته ی  اظهارنظرهایی که 
)رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها( 
چراغ سبز دادن به »آن خیریه ی اصفهانی« 

است!
دو  قراردادِن  ابزار  با  کار،  قانون  به  هجوم 
استدالل مجزا صورت می گیرد؛ اول، حمایت 
از تولید و اشتغال و این بهانه که مزد دست 
و پاگیر است و ضد تولید؛ نشانه های آن را 
در اظهارات اسفندماه سال گذشته ی نماینده 

می بینیم. مجلس  در  تنگستان 
سوگیری  مزد،  حداقل  علیه  جبهه گیری  اما 
پرداخت  به  الزام  »اگر  دارد:  هم  دیگری 
حداقل مزد، برقرار بماند، مشاغل غیررسمی 
تشدید  قانون گریزی  و  می یابد  افزایش 
به  مجبور  کارفرمایان  اگر  یعنی  می شود«. 
ناچیز(  مزد  )همین  مزد  حداقل  پرداخت 
استخدام  را  کارگر  می دهند  ترجیح  باشند، 
ندارد که سراغ  نیز هیچ چاره ای  او  و  نکنند 
اقتصاد غیررسمی برود؛ دست فروش شود یا 
در یک کارگاه زیر پله ای بدون بیمه کار کند! 
استدالل جدیدی علیِه مزِد کارگران: آیا قانوِن 
حداقل مزد موجب رواج اشتغال غیررسمی 

می شود؟!
حاتم شاکرمی )معاون روابط کار وزارت کار( 
در روزهای اخیر در گفت وگو با رسانه ها اظهار 
داشته است: » قانون حداقل مزد، از قوانین 
بسیار مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر 
خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با ماده 
)۴۱( قانون کار تعیین حداقل مزد به شورای 
عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون 
حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش 

است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال 
غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر 

از حداقل قانونی شود.«
در  حفاظت کارگر  برای  مزد، سپری  حداقل 
کرده،  ادعا  او  اما  است؛  مطلق  فقر  مقابل 
بودن  انبوه  صورت  در  مزد«  حداقل  »قانون 
اشتغال  رواج  به  منجر  بیکاران،  ارتش 

می شود. غیررسمی 
فرامرز توفیقی در این رابطه با تاکید بر اینکه 
شکل،  این  به  اظهارات  این  درج  امیدواریم 
وزارت  در  و  باشد  رسانه ها  شیطنت  حاصل 
وجود  مخالفتی  مزد،  حداقل  قانون  با  کار، 
کار  وزارت  می گوید:  ایلنا  به  باشد؛  نداشته 
جمله  از  خود  اصلی  وظایف  به  است  بهتر 
نظارت بر بنگاه ها و مراکز اشتغال زایی عمل 
تا  و سیاه  زیرزمینی  نرِخ شغل های  تا  کند 
این اندازه رشد نکند. وقتی نمی توانند پایش 
و  بنگاه ها، کارگاه ها   درست و حسابی روی 
مراکز مختلف داشته باشند و در نتیجه اجازه 
داده می شود که شغل های سیاه و زیرپله ای 
رابطه ی کارگری-  و  بگیرد  سادگی شکل  به 
بدون  و  غیرقانونی  غیرمکتوب،  کارفرمایی، 
رعایت ضوابط برقرار شود، این ضعف نظارت 
را نباید نادیده بگیرند یا با حمله به حداقل 
به دلیِل ضعف  دستمزد، رفع و رجوع کنند. 
بوده که اشتغال غیررسمی  نظارت و پایش 
گسترش یافته، حاال گناه آن را گردن حداقل 
دستمزد نیندازند! وقتی قدرت چانه زنی کارگر 
را در مقابل کارفرما  به واسطه ی بی تدبیری ها 
از سال ۶۹ تا االن مدام تنزل داده ایم و کارگر 
مجبور  الجرم  و  ندارد  چانه زنی  قدرت  دیگر 
می شود در یک بازار نامتوازن از منظر قدرت، 
کارفرما  تحمیلی  شغلِی  شرایط  همه ی  به 
آنچه  بگوییم  می توانیم  چطور  بدهد،  تن 
اشتغال  رواج  موجب  و  است  مشکل ساز 
است. دستمزد  حداقل  می شود،  غیررسمی 

نگرانی برای قانون »حداقل دستمزد«
قانون کار

 مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد:

 شناسایی 750 هزار مشترک پرمصرف برق
گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
مجموع  برابر  دو  مشترکانی که  تعداد 
مصرف  برق  کشور  در  مصرفها  کم 
تخمین  مشترک  هزار   ۷5۰ می کنند، 
دارند  باالیی  مصارف  که  شده  زده 
یک  برابر   ۲۰ هریک  که  طوری  به 
مصرف  برق  مصرف  کم  مشترک 
شوند. محدود  باید  که   می کنند 
محمدحسن  ایسنا،  گزارش  به 
پیک  نشست  در  امروز  متولی زاده 
بار  پیک  افزایش  از   ۱۴۰۰ تابستان 
 ۷۰۰ و  هزار   ۴۹ به  سراسری  شبکه 
جاری  اردیبهشت   ۲۶ تا  مگاوات 
بیش  میزان  این  افزود:  و  داد  خبر 
مدت  به  نسبت  مگاوات   ۶۰۰۰ از 

است. یافته  رشد  قبل  سال   مشابه 
او کاهش ۳5۰۰ مگاوات از توان تولید 
نیروگاه های برق آبی به جهت کاهش 
مسایل  دیگر  از  را  سدها  آب  ذخیره 
شبکه در فصل گرما برشمرد و با اشاره 
به ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار 
برق  صنعت  همکاران  جدی  تالش  و 
در بخش های فنی، بر لزوم پشتیبانی 
برق  صنعت  روابط عمومی های  موثر 
تمرکز  و  بخش  این  در  تالش ها  از 
کرد. تاکید  شبکه  پیک  موضوع   بر 

بار  اینکه  بیان  با  توانیر  مدیرعامل 
سال گذشته  در  شبکه  شده  مدیریت 
بیش از 5۶۰۰ مگاوات بوده که امسال 
و  شده  افزوده  آن  به  مگاوات   ۳5۰۰

مدیریت  مگاوات  هزار   ۱۰ حدود  باید 
اتفاق  نسبتا طوالنی  زمانی  بازه  در  بار 
بیافتد که از حساسیت باالیی برخوردار 
است و کار بیشتری را می طلبد، گفت: 
منطقه ای  برق  شرکتهای  و  توانیر 
این  در  گام  اولین  برق،  توزیع  و 
تامین  قابل  سهمیه  ابالغ  را  خصوص 
اعالم  نیرو  وزیر  امضای  با  استان  هر 
بر آن  تمرکز  کرد که الزم است همه 
مدیران  و  استاندار  تدبیر  با  و  کنند 
استانی و پشتیبانی روابط عمومی های 
تعیین  سقف  و  سهمیه  برق،  صنعت 
شود  رعایت  استان  هر  برای  شده 
محدودیت های  اعمال  به  نیازی  و 

نباشد. اضافی 

 شركت ملي گاز ایران 
شركت گاز استان مركزی

)سهامی خاص(

آگهي  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شــهرداري حمیدیــا در نظــر دارد مناقصــه عمومــی  تامیــن نیــروی انســانی موردنیــاز امــور اداری و خدماتــی را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق 

درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir   انجــام خواهــد شــد . 
1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/2/21 می باشد.

2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز شنبه تاریخ 1400/3/1
3-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز سه شنبه  تاریخ 1400/3/11

4-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/3/11 
5-برآورد اولیه کار مبلغ 44.793.868.967 ریال  می باشد.

6-  شرایط پیمانکاران متقاضي : 
6-1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2.240.000.000 ریال . 

6-2- دارا بودن تائیدیه صالحیت کار) از اداره کار(.   
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

8– نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
9- ارائه پاکت الف  در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

10-  سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است 
773

نوبت دوم

شهردار حمیدیا - امیر شاکری

آگهی دعوت افراز
سید  مهدی  محمد  سید  آقای  اینکه  به  نظر 
های  پالک  مشاعی  مالک  عنوان  به  عامری 
در  واقع  اصلی  از ۱8۶۷  فرعی   5۱۱،5۱۴،5۱5
اراضی رحمت اباد رفسنجان بخش ۹ کرمان تقاضای افراز سهمی 
علی  طرفی  از  و  است  نموده  الذکر  فوق  های  پالک  از  را  خود 
اعالم   ۱۴۰۰.۰۲.۱۶-۱۴۰۰.۱۱-۱۲.۳۳۲۹ شماره  به  وارده  مرقومه 
نموده اطالع دقیق از ادرس محل شکونت سایر مالکین مشاعی 
لذا  است  نموده  را  افراز  به  دعوت  آگهی  انتشار  تقاضای  ندارد 
و  رضا  آقایان سید محمد حسین،سید محمد  به  وسیله  بدین 
زهره  و  السادات  السادات،زهرا  السادات،مریم  پروین  ها  خانم 
السادات همگی سید عامری)بعنوان فرزندان و ورثه سیدجواد 
سید عامری و فروغ شکوری(بعنوان سایر شرکاء مشاعی دیگر 
عملیات افراز ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخه۱۴۰۰.۰۳.۰۴ 
از  مانع  شما  حضور  عدم  میشود  انجام  ملک  وقوع  محل  در 

عملیات افراز نخواهد شد.
تیموری رفسنجان_ابوالفضل  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 
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افقی
اولیه، مطالعه مقدماتی -   ۱ - طراحی 
تکرار حرف  دوستان خاموش، کتابها - 
 - نارس۲  خربزه   - شش  و  بیست 
حیوان حرام گوشت، خوک - اجازه داده 
شده، آزاد شده - روزگار۳ - فیلمی با 
 - - خدمتكار۴  ارشادی  همایون  بازی 
كلمه پرسش - پول ژاپن، پول آسیایی، 
پول قدرتمند آسیا - دهن کجی - مایع 
ورم   - حقه   - آرا  بی  آرارات   - شیر5 

انگلیسی۶ - چراگاه  نقشه   - آماس  و 
دسته  از  یک  هر   - بند  آب   - ایالت 
های آوندی در یک برگ۷ - نام دیگر 
بالنگ، نقشی بر قالی، بادرنگ - حیوان 
این  نام   - بیماری8  عامل   - باركش 
هنوز   - سر  ضربه   - هنری۹  چهره 
پارسای   - جعلی  مصدر  عالمت  التین، 
آورد  ره  اصفهان،  نشین - سوغات  كوه 
شهر اصفهان۱۰ - دو باشگاه رئال بتیس 
مدل   - واقعند  شهر  این  در  سویا  و 
وارونه۱۱ - شالوده و بنیاد، پایه و مبنا، 

سنگ آسیاب،حرف هیتلری، حرف نازی 
ها - همیان زر - ویتامین انعقاد خون، 
 - خارجی۱۲  پول   - جدولی  ویتامین 
میمون،  و  مبارک  میمون،   - وارونه  بم 
این  به  ها  فیلم  قدیم  در   - مبارک  
 - خاموش  شدند،  می  ساخته  شکل 
كلمه شگفتی۱۳ - سرود دسته جمعی، 
ناشنوا، آب شرعی - تاالر بزرگ - پدر 
در  دریبل چرخشی  نوعی   - نیا  بزرگ، 
ستاره  علم   - برخورد   - بسکتبال۱۴ 
شناسی - گوسفند قربانی۱5 - ناراحت 
- آزرده و دلخور، آزرده، دلخور - ضمیر 
 - مفرد  شخص  دوم  داخل،  داخلی، 

اربعه جهات  از  خاور، 

عمودی
۱ - یازده، دو یار هم قد - نام فرنگی 
مخفی،   - خراسان  در  سدی  گیالس، 
 - داشتن۲  پنهان   - مستور  و  پوشیده 
پاکی - رود آرام، خم بزرگ - به جواهر 
 - فراخی   - نشان۳  جواهر  آراسته، 
عادت   - زيستن  نعمت  و  ناز  به  تنعم، 
آن۴  جز  و  شمشير  با  بريدن   - خو  و 
- صیاد، شکارچی - خدای دریای یونان 
- مژه چشم5 - چماق کلفت - نوعی 
 - مارک چرخ خیاطی۶   - نقره   سکه 
مالک   - پیوستن۷   - پیچیدن  درهم 
پرستویی  بازی  با  فیلمی   - گردانیدن 
از  زیرا،   - دو8  هر  یارغم،   - و كرامتی 
 - سین  هفت  در  نمادشكیبایی   - بهر 
فریاد، زمان ترس می زنیم۹ - خاشاك، 
خار - تشك ماوس، درخت بی میوه - 

جیوه - صوت۱۰ - سارق و دزد - کالم 
تنفر، حرف بیزاری - فرزند - ویتامین 
عید   - جدولی  ویتامین  خون،  انعقاد 
ویتنامی ها۱۱ - گیاه مرداب، ساز موالنا، 
ارتشی - وسیله  ساز شاکی - کامیون 

حرف  آخرین   - نقاش   - روشنایی۱۲ 
التین - نخ ابریشم، ابریشم خام، جوانه 
درخت۱۳ - مقیم - ماچ آبدار - من و 
وزیدن۱۴  تازی -  آب  تو، ضمیر جمع، 
تلگراف،  مخترع  اولین   - ریشخند    -

لنگر گاه، میوه ترش و شیرین، طناب و 
ریسمان - بخشی از موتور الکتریکی۱5 
- همراه خم، همنشین خم - از سازهای 

بندگی ایرانی - چشیدن - 

جدول شماره 2012

مدیرعامل شرکت گل گهر:
مجوز بدهند، برای تمام کارگران 

گل گهر  و گروه های اولویت دارِ سیرجان 
واکسن کرونا خریداری می کنیم

برای  این شرکت  آمادگی  از  مدیرعامل شرکت گل گهر 
واکسیناسیون کلیه  انجام  جهت  واکسن کرونا  خرید 
کارگران منطقه گل گهر  به منظور کمک به تسریع روند 
واکسیناسیون در سیرجان و مکاتبه با وزارت بهداشت 
در این رابطه خبر داد. مهندس عتیقی تصریح کرد: در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی مان ضمن تامین 
کردن  واکسینه  بر  عالوه  داریم   آمادگی  الزم  بودجه 
سرعت  افزایش  به منظور  منطقه گل گهر  کلیه کارگران 
اولویت دار  و  در معرض خطر  واکسیناسیون گروه های 
شهرستان سیرجان تعداد قابل توجهی واکسن نیز  در 

قرار دهیم.  علوم پزشکی سیرجان  دانشگاه  اختیار 
وزارت  به  درخواستی  نامه  خصوص  این  در  افزود:  او 
بهداشت و شرکت های فعال در این زمینه ارسال شده 
و امیدوار هستیم در صورت آزاد شدن واردات واکسن 
ظرف ۴5 روز این مهم را عملی کنیم. پیش از این وزارت 
بهداشت موافقت خود را برای واردات واکسن از سوی 

بخش خصوصی اعالم کرده بود.

بانک  مدیرعامل  پرویزیان  کورش  دکتر 
هیات  برنامه ریزی  به  اشاره  با  پارسیان 
مدیره برای افزایش سرمایه 8 هزار میلیارد 
تومانی به منظور افزایش قدرت اعتباری 
و اعطای تسهیالت، گفت: بانک پارسیان 
راستای  در  خصوصی  بانکی  عنوان  به 
سال  در  اجتماعی  مسئولیت های  ایفا 
گذشته ۲5 هزار طرح در حوزه حمایت از 
کسب و کارهای کوچک و متوسط را اجرایی 
کرد. مدیرعامل بانک پارسیان در گفت وگو 
با خبرنگار فارس اظهار داشت: شاید بعد 
از 5 سال، اولین سالی است که مجامع 
بانک  زیرمجموعه  شرکت های  تمامی 
برگزار  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  پارسیان 

می شود.
سود  گروه  کل  در  بحمدهللا  افزود:  او 
تصویب  با  که  شده  شناسایی  مطلوبی 
مجامع به استحضار مردم می رسند و قصد 
ما نیز این است که مجمع عمومی بانک را 

در صورت امکان با توجه به محدودیت های 
کرونایی، نهایی شدن گزارشات حسابرسی 
از  زودتر  مرکزی  بانک  مجوزات  صدور  و 

موعد مقرر برگزار کنیم.
به  اشاره  با  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
بانک  سرمایه  افزایش  برنامه ریزی 
مجوز  موضوع  داشت:  بیان  پارسیان 
افزایش سرمایه بانک که از سال گذشته 
مربوطه  گزارشات  و  هستیم  آن  پیگیر 
تقدیم بانک مرکزی شده و حوزه نظارت 
در  تایید کرد که  را  آن  نیز  مرکزی  بانک 

دارد. قرار  مجوز  صدور  مرحله 
افزایش  این  اگر  گفت:  پرویزیان  دکتر 
نظارتی  نسبت های  پذیرد،  انجام  سرمایه 
قدرت  و  تسهیالت  اعطای  قدرت  بانک، 
خواهد  مطلوبی  افزایش  بازار  در  حضور 

 . داشت 
اقدامات  پارسیان  بانک  سال گذشته  در 
مهمی را در حمایت از تولید و اشتغال و 

نیز در جهت جلب اعتماد بیشتر سهامداران 
و سپرده گذاران انجام داد.

او ادامه داد: از ۱۱ شرکتی که سال گذشته 
سهام  اولیه  عرضه  بهادار  اوراق  بورس  در 
شدند، ۲ شرکت مربوط به گروه پارسیان 
بودند و اول نماد ُاپال بود که در بدترین 
شرایط بازار عرضه موفق و مثبتی را تجربه 

کرد .
مدیرعامل بانک پارسیان اضافه کرد: نماد 
دیگر عرضه شده لیزینگ پارسیان بود که 
گرفت.  صورت  قبلی  عرضه های  کنار  در 
شده،  برنامه ریزی  نیز  جاری  سال  برای 
از  برخی  اولیه سهام  به عرضه  نسبت  تا 
مجموعه های  در  ارزشمند  شرکت های 

شود. اقدام  مالی  و  سرمایه گذاری 
:مراحل  افزود  ادامه  در  پرویزیان  دکتر 
فوالد  شرکت  درج  و  پذیرش  به  مربوط 
از شرکت های  یکی  عنوان  به  نیز  سبزوار 
متعلق به زنجیره ی فوالدی مراحل پایانی 

را در سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی 
قطعا  مراحل  این  اتمام  با  ، که  می کند 
بازده خوبی برای سهامداران بانک پارسیان 

. متصور می توان شد 
امسال بحمدهللا پروژه بزرگ پاالیشگاهی 
رسید  بهره برداری  به  نیز  مهر  و  عسلویه 
بانک  درصدی  به سهم سی  توجه  با  که 
پارسیان در شرکت پاالیش پارسیان سپهر 
با محصوالتی شامل اتان، متان، پروپان و 
بوتان وسرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد 
سهام  پورتفوی  و  منابع  وضعیت  یورو، 
بانک را بنحو بسیار مناسبی ارتقا بخشیده 

است.
اعتبار  اعطای  حوزه  در  پرویزیان  دکتر 
برنامه ریزی  اساس  گفت:  تسهیالت  و 
اجرای  بر  پارسیان  بانک  حرکت  و 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی 
و فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه 
حمایت از تولید، رفع موانع و اشتغال زایی 
است، که با رعایت بهداشت اعتباری برنامه 

است. اجرا  حال  در  و  تدوین  مناسبی 

در  طرح  هزار   ۲5 اجرای  به  اشاره  با  او 
حوزه حمایت از کسب و کارهای کوچک و 
متوسط در سال ۹۹ توسط بانک پارسیان 
در  را  آمار  این  است که  امید  داد:  ادامه 
بهبود  کسب و کارها  از  حمایت  حوزه 
خصوصی  بانک  یک  اقدام  و  ببخشیم 
ایفای  راستای  در  شعب  محدودیت  با 
و  ارزشمند  اجتماعی، کار  مسئولیت های 
کم نظیری است. مدیرعامل بانک پارسیان 
ضمن امیدواری برای ارتقا ارائه خدمات به 
مشتریان و ارزش افزوده برای سهامداران 
با افزایش سرمایه و قدرت اعتباری در نظر 
گرفته شده، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی 
افزایش  بر  مبنی  بانک  مدیره  هیئت 
است که  تومانی  میلیارد  هزار  سرمایه 8 

بایستی مجوز آن اخذ شود.
مطالبات  به  اشاره  با  پرویزیان  دکتر 
وصول  در  گفت:  پارسیان  بانک  معوق 
قوه  خواهی  عدالت  به رویه  مطالبات 
اصالحی  اقدامات  که  امیدواریم  قضائیه 
مناسبی انجام پذیرد. در بانک پارسیان به 

صورت سنواتی با مطالبات انباشته  برخی 
مواجه  ملی  در سطح  مطرح  پرونده های 
هستیم و خوشبختانه در سال های اخیر 
تعداد زیادی از این موارد حل و فصل شده 

است.
او با اشاره به رسیدگی برخی از پرونده های 
معوق بانک در دادسرای مالی و پولی قوه 
قضائیه ادامه داد: امیدواریم با حل و فصل 
این پرونده ها گشایش مطلوبی رخ دهد 
و امیدواریم با رویه عدالت خواهی جاری 
بانک  دست رفته  از  منابع  قضائیه  قوه 
توسط عده ای محدود را بازگردانیم و قطعا 

این اتفاق خواهد افتاد.
به  اشاره  با  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
خصوص  در  جامع  و  برنامه ریزی کامل 
جهت  در  تصریح کرد:  معوق،  مطالبات 
عملیات  بر  اعتباری،نظارت  بهداشت 
جهت،  ودر  می کنیم  تالش  اعتباری 
منظور  به  معوقات  وصول  و  کنترل 
مجدانه  اقتصادی  چرخه  به  برگشت 

می کنیم. حرکت 

برنامه ریزی افزایش سرمایه 8 هزار میلیارد تومانی بانک پارسیان

ایران  صادرات  توسعه  بانک 
درسال های ۹8 و ۹۹ بالغ بر چهار هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های 
پرداخت کرده  تسهیالت  بنیان  دانش 

است.

سید حسین   ، اقتصادرسا  به گزارش 
اقدامات  از  یکی  گفت:  حسینیان 
از  حمایت  راستای  در  شده  انجام 
تاسیس  بنیان،  دانش  شرکت های 
شریف  فناوری  و  پژوهش  صندوق 

بانک توسعه  بین  به صورت مشترک 
صنعتی  دانشگاه  و  ایران  صادرات 
شریف بوده است؛ به این ترتیب ارائه 
خدمات و پرداخت تسهیالت از طریق 

می گیرد. صورت  مذکور  صندوق 
تفاهم نامه  امضای  شد:  یادآور  او  
فناوری  و  علمی  معاونت  با 
پرداخت  بر  ناظر  ریاست جمهوری 
به  خدمات  انواع  ارایه  و  تسهیالت 
امضای  و  دانش بنیان  شرکت های 
نانو  فناوری  ویژه  ستاد  با  تفاهم نامه 
سوی  از  شرکت ها  معرفی  بر  ناظر 
از  بانک  توسط  مالی  تامین  و  ستاد 
تسهیل  برای  بانک  اقدامات  دیگر 
خدمات  و  تسهیالت  اعطای  فرایند 
ملی  توسعه  صندوق  از  منابع  جذب 
در قالب قراردادهای سپرده گذاری به 

منظور تامین مالی شرکت های دانش 
است. ترجیحی  نرخ  با  بنیان 

به گفته رئیس کل اداره صادرات کاال 
توسعه  بانک  داخلی  و سرمایه گذاری 
تفاهم نامه  امضای  ایران،  صادرات 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  با 
شرکت های  متقابل  معرفی  بر  ناظر 
دانش بنیان با هدف استفاده بهینه از 
منابع بانک با حمایت صندوق در جهت 
کاهش نرخ سود موثر تسهیالت قابل 
بنیان  دانش  شرکت های  به  پرداخت 
صورت پذیرفته است. حسینیان اظهار 
داشت: در حوزه تامین مالی همکاری 
به  تسهیالت  پرداخت  برای  مناسب 
حداقل  با  دانش بنیان  شرکت های 
و  پژوهش  صندوق های  با  وثایق 

است. گرفته  صورت  فناوری 

و  ارتباطات  جهانی  روز  مناسبت  به  پیامی  در  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
 ۲۷« فرارسیدن  پیامی  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  مدیر عامل  روابط عمومی: 
اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی« را به فعاالن این عرصه تبریک گفت.

به گزارش جامعه ایده آل ؛در پیام دکتر علی صالح آبادی آمده است: ۲۷ اردیبهشت 
ماه یادآور اهمیت و نقش به سزای صنعت روابط عمومی در عصر ارتباطات فرصت 
مغتنمی است تا با مرور این نقش، به تاثیر آن در تصمیم گیری های سازمانی و 
افزایش تفاهمات و تعامالت در مجموعه ها تاکید شود. امروزه روابط عمومی مقتدر 
به عنوان واحدی مشورتی در هر نهاد، تاثیر شایانی در پیشرفت سازمان ایفا کرده و 
به مثابه ابزاری برای هدایت افکار عمومی در حرکت رو به رشد اطالعات، گام های 
موثری بر می دارد. "اخالقی نگاشتن و مردمی نگریستن" از ویژگی های روابط عمومی 
حرفه ای و پویاست که فعاالن این عرصه می بایست هرچه بیشتر به آن اهتمام ورزند.

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به فعاالن پرتالش این عرصه که یاران و 
همراهان بی بدیل مدیران اجرایی در سراسر کشور هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت 

می گویم و برای تمامی کنشگران این عرصه آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

حمایت بانک توسعه صادرات از شرکت های  دانش بنیان پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به مناسبت روز روابط عمومی

اخالقی نگاشتن و مردمی نگریستن 
مهم ترین ویژگی روابط عمومی پویا

| کارآفرینی |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اراضی و ساختمان های  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین   ۱۳ ۳ و ماده  اگهی موضوع ماده 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم  موضوع  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۴۴۹هیات  رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
 ۲۴۶.5۰ از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۱5 صادره  نژاد فرزند سیدغالمرضا به شماره شناسنامه  سیدهادی حسینی 
مترمربع از پالک ۲۳8۹ اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی سیدعبدالحسین میرحسینی 
تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  خود 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۶۱
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی می شود در صورتیکه 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

نماید. را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم  خود 
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  سیدمختار  فرزند  محمدآبادی  جعفری  السادات  مهدیه  خانم   .۱
به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  زرند  از  صادره   ۲۰ شناسنامه 
خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۷5۶۱ پالک  از  مترمربع   ۳۲۷.۰5 مساحت 

اقای غالمعباس نظریان. از مالک رسمی  ۱۱ خریداری  امیرکبیر کوچه 
 ۲8 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  سعید کردی کریم  آقای   .۲
صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ۳۲۷.۰5 
 ۱۱ کوچه  امیرکبیر  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۷5۶۱ پالک  از  مترمربع 

خریداری از خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان. 
م الف ۶۳

اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 
نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۱۱ انتشار  تاریخ 

نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند حسین توحیدی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۳5۳هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کرباسی دهوجی فرزند 
از زرند در یک باب خانه به مساحت   محمد به شماره شناسنامه ۱۳8 صادره 
ولی  پوریای  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳8۲ پالک  از  مترمربع   ۲۴۲.۴۰
خریداری از مالکین رسمی مهناز و اشرف و محمدرضا موسوی استرآبادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف۶۴
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  هیات موضوع 
اراضی و ساختمان های  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین   ۱۳ ۳ و ماده  اگهی موضوع ماده 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۱۴۷هیات  رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲5۲ مترمربع  حسین سلطانی چاکینی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۷8۶ صادره 
مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی 5۰۶8 اصلی واقع در زرند اراضی عباس آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
۱5روز آگهی می شود در صورتی که  به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  محمدی محرز گردیده است. 
مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  خود 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۶۲
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9901303 

بموجــب پرونــده اجرایــی کالســه 9901303 مقــرر اســت ســهم االرث احتمالــی مدویــون بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ باســتثنا بهــای ثمــن اعیــان آپارتمــان مســکونی 
طبقــه اول بشــماره 488 فرعــی از 160 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 275 فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه 2 واقــع در بخــش 00 ناحیــه 00 حــوزه ثبــت ملــک کــرج ناحیــه یــک 
اســتان البــرز بــه مســاحت 131/93 متــر مربــع کــه مقــدار 8/64 متــر مربــع ان تــراس مســقف اســت متعلــق بــه مالکیــت قربانعلــی نادرپــور فرزنــد حســین بــا جزســهم 3 از کل 
ســهم 6 بعنــوان مالــک ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 247510 ســری ســال کــه در صفحــه 575 دفتــر امــالک 
جلــد 1685 ذیــل شــماره 677557 ثبــت گردیــده اســت بایــت ســند نکاحیــه شــماره 1387/08/02-18233 بازداشــت گردیــده اســت بــه حــدود شــماال اول دیــوار و پنجــره اســت 
بخیابــان 10متــری دوم در دوقســمت کــه قســمت اول شرقیســت درب و دیــوار و پنجــره اســت بــه راه پلــه مشــاعی شــرقا اول دیــوار بــه دیــوار قطعــه 67 تفکیکــی ســابق دوم در 
ســه قســمت کــه قســمت اول جنوبیســت وســوم شمالیســت دیــوار وپنجــره بــه نورگیــر مشــاعی ســوم دیــوار بــه دیــوار قطعــه 67 تفکیــک جنوبــا دیــوار و پنجــره اســت بــا نــرده 
بفضــای حیــاط مشــاعی غربــا دیــوار بــه دیــوار قطعــه 655 تفکیکــی ســابق محــل وقــوع ملــک )کــرج عظیمیــه چهــارراه پاســداران خیابــان ســروجنوبی خ اللــه 1 – پــالک 24 طبقــه 
اول ( طبــق نظــر کارشــناس رســمی مــورخ 1399/10/27 اپارتمــان فــوق واقــع اســت در طبقــه زیرزمیــن ملــک جنوبــی دو طبقــه کــه ورودی واحــد از خیابــان 10 متــری بــا 8 پلــه 
بــه پاییــن وارد اپارتمــان میشــود و بعلــت شــیبدار بــودن ملــک بــا پنجــره هــای مهندســی و درب خروجــی بــه فضــای حیــاط وارد مــی شــود ســازه ســاختمان بــا اســکلت نیمــه 
فلــزی کــف موزائیــک و درب و پنجــره هــای فلــزی بــا سیســتم گرمایــش بخــاری گازی و نمــای ســنگ قدیمــی و بــا قدمــت حــدودا 30 ســال مــی باشــد . در حــال حاضــر واحــد 
دراختیــار خانــم فاطمــه رنجیرپورنــگ ) مــادر اقــای حســین نــادر پــور ( و فرزندانــش مــی باشــد .ضمنــا طبــق اعــالم بســتانکار ملــک مذکــور فاقــد بیمــه مــی باشــد باتوجــه بــه 
مراتــب ذکــر شــده بازدیدهــای میدانــی انجــام شــده موقعیــت ملــک ارزش روز ســه دانــگ ملــک مذکــور اســتثنای ثمــن اعیانــی بــه مبلــغ 10/50/875/000 بــرآورد و اعــالم میگــردد 
. مزایــده از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 1400/03/10 در اجــرای ثبــت کــرج واقــع در میــدان ازادگان ابتــدای خیابــان مطهــری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد . 
مزایــده از مبلــغ 10/350/875/000 ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه میشــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم 
از حــق انشــعاب و ای حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده 
ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه 
حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه 
واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد  و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزنیــه هــای فــوق از 
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد 

از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد . م الــف  765/ف 
رئیــس اجرای ثبت کرج – ایرانی بجندی
از طرف تقوی 875 

دادگستری کل استان همدان
تاریخ : 1400/02/26

شوراهای حل اختالف استان همدان
پیوست :111-82-1400

رونوشت آگهی حصر وراثت
م الف: 1400/02/27-237

ــرح  ــه ش ــماره 6470024432  ب ــنامه ش ــات دارای شناس ــه بی ــم معصوم خان
ــر  ــی حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه ......... در از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد آقچــه کهریــزی 
ــخ  1400/02/01 در  ــه شناســنامه شــماره  5710088323  در تاری ــی  ب بزچلوی
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن متوفــی 

ــه :  منحصــر اســت ب
معصومه بیات فرزند نیتعلی ش ش  6470024432 ت ت 1372 همسر متوفی 

کیمیــا آقچــه کهریــزی بزچلویــی  فرزنــد محمــد ش ش 6470163981 ت ت 
1399 فرزنــد متوفــی 

رحیمه جعفری فرزند محمد ش ش 6479444183 ت ت 1346 مادر متوفی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهی 
مینمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه متوفــی /متوفیــه نزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
اعضا حوزه ....  مشاوره قاضی شورا 

                          .............. شــماره  حــوزه  رئیــس     ........ شــماره  حــوزه  عضــو 
ــماره ...................873 ــوزه ش ــو ح ــالف ..........     عض ــل اخت ــورای ح ش

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت گهرزمین: 
 برای اولین بار در کشور شروع به 

ساخت ماده مرجع )CRM( کرده ایم 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ 
آهن گهرزمین مهندس مهدی دیانت پور مدیر آزمایشگاه 
و کنترل کیفیت گهرزمین با اشاره به اقدامات این حوزه 
عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۹ با توجه به نیاز خود و صنایع 
مرتبط با فوالد برای اولین بار در کشور شروع به ساخت 
ماده مرجع )CRM( کردیم. در این طرح با استفاده از 
انواع مواد معدنی مانند: سنگ آهن، کنسانتره، گندله و ... 
در سه سطح مختلف ماده مرجع  )CRM( تولید شد. 
در واقع با کسب مجوز و اخذ تاییدیه از مراجع معتبر 
بین المللی در آبان ماه ۱۴۰۰ عالوه بر صرفه جویی موجب 
درآمدزایی ساالنه حداقل بیش از ۴ میلیارد تومان برای 
شرکت و قطع وابستگی به خارج از کشور می شود. او 
همچنین به اخذ استاندارد ۱۷۰۲5 توسط واحد آزمایشگاه 
و کنترل کیفیت شرکت گهر زمین اشاره کرد و افزود: این 
واحد به عنوان دومین آزمایشگاه در منطقه صنعتی گل 
گهر موفق به اخذ استاندارد ۱۷۰۲5 از مرکز ملی تایید 
به عنوان  اکنون  صالحیت استاندارد شده است و هم 
 SGS شرکت   و  استاندارد  اداره  همکار  آزمایشگاه 

محسوب می شود.

| مناسبت |
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 مدیریت شهری
و شفافیت سنجش پذیر

1ادامه از صفحۀ

 )Gender Responsive Budgeting
نزدیک دانست؟ شفافیت و سنجش پذیری 
در  مهم  ویژگی های  از  یکی  هم  اجتماعی 
پنجم،  موضوع  است.  بودجه  شفافیت 
شفافیت فرآیندهای بودجه است که بودجه 
تحت چه سازوکارهایی و با چه شاخص هایی 
تهیه می شود. چقدر الزامات بودجه ساالنه که 
توسط شورا مصوب می شود قابلیت تبدیل 
به یک راهنمای سنجش پذیر برای ساز و 
دارد؟  را  بودجه  شاخص های  و  تدوین  کار 
در فرآیند تدوین بودجه چه میزان و چگونه 
مشارکت وجود دارد؟ در روندهای مشارکتی 
برای مثال الزام حضور دبیر کارگروه برنامه و 
بودجه شورایاری منطقه در جلسات تدوین 
اعمال  چگونه  شفافیت  منطقه،  بودجه 

می شود؟
بحث  ابعاد  از  یکی  تنها  بودجه  موضوع 
شامل  می شود  مالحظه  است که  شفافیت 
چه جزئیاتی است. از دیگر حوزه ها می توان 
آنها  پیوند  و  جغرافیایی  اطالعات  نقش  به 
فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  داده های  با 
مثال وضعیت  برای  نمود.  اشاره  ... شهر  و 
فقر چند بعدی تهران، داده هایش در سطح 
اطالعات  به  اما  است  شده  بررسی  بلوکی 
و  است  نشده  متصل   )GIS(جغرافیایی
مثال ها  زمینه  این  در  است.  نیافته  انتشار 
فراوان است و این یکی از حوزه هایی است 
سیاست گذاری  به  می تواند  شفافیت  که 

رساند. یاری  شهری  اجتماعی 

مظاهریان، معاون شهردار تهران: 

بدون قرض شهر را اداره کردیم
امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران: طی تفاهم نامه با وزارت نیرو، پارک جنگلی  سرخه حصار

 برای 30 سال به شهرداری واگذار شد

 امامی، معاون مالی و 
اقتصادی شهری شهرداری 

تهران: تمامی جرایم راهنمایی 
و رانندگی دریافت شده است. 

از سال ۹۱ تا ۹5 تنها یک بار 
تهاتر شده است. در پنج سال 
اول ۱۹۲ میلیارد تومان تهاتر 

شده که ۱۴۱ میلیارد تومان آن 
وصول شده است

مظاهریان، معاون توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری تهران: 

چابک سازی سازمان نیز بحث 
مهمی است. شهرداری سازمان 

متورمی است. تورم سازمانی در 
همه سازمان ها وجود دارد اما 
چون شهرداری بودجه ندارد و 
مردم مستقیم هزینه پرداخت 
می کنند باید چابک شود. در 
این دوره به جای تعدیل به 
صورت طبیعی اجازه دادیم 

سازمان سبک تر شود
|  

ان
هر

ی ت
دار
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ش

  |

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری 
شهرداری تهران گفت: رویکردمان مدیریت منابع 
مالی و خزانه با هدف کاهش هزینه بوده است 
به همین دلیل سامانه جامع معامالت شکل 
داده شد. سال ۱۳۹۹ این سامانه عملیاتی شد و 
امسال در راستای هوشمندسازی قدم برداشت. 
همه گزارش های مالی ماهانه به اعضای شورای 
شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می شود.

به گزارش سایت شهر، معاون مالی و اقتصاد 
شهری شهرداری تهران، درباره بدهی های گذشته 
شهرداری، برات کارت را یکی از موفقیت های 
بزرگ عنوان کرد و گفت: در سال ۹۹ در یک 
مورد حدود هشت هزار میلیارد تومان و دور دوم 

۶ هزار میلیارد تومان برات کارت صادر شد.
است که  این  اقدام  این  نتیجه  داد:  ادامه  او 
سوی  از  شهر  شورای  مقابل  که  اعتراضاتی 
پیمانکاران بود دیگر وجود ندارد، برات کارت ها 
مانند کارت اعتباری عمل می کند و سر تاریخ 

وصول کنند. را  خود  طلب  می توانند 
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 
با اعالم اینکه در دوره جدید هفت هزار میلیارد 
تومان تسهیالت گرفته شده در حالی که 8 هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: 
در دوره جدید مدیریت شهری نه فقط بدهی ها 
اضافه نشده که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 

هم از بدهی ها کاهش پیدا کرده است.
از بدهی ها ارزی است  امامی افزود: قسمتی 

کل  می کند.  ایجاد  اختالف  تبدیل  نرخ  و 
 5۰ معادل  رقمی  شهرداری  بانکی  بدهی های 

است. تومان  میلیارد  هزار 
پیمانکاران  بدهی  تهران گفت:  شهردار  معاون 
پیمانکاران  تومان،  مناطق ۶ هزار ۷۰۰ میلیارد 
شرکت ها سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، اوراق 
مشارکت پنج هزار میلیارد تومان و سایر نهادها 
زیر هزار میلیارد تومان است. اما بدهی های کل 
شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است. این را 
هم باید گفت که؛ این بدهی ها در شرایطی است 
این هاست  از  بیش  شهرداری  دارایی های  که 
میزان امالکی که فروخته شده ۱5 برابر بیشتر از 

وسعتش خریداری یا تهاتر شده است.

25 هزار میلیارد تومان بدهی رساتجارت 
به شهرداری تهران 

او درباره طلب شهرداری از دولت نیز گفت: طلب 
از دولت در گذشته محاسبه نشده است اما ۳۰ 
هزار میلیارد تومان احصا شده است و ۲5 هزار 
میلیارد تومان هم به قیمت روز میزان بدهی 
رسا تجارت به شهرداری تهران است که در واقع 
۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما به قیمت روز 

رقم ها افزایش پیدا کرده است.
انعقاد  از  همچنین  تهران  شهرداری  معاون 
تفاهم نامه با وزارتخانه های نیرو در حوزه برق 
درباره  جهاد کشاورزی  وزارت  آب،  تصفیه  و 
واگذاری ۱۶ پارک جنگلی مانند سرخه حصار 

برای ۳۰ سال به شهرداری و سازمان های تامین 
اجتماعی و امور مالیاتی خبر داد.

به گزارش مهر، امامی درباره تهاترها، بیان کرد: 
تومان  میلیارد  و 5۰۰  هزار  تهران 5  شهرداری 
تهاتر کرده است. در سال ۹۶، در کل ۴۹ میلیارد 
تومان تهاتر شده و در سه سال گذشته از ۱۳۹۷ 
تا ۱۳۹۹، حدود 5 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از 

طرق مختلف تهاتر شده است.

جرایم رانندگی دریافت شده است 
و  راهنمایی  جرایم  تمامی  داد:  ادامه  او 
رانندگی دریافت شده است. از سال ۹۱ تا ۹5 
تنها یک بار تهاتر شده است. در پنج سال اول 
۱۹۲ میلیارد تومان تهاتر شده که ۱۴۱ میلیارد 

است. آن وصول شده  تومان 
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 
درباره چگونگی پرداخت حقوق کارکنان گفت: 
حتی یک ریال تسهیالت و وام برای پرداخت 
حقوق کارکنان، دریافت نشده است. سهم ارزش 

افزوده به میزان کافی دریافت شده است.

مبارزه با فساد با شفافیت حاصل شد 
معاون  مظاهریان  امامی،  از  پس 
امور  و  انسانی  توسعه سرمایه  و  برنامه ریزی 
شورای شهرداری درباره عملکرد معاونت خودش 
توضیحاتی ارائه داد. او در ابتدا درباره فساد و 
شفافیت که شعار اصلی شهرداری در دوره پنجم 
بود، گفت: یکی از مواردی که در شهرداری ها به 

آن اشاره می شده، فساد است که در این دوره با 
شفافیت حاصل شده توانستیم فسادها را برمال 

و با آنها مقابله کنیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد.
اینکه  بیان  با  ایلنا، مظاهریان  به گزارش 
حتما در سازمان بزرگی مانند شهرداری تخلف و 
فساد وجود دارد، گفت: اما اگر جاهایی تخلف 
می شود، مماشاتی نیست و آشکارا با مردم در 

میان می گذاریم.
بحث  نیز  سازمان  چابک سازی  داد:  ادامه  او 
مهمی است. شهرداری سازمان متورمی است. 
تورم سازمانی در همه سازمان ها وجود دارد اما 
چون شهرداری بودجه ندارد و مردم مستقیم 

هزینه پرداخت می کنند باید چابک شود. در این 
دوره به جای تعدیل به صورت طبیعی اجازه 
این  شروع  در  شود.  سبک تر  سازمان  دادیم 
توانستیم  اما   نبود  انتصاب ها مشخص  دوره 
دایره انتصاب ها را وسیع کرده و در معرض افکار 
عمومی قرار دهیم و در جاهایی بین مدیران  
رقابت ایجاد کنیم تا به مدیریت دست یابند. 
این شروعی شده است که مدیران بتوانند فرایند 

انتصاب را قابل گفت وگو کنند.
مظاهریان در ادامه با اشاره به سامانه شفافیت 
گفت: در سامانه شفافیت ۱۶ آیتم را به نمایش 
مدیران  و   کارمندان  اطالعات  می گذاریم. 
شهرداری و معامالت بزرگ و  متوسط شهرداری 
قابل رویت است. کسی نمی تواند قراردادی در 

شهرداری ببندد و در سامانه منتشر نشود.
مظاهریان با تاکید بر اینکه گسترش این فرایند 
در حال برنامه ریزی است، گفت: ۱۶ آیتم کنونی 

به شفافیت مجموعه کمک کرده است.

شهر را ارزان اداره کردیم 
مظاهریان در ادامه درباره بودجه شهرداری 
تهران نیز توضیحاتی داد، او معتقد است که 
را  شهر  بزرگ  استقراض های  بدون  شهرداری 
اداره  کرده است.  او گفت: به طرز ساده انگارانه ای 
اعداد بودجه را جمع می کردند و با دوره قبل 
مقایسه می کردند. این در حالی است که یک 
قیمت واقعی و یک قیمت اسمی وجود دارد و  
مهم این است که در طول زمان چه اتفاقی افتاده 
است. ما سال مالی ۹5 را میانگین گرفتیم و 
تورم را حذف کردیم که همین نشان می دهد 
که معادل سال 85 شهرداری را اداره می کنیم.  
اینکه شهردار می گوید شهر را ارزان اداره کردیم بر 
همین اساس است. ما به دنبال استقراض های 

بزرگ نبودیم ولی شهر را اداره کردیم.

به دنبال مگاپروژه نبودیم 
به گزارش »پیام ما«، پروژه های محلی دیگر 
نکته ای که شهرداری تهران در دوره حناچی آن 
را جدی گرفت. بابت همین پروژه های محلی 
هم گاهی مورد انتقاد قرار گرفته بود. پروژه هایی 
نظیر کوچه  رنگی های در جنوب پایتخت که به 
عقیده بسیاری بزک کردن فقر عنوان می شد. او 
در این باره گفت: در مورد پروژه های محلی یکی 
از تغییرات بزرگ نوع نگاه در شهر است. از زمان 
بلدیه شهرداری ها به دنبال مگا پروژه بودند و در 
این دوسال توانستیم پروژه ها را به محل زندگی 

مردم ببریم.
پروژه های  اجرای  درباره  تهران  شهردار  معاون 
محله محور گفت: سال گذشته  ۲ هزار میلیارد 
و امسال ۳ هزار میلیارد در بودجه به پروژه های 

محلی  اختصاص دادیم.
او در پایان درباره بودجه پروژه های مشارکتی 
بودجه  برای  تومان  میلیارد  هزار  گفت:۱۹  نیز 
مشارکتی در نظر گرفتیم  که در گذشته این طور 
نبود  و در حال حاضر هزینه ها در پایان سال 
انتشار عمومی پیدا می کند. همچنین بودجه 
معضل  دو   از  یکی  ترافیک که  و  حمل و نقل 
شهرداری است ۳۹ درصد از بودجه را به خود 
این  شرایط کرونا  در  و  است  داده  اختصاص 

است. بزرگی  اقدام 

66 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری تهران در سال های قبلی تخمین زده شده است. گفته می شود که بدهی ها به پیمانکاران و 
نهادهایی بوده شهرداری با کمک آن های پروژه های عظیم اجرایی می کرده. خبرنگاران و ساکنان اطراف پارک شهر خوب به خاطر دارند 
که روزهای آغازین شورای شهر پنجم، پیمانکاران طلبکار مقابل ساختمان شورا در خیابان بهشت تجمع و تحصن می کردند  و خواستار 
از  دیگر خبری  و  تصفیه شده  پیمانکاران  از  بسیاری  بدهی های  می گوید  تهران  معاون شهردار  حاال  پول  هایشان می شدند.  بازگشت 
تجمع های قبلی نیست. ظهر دیروز، 27 اردیبهشت پیروز حناچی، شهردار تهران به همراه عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی 
نیز  تهران  امامی، حامد مظاهریان، دیگر معاون شهردار  از  تهران، درباره آخرین وضعیت بدهی ها توضیحاتی دادند. پس  شهرداری 

توضیحاتی درباره شفافیت بودجه شهرداری نکاتی را مطرح کرد.

آگهی فراخوان مناقصه1400-2 
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

لغایت   1400/02/27 تاریخ  از   : اسناد  دریافت  محل  و  مهلت 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   1400/03/03
نشانی به  مناقدات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  و   www.setadiran.ir

 http://iets.mporg.ir
مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت : یکشنبه 1400/03/17 - اداره کل 

راه و شهرسازی استان ایالم 
اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات مصوب و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
پروژه  اجرایی  عملیات  ادامه  برای  مالی کافی  توان  بایست  می  پیمانکار 
روند  بطوریکه  باشد.  داشته  نقدی  غیر  یا  نقدی  تخصیص  ابالغ  زمان  تا 

اجرای پروژه بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندی اجرا گردد. 

سامانه  طریق  از  پیشنهادات  دریافت  و  مناقصات  اعالم  به  توجه  با 
کلیه  است  الزم   ،  www.setadiran.ir نشانی  به  دولت  الکترونیکی 
پیمانکاران با مراجعه به شرکتهای مربوطه نسبت به ثبت نام در سایت فوق 
 ) token ( الذکر و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور و امضا الکترونیکی

جهت ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
ثبت  مذکور  سامانه  در  پیمانکارانی که  پاکتهای  است که  توضیح  به  الزم 
نام نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ارسال نکنند، باز نخواهد شد. 
فرما  کار  موافقت  و  اعتبار  تخصیص  وجود  صورت  در  پرداخت  پیش 

پرداخت می شود. 
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

نوبت دوم
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راه و ترابری۱.۲۱۰.۰88.۲۰۰.۰۰۰۲8.۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰چهارخطه - دهلران - اندیمشک کیلومتر ۰۰۰+۱۲ تا ۱۳۰+۰۰۰

۲
احداث قطعه اول، راه اصلی لومار - قاضی خان

کیلومتر 8۰۰+۹ الی 8۰۰ + ۲۰
راه و ترابری۱.۳۲۴.5۹۷.۲۳۴.۳۶۰۳۰.۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰

راه و ترابری5۲.۲۴۲.۹۹۴.۱۶۹۲.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰آماده سازی سایت مسکن مهر دهلران۳

شناسه آگهی ۱۱۳۶۱۰8

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۴5۴هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
۲ صادره  بناوندی فرزند محمد به شماره شناسنامه  متقاضی خانم شهربانو سلطانی 
از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۷۶.8۱ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
8 فرعی 5۰۶8 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع خریداری از مالک رسمی 
دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده  آقای محمود محمدی محرز 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  ۱5روز  فاصله  به  نوبت 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۶۶
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۱۳۹هیات دوم  
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای علی احمدی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 5۳8.8 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۴5 فرعی از 
از مالک رسمی خانم  ۲۳۶8 اصلی واقع در زرند خیابان پزشک کوچه ۴ خریداری 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  میرزالی  جان  صاحب 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  ۱5روز  فاصله  به  نوبت 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۶۷
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

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

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

تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  اصالحی  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
تعیین  قانون  موضوع  دوم   شماره۱۳۹5۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۶۱۰۲-۱۳۹5/۰5/۰۴-هیات 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قادری  امیر  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه 
و  خانه  ششدانگ  در  ازجیرفت  ۱صادره  شناسنامه  بشماره  اله   فرج  فرزند  رمازی 
باغچه به مساحت 5۱۷.۷۰متر مربع پالک ۳۱فرعی از55۳- اصلی مفروز و مجزی 
ساردوئیه  ترش  باب  دراراضی  5واقع  قطعه  55۳-اصلی  از  ۲فرعی  پالک  از  شده 
قادری  هللا  رحمت  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۳۴کرمان  بخش  جیرفت  
نوبت آگهی می شود در  به منظور اطالع عموم مراتب دریک  محرزگردیده است.لذا 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .  
اول:۱۴۰۰/۰۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۳55هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
 ۴۱۰۷ شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  زرندی  زاده  موسی  محمد  آقای  متقاضی 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۱۴۷.۲۰ مترمربع از پالک 5۲۱۰ اصلی 
واقع در زرند خیابان ۱۷ شهریور خریداری از مالک رسمی خانم عصمت ابوالحسنی 
۱5روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا  محرز گردیده است. 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

صادر خواهد شد. م/الف۶5
اول:۱۴۰۰/۲/۲8 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱۱
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند نیا_ رییس  حسین توحیدی 

مظاهریان، برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی و امور شورای شهرداری تهران

امامی، معاون مالی و اقتصادی شهری 
شهرداری تهران

شهرداری، امسال 3 هزار میلیارد در بودجه به 
پروژه های محلی  اختصاص دادیم

کل بدهی های شهرداری 66 هزار میلیارد 
تومان است

اینکه با شهردارانی که فساد کردند در همان 
دوره خودشان برخورد شد، از افتخارات این 

دوره است

در سال 99 در یک مورد حدود هشت هزار 
میلیارد تومان و دور دوم 6 هزار میلیارد 
تومان برات کارت برای تسویه حساب 

پیمانکاران صادر شد

براساس بودجه و تورم، معادل سال 85 
شهرداری را اداره می کنیم

در دوره جدید، یک هزار و 700 میلیارد تومان 
هم از بدهی ها کاهش پیدا کرده است

 مجوز تراموا در شیراز هنوز 
صادر نشده است 

و  حمل ونقل  عمران،  کمیسیون  رئیس 
گفت:  شیراز  اسالمی شهر  ترافیک شورای 
شورای  که  انسان محوری  شعار  از  بخشی 
پنجم در مقابل خودرومحوری سرلوحه کار 
بوده  همگانی  حمل ونقل  توسعه  داد،  قرار 
است. به گزارش ایمنا، نواب قائدی در آئین 
ارزش  به  اتوبوس  دستگاه   5۰ از  رونمایی 
حوزه  در  کرد:  اظهار  تومان،  میلیارد   ۲۰۰
اتوبوسرانی 5۰ دستگاه اتوبوس معادل ۲۰۰ 
میلیارد تومان به ناوگان حمل ونقل عمومی 
شیراز افزوده شد که در مقایسه با سال های 
 ۴۰۰ ریالی  خرید  معادل   ۱۳۹۷ و   ۱۳۹۶
دستگاه اتوبوس است. او افزود: احداث خط 
مصوبات شورای شهر  بهترین  از  تراموا که 
بود و مسیر آن مهم ترین آثار تاریخی شهر 
حافظ،  آرامگاه  سعدی،  آرامگاه  از  را  شیراز 
ارگ کریمخانی و حرم مطهر شاه چراغ )ع( 
جامع  مطالعات  دلیل  به  می گیرد،  بر  در 
وزارت کشور  در  آن  مشکالت  و  حمل ونقل 
هنوز مجوز نگرفته است و امیدواریم در سه 
ماه آتی تاییدیه آغاز کار را اخذ کند در غیر 
این صورت همکاران ما در شورای ششم این 
موضوع را پیگیری کنند. رئیس کمیسیون 
عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
شهر یکی از خواسته های شهروندان شیراز 
را برخورداری از خط اتوبوس تندرو دانسته 
و افزود: این موضوع نیز با وجود پیگیری 
بسیار از نخستین روزهای آغاز به کار شورا به 
دلیل مشکالت ناشی از تحریم های خارجی 

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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دوران  از  منال شریف  زندگی  و  رانندگی« که شرح خاطرات  »جسارت 
قوانین عربستان است  پا گذاشتن  زیر  و  تا جوانی  نوجوانی  و  کودکی 
روایت گر دوران کودکی و نوجوانی این زن مسلمان در یک محیط بسته و 
پرتنش است، اين كتاب به صورت گویا با ترجمه مریم سعادتمند بحری 

و با روایت معصومه نورزاده در نشر ماه آوا منتشر شده است./ ایسنا

آرمین کرمی عکاس ایرانی با مجموعه ای با عنوان Foreign Mirror موفق 
پرتره« در مسابقه عکاسی  اول دسته »مجموعه عکس  به کسب مقام 
استانبول ۲۰۲۱ شد. کرمی این مجموعه را در فروردین ۱۳۹۹ و اوایل شیوع 
کرونا و قرنطینه عمومی در تهران تهیه کرده است . هرعکس داستان تقابل 

و تاثیر کرونا روی زندگی سوژه را به همراه دارد./ مهر

آلبوم موسیقی »ماِه پشت ابر« آخرین اثر گروه قمر با مقدمه نوید دهقان، 
تنظیم علیرضا گرانفر و صدای ساالر عقیلی و مصطفی جاللی پور در شرکت ترنم 
داوودی کهن منتشر و راهی بازار موسیقی شد. پنج تصنیف از امیر جاهد، عارف 
قزوینی و نصرهللا زرین پنجه به نام های جان من، نازنین و موسم گل در مایه 
دشتی به گردش فروردین و مارش خون در دستگاه ماهور به همراه دو ساز و 

آواز در دشتی و ماهور قطعات این آلبوم هستند./ هنرآنالین

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران از قتل بابک 
در  گذشته  روز  این شخص  داد. جسد  خبر  سینما  خرمدین کارگردان 
اکباتان پیدا شده و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان 

دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند./ ایسنا

| چاپ و نشر | |  هنرهای تجسمی | | موسیقی | | سینما |

مزرعه الله در روستای »اسپره خون« تبریز / مهر

گزارشی  »پیام ما«  سراسری  روزنامه  در   ۱۳۹۹ اردیبهشت  ۲8ام  روز 
به  که  است  شده  منتشر  هامون«  پهنه ی  بر  صیادان  »تور  عنوان  با 
موضوع آبگیری تاالب هامون و احیای آن پس از بارش های سیل  خیز 
دارد.  اشاره  افغانستان  از  آن  حق آبه  و گرفتن  سیستان وبلوچستان  در 
برای  نوری شهرها  آلودگی  »تبعات  عنوان  با  دیگری  هم چنین گزارش 
انسان ها و محیط زیست« در این شماره از روزنامه چاپ شده است.

از   )UNHCR( نام مخفف با  پناهندگان سازمان ملل  کمیساریای عالی 
جمله زیرمجموعه های سازمان ملل است. این کمیساریا که دفتر آن در ژنو 
سوئیس قرار دارد ۱۴ دسامبر سال ۱۹5۰ به منظور محافظت و حمایت از 
پناهندگان و یاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آن ها تاسیس 
شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان جایگزین 
سازمان بین المللی پناهندگان و پیش تر از آن اداره کل نجات  و  توان بخشی 
سازمان ملل، تاسیس شده است. مهم ترین وظیفه این کمیساریا، رهبری 
و هماهنگ کردن فعالیت های بین المللی جهت محافظت و رفع مشکالت 

پناهندگان در سراسر جهان است. / روزنامه همشهری

آبخوان 

اطراف تاالب گندمان در چهارمحال و بختیاری همچون 
تاالب چغاخور پوشیده از مرغزار زیباست که معمواًل به 
عنوان مرتع غنی برای چرا احشام استفاده می شود. 
چشمه های اطراف تاالب عالوه بر آن که مکان مناسبی 
برای گذران اوقات فراغت به شمار می آیند، آب تاالب 
را نیز تامین می کنند. تاالب گندمان به عنوان یکی از 
آبگیرهای حوضه آبریز آق بالغ شناخته می شود که با 
قرار گرفته  تاالب چغاخور  از  نه چندان دور  فاصله ای 

است. به طوری که بخشی از خروجی تاالب چغاخور به 
این تاالب سرازیر می شود. وسعت تاالب گندمان ۹8۰ 
هکتار است و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۱۹ متر است. 
منابع تامین کننده آب تاالب گندمان عالوه بر باران و 
برف، چشمه ها )چشمه های حاشیه تاالب همچون 
گل کوچک، گل بزرگ، مرادان و نصیرآباد( و رودخانه 
آق بالغ است. پوشش گیاهی تاالب گندمان را عمدتا 
گونه های حاشیه ای و نم پسند تشکیل می دهد. در کنار 
تاالب می توانید گیاهانی مثل بید، مرغ، جگن، ساز، 
نی، لویی، زنبق، آالله آبی، هزار نی، بارهنگ آبی، نخل 
مرداب، عدسک آبی و بزواش را به تماشا بنشینید. 
تاالب گندمان در لیست ۱۰ تاالب برتر پرنده نگری در 

ایران قرار دارد و نیز این تاالب زیبا در دفتر بین المللی 
تحقیقات پرندگان آبزی لندن هم ثبت شده است. در 
کنار تاالب گندمان امکانات ویژه تفریحی و ورزشی 
مثل پرورش و نگهداری اسب و همچنین فضایی برای 
فراهم شده که  تاالب  پیرامون  مرغ زار  در  سوارکاری 
می تواند برنامه سفر شما را هیجان  انگیزتر کند. منطقه 
گندمان سردسیر و دارای زمستان های بسیار سرد و 
سخت است. طوری که دمای هوا در این فصل گاهی 
زیر صفر می رسد. حداکثر  به ۳۰ درجه سانتی گراد 
دمای این تاالب در تابستان به حدود ۳۰ درجه باالی 
صفر می رسد. سردترین ماه سال در این منطقه دی 
ماه و گرم ترین ماه آن تیر ماه است./ سیری در ایران

تاالب های ایران

تاالب گندمان 

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 ) موضوع جزء دو بند الف و ماده چهار قانون برگزاری مناقصات (

          اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های  مشروحه زیر را از طریق سامانه الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30روزچهار شنبه مورخه 1400/02/29می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت:13:30 روز شنبه مورخ 1400/03/08می باشد.

*زمان بازگشائی تضمین فرایند ارجاع کار: ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1400/03/09می باشد.
*هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود.

شماره مناقصه در تکمیل
مبلغ برآورد اولیه  موضوع مناقصهسامانه ستاد ایران

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع 

کار مناقصه ) ریال (
۶۰/۶۰۰/۶۷۶/5۰۰۳/۰۳۰/۰۴۰/۰۰۰تامین و نصب ایزوگام پشت بام مدارس استان آذربایجان شرقی ۱۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۰5

۲۷/8۳۷/8۶۴/۲5۹۱/۳۹۱/۹۰۰/۰۰۰آسفالت محوطه مدارس استان آذربایجان شرقی ۲۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۰۴

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
۱- بصورت نقدی در وجه شماره حساب ۴۰5۴۰۳۰۶۰۷5۶55۷۳ تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا 

IR۱۹۰۱۰۰۰۰۴۰5۴۰۳۰۶۰۷5۶55۷۳ , شناسه واریز ۹۰5۱۲۷۶5۴۱۰۰۰۰۴۰5۴۰۳۰۶۰۷5۶55۷۳
۲- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید ۳ ماه از تاریخ  صدور

اداره کل نوسازی مدارس 
استان آذربایجان شرقی

اداره کل نوسازی مدارس 
استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس 

» آگهی مزایده عمومی  «
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره  تعداد3باب کانکس و4 باب 
جایگاه واقع در سطح شهر و 14 باب غرف مرغ و میوه  واقع در بازار ماهی فروشان بندرعباس و همچنین 11 باب غرف موجود در بازارچه حسین آباد )صدف 
1(و همچنین پارکینگ 22 بهمن خود را مطابق جدول ذیل  به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی) مزایده ( به صورت بهره برداری موقت  به اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،  که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر  و توافق طرفین  با اخذ  مصوبه هیئت مدیره  به مدت دو 
سال دیگر ضمن اعمال حداقل 10% افزایش سالیانه  قابل تمدید می باشد.  لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ انتشارآگهی در مهلت مقرر 
ساعات اداری  به محل سازمان واقع در ابتدای جاده بندرعباس –میناب میدان جدید میوه و تره بار ساختمان اداری  واحد حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

)فروش اسناد مزایده از تاریخ ) 1400/2/28 
الی 1400/3/5 (

-هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس 
رسمی دادگستری  بر عهده برنده می باشد که 

بطور مساوی از آنها دریافت  می گردد.
اسناد  خرید  جهت  بایست  می  -متقاضیان 
مزایده مبلغ 500/000 ریال را به شماره حساب 
سازمان  نام  به   0111459466005 درآمد 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی 

واریز نمایند.
های  مکان  مزایده  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده 
مزایده می بایست مبلغ واریزی  را به شماره 
بانک  نزد    10/6802954/1 سپرده  حساب 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  بنام  رسالت  
شهرداری  کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری 

بندرعباس واریز نماید.
ماه  سه  معادل  بایست  می  مزایده  *برنده 
عنوان  به  را  پیشنهادی  ماهیانه  بها  اجاره 
انعقاد  جهت  تعهدات  انجام  حسن  ضمانت 

قرارداد ارائه نماید. 
- چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به 
ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت 
مقرر نگردند سپرده آنها به نفع سازمان  ضبط 

خواهد گردید.
-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان 
 1400/3/10 مورخه  دوشنبه  روز   اداری  وقت 
پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین 
پاکتهای سربسته و  بوده  و در  ابهام  وبدون 
دبیرخانه  واحد  به  شده  ومهر  الک  به صورت 

تحویل نموده و رسید دریافت دارند.
روز  ساعت13   راس  رسیده  -پیشنهادات 
چهار شنبه   مورخه 1400/3/12  در کمیسیون 
معامالت عالی که در محل سازمان تشکیل 
حضور   . شد  خواهد  قرائت  و  باز  گردد  می 
پیشنهاد دهندگان  در روز برگزاری کمیسیون 
تصمیم  از  مانع  عدم حضور  باشد،  می  مجاز 

گیری نخواهد بود.
منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  در  -شرکت 
و  ابالغی  تعهدات  و  تکالیف  و  شروط  قبول 

اعالمی از سوی سازمان می باشد.
-کمیسیون معامالت سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
-سایر اطالعات در جزئیات مربوط در اسناد 
نسخه  یک  باید  متقاضیان  و  مندرج  مزایده 
با قید قبولی امضاء و به  از آن را دریافت و 

پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.
جدید  معامالت  نامه  آئین  برابر  آگهی  این 
باشد و صرفًا یک نوبت  شهرداری تهران می 

منتشر می گردد.

نشانینوع صنف/کاربریردیف
مبلغ پایه کارشناسی 
اجاره بهاء ماهیانه                                                        

)ریال (

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال خیابان ثارهللا بازارچه ۲۲ بهمن پارکینگ ۲۲ بهمن ۱

کانکس مرغ فروشی۱
بلوار امام خمینی )ره( سه راه گمرک جنب 

نمایندگی ایران خودرو
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالورودی کشتارگاه بندرعباسجایگاه چند منظوره۲

۳
جایگاه )خواروبار و مرغ 

فروشی(
بلوار شهدای خلیج فارس ضلع جنوب مجتمع 

طالب
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمیدان ۹ دی به سمت میدان ترمینالکانکس فست فود۴

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۶/۰۰۰/۰۰۰ ریالبلوار طالقانی جنب کانکس بانک شهرجایگاه  مینی سوپر5

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریالسورو قدیم ،روبروی نمایندگی ایران خودروجایگاه آش و حلیم۶

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریالکوی نیایش جنب مجتمع فرهنگیانکانکس میوه فروشی۷

8A ۱8 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴/5۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۹A ۲۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۰۲۱A  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۱۲۲A  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال5/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۲۲۳A ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۳۲۴A ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال5/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۴۲5A ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۴۲۶A ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱55۴A ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال5/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۶۲۶B ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۷۲۴B ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱8۲۷B ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۱۹۲۹B ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۲۰۳۱B۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالبازار ماهی فروشان بندرعباسغرفه مرغ و میوه

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۱۱

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۲۲

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۳5

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۱۲ ۲۴

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲5۱۶

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۶۱۷

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۷۱۹

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲8۲۰-۲۱

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۲۹۲۲

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه شماره ۳۰۲۶-۲۷

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد )صدف ۱(غرفه میوه فروشی ۳۱

روابط عمومی 
و اموربین الملل

 شهرداری بندرعباس


