
رییس جمهور:

در مبارزه با کرونا نباید چندصدایی باشد
رییس جمهور با برشمردن دالیل ورود کشور به موج چهارم کرونا اولین علت آن 
را شیوع ویروس انگلیسی از طریق مرزهای عراق دانست و گفت: تمام تالش 
ما از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد موج چهارم نشویم،  اما امروز این 

اتفاق متاسفانه رخ داده است.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند:

پروتکلی برای 
واکسیناسیون کارگران 
افغانستانی اعالم نشد

واکسیناسیون حدود 100 نفر از کارگران بخش پسماند 
محدوده  در  درمانگاه  یک  در  گذشته  روز  تهران، 
کهریزک انجام شد. با این حال طبق گفته مسئوالن 
درباره  بهداشت،  وزارت  از طرف  پروتکلی  هنوز هیچ 
واکسیناسیون کارگران افغانستانی بخش پسماند به 

آن ها ابالغ نشده است.

وزارت نیرو به تعهداتش عمل نکرد

 توقف رهاسازی آب
به دریاچه ارومیه 

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با انتقاد عملکرد 
وزارت نیرو در زمینه رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه 
ارومیه گفت: »در حال حاضر رهاسازی به سمت این تاالب 

بین المللی متوقف شده است.«

ژاپن آب های آلوده 
 نیروگاه فوکوشیما را

به دریا می ریزد

شماری از روستاییان منطقه چهارگنبد 
سیرجان به شیوه برداشت آب از سوی 

یک معدن مس اعتراض دارند

 معدن مس
راه آب را بست

این بار اولی نیست که مردم چهار گنبد سیرجان اعتراض 
می کنند و می گویند معدن مس »تخت گنبد« زندگی شان 
را تحت تاثیر قرار داده. نگرانی شان فقط برای چهارگنبد 
نیست. آن ها می گویند این معدن آب شرب این منطقه را 

هم برای فعالیت معدنی خواهد خورد.

وعده احیای عمارت پروانه ای عملی نشد
  عمارت مستوفی الممالک نه تنها نشانی از مرمت و ساماندهی ندارد بلکه جوالنگاه مرغ و خروس ها شده است

دو سال و 9 ماه از دستور وزیر ارتباطات برای مرمت خانه مستوفی الممالک می گذرد

نتایج گزارش ملی سیالب نشان می دهد

 گزارش های هواشناسی گزارش های هواشناسی
ناتوان از پیش بینی سیالب هاناتوان از پیش بینی سیالب ها
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آثار پر افتخار  از  رییس جمهوری تاکید کرد: یکی 
برجام این بود که صنعت هسته ای را در ایران به 
عظیمی  و  بزرگ  این کار  قانونی کرد.  کامل  طور 
ایرنا،  به گزارش  شد.  انجام  دوره  این  در  بود که 
در  روحانی«  حسن  والمسلمین  »حجت االسالم 
هسته ای  فناوری  ملی  سالروز  پانزدهمین  آیین 
هسته ای  صنعت  در  ایران  اهداف  اینکه  بیان  با 
فناوری  این  از  داشت:  اظهار  است،  بوده  روشن 
زمینه  در  و  شده  بهره برداری  دیگر  بخش های  در 
صنعت، کشاورزی، پزشکی، انرژی و برق استفاده 
می شود. اگر طرف مقابل درست بیاندیشد، نگرانی 
آنها نابجا است. این نگرانی نابجا 1۶ سال موجب 

است.  شده  ایران  ملت  برای  دردسر 
آنچه  به  و  نبود  آنها  ذهن  در  غلط  تفکر  این  اگر 
می کردند  اطمینان  است،  ایران  ملت  سابقه 
و  خاص  توجه  اخالقی  و  دینی  مسائل  در  که 
می کردند. عبور  هم  مسئله  این  از  دارند،   ویژه ای 
رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اینکه 
هنوز با دنیا و آمریکایی ها حرف می زنیم تا دست 
از اقدامات غیرقانونی شان بردارند، به خاطر این مبنا 
برای  آن  براساس  دارند که  تفکری  آنها  است که 

خودشان دردسر و نگرانی درست کرده اند. بار دیگر 
ما  هسته ای  فعالیت های  تمامی  می کنم  تاکید 
صلح آمیز و برای اهداف غیرنظامی است و همانطور 
که مقام معظم رهبری در چندین نوبت مطرح کردند، 
از دید فقه ما پیگیری کردن یک سالح که می تواند 
 خطر بزرگ برای جامعه بزرگ باشد، حرام است.
رییس دولت تدبیر و امید با تاکید بر این که یکی 
از مطالبات بزرگ ما کمک آژانس و دنیا به ما در 
زمینه هسته ای است، گفت: قرار ما این بود که ما 
تهیه  برای  را  ما  و شما  باشیم  این معاهده  عضو 
وسایلی که نیاز داریم یاری کنید، آژانس که فقط 
برای بازدید نیست که مرتب بازدید کرده و گزارش 
بنویسد، این یکی از کارهای آژانس است. یکی از 
کارهای مهم آژانس حمایت و کمک است، شما چه 
کمک و حمایتی از ایران  کردید؟ این طلب ما از 
آژانس، کشورهای صنعتی و از جهان است. اینکه ما 
امروز می گوییم حتی حاضریم پروتکل الحاقی را 
هم داوطلبانه ها اجرا و پیاده کنیم و آژانس باالترین 
نیست  این  آن،  برابر  در  باشد  داشته  را  نظارت ها 
که دنیا بگوید در فعالیت های تجاری و اقتصادی 
است. حداقل  یک  این  نمی کنم  تحریم  را   شما 

طلبکار  هستید،  ما  بدهکار  شما  افزود:  روحانی 
ما  بدهکار  اروپا  و  آمریکا  آژانس،  نیستید.  ما 
ما  بدهکار  صنعتی  بزرگ  کشورهای  هستند، 
پرداخت  ما  به  را  خودشان  بدهی  باید  و  هستند 
هستیم  کشوری  ما  اینکه  بیان  با  او  کنند. 
ما  گفت:  ایستاده ایم،  خودمان  پای  روی  که 
خودمان  پای  روی  غنی سازی  زمینه  در  حتی 
هم که  بوشهر  رآکتور  اداره  در  امروز  ایستاده ایم. 
خودمان  پای  روی  می کند،  تولید  برق  ما  برای 
ایستاده ایم و در آینده در ساخت این نیروگاه های 
ایستاد. خواهیم  خودمان  پای  روی  هم   پرقدرت 
رییس جمهوری با بیان اینکه موظف هستیم در 
برداریم،  را  جدید  گام های  علمی،  توانمندی های 
افزود: من در اینجا از همه شهدایمان یاد می کنم 
به ویژه شهدای هسته ای و عزیزانی که جان خود 
را برای ارتقای کشور، علم و دانش در این کشور 
شهریاری،  علی محمدی،  شهیدان  کردند،  فدا 
احمدی روشن، قشقایی و شهید فخری زاده و همه 
عزیزانی که جان خود را فدا کردند به روح بلند آنها 
درود می فرستیم و برای آنها تعالی مقام و عظمت 

می خواهیم.

 در مراسم روز ملی فناوری هسته ای مطرح شد؛

روحانی: آمریکا و اروپا بدهکار ما هستند
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آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه          
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

 ثبت شده به شماره 409 و شناسه ملی 10860515050
به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی 
مدیره  هیات  جلسه  و   1399/02/09 مورخ  عام(  )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و 
سازمان   1399/12/12 مورخ   994/711732-226 شماره  1400/01/08مجوز 
جدید  سهام  صدور  طریق  از  شرکت  سرمایه  گردید  مقرر  بهادار،  اوراق  بورس 
به  منقسم  100.000.000.000.000ریال،  به  74.400.000.000.000ریال  مبلغ  از 

100.000.000.000سهم 1.000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1. سرمایه فعلی شرکت: 74.400.000.000.000ریال
2. مبلغ افزایش سرمایه: 25.600.000.000.000ریال

3. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 100.000.000.000.000ریال
4. ارزش اسمی هر سهم: 1.000ریال

5. تعداد سهام عرضه شده: 25.600.000.000سهم
6. نوع سهم: عادی بانام

7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام 
خواهد شد:

25.600.000.000.000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
8. موضوع افزایش سرمایه: مشارکت انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر)جبران 
مخارج سرمایه گذاری( و مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های 

توسعه ای
9. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100سهم متعلقه در تاریخ 1400/01/08 تعداد 
34 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و 
حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران 

اعالم خواهد شد.
10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس 
و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند. می توانند جهت 

دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این 

آگهی می باشد.
12. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند، حسب مورد 

باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
-  سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات 
بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند، میبایست ظرف مهلت 
مقرر بهای سهام و یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی 
برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی میباشد به حساب 
شماره 3130005633712 این شرکت نزد بانک سپه شعبه مرکزی سیرجان واریز 
و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف 
مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، 
روبروی هتل الله، پالک 273 کد پستی 1414618551 ارسال نموده و یا مدارک 
را به آدرس تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، پالک 273 کد پستی 

1414618551 امور سهام تحویل و رسید دریافت نمایند.
دارای  جدید،  سهام  خرید  تقدم  حق  موجب گواهینامه  به  سهامدارانی که    -
مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن 
تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، 

مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، 
پالک 273 کد پستی 1414618551 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران، 
خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل الله، پالک 273 کد پستی 1414618551 امور 

سهام تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارسال مستندات یادشده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم 

استفاده از حق تقدم میباشد.
13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در 
مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق 
بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم 
خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی 
نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، 

سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند 
و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به 

حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:

-مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر 
است.

-ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، 
مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، 
تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از 

فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان 
از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت 
اطالعاتی بوده و به منزله تائيد مزایا، تضمین سود آوری و یا توسیه و سفارشی در 

مورد شرکتها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش 

سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی 

عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
- سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران 
را دارند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به 
سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GEG.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن 

02188977261 تماس حاصل نمایند.
- گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی 
در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت 
به آدرس WWW.GEG.IR و سیستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس 

WWW.CODAL.IR  در دسترس می باشد.

مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي استعالم عمومي           
شماره 400/01/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " اندازه گیری عوامل زیست محیطی در پساب ، فاضالب ، آب 
و خاك زیست محیطی تا پایان سال جاری )الزام طرح خود اظهاری در پایش سازمان حفاظت محیط زیست( " را از طریق 
برگزاری استعالم عمومی به آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست  واگذار نماید.لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت 
اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكیWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت – مناقصه و مزایده  دانلود نمایند.مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 
14 روز  چهارشنبه مــورخ 1400/02/01 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. 
الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز  به ذکر دلیل 

کمیسیون معامالتو بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شركت معدنی وصنعتی گل گهر



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1982   | یکشنبه  22 فروردین 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه ما تاکنون سه موج شیوع را پشت 
از  سر گذاشته ایم، گفت: تمام تالش ما 
وارد  بود که  این  سال گذشته  اسفندماه 
موج چهارم نشویم،  اما امروز این اتفاق 

متاسفانه رخ داده است.
اگر  گفت:  روحانی  ایسنا،  گزارش  به 
را  چهارم  موج  این  عوامل  بخواهیم 
ویروس  شیوع  علت  اولین  بشماریم 
مسئله  است.  عراق  مرزهای  از  انگلیسی 
مردم  فراوان  ترددهای  و  تجمع  دوم 
بوده  محل کسب وکارها  در  عید  از  پیش 
عید  مراسم  خود  سوم  عامل  و  است. 
نوروز است که هرچند کار خوبی از جهت 
ملی و دینی است اما این دیدوبازدیدهای 
فراوانی که افراد در منزل یکدیگر به خاطر 
و  می زدند  را کنار  ماسک  پذیرایی  صرف 

می شد. ابتال  عامل  همین 
در  مختلف  مراسم  به  اشاره  با  روحانی 
در  دیگری  عامل  کرد:  اظهار  شعبان  ماه 
این زمینه برگزار عروسی یا مراسم دیگر 
خانوادگی در این ماه بوده است که افراد 
همچنین  دعوت کرده اند.  هم  را  یکدیگر 
نارنجی  و  قرمز  شهرهای  به  مردم  سفر 
که آن را ممنوع کرده بودیم، یکی دیگر از 

است. چهارم  موج  ایجاد  عوامل 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه افرادی 
مبتال بودند و در عین حال به دیدوبازدید 
این  تاکید کرد:  رفتند،  مسافرت  و  عید 
تخلف بسیار بزرگی است. او تصریح کرد: 
جلوگیری از شیوع کرونا یک جمله بیشتر 
باالی  بهداشتی  پروتکل های  اگر  نیست. 
حفظ  جامعه  که  شد  رعایت  درصد   ۹0

سالمت می کند اما اگر این میزان کاهش 
یابد عوارض آن دامن همه مردم جامعه را 
می گیرد و امروز رعایت پروتکل ها به ۵۶ 
چه  است  معلوم  است که  رسیده  درصد 

نتیجه ای در بر خواهد داشت.
کسانی  همه  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی 
در  ستاد  مصوبات  اجرای  به  مکلف  که 
نهادها و ارگان های مختلف هستند، باید 
با تمام توان به صحنه بیایند، گفت: اگر 
را  مقرراتی  نارنجی  و  قرمز  مناطق  برای 
روی  مقررات  این  و  کردیم  مشخص 
اجرا نشود،  بماند و دستورالعمل ها  کاغذ 

ندارد. خاصیتی 

با همه توان باید واکسن خارجی 
وارد کنیم

مبارزه  در  شد:  یادآور  رئیس جمهوری 
دست  به  دست  باید  دنیا  همه  با کرونا 
بخش  اطمینان  نقطه ای  تا  دهند  هم 
نقطه های  این  از  یکی  و  شود  حاصل 
به  واکسن  اگر  است.  واکسن  اطمینان 
اندازه کافی تولید شود، و به اندازه کافی 
واکسیناسیون انجام شود، شاید در روند 
واکسن  باشد.  داشته  تاثیر  آن  کنترل 
بی تردید هم در ابتال و هم در مرگ و میر 
و  توان  همه  با  بنابراین  است  تاثیرگذار 
روزی که  تا  خارجی  واکسن  باید  قدرت 
وارد کنیم. بیاید  بازار  به  داخلی  واکسن 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
با اشاره به اینکه در مبارزه با کرونا همه 
روزها  کرد:  اظهار  باشیم،  یک صدا  باید 
داریم  رو  پیش  در  سختی  هفته های  و 
زمینه  این  در  چندصدایی  نباید  بنابراین 
باشد. اینکه ما برای ستاد ملی کرونا یک 
سخنگو انتخاب کردیم برای جلوگیری از 

باشد هرکسی  بنا  اگر  است.  چندصدایی 
و  هر حرف  و  مصاحبه کند  تلویزیون  در 

نمی شود. بگیرد که  به کار  بیانی 
ناروا  به  کسی  اگر  کرد:  اظهار  روحانی 
نهاد  فالن  را  ملی  ستاد  مصوبه  بگوید 
اجرا نکرد، باعث خستگی و ناامیدی کادر 
وقتی  می گویند  که  چرا  می شود  درمان 
نمی کند  همکاری  عظمت  آن  با  نهادی 
بر فرض  هم  اگر  کنیم.  برای چه کار  ما 
نهاد گوشزد  آن  به  باید  دارد  هم  صحت 
را  مصوبات  و  شود  عمل  وارد  که  کنیم 

کند. اجرا 

ویروس انگلیسی از مرز عراق، ایالم 
و خوزستان وارد شد

و  تبلیغات  در  ما  اگر  این که  بیان  با  او 
سخن گفتن، مردم را دچار یاس و مشکل 
فکر  ما  افزود:  نیست،  درستی  کنیم کار 
است  قرار  چهارمی  موج  که  می کردیم 
وارد  بود که  این  ما  تالش  همه  و  بیاید 
دلیل  همین  به  و  نشویم  چهارم  مرحله 
بیشترین مراقبت ما از فرودگاه ها بود و 
در  و  شد  ممنوع  انگلیس  از  پرواز  فالن 
پروازهای اروپایی دقت شد اما متاسفانه 
افتاد و دیدیم که  اتفاق  از جای دیگری 
کال از جایی دیگر بند را آب برده است و 
همه ویروس های انگلیسی از مرز عراق، 

است. وارد شده  و خوزستان  ایالم 
کادر  امروز  اینکه  یادآوری  با  روحانی 
جامعه  کرد:  اظهار  است،  خسته  درمان 
نیم  و  سال  یک  و  است  خسته  هم  ما 
است گفتیم فرزندش مدرسه و جوانش، 
کسب و کارها  از  بسیاری  نرود.  دانشگاه 
و  هستند  خسته  همه  تعطیل کردیم؛  را 
سخت  کمی  تصمیم گیری  خستگی  در 

است و ناچار به تصمیم گیری محتاطانه 
برای  چاره ای  حال  عین  در  اما  هستیم. 
می گوییم  اگر  او گفت:  ندارد.  وجود  ما 
با  محدودیت ها  همه  روز   10 تا  امروز  از 
اعمال  می فهمیم  شود،  اعمال  شدت 
کردن در این خستگی جامعه کار سختی 
به  و  ندارد  وجود  دومی  چاره  اما  است 
نیست  ما  روی  پیش  دومی  راه  عبارتی 
مراعات کنیم.  را  پروتکل ها  همه  باید  و 
رئیس جمهوری افزود: ممکن است کسی 
بگوید خوب بود شما مرزها، فرودگاه ها یا 
همه بخش ها را آنچنان محکم می گرفتید 
آیا  نشود؛  وارد  انگلیسی  ویروس  که 
همه  بکند؟  را  کار  این  توانست  کسی 
کشورهای اروپایی که مرزها و پروازهای 
خود را بستند آیا مصون ماندند؟ اصال این 
داستان، داستانی است که می توان برای 
بگوییم  اینکه  اما  کرد.  ایجاد  تاخیر  آن 
100 درصد مرز را جوری می بندیم که این 
نیست. پذیر  امکان  نشود  وارد  ویروس 

روحانی یادآور شد: علت این که می گویم 
است که  این  است،  پاندمی  ماجرا  این 
کند،  مبارزه  هم  با  نتواند  دنیا  تا  یعنی 
اشتباه  این  نمی شود.  حل  موضوع کرونا 
غربی ها  مانند  کشورها  برخی  که  است 
می خواهند  خودشان  برای  را  چیز  همه 
و  باشند  آلوده  بقیه کشورها  می گویند  و 
واکسن  و  دارو  آنها  به  نمی خواهد  اینکه 
بدهند، خطای بزرگی می کنند. او تصریح 
ویروس مصون  از  هم  اگر ۵ کشور  کرد: 
از این پاندمی  باشند و کشورهای اطراف 
نجات نیافته باشند آن ها هم مجدد گرفتار 
بار دیگر تاکید  می شوند. رئیس جمهوری 
کرد: در زمینه واکسن از همه توان دولت 
وارد  بیشتر  واکسن  استفاده می کنیم که 
هم  واکسیناسیون  تبع  به  و  شود  کشور 
بیشتر شود و در داخل کشور هم بتوانیم 

تولید کنیم.  را  داخلی  واکسن 
روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده 
کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد  در 
گفت: تصمیم اول این است که ما امروز 
داریم.  آماده  بیمارستانی  تخت  هزار   1۲
بیش  گاهی  بیمارستانی  تخت های  این 
تجهیزاتی  و  است  آماده  آن  درصد   ۹0 از 
می خواهد که نیاز به ارز دارد. آماده کردن 
امکان  داخلی  توان  با  بیمارستان ها  این 
پذیر است. بیمارستانی که تخت و پرستار 
و دکتر و آنچه برای کرونا الزم است، آماده 
است آن را افتتاح می کنیم تا تجهیزاتی که 
باقی مانده است را به مرور کامل می کنیم 
بنابراین همه توان را به کار می گیریم که در 
کوتاه ترین زمان ممکن این 1۲ هزار تخت 
رئیس جمهوری  شود.  مدار  وارد  جدید 
ادامه داد: از نظر استخدام کادر درمان همه 
کارهای الزم انجام گرفته است و در بهمن 
است  مجوز صادر شده  ماه سال گذشته 
و بقیه کار با نظر وزارت بهداشت و درمان 
سریع تر  را  استخدامی  است که کارهای 

دهد. انجام 

رییس جمهور:

در مبارزه با کرونا نباید چندصدایی باشد
نمی شود هرکسی در تلویزیون مصاحبه کند و هر حرف و بیانی به کار بگیرد

رئیسی:
آن َمردی که اجازه دیدن 
فرزند را به مادر نمی دهد 
»ظالم« و »بی رحم« است

رئیس قوه قضائیه گفت: دادگستری ها کار عریضه 
نویسی برای افراد کم بضاعتی که توانایی پرداخت 
هزینه آن را ندارند، انجام دهند. به گزارش ایسنا 
به نقل از قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی رئیس قوه 
از پیش  به صورت  دیروز شنبه،  قضائیه صبح 
اعالم نشده با حضور در دادگستری شهرستان 
بهارستان از شعب کیفری، حقوقی و مدنی این 
در  قوه قضائیه  رئیس  بازدید کرد.  دادگستری 
جریان این بازدید به گفتگو با کارکنان این مجتمع 
قضایی، ارباب رجوع و وکال پرداخت و در برخی 
موارد دستورات الزم را جهت حل مشکالت مردم 
اجبار کردن  از  انتقاد  رئیسی ضمن  صادر کرد. 
و گواهی های  مدارک  مجدد  آوردن  برای  مردم 
جدید گفت:  پرونده  در  استفاده  جهت  بانکی 
فردی که یک بار مدارک و گواهی های بانکی خود 
را به دادگستری ارائه داده، نباید برای راه اندازی 
پرونده جدید خود مجددا هزینه ای متحمل شود 
تا همان مدارک قبلی را به دادگستری ارائه دهد؛ 
در این گونه موارد باید از همان مدارک تهیه شده 
در پرونده قبلی استفاده شود. رئیس قوه قضائیه 
با بیان اینکه الزم نیست کسانی که پولی برای 
عریضه نویسی ندارند وجهی پرداخت کنند، گفت: 
باید تا آنجا که امکان دارد هزینه های مردم را کم 
کرد. نباید شرایط به نحوی باشد که کار آن فردی 
که پولی برای عریضه نویسی ندارد انجام نشود. 
رئیسی در همین زمینه گفت که دادگستری ها 
که  کم بضاعتی  افراد  برای  عریضه نویسی  کار 
توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند، انجام دهند. 
رئیس قوه قضائیه ضمن توصیه به مسئوالن و 
روسای مجتمع ها و واحدهای قضایی به حضور 
در میان مردم ارباب رجوع و پیگیری مشکالت 
و گرفتاری های آن ها گفت: تنها ذکر خدا ما را به 
خداوند متعال نزدیک نمی کند بلکه پیگیری و 
حل مشکالت مردم، زمینه ساز نزدیک کردن ما 
به خداوند متعال است. رئیسی در پایان با اشاره 
به وظیفه ذاتی دادگستری که همان »رفع ظلم« 
است، خاطرنشان کرد: آن َمردی که اجازه دیدن 
فرزند را به مادر نمی دهد »ظالم« و »بی رحم« 
است و دادگستری که مسئولیت رفع ظلم را بر 
عهده دارد باید با اقدامات قانونی خود اجازه انجام 

چنین ظلمی را ندهد.

حکم رهبر انقالب درباره روزه 
ماه رمضان در زمان شیوع کرونا

پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب اسالمی حکم حضرت 
زمان  در  رمضان  ماه  روزه  درباره شرایط  آیت هللا خامنه ای 
شیوع بیماری کرونا را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پاسخ به این استفتا که »در شرایط کنونی 
که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، روزه گرفتن در ماه 
رمضان چه حکمی دارد؟« تاکید کردند: »روزه از ضروریات 
ارکان شریعت اسالم است و ترک روزه ماه رمضان جایز 
نیست مگر آن که فرد، گمان عقالیی پیدا کند که روزه گرفتن 
یا  و  بیماری  تشدید  یا  و  شود  بیماری  ایجاد  موجب  یا 
افزایش طول بیماری و تاخیر در سالمتی می شود.« در ادامه 
پاسخ به این استفتا آمده است: »در این موارد روزه ساقط 
ولی قضای آن الزم است. بدیهی است در صورتی که این 
اطمینان از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به دست 
آید، کفایت می کند. بنابراین اگر فردی نسبت به امور یادشده 
خوف و نگرانی داشته و این خوف منشا عقالیی داشته 

باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.«

193 تن دیگر بر اثر کرونا جان باختند 
بیمار   1۹۳ باختن  جان  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
و گفت:  داد  خبر  کشور  در  ساعت   ۲۴ طی  در  کووید1۹ 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۴ هزار و ۲۳۲ نفر 
رسید. به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری، گفت: از 
روز ۲0 تا ۲1 فروردین 1۴00 و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، 1۹ هزار و ۶۶۶ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی شد که ۲ هزار و ۲0۵ نفر از آنها بستری 
شدند. او افزود: متاسفانه در طول این مدت، 1۹۳ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
او همچنین  رسید.  نفر  و ۲۳۲  هزار  به ۶۴  بیماری  این 
گفت: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۷0۲ هزار و  ۶۲ 
از بیمارستان ها ترخیص  از بیماران، بهبود یافته و یا  نفر 
هزار  اعالم کرد: چهار  بهداشت  وزارت  شده اند. سخنگوی 
بخش های  در  به کووید1۹  مبتال  بیماران  از  نفر   ۳۲۹ و 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. به 
گفته الری، تا کنون 1۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۷ آزمایش 
اظهار  او  است.  شده  انجام  کشور  در  تشخیص کووید1۹ 
کرد: در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و 1۲۹ شهرستان 
نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا مسافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و 
نارنجی ممنوع است. همچنین ۵1 شهرستان در وضعیت 
زرد و فقط 11 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. از سوی 
دیگر، مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با 
کرونا گفته است، مردم باید به فکر جان خودشان باشند، 
یک نفر از خانواده قسر در نمی رود. ۹0 درصد بیماران کرونا 
در تهران مبتال به ویروس انگلیسی هستند و در این ۴۵ 
سال طبابتم اینقدر مریض بدحال یکجا ندیده بودم. ایران 
وارد پیک چهارم شیوع ویروس کرونا شده است. بسیاری 
رو  از کارشناسان هشدار می دهند، شرایط سختی پیش 
 ۵00 باالی  به  روزانه  مرگ ومیر  رسیدن  احتمال  و  داریم 
اگر  بهداشتی،  مقامات  به گفته  است.  تقریبا قطعی  نفر 
از  و شدیدتر  چهارم که خطرناک تر  پیک  جلوی  نتوانیم 
پیک اول و دوم و سوم است، بایستیم، با فاجعه انسانی 

می شویم. روبه رو 

معاون دفتر روحانی:
سنگ اندازان دیروز به 
دنبال غنیمت  هستند

اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری  دفتر  معاون   
»دولت، در بمباران  تحریم و  تحریف سه ساله، 
به  را  اقتصادی  مخالفانش  جنگ  و  ماند  تنها 
بدل  سیاسی  بازاریابی  برای  طالیی   فرصت 
کردند«، اظهار کرد: اینک که نشانه های گشایش 
شتاب زده  دیروز،  سنگ اندازان  شده،  نمایان 
علیرضا  ایسنا،  به گزارش  غنیمت اند.  دنبال  به 
دفتر  اطالع رسانی  و  ارتباطات  معاون  معزی 
رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: »دولت، در بمباران  تحریم و  تحریف سه 
ساله، تنها ماند و مخالفانش  جنگ اقتصادی را به 
 فرصت طالیی برای بازاریابی سیاسی بدل کردند. 
اما ملت، با آن نجابت و تاب آوری تاریخی خود بر 
 فشار حداکثری پیروز شد و اینک که نشانه های 
دیروز،  سنگ اندازان  شده،  نمایان  گشایش 

غنیمت اند.« دنبال  به  شتاب زده 
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سالگی درگذشت
همسر ملکه بریتانیا پس از یک دوره طوالنی 
بیماری درگذشت. کاخ باکینگهام در بیانیه ای 
خبر مرگ پرنس فیلیپ را منتشر کرد. او مدتی 
بیمارستان  در  قلبی  ناراحتی  خاطر  به  پیش 
بستری شده بود. به گزارش خبرگزاری آلمان، 
کاخ باکینگهام در لندن در بیانیه ای اعالم کرد 
پرنس فیلیپ بامداد جمعه نهم آوریل در قلعه 
ویندزور »در آرامش« درگذشته است. او ژوئن 
امسال صد ساله می شد. پرنس فیلیپ دچار 
بیماری قلبی بود و پس از چند هفته بستری 
بودن و انجام عملی جراحی بر روی او، میانه 
ماه مارس از بیمارستان مرخص شد. فیلیپ 
بود سال  ادینبورگ  او دوک  که عنوان رسمی 
1۹۴۷ با شاهدخت الیزابت ازدواج کرد و سال 
لقب  شد  بریتانیا  ملکه  همسرش  1۹۵۳ که 
الیزابت  شاهزاده را دریافت کرد. همسر ملکه 
»در  و  همراه  دهه  از شش  بیش  برای  دوم 
خدمت« او بود تا این که در سن ۹۶ سالگی 
خود را بازنشسته اعالم کرد و دیگر در مراسم 
پرنس  حضور  آخرین  نیافت.  حضور  رسمی 
اوت  به  فیلیپ در یک مراسم رسمی مربوط 
۲01۷ و تماشای رژه نیروی دریایی سلطنتی 
بریتانیا در مقابل کاخ باکینگهام بود. او و ملکه 
نتیجه  ده  و  نوه  هشت  فرزند،  چهار  الیزابت 
»همسر  عنوان  به  او  حضور  دوران  و  دارند 
سلطنتی« طوالنی ترین دوره در تاریخ بریتانیا 

است. بوده 

روحانی: واکسن بی تردید هم 
در ابتال و هم در مرگ و میر 
تاثیرگذار است؛ بنابراین با همه 
توان و قدرت باید واکسن 
خارجی تا روزی که واکسن 
داخلی به بازار بیاید وارد کنیم

عراقچی: موضع ما این است 
که همه تحریم ها چه آنها که 
در دوره ترامپ تحمیل شده و 
چه آنها که در دوره ترامپ با 
برچسب های دیگری تحمیل 
شده اند و چه تحریم هایی که 
در برجام ذکر شده، همه باید 
برداشته شود و آمریکایی ها 
خودشان بهتر می دانند باید چه 
کنند

| پیام ما| رئیس جمهور با برشمردن دالیل ورود کشور به موج چهارم کرونا اولین علت آن را شیوع ویروس انگلیسی از طریق 
مرزهای عراق دانست و گفت: تمام تالش ما از اسفندماه سال گذشته این بود که وارد موج چهارم نشویم،  اما امروز این 

اتفاق متاسفانه رخ داده است.
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روحانی: اگر کسی به ناروا بگوید 
مصوبه ستاد ملی را فالن نهاد 

اجرا نکرد، باعث خستگی و 
ناامیدی کادر درمان می شود چرا 
که می گویند وقتی نهادی با آن 

عظمت همکاری نمی کند ما برای 
چه کار کنیم

 یک مقام آمریکایی مطرح کرد:

احتمال به بن بست کشیده شدن مذاکرات وین
 ۲0 جمعه  روز  آمریکا  در  بایدن  جو  دولت 
»جدی  را  برجام  درباره  مذاکرات  فروردین 
اعالم  حال  این  با  خواند،  سازنده«  و 
تحریم ها  کلیه  لغو  برای  ایران  اصرار  کرد 
ممکن  اتمی  تعهدات  به  بازگشت  از  پیش 
با مشکل مواجه کند و  را  است پیشبرد کار 

بکشاند. بن بست  به  را  وین  مذاکرات 
ارشد  مقام  یک  داده،  گزارش  یورونیوز 
ابراز  با  تلفنی  کنفرانسی  در  آمریکایی 
خوشبینی به سرنوشت مذاکرات گفته است: 
»پیشنهادات ارائه شده بسیار جدی بوده و 
چه  تا  دادند  نشان  ایران  مقابل  طرف های 
این  با  هستند.  مصمم  خود  عزم  در  میزان 
حال این پرسش هنوز وجود دارد که ایران تا 

است.« جدی  خود  نیت  در  میزان  چه 
این مقام که نخواست نامش فاش شود به 
خبرنگاران گفت این کشور برای احیای توافق 
وضع  اقتصادی  تحریم های  تک تک  برجام 

شده علیه جمهوری اسالمی را برنمی دارد.
آمریکا  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  این 
اجازه  متحده  ایاالت  به  برجام  توافق  گفته 
می دهد ایران را به دالیل غیرمرتبط با برنامه 
هسته ای تحریم کند و اگر تیم آمریکایی به 
این نتیجه برسد که تحریم دوران ترامپ به 
دالیل قانونی دیگری اعمال شده است، خود 

به لغو آن ها نخواهد دانست. را ملزم 

آن  از  پس  آمریکایی  مقام  این  اظهارات 
بیان شد که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
تحریم های  تا کلیه  توییتی گفت  در  ایران، 
دوره دونالد ترامپ لغو نشود تهران تعهدات 

نخواهد گرفت. از سر  را  اتمی اش  کامل 
طیف  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
مقامات  و  می شود  شامل  را  گسترده ای 
مربوط  »تحریم های  می گویند  واشنگتن 
حمایت  و  موشکی  برنامه  بشر،  حقوق  به 
هسته ای  تحریم های  شامل  تروریسم  از 
گزارش  رسانه ها  پیشتر  گرچه  نمی شوند.« 
کرده بودند که تیم رابرت مالی، رئیس میز 
ایران در وزارت خارجه آمریکا، مشغول غربال 
کردن تحریم ها علیه ایران است تا تعدادی 
از آن ها برای ترغیب تهران به بازگشت کامل 
به برجام بردارد، هنوز مشخص نیست که چه 
تحریم هایی می تواند در دستور کار برداشته 
خود  گزارش  در  یورونیوز  بگیرد.  قرار  شدن 
که  معتقدند  تحلیلگران  برخی  که  نوشته 
بانک  و  پاسداران  سپاه  نام  کردن  خارج 
ممکن  تحریم ها،  لیست  از  ایران  مرکزی 
است بخشی از این اقدامات تشویقی باشد.

عراقچی: خوشبین هستم
عراقچی،  عباس  اما  دیگر  سوی  از 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفته است 

که به مذاکرات خوشبین است. عراقچی در 
مواضع  دیگر  بار  وی  تی  پرس  با  مصاحبه 
و  کرد  تکرار  تحریم ها  لغو  مورد  در  را  ایران 
گفت: ایران موضعی منطقی و مستدل دارد. 
آمریکایی ها میز برجام را ترک کرده اند و لذا 
تحریم ها  باید  آنها  بازگردند.  آنها  ابتدا  باید 
شوند  برجام  از  عضوی  دوباره  و  بردارند  را 
باز  برجام  اجرای کامل  به  ایران  سپس  و 
خواهد گشت. این موضوعی است که تقریبا 
همه با آن موافق هستند. ما باید ببینیم این 

افتاد. خواهد  اتفاق  چگونه  روند 
عراقچی همچنین ابراز امیدواری کرده که در 
با  قرارداد  اتمام  تا  مانده  باقی  زمان  مدت 
از  نیمی  اتمی که  انرژی  بین المللی  آژانس 
نتیجه  به  بتوان  آن گذشته،  ماهه   ۳ زمان 
به  دیپلمات،  یک  عنوان  به  او گفته  رسید. 

است. خوشبین  موضوع  این 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پاسخ به 
و  تحریم ها  رفع  مورد چگونگی  در  پرسشی 
اینکه آیا تحریم ها بصورت غیرقابل بازگشت 
لغو می شود یا اینکه صرفا برداشته می شود 
آنها وجود خواهد داشت،  بازگشت  و امکان 
گفته: ما باید دقیقا به مدل برجام بازگردیم. 
پایان  باید  که  دارند  وجود  تحریم هایی 
صالحیت  آمریکا  رئیس جمهوری  و  یابند 
فرمان  با  را  آنها  به  دادن  پایان  قدرت  و 

هستند  دیگری  تحریم های  دارد.  اجرایی 
در  است.  کنگره  قانون گذاری  از  ناشی  که 
آمریکا  رئیس جمهوری  تحریم ها  این  مورد 
ما  موضع  تعلیق کند.  را  آنها  می تواند  فقط 
آنها که در  این است که همه تحریم ها چه 
در  آنها که  و چه  تحمیل شده  ترامپ  دوره 
دوره ترامپ با برچسب های دیگری تحمیل 
شده اند و چه تحریم هایی که در برجام ذکر 
شده، همه باید برداشته شود و آمریکایی ها 

چه کنند. باید  می دانند  بهتر  خودشان 
عراقچی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا آمریکایی ها آمادگی دارند تحریم هایی 
را که با برچسب های غیر هسته ای در دوره 
ترامپ تحمیل شده است را لغو کنند، گفته، 
آن  »در  اما  دارد،  ادامه  بحث  مورد  این  در 

جهت در حال حرکت هستیم.«
برابر  در  آمریکا  تحریم های  لغو  موضوع 

برجامی اش طی  تعهدات  به  ایران  بازگشت 
هفته های اخیر به محل بحث برای پیشبرد 
حال،  این  با  است.  شده  بدل  مذاکرات 
ایرانی که  مقام  یک  داده،  گزارش  یورونیوز 
به  جمعه  روز  شود  فاش  نامش  نخواست 
خبرگزاری کیودوی ژاپن گفته بود آمریکا در 
مقاومت  غیرهسته ای  تحریم های  لغو  برابر 

می کند.
مذاکرات  در  گذشته  هفته  آمریکا  و  ایران 
وین با حضور کشورهای طرف برجام حضور 
خودداری  مستقیم  گفتگوی  از  اما  یافتند 
مذاکره  از  آمریکا  که  حالی  در  کردند. 
مستقیم استقبال کرده بود، عباس عراقچی 
معاون وزارت خارجه ایران گفته بود آمریکا 
جلسات  در  ندارد  اجازه  برجام  از  خروج  با 

کند. شرکت   ۵+1 گروهی 
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عباسلو،  اسفندیارپور،  طوایف  از  تعدادی 
از جمله  و...  پورمعصومی، شهسواری، قاسمی 
در  افرادی که  از  یکی  منطقه اند.  این  ساکنان 
تجمع دیروز سیرجان حضور داشته و نمی خواهد 
نامش در این گزارش بیاید به »پیام ما« می گوید 
که صدای اعتراض اهالی در سال های گذشته هم 
به جایی نرسیده و همه می گویند صاحب این 
معدن چنان نفوذ و پولی خرج کرده که هیچ 
او  نتواند پیگیر مطالبات آن ها باشد.  سازمانی 
می گوید قدمت این منطقه به حدود هفتصد سال 
پیش می رسد و در حال حاضر هم حدود شش 
هزار نفر ساکنان روستاهای این منطقه هستند. 
و  دارند  قرار  باالدست  در  روستاها  »یک سوم 
روستاهای  پایین دست.  در  روستاها  سوم  دو 
و  با مشکل فعلی مواجه شده اند  پایین دست 
دیگر آبی برای کشاورزی و دامداری ندارند. این 
در حالی است که بر اساس قانون هم رودخانه ها 
چطور  می شوند.  محسوب  ملی  اموال  جزو 
روستاییان  روی  را  آب  معدن دار  یک  می شود 
ببندد. روستاییان شغل و زندگیشان وابسته به 
همین آب است. عالوه بر این ها معدن تا دو 
سال قبل آب را از روستاییان می خرید و بسیاری 
از آنها از روی ناآگاهی از عواقبش یا سودجویی 
آب را می فروختند اما حاال دیگر خودش روی 
رودخانه سد زده و آب را محصور کرده است.«
مشکل فقط به روستاییان و نیاز فعلیشان به آب 

ختم نمی شود. آب این رودخانه  به سد تنگوییه 
ریخته می شود و این سد هم آب شرب سیرجان 
را تامین می کند و در صورت ادامه دار شدن این 
وضعیت در سال های نزدیک این سد هم دیگر 
آب نخواهد داشت و در نتیجه مشکل بزرگی کل 

استان را درگیر می کند.
این در حالی است که روستاییان می گویند نه 
با معدن داری مخالفند و نه با توسعه اما این 
عده ای  زندگی  باعث شده  غیراصولی  برداشت 
تهدید شود. روستاییان می گویند درخواستشان 
این است که حداقل کارخانه مس در منطقه ای 
دور از اینجا به کار خود ادامه دهد. »در گل گهر 
هم سال ها چنین مشکلی وجود داشت و بعد 
اعالم شد برای ادامه کار آب از خلیج فارس به 
این منطقه آورده می شود. ما می گوییم کارخانه 
به منطقه  نیاز دارد  به آب  را که  فرآوری مس 
دیگری ببرند. مثال نزدیک همین کارخانه ها که 
آبشان از دریا قرار است تامین شود تا زندگی ما 
نابود نشود. دام های ما و زمین های کشاورزی و 

درختانمان بی آب مانده اند.«
اعتراض  بارها  هم  سال های گذشته  در  آن ها 
کردند. نمونه اش دو سال قبل است که تعدادی 
به حفر  نسبت  و  رفتند  آبیاری  اداره  به  آنها  از 
چاه های غیرمجاز توسط معدن اعتراض کردند و 
گفتند هیچ مسئولی صدایشان را نمی شوند. آنها 
در اعتراضاتشان پرسیدند منابع طبیعی بر اساس 

چه مجوزی ۷۵0 هکتار پروانه دامداری شان را به 
معدن واگذار کرده است و مدیران منابع طبیعی 
هم می گویند دخیل نیستند و از تهران دستور 

دادند.
هرچند گویا دستورهایی از تهران در این سال ها 
کم نبوده اما بی پاسخ ماندن اعتراضات مردمی 
زیاد و طوالنی بوده و همین هم باعث شده بار 
دیگر اعتراضات باال بگیرد؛ آن هم در شرایطی 
که بارندگی امسال کم است و نگرانی از خشک 
شدن زمین های کشاورزی و درختان بسیار. با 
این  می گویند  محلی ها  که  آن طور  وجود  این 
معدن که هر روز هم گسترده تر از قبل شده حاال 
»آب را از آنها گرفته و جنگ؛ جنگ آب است«.

ده سال مشکل محیط  زیستی منطقه
منطقه چهارگنبد، محصور در چهار کوه بلند 
است و در محدوده  بین شهرهای سیرجان، بافت 
و بردسیر قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای 
کوهستانی با زمستان های پربرف و تابستان های 
خنک است و یکی از مناطق ییالقی خوش آب و 
هوا و از جاذبه های گردشگری سیرجان به  شمار 
می رود. همچنین وجود برخی گونه های درختی 
مانند پسته کوهی )بنه(، بادام کوهی )الوک( و 
زرشک وحشی )زارچ( در کنار بوته های آویشن، 
تا  است  شده  سبب  و...  آالله، کنگر  کاکوتی، 
چهارگنبد به لحاظ پوشش گیاهی از مهم ترین 
مناطق استان کرمان باشد و بیشتر مردم منطقه 

به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
که  آنطور  زیست  محیطی  عمده  اما مشکالت 
در  زیست  محیط  پژوهشگر  آبکار،  علی جان 
مطلبی با عنوان » زیست بوم زیبای چهارگنبد 
سیرجان به دلیل بهره برداری غیراصولی معادن 
تخت گنبد در معرض نابودی است« می نویسد 
غیر  و  غیراصولی  واگذاری  با  و   ۹0 سال  از 
کارشناسی دو میلیون مترمکعب آب از رودخانه 
منطقه ای کرمان  آب  شرکت  توسط  بنه  تخت 
آبخیزداری  بند  محل  در  تخت گنبد  معدن  به 

شد. آغاز  سلطان حسینی 
قرارداد  این  در  می نویسد  آبکار  که  آن طور 
بهره برداری هیچگونه مالحظات فنی و کارشناسی 
آب  حق  تعیین  سوبرداشت،  اثرات  جمله  از 
کشاورزی، محل بند، ظرفیت آب قابل انتقال آب 
بر پوشش گیاهی و جانوری، وضعیت اقتصادی-

و  روستاها  روانی  روحی  و  اجتماعی-فرهنگی 
عشایر در نظر گرفته نشده است.

بهره برداری  برای  گنبد  تخت  معدنی  شرکت 
از دسترسی عشایر  و جلوگیری  از آب  بیشتر 
مناطق  و  )روستاها  پایین دست  روستاهای  و 
عشایرنشین تخت بنه، بید شیرین، بلبلی، پلنگی، 
کدو کار، باغ کوچی سلطان حسینی، مصطفایی 
و....( کل حق آبه پایین دست و آب ذخیره شده 
)فروردین  هرسال  ابتدای  در  را  مذکور  بند  در 
ماه( به داخل حوضچه هایی خارج از حوزه بند 

مذکور منتقل کرد. احداث این حوضچه ها عالوه 
بر تخریب بهترین پوشش گیاهی منطقه، منجر 
به تبخیر بخش قابل مالحظه ای از آب می شود. 
بخشی هم  از آب منتقل شده با وجود  بحران 
آب در منطقه صرف آبپاشی جاده های خاکی و 
طراوت محوطه معدن می شود. بخش دیگری 
هم ذخیره می شود تا در صورت لزوم، به مصرف 
تاسیسات کارخانه برسد که همه این اتفاقات 

دارد. ایرادهای اساسی 
وارد  ایرادهای  جمله  از  آبکار،  نوشته  به  بنا 
بند  بین  فاصله  که  است  این  طرح  این  بر 
سد  تا  آب(  برداشت  )محل  سلطان حسینی 
تنگوئیه حدود ۳۵ کیلومتر است که بالغ بر ده ها 
آبادی، هزار خانواده عشایر و روستایی، چند صد 
هکتار اراضی کشاورزی، چمنزارها، بنه، جنگل های 
ماهی  مخصوصًا  آبزیان  حیات وحش؛  بید، 
قزل آال که جزء ذخایر ژنتیکی منطقه است از 
آب این رودخانه بهره مند می شوند. با این وجود 
پیش بینی حق آبه پایین دست در هیچ یک از 
از سویی  بندهای قرارداد منظور نشده است و 
چرا و با چه منطقی تمامی آب در فصل بهار از 
منطقه خارج می شود و به حوضچه های تبخیر 
منتقل می شود و هیچ نظارتی بر آن نیست؟ 
روستاییان  پرسش های  عمده  بخش  این ها 
است. مردمی که حاال هم آب رودخانه شان را 
از دست داده اند، هم زمین های کشاورزیشان را 
و هم دام هایشان تشنه هستند. آنها می پرسند 
چرا با وجود این همه پرسش از متولیان امر، 

نیست؟ پاسخگویشان  هیچکس 

این معدن مشکل پساب دارد
منطقه  اطراف  روستاهای  و  خرید آبادی ها 
بوده  رایج  اتفاقات  جمله  از  هم  معدن  توسط 
در  هم  معدن  فیزیکی  پیشرفت  سویی  از  و 
و  توجه  شده که  زیاد  آنچنان  اخیر  سال های 
نگرانی های بسیاری را به دنبال داشته است. به 
غیر از این معدن، معدن دیگری هم در منطقه 
پلنگی قرار دارد که فعال نیست و محلی های 
آنجا می گویند پساب معدن باالیی به رودخانه 
مسئله  حاال که  و  می شود  ریخته  منطقه  این 
همیشه  از  بیش  و  است  جدی  خشکسالی 
بی آبی به تن کشور زده؛ این مشکالت بیشتر از 
قبل خودشان را عیان کرده اند. هرچند از اداره امور 
منابع آب شهرستان سیرجان کسی پاسخگوی 
»پیام ما« نیست اما مرجان شاکری، مدیرکل 
محیط  زیست استان کرمان درباره مشکالتی که 
این معدن ایجاد کرده  به »پیام ما« می گوید 
و  دارد  مشکالتی  و  اثرات  توسعه ای  طرح  هر 
این معدن هم از این قاعده مستثنی نیست. 
او توضیح می دهد: »معدن تخت گنبد در حال 
حاضر در فهرست صنایع آالینده محیط  زیستی 
قرار دارد. این معدن مشکل پساب داشته و اینکه 
آلودگی آب خاکش در چه سطحی است باید 
این  برای  شاکری  به گفته  شود.«  کارشناسی 
فهرست صنایع  در  مشاغلی که  همه  و  معدن 
آالینده قرار می گیرند جریمه هایی صادر می شود. 
او می گوید این صنایع باید یک درصد از فروش 
خود را خرج عمران و آبادی منطقه کنند. »این 
جرایم گرفته شده اما خرج کردن این موارد تحت 
اختیار فرمانداری است و این که فرمانداری برای 

منطقه هزینه کرده یا خیر را نمی دانیم.« 
محیط  زیست کرمان می گوید: اثرات توسعه بر 
محیط  زیست عیان است و آن ها تا همین میزان 
می توانند برای کم شدن اثرات کار کنند. مدیرکل 
محیط زیست کرمان در پاسخ به این پرسش 
که چرا کارهای جدی تری برای مقابله با اثرات 
می گوید:  هم  نمی گیرد  انجام  معدن  این  سو 
»مشکالت آبی که ایجاد کرده به وزارت نیرو و 
آب منطقه ای مربوط است اما درباره اثرات محیط  

زیستی هم جریمه انجام گرفته است.«

شماری از روستاییان منطقه چهارگنبد سیرجان به شیوه برداشت آب از سوی یک معدن مس اعتراض دارند

معدن مس راه آب را بست
روستاییان منطقه: اعتراض ما در سال های گذشته بی نتیجه بوده است

مدیرکل محیط  زیست استان کرمان: معدن تخت گنبد در فهرست صنایع آالینده قرار دارد

ژاپن آب های آلوده 
نیروگاه فوکوشیما 
را به دریا می ریزد 

و  شهرداری ها  شدید  مخالفت  وجود  با 
بررسی  از  پس  ژاپن  دولت  محلی،  فعاالن 
نهایی گزینه های روی میز در نهایت تصمیم 
گرفته است که آب آلوده نیروگاه هسته ای 

رها کند. دریا  در  را  فوکوشیما 
به گزارش زیست آنالین، خبرگزاری ان اچ کی 
تصمیم  سوگا  یوشیهیده  دولت  می گوید 
نهایی را گرفته و تا اوایل هفته آینده آن را 

می کند. اعالم 
جریان  در  فوکوشیما  هسته ای  نیروگاه 
سونامی 11 مارس سال ۲011 نیمه ویران شد 
هسته ای  نیروگاه  آلوده  آب  افتاد.  کار  از  و 
این  راکتور  کردن  خنک  برای  فوکوشیما 
اختالل  دچار  سونامی  از  پس  که  نیروگاه 
شده بود استفاده شده است و در ده سال 
این  رهاکردن  سر  بر  اصلی  بحث  اخیر 
ژاپن  در  رادیواکتیو  مواد  به  آلوده  آب های 

است. بوده  مطرح 
مقامات دولتی ژاپن می گویند آب آلوده در 
طول این سال ها چندین بار فیلتر شده است 
تا از بسیاری از مواد رادیواکتیو، به ویژه از 
رادیونوکلئیدها، پاکسازی شود. با این حال 
منتقدان می گویند این آب ها همچنان آلوده 
به تریتیوم هستند که امکان فیلتر کردن آن 
با توجه به فناوری های کنونی وجود ندارد. به 
گفته متخصصان، تریتیوم فقط در دوزهای 
خطرناک  انسان  سالمتی  برای  باال  بسیار 

است.
دولت ژاپن به رسانه های این کشور اطمینان 
رها  است  قرار  آب هایی که  است که  داده 
بین المللی  استانداردهای  به  مطابق  شوند 
وزیر  نخست  می شوند.  رقیق  و  فیلتر 
فدراسیون های  رئیس  با  گفت وگو  در  ژاپن 
تعاونی های شیالت به ماهیگیران اطمینان 
دریا  در  آب ها  این  شدن  رها  که  داده 

نیست. خطرناک 
در  آلوده  آب  تن  میلیون   1.۲۵ به  نزدیک 
نیروگاه  نزدیکی  در  مخزن  هزار  از  بیش 
هسته ای فوکوشیما در ده سال اخیر ذخیره 

است. شده 

با وجود اجرای طرح ترافیک

کیفیت هوای تهران نسبت 
به پارسال کاهش یافت 

کیفیت هوای تهران برای سومین روز متوالی در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه 

قرار گرفت.
به گزارش مهر، دیروز کیفیت هوای تهران برای 
برای  ناسالم  شرایط  در  متوالی  روز  سومین 
گروه های حساس جامعه قرار گرفت. طی ۲۴ 
ساعت گذشته میانگین غلظت ذرات معلق کمتر 

از ۲ ۵. میکرون بر روی عدد 11۲ قرار گرفت.
آمار روزهای ناسالم هوای تهران به ۵ روز در سال 
جاری رسیده است در حالی که سال گذشته با 
وجود اجرا نشدن طرح ترافیک هیچ روزی از 

فروردین 1۳۹۹ کیفیت هوا ناسالم نشد.
دیروز همچنین هوای شهرهای ارومیه، اصفهان، 
شیراز، کرج و اهواز به ترتیب با شاخص های 
10۴، 110، 11۲، 118 و 1۳۵ در شرایط ناسالم برای 

گروه های حساس قرار گرفت.

خرید آبادی ها و روستاهای 
اطراف منطقه توسط معدن 

هم از جمله اتفاقات رایج بوده 
و از سویی پیشرفت فیزیکی 
معدن هم در سال های اخیر 

آنچنان زیاد شده که توجه 
و نگرانی های بسیاری را به 

دنبال داشته است. به غیر از 
این معدن، معدن دیگری هم 
در منطقه پلنگی قرار دارد که 

فعال نیست و محلی های آنجا 
می گویند پساب معدن باالیی 
به رودخانه این منطقه ریخته 

می شود و حاال که مسئله 
خشکسالی جدی است و بیش 

از همیشه بی آبی به تن کشور 
زده؛ این مشکالت بیشتر از قبل 

خودشان را عیان کرده اند

این بار اولی نیست که مردم چهار گنبد سیرجان اعتراض می کنند و می گویند معدن مس »تخت گنبد« زندگی شان را تحت تاثیر قرار داده. 
نگرانی شان فقط برای چهارگنبد نیست. آن ها می گویند این معدن آب شرب این منطقه را هم برای فعالیت معدنی خواهد خورد. ماجرا 
از این قرار است که راه رود تنگويیه که از ارتفاعات منطقه سرچشمه می گیرد و به روستاهای پایین دست می ریزد، در زمستان سال گذشته 
بسته شد. معدن مس در میانه های حرکت رودخانه سدی بست و آب این رود را برای فعالیت معدنی اش گرفت. به دنبال این کار بیش 
از 60 روستای پایین دست منطقه چهارگنبد بی آب شده اند. صاحبان معدن در زمستان راه آب را بستند و روستاییان مطلع نشدند و حاال 
که فصل کشاورزی و دامداری رسیده، دیده اند آبی از رودهای همیشه جاری نمی آید. برای همین رد خشکی را گرفتند و به این آب بند 
رسیدند. دیروز عده ای از آنها به محل رفتند و صدایشان در کوه های منطقه پیچید که می گفتند »این معدن آب را از ما گرفته. این جنگ؛ 

جنگ آب است. این رانت است. چطور چنین چیزی ممکن است؟«

صاحبان معدن در زمستان 
راه آب را بستند و روستاییان 
مطلع نشدند و حاال که فصل 
کشاورزی و دامداری رسیده، 

دیده اند آبی از رودهای همیشه 
جاری نمی آید. برای همین 

رد خشکی را گرفتند و به این 
آب بند رسیدند. روز گذشته 

عده ای از آن ها به محل رفتند 
و صدایشان در کوه های منطقه 

پیچید که می گفتند »این 
معدن آب را از ما گرفته. این 
جنگ؛ جنگ آب است. این 

رانت است. چطور چنین چیزی 
ممکن است؟«
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مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
زمینه  در  نیرو  وزارت  عملکرد  انتقاد  با 
دریاچه  سمت  به  سدها  آب  رهاسازی 
رهاسازی  حاضر  حال  »در  ارومیه گفت: 
متوقف  بین المللی  تاالب  این  سمت  به 

است.« شده 
آب  رهاسازی  توقف  از  سرخوش  فرهاد 
سال  در  ارومیه  دریاچه  سمت  به  سدها 
»وزارت  گفت:  مهر  به  و  داد  خبر  جاری 
احیای  ستاد  مصوبات  خالف  نیرو 
و  کرده  عمل  غیرقانونی  ارومیه  دریاچه 
ارومیه  دریاچه  در خصوص  تعهداتش  به 

است.« نبوده  پایبند 
او با بیان اینکه بر اساس مصوبات ستاد 
 ۹۹ آبی  سال  در  ارومیه  دریاچه  احیای 
آب  مترمکعب  میلیون   ۶۴0 باید   1۴00 و 
ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  سدهای  از 
رهاسازی شود، عنوان کرد: »تاکنون فقط 
سدهای  از  آب  مترمکعب  میلیون   1۶۵
ارومیه  دریاچه  سمت  به  آبریز  حوضه 
رهاسازی شده که کمتر از تعهدات قانونی 

است.« نیرو  وزارت 
اساس  این  »بر  کرد:  اضافه  سرخوش 
میلیون   ۴۵0 بوکان  سد  از  بود  مقرر 
میلیون   ۵۷ مهاباد  سد  از  مترمکعب، 
مترمکعب، سد زوال 10 میلیون مترمکعب، 
از  و  مترمکعب  میلیون   ۲۵ ساروق  سد 
شهرچایی  سد  همراه  به   ۵ دریک  سد 
دریاچه  سمت  به  مترمکعب  میلیون   ۴0

سد  از  تاکنون  شود که  رهاسازی  ارومیه 
بوکان 1۳۲ میلیون مترمکعب، سد مهاباد 
دو  مترمکعب، سد شهرچایی  میلیون   ۲۶
از  و  شده  رهاسازی  متر مکعب  میلیون 
صورت  رهاسازی  ساروق  و  زوال  سدهای 

است.« نگرفته 
مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
سطح تراز فعلی دریاچه ارومیه 1۲۷1.۴۳ 
الیه های  به  توجه  »با  و گفت:  اعالم کرد 
نمکی زیاد در سال های ۹۲ و ۹۳ کمترین 
تا   ۹۶ سال  از  داشتیم که  را  تراز  سطح 
فضایی  پژوهشکده  طرح  اساس  بر   ۹۹
و  رفته  بین  از  دریاچه  نمکی  الیه های 
هر آبی وارد دریاچه می شود حجم آن را 
نمی یابد.« افزایش  تراز  و  داده  افزایش 

اساس  »بر  شد:  یادآور  همچنین  او 
در  فضایی  پژوهشکده  تحقیقات 
سال های ۹۶ تا ۹۹ در طول سه سال ۳۳ 
مشخص  ارومیه  دریاچه  در  نقطه  هزار 
احیا،  اثر  در  نمکی  الیه های  که  شده 
عمق  اکنون  هم  و  رفته  بین  از  بارش ها 
افزایش  سانتی متر   ۶0 ارومیه  دریاچه 

است.« یافته 
صورت  »در  گفت:  پایان  در  سرخوش 
به  احیا  ستاد  طرح های  از  بهره برداری 
به  نیرو  وزارت  عمل کردن  صورت کامل، 
آب  رهاسازی  خصوص  در  خود  تعهدات 
شاهد  مناسب  بارش های  تداوم  و  سدها 
وضعیت خوب دریاچه ارومیه در ماه های 

بود.« خواهیم  آتی 

وزارت نیرو به تعهداتش عمل نکرد

توقف رهاسازی آب به دریاچه ارومیه 
زیستگاه

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

آگهي مناقصه عمومي
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شــركت آب و فاضــاب اســتان قزويــن ) مناقصــه گــزار ( در اجــراي قانــون برگــزاري مناقصــات و آييــن نامــه معامــات شــركت هــاي  آب و 
فاضــاب در نظــر دارد اجــراي پــروژه هــاي مشــروحه ذيــل را بــا مشــخصات و شــرايط تعييــن شــده ، از طريــق مناقصــه عمومــي بــه شــركت 
هــاي واجــد صاحيــت واگــذار نمايــد ، لــذا از كليــه شــركت هــاي واجــد صاحيتــي كــه تمايــل بــه شــركت در ايــن مناقصــه هــا را دارنــد 
دعــوت مــي گــردد بــه منظــور خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 1400/01/23 لغايــت 1400/01/28  بــا در دســت داشــتن فيــش واريــزي بــه 

مبلــغ 800/000 ريــال بــه حســاب شــماره 4046856478 و شناســه 370008025114 بانــك ملــت شــعبه چهــارراه وليعصــر قزويــن بنــام شــركت آب و فاضــاب 
اســتان قزويــن در ســاعات اداري روزهــاي غيــر تعطيــل بــه واحــد قراردادهــاي ايــن شــركت مراجعــه نماينــد. همچنيــن بــه پيشــنهادهاي فاقدامضــاء ، مشــروط، 

مخــدوش و پيشــنهاد هايــي كــه بعــد  مــدت مقــرر در آگهــي مناقصــه واصــل شــود مطلقــا ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .

شماره 
عنوان و مشخصات كلي پروژهمناقصه

مبلغ برآورد 
مناقصه  
)به ريال(

مبلغ تضمين شركت 
در فرايند ارجاع كار 

)به ريال (

محل 
تامين 
اعتبار

رتبه مورد نياز
آخرين زمان 
مهلت ارائه 
پيشنهادات

زمان 
بازگشايي 
مناقصات

400/5

مناقصه عمومي يك مرحله اي 
انجام خدمات و تعميرات ، نگهداري 

، حراست و نگهباني تاسيسات و 
تجهيزات ، رفع حوادث و اتفاقات 

شبكه توزيع آب با هر سايز و جنس 
لوله و اجراي خطوط انتقال و اصالح 
شبكه آب و امور مشتركين در حوزه 
شهرستان قزوين بخش طارم سفلي 
)شامل شهر سيردان و روستاهاي 

تحت پوشش طارم سفلي (

داخلي11/840/125/000446/000/000

حداقل پايه 5 رشته 
آب يا حداقل پايه 
5 رشته تاسيسات 

و تجهيزات و يا 
اشخاص حقيقي 
يا حقوقي داراي 
تجربه و حسن 

سابقه مطابق شرايط 
مندرج در اسناد 

مناقصه 

ساعت 9 
مورخه 

1400/02/08

ساعت 
9:30مورخه 
1400/02/08

توضيحــات : نــوع تضميــن شــركت در فراينــد ارجــاع كار بصــورت يكــي از انــواع تضمينهــاي ذيــل : الــف –  ضمانتنامــه بانكــي و يــا ضمانتنامــه هــاي صــادره از 
ســوي موسســات اعتبــاري غيــر بانكــي كــه داراي مجــوز فعاليــت از ســوي بانــك مركــزي جمهــوري اســامي ايــران هســتند . كــه بــه نفــع دســتگاه مناقصــه گــزار 
)شــركت آب و فاضــاب اســتان قزويــن ( صــادر گــردد . ب – رســيد بانكــي واريــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره 4046856478 ايــن شــركت نــزد بانــك ملــت 
شــعبه چهــارراه وليعصــر )عــج ( قزويــن ، بنشــاني : قزويــن چهــارراه وليعصــر )عــج( ابتــداي بلــوار آيــت ا.. خامنــه اي . ج- اوراق مشــاركت بــي نــام تضميــن شــده 

بانــك هــا و دولــت بــا قابليــت بــاز خريــد قبــل از ســر رســيد ) موضــوع قانــون نحــوه انتشــار اوراق مشــاركت (
نشاني مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر )عج ( ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .

تلفن تماس : 028-33378087 
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت ها از تاريخ آخرين روز ارائه پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد .

هزينه آگهي به عهده برنده )برندگان ( مناقصات مي باشد .
محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : نشاني مناقصه گزار 

نوبت دوم
بروزرسانی، راهبری و جهت   
شيرين كن شهرهای ماهنشان و گرماب نگهداری آب 

وروستاهای شهرستان خدابنده به روش ROT به شماره مناقصه 99-32

وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب  
استان قزوين

نوبت اول

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان قزوين 

یم
یر

 بگ
ی

جد
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ی 
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کاله فرنگی  مثل  مستوفی الممالک  عمارت 
بی سیم خوش شانس نبود که به چشم بیاید 
و دفتر وزیر جوان شود. این بنای واقع شده 
برای مدت کوتاهی  در محله گلوبندک فقط 
از  بعد  و  شد  بی سرانجام  وعده های  بهانه 
نداشت.  جایی  رسانه ها  تیتر  در  دیگر  آن 
این  وضعیت  درباره  هشدار  از  پس  سال ها 
خانه، 1۹ تیر ۹۷، محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات، در واکنش به حرف های یک 
در صفحه شخصی  میراث فرهنگی،  خبرنگار 
خانه  احیای  »طرح  نوشت:  اینستاگرامش 
تاریخی مستوفی الممالک کلید خورد و قرار 
شود.«  تبدیل  فرهنگی  مرکز  یک  به  است 
تشویق  را  رویکرد  این  رسانه ها  وقت  همان 
کردند و بعضی از قدم مبارک وزیر نوشتند و 

عمارت گفتند. خوشبختی  از 
قرار  بلوک شهری  در یک  عمارت مستوفی 
فرهنگی  ـ  تاریخی  آثار  آن  درون  گرفته که 
و جاذبه های گردشگری مهمی مانند »بقعه 
»بازارچه  سیدناصرالدین)ع(«،  امام زاده 
گئورگ«،  سورپ  »کلیسای  قوام الدوله«، 
آل احمد«،  پدری جالل  قلی«، »خانه  »گذر 
»مسجد حاج رجبعلی«، »مسجد و مدرسه 
قرار  میزانی«  »سرای  و  معیر«  آب انبار  و 
دارد؛ خیابانی که از شمال به خیابان پانزده 
خرداد غربی، از جنوب به خیابان مولوی، از 
شرق به خیابان خیام و از غرب به خیابان 
خانه  می شود.  محدود  اسالمی  وحدت 
قاجار  دوره  در  »مستوفی الممالک«  کنونی 

حسن  میرزا  توسط  خورشیدی   1۲۷۳ در 
و  چال حصار  جنوبی  جبهه  در  مستوفی 
شد.  ساخته  سنگلج  محله  میانی  پهنه  در 
اسناد می گویند این باغ مساحت به مراتب 
بیشتری داشته است اما پس از فوت میرزا 
حسن، بخش هایی از آن تفکیک و فروخته 
شد و فقط عمارت اصلی در یک زمین 1۶00 

ماند. باقی  متری 
رسیده  میراث خبر  به  تصاویری که  حاال  اما 
گواه آن است که عمارت مستوفی الممالک نه 
تنها نشانی از مرمت و ساماندهی ندارد بلکه 
به  است.  شده  خروس ها  و  مرغ  جوالنگاه 
نظر می رسد جنجال رسانه ای دست اندرکاران 
وزارت ارتباطات به آخر رسیده و هنوز قدمی 
برای نجات عمارت پروانه ای برداشته نشده 
است، نه از مناقصه خبری است و نه از تامل 

و تعقل برای تغییر کاربری.

وعده های فراموش شده
پروانه ای  یا  مستوفی الممالک  عمارت 
از  قبل  تا  اما  بود  فیلم  لوکیشن  بارها 
سختی  به  مالک  حتی  وزیر  وعده های 
به  را  تاریخی  خانه ی  این  به  ورود  اجازه ی 
آن  میراث فرهنگی می داد. جهرمی  متولیان 
پاس  را  تاریخی  »هویت  بود:  نوشته  زمان 
مستوفی الممالک،  حسن  میرزا  بداریم. 
چند  در  او  است.  ایران  معاصر  مشاهیر  از 
بوده  وزیر  یا  رئیس الوزرا  قاجار  کابینه دوره 
تلگراف  و  وزیر پست  نخستین  عنوان  به  و 
این  ارزشمند  خانه  دارد.  شهرت  تلفن  و 

تاریخی  بافت  قلب  در  تاریخی  شخصیت 
اختیار  در  پیش  دهه  دو  حدود  از  تهران 
قرار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
احیای  و  مرمت  برای  اقدامی  اما  داشت 
مرکز  اهتمام  با  و  هفته  این  از  نشد.  آن 
وزارتخانه،  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
تاریخی کلید خورد.  این خانه  احیای  طرح 
خویش  معماری  ارزش های  با  خانه  این 
است  پایتخت  هویت  از  بخشی  گویای 
متناسب  فرهنگی  مرکزی  به  می تواند  و 
برای  شود.  تبدیل  وزارت خانه  اهداف  با 
جدید  تعریف کاربری  و  ترمیم  و  بازسازی 
از  یکی  عنوان  به  مستوفی الممالک  خانه 
از  هستیم.  مصمم  تاریخی  ارزش های 
تاریخی  اثر  این  احیا  پیگیر  خبرنگارانی که 

می کنم.« تشکر  بودند، 
همان وقت علی محمد سعادتی که آن زمان 
شهرداری  تاریخی  بناهای  و  بافت  مدیر 
وزیر  واالی  اندیشه  و  »تدبیر  از  بود  تهران 
مدیران  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
نوشت:  و  یاد کرد  ایشان«  دوست  فرهنگ 
»به عنوان یک شهروند و عاشق هویت تهران 
جسارت ایشان را می ستایم و در این مسیر 

نمی کنیم.« دریغ  تالشی  هیچ  از 
سود؟  چه  بی سرانجام  وعده های  این  از 
بازدید  مورد  پروانه ای همچنان  عمارت  حاال 
یا  که  است  بسیاری  مراجعه کنندگان 
می شوند  سنگلج  راهی  تنهایی  به  خودشان 
این  از  سر  گردشگری  تورهای  همراه  یا 

و  شانس  به  اتکا  با  البته  درمی آورند  خانه 
اقبال، چون به صورت رسمی نه طرح مرمت 
برخورد  بر  نظارتی  نه  و  شد  اجرا  احیا  و 

عمارت. با  بازدیدکنندگان 
از  یکی  حتی  می شود،  گفته  گرچه 
بازدیدکنندگان هنگام عکس گرفتن چنان از 
در قدیمی آویزان شده که برای لوالهای آن 
مشکل پیش آمده است. با این حال برخورد 
همه با آثار تاریخی این گونه نیست. عمارت 
سال های  تاریخ  مرور  مردم  برای  پروانه ای 
مستوفی الممالک،  زمان  از  است که  درازی 
مجلس  نماینده  و  پهلوی  و  قاجاری  وزیر 
شروع می شود و نشان از معماری ایرانی–

اروپایی و دوران گذار دارد. بنایی که نامش 
را از پروانه های کار شده روی سقفش گرفته 

پیدا کرده است. به آن شهرت  و 

ما پیگیری کردیم
مجلس  سابق  نماینده  بختیار،  علی 
به  است  عمارت  این  وضعیت  پیگیر  که 
نماینده  که  زمانی  »از  گفته:  میراث خبر 
خانه  این  وضعیت  امروز  تا  بودم  مجلس 
را پیگیری کردم اما متاسفانه شرایط حفظ 
دوباره  حال  این  با  است  نشده  مهیا  آن 
تماس  ارتباطات  وزارتخانه  مسئوالن  با 
به  نجات  برای  روزنه ای  شاید  تا  می گیریم 
وجود آید.« او هم اعتقاد دارد: »این بنا در 
عمارتی  است.  ارزشمند  بسیار  ایران  تاریخ 
شود  موزه  به  تبدیل  می تواند  ملی که  ثبت 
و برای مردم ایران مجموعه ای فرهنگی پویا 
نتیجه  بدون  همچنان  اما  تالش ها  باشد.« 
پاسخی  وزیر جوان همچنان  و  مانده است 

نمی دهد. معترضان  به 
هم   1۲ منطقه  شهردار  سعادتی  محمد 
برای ساماندهی  تماسی  »تاکنون  می گوید: 
از  مستوفی الممالک  خانه  تغییرکاربری  یا 
نشده  گرفته  ما  با  ارتباطات  وزارت  سوی 
است بنابراین هیچ کاری هم انجام نشده.« 
این در حالی است که پیش تر جمال هادیان 
ارتباطات گفته  وزارت  روابط عمومی  مسئول 
مذاکره  حال  در  شهرداری  با  ما  که  بود 
هستیم و مسائل خانه را پیگیری می کنیم.

گفتن از شمایل عمارت پروانه ای
نمونه  مستوفی الممالک،  عمارت 
به  متعلق  بازمانده  بناهای  از  برجسته ای 
است  قاجار  شاه  ناصرالدین  سلطنت  اواخر 
سیاق  و  سبک  با  ه. ق،   1۳11 سال  در  که 
آن  ویژگی  که  دوره  آن  معماری  خاص 
اروپایی  بن مایه های  و  عناصر  از  استفاده 
عمارت  این  معماری  شد.  ساخته  است، 
)محله   ۳ ناحیه  تهران،   1۲ منطقه  در  که 
شهید  کوچه  گلوبندک،  چهارراه  سنگلج(، 

سعید بادامچی، کوچه چال  حصار، بن بست 
فرانسوی  شکل  به  گرفته،  قرار  مستوفی 
نمای شرقی اش دو پنجره بزرگ در  است. 
طبقه اول، در چوبی دو لنگه )ورودی اصلی 
برای  کوچک  مربع شکل  پنجره  سه  و  بنا( 
آن  شمالی  نمای  و  دارد  زیرزمین  نورگیر 
چهار ستون مدور در طبقه اول، شش پنجره 
بزرگ و دری در میانه و چهار پنجره کوچک 
مربع شکل برای نورگیر و زیرزمین و یک در 
و  زیرزمین  به  ورود  برای  وسط،  در  فلزی 

است. داده  جای  خود  در  حوض خانه 
نمای جنوبی این عمارت در حدود سه  متر 
قسمت  در  است.  کوچه  سطح  از  پایین تر 
باال یا طبقه اول، نما با ده ستون کامل مدور 
دو  در  بنا  بدنه  به  چسبیده  نیم ستون  دو  و 
گوشه آذین شده است و در قسمت پایین یا 
نمای زیرزمین 1۲ ستون سنگی قرار گرفته 
)چهار  جفت جفت  به صورت  آن  تای   8 که 
پنجره  هفت  این ها  بر  عالوه  است.  جفت( 
مربعی کوچک  پنجره  هفت  و  باال  در  بزرگ 
برای نورگیر زیرزمین در پایین نما قرار گرفته 
دارای یک  و  بنا هم شیروانی  است. سقف 
تزیینات  است.  آجری  دودکش  و  خرپشته 
به صورت  بیشتر  مستوفی الممالک  عمارت 
افسانه ای  حیوانات  نقوش  دارای  و  گچ بری 
یا  بال دار  انسان  شیر،  بدن  و  انسان  سر  با 
فرشته، گل و گیاه به شکل پیچک یا طرح 
اسلیمی  دسته گل، گل و گلدان، سبد میوه  و 
قرقاول  مثل  آویخته  و  شده  شکار  پرندگان 
بنا  این  زیبایی،  این همه  با  است.  اردک  و 
رها شده است. هرچند این خانه قاجاری در 
سال 1۳۵۶ در فهرست آثارملی ایران به ثبت 
در  تاریخی که  خانه  این  درهای  اما  رسیده 
تملک اداره پست قرار دارد، کماکان به روی 

است. بسته  مردم 

قول وقرارها
ملی  آثار  فهرست  در  پروانه ای  بنای 
پیگیری  از  نشانی  امروز  تا  اما  است  ثبت 
کارشناسان درباره این عمارت نیست. عمارتی 
غرضی  محمد  زمان  در  و  انقالب  از  که پس 
از نوادگان مستوفی الممالک خریداری شد و 
به مالکیت شرکت پست درآمد، بعدها بارها و 
بارها لوکیشن فیلم های متعددی چون سلطان 
صاحبقران، عروسی خوبان، دلشدگان، خوب بد 
جلف و شهرزاد هم شد. حاال تاریخ در سنگلج 
جوالنگاه مرغ وخروس ها شده و سازمان های 
روزهای  ندارند.  آن  بر  نظارتی  هیچ  مربوط 
آخر کار وزیر ارتباطات بسیار سریع  می گذرد و 
پیگیری ها رنگ می بازند. قول و قرارهای وزیر 
در چهره خموده و خسته عمارت پروانه ای به 

نظر تنها یک نمایش رسانه ای بود.

دلیل  به  اخیر،  ماه های  در  که  حالی  در 
سالیانی،  ناهید  مزار  سنگ  نشدن  نصب 
پارسال  شهریور  که  مجسمه سازی 
این  به  بی توجهی  درباره  اخباری  درگذشت، 
جهانبخش نورائی  شد،  منتشر  مجسمه ساز 
به  اطالعیه ای  انتشار  با  او  خانواده  وکیل 

داد. پایان  اخیر  حواشی 
هنرمندان  انجمن  روابط عمومی  گزارش  به 
آمده  اطالعیه   این  در  ایران؛  مجسمه ساز 
ناهید سالیانی، مجسمه ساز  است: »خاطره 
بزرگ، در یادها جاودانه است. این هنرمند 
 1۳۹۹ شهریور   ۳0 در  نواندیش،  پیکرتراش 
بر  8۴ سالگی  در  تهران  آراد  بیمارستان  در 
وصیتی  اجرای  در  و  درگذشت  بیماری  اثر 
انزلی،  زادگاهش،  به  او  پیکر  بود  که کرده 
مزینی(  )ماندانا  بزرگش  فرزند  توسط 
شادروان  پدرش،  مزار  بر  و  یافت  انتقال 
و  شد  سپرده  خاک  به  سالیانی،  نجف قلی 

گرفت. آرام 
سال های  سالیانی  یاد  زنده  دیگر  فرزند 
سر  به  کشور  از  خارج  در  که  طوالنی ست 
از  ناشی  محدودیت های  علت  به  و  می برد 
با مادر  نتوانست  همه گیری کرونا متاسفانه 

کند.« وداع  خویش  دلبند 
سالیانی  شادروان  اطالعیه  این  اساس  بر 
شامل  مرحومش  پدر  و  خود  قبر  سنگ 
از مرگ  پیش  را  افقی  و  عمودی  قطعۀ  دو 
حاوی  عمودی که  قطعه  بود.  طراحی کرده 

به  او  ارشد  فرزند  را  آنهاست  دو  هر  نام 
نام  صاحب  و  ورزیده  از سنگ تراشان  یکی 
آماده شد.  زمانی کوتاه  در  داد که  سفارش 
از  دلخواه  شکل  به  افقی  قطعه  طرح  اما 
موجب  روند،  این  تمامی  و  نیامد  در  کار 
شد.  مزار  سنگ  نصب  و  تهیه  در  تأخیر 
نیز که نصب سنگ  بزرگان  از  برخی  توصیه 
انزلی(  )مانند شهر  بارانی  اقلیم های  در  قبر 
زمان  از  به منظور نشست کافی خاک پس 
علت  بر  مزید  پذیرد،  انجام  باید  مناسب 

. شد

با  »اکنون  می دهد:  ادامه  اطالعیه  این 
مجسمه سازان  انجمن  همراهی  و  همکاری 
بار  برای  سنگ  افقی  قطعه  طراحی  ایران، 
در  آنچه  و طبق  است  انجام  در دست  دوم 
پایان فروردین، هر  از  آمده، پیش  اطالعیه 
دو قطعه سنگ بر مزار نصب شود و نگرانی 
دوستداران او که در مواردی بر اثر بی خبری 
و  انجامیده  سو تفاهم  به  امر  حقیقت  از 
ناهید  روانشاد  بازماندگان  کم توجهی  تصور 
یاد  و  پذیرد  پایان  آورده،  پدید  را  سالیانی 
این مجسمه ساز نوآور بزرگ جاودانه شود.«

دو سال و 9 ماه از دستور وزیر ارتباطات برای مرمت خانه مستوفی الممالک می گذرد

وعده احیای عمارت پروانه ای عملی نشد
عمارت مستوفی الممالک نه تنها نشانی از مرمت و ساماندهی ندارد بلکه جوالنگاه مرغ و خروس ها شده است

سنگ مزار ناهید سالیانی نصب می شود

در نهمین جلسه کمیته بحران 
گردشگری جهانی مطرح شد
بقای گردشگری در گرو 
پروتکل های هماهنگ

 و تامین مالی
سازمان  در  جهانی  گردشگری  بحران  کمیته 
دیگر  بار   )UNWTO( گردشگری  جهانی 
در  حوزه  این  راهنمای  تا  داد  جلسه  تشکیل 
هماهنگ سازی پروتکل های بهداشتی و سفر و 
تامین مالی کسب وکارهایی باشد که در تالشند از 

پیدا کنند. تاریخی نجات  بحران  این 
جلسه کمیته  نهمین  آریا،  میراث  به گزارش 
بزرگ ترین  برای  پیشرفته  راه حل های  بحران 
گردشگری  بازگشت  روی  پیش  چالش های 
بین المللی برگزار شد و اعضای کمیته، متشکل 
از رهبری سیاسی، سازمان های بین المللی، از 
جمله سایر آژانس های سازمان ملل متحد، امور 
مالی و بخش خصوصی، در مورد توصیه های 
کمیته بحران، با تمرکز در چهار زمینه اصلی از 
سرگیری سفرهای امن و فرامرزی، ترویج سفر 
ایمن در تمام مقاطع سفرهای توریستی، تامین 
نقدینگی برای مشاغل گردشگری و محافظت 
از مشاغل و بازیابی اعتماد مردم به سفر بحث 

کردند.
عربستان  میزبانی  به  مجازی  نشست  این 
سعودی برگزار شد. وزیر جهانگردی عربستان، 
»عربستان  گفت:  احمد ابن  عقیل آل کتیب، 
سعودی برای شتاب بخشیدن به از سرگیری 
در  مختلف  شرکای  با  بین المللی  سفرهای 
بخش های دولتی و خصوصی همکاری کرده 
تنها  یکپارچه  و  امن  سفرهای  تسهیل  است. 
مشاغل  و  مسافران  اطمینان  جلب  برای  راه 
بهبود  عامل  نهایت  در  که  است  گردشگری 

بود.« خواهد  بخش  این  وضعیت 

پروتکل های هماهنگ و ایجاد اعتماد
از  نمونه ای  عنوان  به  کمیته  این 
سایر  استفاده  برای  مشترک  پروتکل های 
مناطق، از Green Pass پیشنهادی اتحادیه 
شینا س،  مارگاریتس  کرد.  حمایت  اروپا 
سخنرانی  در  اروپا  اتحادیه  رئیس  معاون 
می توانیم  »ما  کرد:  عنوان  نشست  این  در 
پساهمه گیری  دوران  آغاز  را   ۲0۲1 تابستان 
پایدارتر،  ایمن تر،  که  دوره ای  کنیم،  اعالم 
مقاوم تر و شکوفاتر است. بخش گردشگری 
می تواند پیشگام این تالش باشد و منجر به 
شود.« جهانی  اقتصاد  و  اروپا  اقتصاد  بهبود 

او همچنین کارهایی را که برای افزایش اعتماد 
مصرف کننده به گردشگری انجام شده را برشمرد 
و گفت: »تالش های UNWTO برای ایجاد یک 
گردشگران  از  حمایت  برای  بین المللی  قانون 
بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. این قانون 
 UNWTO حقوقی یکی از چندین طرح اصلی
به  اطمینان  بازگرداندن  آن  هدف  که  است 

سفرهای بین المللی است.«
همچنین در کمیته، UNWTO و IATA )انجمن 
راه اندازی  از  بین المللی(  هوایی  حمل و نقل 
خبر  جدید  مقصد  ردیاب  یک  قریب الوقوع 
دادند. این ابزار اطالعات جامع و به روز در مورد 
محدودیت ها و الزامات شرکت های هواپیمایی و 
مقصدها را فراهم می کند و به گردشگران امکان 

می دهد آگاهانه انتخاب کنند.

توصیه هایی برای بهبود وضعیت
توصیه های کمیته بحران گردشگری جهانی 
مقررات  اساس  بر  سیاست گذاری  اهمیت  بر 
بین المللی بهداشت و هوانوردی، از جمله مقررات 
سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی 
راهنمای  به ویژه  بین المللی،  هواپیمایی 
»تیک آف« و کارگروه بازیابی هواپیمایی کشوری 
راهروهای  ایجاد  دارند.  تاکید  آن،   )CART(
بهداشت عمومی، اجرای راه حل های دیجیتال 
»چراغ  مشترک  سیستم  توسعه  و  بهداشتی 
راهنمایی« به عنوان یک چارچوب قابل شناسایی 
برای مدیریت ریسک نیز از جمله موارد موجود 
در میان این توصیه ها هستند. وزیر گردشگری 
بحران   کمیته  فنی  گروه  رئیس  و  یونان 
UNWTO، هری تئو هریس، همراه با ارائه این 
توصیه ها گفت: »امسال ابزارهای بیشتری )از 
جمله واکسیناسیون( در چنته داریم تا بتوانیم 
به تمام دغدغه های مسافران و افراد شاغل در 

بخش گردشگری رسیدگی کنیم.«

تامین مالی برای نجات گردشگری
کمیته  طریق  از  همچنین   UNWTO
بحران گردشگری جهانی تالش کرد یکی دیگر 
از چالش های اساسی گردشگری، یعنی توقف 
ناگهانی گردش پول و نیاز به حمایت از مشاغل 
و محافظت از مشاغل این حوزه را برطرف کند.

جلسه کمیته  آخرین  در   EBRD و   OECD
بحران مشارکت داشتند و در نهایِت هماهنگی، 
کنونی  بحران  طول  در  مشاغل گردشگری  از 
حمایت کرده و همچنین پیشنهاد دادند در آینده 
پایداری و انعطاف پذیری بیشتری در این زمینه 
فراهم شود. مثال این مهم از طریق ارتقای سطح 
بخش گردشگری  در  سبز  سرمایه گذاری های 
بانک  برنامه های  همچنین  می شود.  فراهم 
توسعه آمریکایی IDB و شرکت مالی بین المللی

IFC کمیته به روزرسانی شد و نمایندگان آنها بر 
نقش بالقوه نوآوری، سرمایه گذاری های سبز در 
گردشگری و حمایت از مشاغل به منظور بهبود از 

این وضعیت تاکید داشتند.

عمارت مستوفی الممالک 
مثل کاله فرنگی بی سیم 
خوش شانس نبود که به چشم 
بیاید و دفتر وزیر جوان شود. 
این بنا فقط برای مدت کوتاهی 
بهانه وعده های بی سرانجام 
شد و بعد از آن دیگر در تیتر 
رسانه ها جایی نداشت. 1۹ 
تیر ۹۷، وزیر ارتباطات، خبر 
داده بود که طرح احیای خانه 
تاریخی مستوفی الممالک کلید 
خورده و قرار است این عمارت 
به یک مرکز فرهنگی تبدیل 
شود. همان وقت رسانه ها این 
رویکرد را تشویق کردند و بعضی 
از قدم مبارک وزیر نوشتند و 
از خوشبختی عمارت گفتند اما 
وعده ها عملی نشدند

|پیام ما| دستور احیای عمارت مستوفی الممالک 2 سال و 9 ماه پیش صادر شد. وزیر ارتباطات وعده داد که خانه که نخستین کابینه 
مشروطیت در آن تشکیل شد، مرمت و احیا می شود. اما امروز درست دو سال و 9 و ماه و سه روز از این وعده گذشته و حاال تصاویر تازه 
این خانه نشان می دهد عمارت مستوفی الممالک که از امالک وزارتخانه است، جوالنگاه مرغ و خروس ها شده و هنوز حتی یک قدم برای 

نجات این بنای مهم تهران قدیم برداشته نشده است.

تجسمی

فعالیت های مشترک با 
باستان شناسان آلمانی در 
محوطه تاریخی ریوی و نیز 
باستان شناسان فرانسوی 
در محوطه ویران شهر 
فاروج برای سال جاری نیز 
برنامه ریزی شده است و در 
صورت اجازه شرایط کرونایی، 
این باستان شناسان امسال 
نیز در خراسان شمالی حضور 
خواهند داشت

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی از 
با  مشترک  فعالیت های  برای  برنامه ریزی 
باستان شناسان آلمانی در محوطه تاریخی 
در  فرانسوی  باستان شناسان  نیز  و  ریوی 
جاری  سال  در  فاروج  ویران شهر  محوطه 
خبر داد. حبیب یزدان پناه با اشاره به اهم 
حوزه  در  برنامه ریزی شده  فعالیت های 
  ،1۴00 سال  در  استان  این  میراث فرهنگی 
به ایلنا گفت: »برخی از این فعالیت ها در 
در  میراث فرهنگی  نقش  احیای  راستای 
ارتقای شاخص های توسعه ای استان آغاز 
با جدیت بیشتری  شده و در سال جدید 
اجرایی طرح  عملیات  آغاز  تداوم می یابد. 
احیا و بازآفرینی مجموعه فرهنگی تاریخی 
مفخم بجنورد یکی از اتفاقات مثبت سال 
گذشته در این حوزه بود و در سال جاری 
رفت.«  خواهد  پیش  بیشتری  سرعت  با 
او همچنین با اشاره به آغاز فصل جدیدی 
از اقدامات مرمتی در رباط قلی جاجرم، از 
انجام پیگیری ها به منظور ثبت رباط قلی در 
فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد و 
گفت: »در این راستا، انجام اقدامات فنی 
و حفاظتی در این اثر ارزشمند تاریخی جزو 
سال  در  میراث فرهنگی  برنامه های  اهم 
جاری قرار دارد.« یزدان پناه تکمیل موزه های 
برنامه های  دیگر  از  را  آشخانه  و  اسفراین 
سال  در  استان  میراث فرهنگی  حوزه  مهم 
جاری برشمرد و افزود: پیشرفت فیزیکی 

موزه اسفراین به ۷۵ درصد رسیده و تاکنون 
بالغ بر 1۷ میلیارد ریال برای آن هزینه شده 
که البته تکمیل آن نیاز به ۲۵ میلیارد ریال 

دارد. اعتبار 
با  مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی 
بیان اینکه این استان در سال گذشته موفق 
به دریافت مجوز تبدیل محوطه تاریخی ریوی 
مانه و سملقان به پایگاه ملی میراث فرهنگی 
پایگاه  استقرار  »با  عنوان کرد:  است،  شده 
در  تاریخی  محوطه  این  میراث فرهنگی، 
سال 1۴00 فصل جدیدی را در معرفی هویت 
صنعت  توسعه  و  خراسان  شمال  تاریخی 

گردشگری منطقه آغاز می کند.«
اهمیت   به  توجه  »با  داد:  ادامه  یزدان پناه 
اشتغال زایی  و  پتانسیل های گردشگری  و 
موزه  سایت  ایجاد  تاریخی،  محوطه  این 
گردشگری محوطه تاریخی ریوی را پیگیری 
با  همگام  تا  داریم  تالش  و  می کنیم 
فعالیت های پژوهشی، زمینه الزم برای جذب 
گردشگر و اشتغال زایی پایدار فراهم شود.«
او در بخش دیگری عنوان کرد: »فعالیت های 
مشترک با باستان شناسان آلمانی در محوطه 
تاریخی ریوی و نیز باستان شناسان فرانسوی 
در محوطه ویران شهر فاروج برای سال جاری 
صورت  در  که  است  برنامه ریزی شده  نیز 
اجازه شرایط کرونایی، این باستان شناسان 
امسال نیز در خراسان شمالی حضور خواهند 

داشت.«

باستان شناسان آلمانی و فرانسوی به خراسان شمالی می آیند
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نتایج گزارش ملی سیالب نشان می دهد

گزارش های هواشناسی ناتوان از پیش بینی سیالب ها
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود که وضعیت بارش در زمستان 97 نرمال تا کمتر از نرمال است اما سیل اسفند 

97 آسیب جانی و مالی زیادی وارد کرد

یکی از مهم ترین مشکالت 
سازمان هواشناسی این است 

که پیش بینی های این سازمان 
در سطح حوضه های آبریز 

انجام نمی شود و بر اساس نظر 
کارشناسان تهیه کننده گزارش 

ملی سیالب پیش بینی های 
هواشناسی برطرف کننده 

نیازهای بخش آب کشور نیست

شکل کنونی انتشار اطالعیه و 
اخطاریه های سازمان هواشناسی 

کشور قابلیت بهره برداری و 
استفاده مستقیم در مدل های 
هیدرولوژیکی پیش بینی سیل 

و مدیریت مخازن سدها را ندارد

|  
رنا

  ب
|

بر اساس آخرین آمار 
منتشر شده در ایران

نیروگاه های تجدید پذیر 
89 میلیون کیلووات 
برق تولید می کنند 

آخرین گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق ایران )ساتبا( نشان می دهد، 
میزان برق تولید شده از نیروگاه های تجدید پذیر 
کشور و بهره وری برق طی اسفند سال گذشته 

به حدود 8۹ میلیون کیلووات ساعت رسید.
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
ایران در گزارشی آخرین وضعیت استفاده از 
را   ۹۹ اسفندماه  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
 1۹ صرفه جویی  نشان دهنده  کرده که  منتشر 

لیتری در مصرف آب است. میلیون 
این گزارش می افزاید، در این مدت استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر صرفه جویی معادل ۲۵ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بر داشته و 
توانسته مانع از انتشار ۵۷ هزارتن گاز گلخانه ای 
شود. همچنین استفاده از این نوع انرژی  مانع 
از انتشار آالینده های محلی به میزان 0.۴ هزار 
تن شده است. سهم انواع نیروگاه های انرژی  
و  هزار   ۹۲0 عدد  به  اسفندماه  در  تجدیدپذیر 
۲۶0 مگاوات برق رسید که در این بین سهم 
نیروگاه های  مگاوات،  بادی ۳1۷  نیروگاه های 
نیروگاه های  مگاوات،   ۴۵۲.۷۵ خورشیدی 
نیروگاه های  مگاوات،   10.۵۶ توده  زیست 
سهم  و  مگاوات   10۵.۶۵ کوچک  برق آبی 
است. بوده  مگاوات  تلفات  حرارتی 1۵.1  بازیافت 

وزیر راه:

امکان پیگیری حقوقی 
قراردادهای خرید 
هواپیما وجود دارد 

امکان پیگیری حقوقی  از  راه و شهرسازی  وزیر 
با  که  بویینگ  از  هواپیما  خرید  قراردادهای 
خروج آمریکا از برجام متوقف مانده، خبر داد 
و گفت: بویینگ باید نسبت به قرارداد خود با 
اسالمی«  »محمد  باشد.  پاسخگو  ایر  ایران 
ایرانی  آیا شرکت های هواپیمایی  اینکه  درباره 
در سال جاری میالدی قرارداد خرید هواپیما 
داشت:  اظهار  پیگیری کرده اند،  را  بویینگ  با 
ایران ایر و شرکت هایی که قرارداد داشته اند، به 
طور طبیعی، حقوقی دارند که طرف قرارداد باید 
نسبت به آن پاسخگو باشد. او ادامه داد: اگر این 
شرکت ها قرارداد خود را پیگیری کرده باشند به 
لحاظ حقوقی کار درستی انجام داده اند. پس 
توافق  این  شدن  اجرایی  و  برجام  امضای  از 
بین المللی، ایران ایر اقدام به سفارش 80 فروند 
از   B۷۷۷ و  مکس   B۷۳۷ نوع  از  هواپیما 
شرکت هواپیماسازی بویینگ کرد و موفق شد 
مجوز اوفک، دفتر کنترل سرمایه های خارجی 
فعالیت  آمریکا  وزارت خزانه داری  نظر  زیر  که 
می کند را برای خرید این هواپیماها به دست 
آورد.  همچنین دو شرکت هواپیمایی آسمان و 
قشم ایر به ترتیب برای خرید ۳0 و 10 هواپیما 
اما  بودند.  امضا کرده  قراردادهایی  بویینگ  با 
و  ترامپ  دوره  در  برجام  از  آمریکا  خروج  با 
به حالت  قراردادها  این  اوفک،  لغو مجوزهای 
تعلیق درآمد و عمال بویینگ هیچ هواپیمایی 
اکنون  نداد.  تحویل  ایرانی  شرکت های  به  را 
گزارش هایی در برخی رسانه های خارجی منتشر 
شده است که شرکت های هواپیمایی ایرانی از 
ابتدای سال جاری میالدی مذاکرات خود را با 
بویینگ برای پیگیری وضعیت این قراردادها 

کرده اند. آغاز 

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت:

سهام عدالت 120 هزار 
متوفی واگذار شد 

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه 
تاکنون تعداد کمی از وراث اقدام به اخذ گواهی 
حصر وراثت کرده اند، گفت: هنوز به لحاظ قانونی، 
برای  عدالت  انتقال سهام  متوفی جهت  وراث 
ما مشخص نشده است، فقط حدود 1۲0 هزار 
نفر مراجعه کرده اند و سهام متوفیان آنها منتقل 
شده است. به گزارش ایرنا، »حسین فهیمی« از 
تعیین تکلیف سه میلیون سهامدار متوفی سهام 
عدالت خبر داد و افزود: قدم نخست برای تعیین 
تکلیف سهام عدالت متوفی، مراجعه وراث به 
مراجع قضایی برای گرفتن گواهی حصر وارثت 
است. فهیمی اظهار داشت: بسیاری از مشموالن 
در این مرحله قرار دارند و تاکنون فقط تعداد 
کمی از وراث اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت 
برای  آنها  وراث  قانونی  لحاظ  به  کرده اند، هنوز 
ما مشخص نیست و فقط حدود 1۲0 هزار نفر 
مراجعه کرده اند و سهام متوفیان به وراث منتقل 
شده است. سخنگوی آزادسازی سهام عدالت 
گفت: با توجه به شرایط کرونا در کشور تالش 
کردیم تا مراجعه حضوری برای وراث را از بین 
های  سرویس  بود که  این  آن  الزمه  و  ببریم 
اجرایی فراهم شود تا بدون مراجعه مردم، سهام 
را به وراث انتقال دهیم که به لحاظ قانونی تا کنون 

این اقدام صورت نگرفته است.

در پیش نویس آیین نامه 
اجرایی »حمایت از 

اجاره داری حرفه ای« به 
دولت اجازه داده شده به 
منظور حمایت از تولید و 

عرضه مسکن اجاره ای توسط 
بخش غیردولتی نسبت 
به واگذاری زمین تحت 

تملک خود متناسب با مدت 
بهره برداری از واحد مسکونی 
به صورت اجاره ای اقدام کند

معاون مسکن وزیر راه :

موسسه های اجاره داری حرفه ای تاسیس می شوند
از  راه و شهرسازی  وزیر  مسکن  معاون 
راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای 
برای نخستین بار در کشور با هدف تنظیم 
بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.
گفت:  ایرنا  به  محمودزاده«  »محمود 
امسال در صدد انجام یک اقدام سخت 
اجاره  بازار  تنظیم گری  برای  افزاری 
موسسه های  تاسیس  یعنی  مسکن،  

هستیم. استیجاری 
عملیاتی کردن  برای  دولت  برنامه  از  او 
اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت: آیین 
نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و 
اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت 
در حال بررسی است و امیدواریم قبل از 
پایان اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد 
ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس 

موسسه دریافت کنیم.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: 
برای سال 1۴00 برای اولین بار شرکت های 
و  تثبیت  هدف  با  حرفه ای  اجاره داری 

تنظیم بازار اجاره راه اندازی می شود.
برای  جدی  تالش  سال  دو  از  بعد 
وزارت  باالخره  اجاره  بازار  ساماندهی 
 ۹۹ سال  ماه  دی   ۹ روز  راه و شهرسازی 
»حمایت  اجرایی  آیین نامه  پیش نویس 
از اجاره داری حرفه ای« را برای بررسی و 

کرد. ارائه  دولت  هیات  به  تصویب 
وزارت راه با ارائه این پیش نویس تالش 

بازار اجاره با تالش برای تشویق  دارد تا 
خانه های  ساخت  برای  سرمایه گذاران 
کوچک و قیمت مناسب ساماندهی  شود، 
تالش دولت این است تا با اجرای نظام 
اجاره داری حرفه ای از جمعیت مستاجر 
کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، 
رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت 
پیش  سال  دو  از  همین  برای  کند. 
برای  سرمایه گذاران  پای  تا  شد  تالش 
ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و 

شود. باز  شهرسازی 
خروج ۶0 درصدی تقاضا از بازار مسکن 
پی  در  مستاجران  جمعیت  افزایش  و 
کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره 
را افزایش داده است و در همین راستا 
موجودی  هستند که  معتقد  کارشناسان 
بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه 

بگیرد. قرار  اجاره ای  آپارتمان های 
در پیش نویس آیین نامه اجرایی »حمایت 
از اجاره داری حرفه ای« به دولت اجازه داده 
شده به منظور حمایت از تولید و عرضه 
مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی 
تملک  تحت  زمین  واگذاری  به  نسبت 
خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد 
اقدام کند،  اجاره ای  صورت  به  مسکونی 
موضوعی که می تواند پای سرمایه گذاران 
به  استیجاری  مسکن  ساخت  برای   را 

وزارت راه و شهرسازی باز کند.

پس از وقوع چند سیل شدید در اسفند۹۷ 
و فروردین ۹8  که منجر به خسارات جانی و 
مالی بسیار در استان هایی مانند خوزستان، 
گلستان، فارس و... شد، دولت دستور تهیه 

گزارش ملی سیالب را داد.
به  تازگی  به  این گزارش که  از  بخشی  در 
مشکالت  به  یافته  انتشار  عمومی  صورت 
سیالب  پیش بینی  در  هواشناسی  سازمان 

است. شده  پرداخته 
این گزارش توسط کارشناسان دانشگاه های 
تهیه  تهران  دانشگاه  سرپرستی  به  کشور 

است. شده 

اخطاریه های هواشناسی 
قابلیت الزم را ندارد

گزارش  این  هواشناسی  بخش  ابتدای  در 
آمده است که بر اساس مصوبات شورای  عالی 
آب  سازمان هواشناسی کشور موظف بوده 
طراحی  برای  را  الزم  برنامه ریزی  است که 
برای  ملی  مدل  یک  مداوم  توسعه  و 
شبیه سازی گردش عمومی جو برای تدقیق 
نتایج مدل های جهانی در پهنه کشور، عملی 
کند اما با وجود ادعای سازمان هواشناسی بر 
انجام این کار و صحبت های داوود پرهیزکار 
اسفند  در  هواشناسی  سازمان  وقت  رئیس 
حال  در  مدل   این  بود  ۹۷ که گفته  سال 

است. نیفتاده  اتفاق  این  است،  آزمایش 
با  که  می کند  عنوان  سیالب  ملی  گزارش 
پیش بینی  مدل های  خروجی  آنکه  وجود 
هواشناسی جهانی و منطقه ای وضوح مکانی 
نسبتا مناسبی برای پیش بینی سیالب های 

انتشار  کنونی  شکل  دارند،  رودخانه ای 
اطالعیه و اخطاریه های سازمان هواشناسی 
کشور قابلیت بهره برداری و استفاده مستقیم 
در مدل های هیدرولوژیکی پیش بینی سیل 

ندارد. را  و مدیریت مخازن سدها 
واقع، پیشبینی های سازمان هواشناسی  در 
و  آبریز  حوضه های  سطح  در  کاربرد  برای 
سیل  ایجاد  مکانی  واحد  عنوان  به  آبخیز 
نیازهای  پاسخگوی  و  نمی شود  تنظیم 
بخش آب کشور در حوزه مدیریت سیالب 

. نیست
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اینگونه  هواشناسی  سازمان  دیگر  مشکل 
پیش بینی  صحت  که  است  شده  مطرح 
تا   ۶۵ بین  کشور  دمای  و  بارش  فصلی 
۷0 درصد بوده و همچنین در ماه های گرم 
صحت آن کمتر از ماه های سرد سال است، 
در  سیالب  برای  پیش بینی  دقت  واقع  در 
نیست  مناسب  ماه   1 از  بیشتر  بازه های 
نشان   ۹8 فروردین  سیالب  همچنین 
می دهد  که نوع پیش بینی سیالب سازمان 
هواشناسی برای  مدیریت سیالب مناسب 
نیست چراکه در آن مقدار مطلق بارش بیان 
نمی شود و به طور کلی این پیش بینی برای 
مدیریت مخزن سدها نمی تواند قابل اعتماد 

باشد.
در  خود  گزارش  در  هواشناسی  سازمان 
بر  بود که  اشاره کرده    1۳۹۷ سال  آذرماه 
برخی  و  نرمال  از  بیش  بارش های  خالف 

پاییز،  فصل  ابتدایی  ماه  دو  در  سیل آسا 
وضعیت بارش در فصل زمستان در محدوده 
پیش بینی  نرمال  از  کمتر  قدری  تا  نرمال 
می شود در حالی که سیل اسفند ۹۷ آسیب 

وارد کرد. مالی  و  جانی  زیاد 

اجبار برای موازی کاری
گزارش ملی سیالب نشان می دهد که 
با وجود اینکه سازمان هواشناسی کشور به 
و  تحقیق  در  تنها سازمان حاکمیتی  عنوان 
پدیده های  کلیه  و  اتمسفر  کامل  شناخت 
مختلف  ایستگاه های  تاسیس  و  جوی 
کشور  نیازهای  به  توجه  با  هواشناسی 
نیرو،  وزارتخانه های  اما  می شود  شناخته 
محیط  حفاظت  سازمان  و  جهادکشاورزی 
ایستگاه های  موازی  صورت  به  زیست 
انداخته اند در صورتی که  راه  به  هواشناسی 
اگر خروجی های سازمان هواشناسی دقت 
را  نهادها  این  مشخص  برای کاربرد  کافی 

نبود. این کار  به  نیازی  داشت 

تعارض پیش بینی هواشناسی 
ایران با جهان در دقت زمانی

پدیده های  اطالع رسانی  و  پیش بینی ها   
مانند  دنیا،  پیشرفته  کشورهای  در  مخرب 
روز   1۵ از  معموال  ژاپن  و  انگلیس  آمریکا، 
اعتنا  قابل  دقت  دارای  آنها  وقوع  از  پیش 
پیش بینی  زمانی  فاصله  چه  هر  و  است 
هم  پیش بینی  دقت  می کند  پیدا  کاهش 
بر اساس گزارش  اما  پیدا می  کند  افزایش 
ریاست  به گفته  نیز  ایران  در  سیالب  ملی 
وقت سازمان هواشناسی کشور، پیش بینی 

در بهترین حالت ۴8 تا حداکثر ۷۲ ساعت 
پیش از وقوع سیالب و پدیده های مخرب 
می تواند در بهبود عملکرد مدیریت سیل در 
وزارت نیرو مفید باشد. حال این سوال پیش 
می آید که در حالی که سازمان هواشناسی 
کشور از نتایج مدل های بین المللی استفاده 
زمانی  دقت  پیش بینی ها  چگونه  می کند، 

دارد؟ کشورها  سایر  به  نسبت  متفاوتی 

پیش بینی های هواشناسی 
در سطح حوضه های آبریز 

انجام نمی شود
سازمان  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
هواشناسی این است که پیش بینی های این 
انجام  آبریز  حوضه های  سطح  در  سازمان 
نمی شود و بر اساس نظر کارشناسان تهیه 
پیش بینی های  سیالب  ملی  کننده گزارش 
بخش  نیازهای  کننده  برطرف  هواشناسی 
آب کشور نیست. این گزارش در بخش های 
که  است  کرده  تاکید  خود،  مختلف 
جزئیات  هواشناسی  سازمان  اعالمیه های 

ندارند. را  سیالب  مدیریت  برای  کافی 
نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  رو  این  از   
این مشکل  رفع  استان ها خود در صدد  در 
و  آب  سازمان  نمونه  طور  به  برآمده اند. 
مدل های  دفتر  طریق  از  خوزستان  برق 
ایجاد  به  اقدام  خود  زیست  محیط  و  آب 
و  هواشناسی  پیش بینی  سیستم های 

کرده اند. هیدرولوژیکی 

ضعف در تعامالت میان سازمانی
با  هواشناسی  سازمان  بین  تعامل 

به  محدود  حاضر  حال  در  نیرو  وزارت 
وقوع  متعدد  و  عمومی  هشدارهای  ارسال 
سیالب بدون جزئیات عددی و کاربردی در 
پیش بینی های هیدرولوژیکی است در حالی 
معتقدند  ملی  گزارش  این  نگارندگان  که 
به  سدها  مخازن  مدیریت  برای  حداقل 
تعامالت و رد و بدل کردن جزئیات اطالعاتی 

است: نیاز  تعامالت  این  در  بیشتری 
به  هم  پیش بینی ها  یا  اخطاریه ها  این   «
شکل مستقیم دریافت نمی شود و از طریق 
می شود.  توزیع  استان  هر  بحران  مدیریت 
پیش بینی های  کنونی  محتوای  و  شکل 
سازمان  هشدارهای  و  هواشناسی 
و  بهره برداری  قابلیت  کشور  هواشناسی 
استفاده در مد ل های هیدرولوژیکی بارش-
رواناب و به ویژه در مدیریت مخزن را دارا 
اقدامات  می شود کیفیت  سبب  نیست که 
بگیرد.« تاثیر  این کاستی  از  نیز  مدیریتی 

کمبودها در محتوا اطالعیه ها 
سازمان هواشناسی

گزارش ملی سیالب عنوان می کند که چالش 
اصلی در واقع در محتوا و متن اطالعیه ها و 
اخطاریه های سازمان هواشناسی است چرا 
که کمیت و گستره مشخص پدیده بارش در 

آنها منعکس نمی شود.
هواشناسی  سازمان  پیشنهاد  اساس  بر   
شده  صادر  اخطاریه های  اجزای  جهانی، 
نوع  باشد:  زیر  موارد  شامل  حداقل  باید 
پایان،  زمان  شروع،  زمان  جوی،  مخاطره 
تاثیر،  تحت  مساحت  اوج،  مدت  و  زمان 
مکان جغرافیایی تحت تاثیر، مقدار، توصیه 

اخطار. متن  وضوح  و  حفاظتی 
شده  صادر  اعالمیه های  متن  بررسی  با   
می توان  کشور  هواشناسی  سازمان  توسط 
نوع  فقط  اعالمیه ها  این  متن  دریافت که 
مقیاس  )در  شروع  زمان  جوی،  مخاطره 
روزانه(، حدود مکان جغرافیایی تحت تاثیر، 
توصیه حفاظتی و وضوح متن اخطار را در بر 
می گیرد.  از طرفی برای استفاده از اطالعیه 
هواشناسی در مدیریت سیالب، الزم است 
چهار جزء مهم کمی و تاثیرگذار زمان شروع 
شدت  یا  عمق  بارش،  پایان  زمان  بارش، 
اطالعیه ها  متن  در  تاثیر  تحت  مساحت  و 
وجود داشته باشد. از بین این چهار عامل، 
اهمیت  از  و گستره  بارش  شدت  یا  عمق 
از  یک  هیچ  در  است که  برخوردار  ویژه ای 
کشور  هواشناسی  سازمان  اعالمیه های 
وجود ندارد. به طوری که حتی در سیل های 
همچنان   ۹۷ و   ۹8 های  سال  بار  خسارت 
کلی گویی در اعالمیه های مربوط به وضعیت 
که  می شود  دیده  خوزستان  هواشناسی 
کمکی به وضعیت مدیریت سدها در زمان 
سیالب نمی کند. به گزارش »پیام ما«، بنابر 
این گزارش به نظر می رسد که نقش سازمان 
بار  به  خسارات  در  دست کم  هواشناسی  
آمده در سیل های اسفند ۹8 و ۹۷ چشمگیر 
عنوان شده  نکته های  دیگر  از سوی  است. 
اساسی  تغییرات  به  نیاز  نشان می دهد که 
در این سازمان برای پیش بینی های مربوط 
آینده  تا در  دارد  آبریز وجود  به حوضه های 
وقوع خسارات در سیالب ها کمتر از آنچه در 

باشد. است،  شده  ذکر  سیالب های 
یکی از دالیل ساخت سدها با وجود اثرات 
نظام  زدن  هم  بر  و  محیطی جدی  زیست 
بنابراین  سیالب هاست،  مهار  هیدرولوژیک 
الزم  پیش بینی های  نبود  دلیل  به  اگر 
این  برای مدیریت مخازن سد  هواشناسی 
کاربرد مهم سدها از بین برود، خسارات و 
برای ساخت سدها  آمده  بار  به  هزینه های 

می رسد. نظر  به  چندان  دو 

| پیام ما | گزارش ملی سیالب نشان می  دهد که سازمان هواشناسی نه تنها در پیش بینی ها از دقت الزم برخوردار نیست بلکه کارایی الزم 
برای تولید کردن اطالعات برای مدیریت مخازن سدها و سیالب ها  را هم ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: هواپیمایی 
پروتکل های  رعایت  عدم  دلیل  به  قشم ایر 
بهداشتی در پرواز آبادان- مشهد تذکر خواهد 
در  روز  ذیبخش«  »محمد حسن  گرفت. 
مشهد  آبادان-  پرواز  درباره  ایرنا  با  گفت وگو 
مسافرانی  آن  در  که  قشم ایر  هواپیمایی 
ایستاده در راهروی هواپیما را نشان می دهد، 
پرواز  زمان  تغییر  دلیل  به  اتفاق  این  افزود: 

با  داده است  به RJ100 رخ   A۳۲0 از هواپیما 
هواپیما  راهروی  در  مسافری  هیچ  حال  این 
پذیرش نشده است و اصال امکان حمل مسافر 
ایستاده در هیچ پروازی وجود ندارد.  او ادامه 
داد: در پی نقص فنی هواپیمای ایرباس، قشم 
ظرفیت کمتر  با  اما  جایگزین  هواپیمای  ایر 
رضایت گرفته  مسافران  از  و  گرفته  نظر  در  را 
شده که هواپیما با ظرفیت کامل پرواز می کند 

نکرده اند  را کنسل  خود  پرواز  مسافرانی که  و 
و اصرار به مسافرت با همین پرواز داشتند از 
ظرفیت گیری کامل در این پرواز مطلع بودند. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: از آنجایی 
که مبدا این پرواز از خوزستان بوده است همه 
مسافران تست منفی کرونا داشتند، با این حال 
عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این پرواز 

قرار خواهد گرفت. تذکر جدی  مورد 

تذکر به قشم ایر بابت تخلف کرونایی در پرواز آبادان-مشهد
حمل ونقل

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

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960331011002377 مــورخ 1399/12/24 هیــات موضــوع 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

ــه  مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کــرج – ناحیــه ســه تصرفــات مالکان

ــادره از  ــنامه 5625 ص ــماره شناس ــت بش ــا هم ــای علیرض ــی اق ــارض متقاض بالمع

ــه  ــا بنــای احداثــی در ان ب ــد رضــا  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن ب تهــران فرزن

مســاحت227 متــر مربــع مفــروز از پــالک شــماره241 فرعــی از 143 اصلــی واقــع در 

البــرز و بــا خریــداری از خانــم آزاده بیــات و بــا مالکیــت مالــک اولیــه آقــای ســید 

محمــد میرخانــی تائیــد مــی نمایــد لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 

بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 

ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م مالکی

آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م الــف :  757/ 

ف  تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  1400/01/22 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :   1400/02/07 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج – محمد شکری 
275 از طرف حسین رضا نوری شاد  

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

ــف  ــن تكلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی

برابر رای شــماره 139960327001001019 مورخه 1399/10/29 و 139960327001001016 
ــی   ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1399/10/29 هی م
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق اراضــی و س
ملــک ناحیــه یــک زنجــان تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقایــان غالمرضــا 
عابدینــی فرزنــد ایــوب بشــماره شناســنامه 4270501553 صــادره از زنجــان و 
محمدرضــا عابدینــی فرزنــد ایــوب بــه شــماره شناســنامه 5603 هــر یــک نســبت بــه 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســاحت 172.44 متــر مربــع 
پــالک ، فرعــی از 42 اصلــی واقــع در بخــش 7 زنجــان محــرز گردیــده اســت . لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی  بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذك در صــورت انقضــای م

مالكیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/22      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/06 
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ــروس  ــپ ك ــدای تی ــیتم هیون ــت س ــودروی كامیون ــبز خ ــرگ س كارت ماشــین و ب
ــماره شاســی   ــور D4DBA452000  و ش ــماره موت ــه ش ــدل 1389  ب ــی م . دی 4 ا.ئ
ــای  ــام آق ــه ن ــران 213 ع 67 ب ــالك 79 ای ــماره پ NAB37911789015371  و ش

ــا شــد   ــار ســاقط مــی ب ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــالد كشــاورز امامــی مفق می
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

 مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
مطرح کرد:

وابستگی 900 واحد صنعتی کوچک 
و بزرگ استان کرمان به  گاز 

از  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
صنعت   ۹00 تاکنون  شرکت  این  تاسیس  ابتدای 
عمده و جزء در سراسر استان پهناور کرمان گازدار 

شده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، 
مهندس منوچهر فالح با اعالم این خبر افزود: در 
بزرگ،  و  صنعت کوچک   ۲۷0 تعداد   1۳۹۹ سال 
به  شدند،  متصل  طبیعی  سراسری گاز  شبکه  به 
متر   1000 به  قریب  کاری  روز  هر  در  که  نحوی 
صنایع  به  گازرسانی  ظرفیت  ساعت،  در  مکعب 
کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  شد.  ایجاد 
دهنده  نشان  صنایع  این  شدن  داد: گازدار  ادامه 
که  است  گاز  صنعت  به  آنها  مستقیم  وابستگی 
امیدواریم بتوانیم در ادامه کار صنایع باقی مانده 
سازیم. بهره مند  طبیعی  نعمت گاز  از  نیز  را  استان 

 او ضمن اشاره به نقش موثر سوخت گاز طبیعی 
در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از قطع درختان 
بر  گازهای گلخانه ای،  انتشار  همچنین کاهش  و 
مورد نیاز  تامین گاز  و  توسعه گازرسانی  ضرورت 

تاکید کرد.  استان  صنایع 
به  گازرسانی  اهمیت  بر  ادامه  در  فالح  مهندس 
این  طبیعی،  و گفت: گاز  اشاره کرد  نیز  روستاها 
روستا ها  به  وقتی  الهی  نعمت  و  سبز  انرژی 
حفظ  و  درختان  قطع  کاهش  بر  عالوه  می رسد، 
از مهم ترین مسائل  آبی که در حال حاضر  منابع 
همچنین  و  روستاها  توسعه  در  است،  کشور 
واقع  موثر  روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری 
می شود. او عنوان کرد: صنعت و کشاورزی به طور 
نمی توان  یعنی  هستند،  وابسته  یکدیگر  به  کلی 
یا  است  بی نیاز  صنعت  از  ما  گفت که کشاورزی 
صنعت از کشاورزی. بنابراین گاز رسانی به صنایع 
در  پیشرفت  معنای  به  روستایی  مناطق  سایر  و 
امر تولید و اشتغال زایی است. مهندس فالح بیان 
همیشه  کرمان  استان  گاز  شرکت  اولویت  کرد: 
خدمت رسانی به هم استانی های عزیز بوده و ما 
در تالش هستیم تا در کمترین زمان ممکن، سایر 
نقاط استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند که 
 1۴00 سال  در  می شود  پیش بینی  رابطه  این  در 
استان درصد  باقی مانده شهرهای  به  با گازرسانی 
 ۶0 به  روستایی  درصد،   ۹۹.۶ به  شهری  خانوار 

برسد. درصد   8۷ به  استان  و کل  درصد 

گفت:  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تندترین  دارای  ایالم  می دهد  نشان  آمارها 
شیب و رتبه اول ابتال به کرونا در کشور است.

روز  کریمیان  محمد  دکتر  ایرنا،  گزارش  به 
ایالم  کرونا  استانی  ستاد  نشست  در  شنبه 
اظهار داشت: روند بستری و بدحالی بیماران 
با  قطع  به طور  و  است  افزایشی  استان  در 
ادامه چنین روندی آمار فوتی ها نیز افزایش 

می یابد.
ابتال   1۹۹ ساعت گذشته   ۲۴ طی  افزود:  او 
و  شده  شناسایی  استان  در  کرونا  جدید 
مجموع مبتالیان به ۳1 هزار و ۶ نفر افزایش 
یافته و مجموع بهبود یافتگان نیز ۲۷ هزار و 

است. نفر   ۴۳1
یادآور  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شد: ۳۳ بستری جدید نیز در مراکز درمانی 
بستری شدند و تعداد بستری ها به ۲0۹ نفر 
افزایش یافته و همزمان مدت زمان بستری 

است. یافته  افزایش  نیز  بدحال  بیماران  و 

دکتر کریمیان تاکید کرد: یک فوتی ناشی از 
کرونا نیز در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده و 
نفر   ۶8۳ به  لحظه  این  تا  ها  فوتی  مجموع 

است. یافته  افزایش 
ابتدا میزان  وی تصریح کرد: در پیک جدید 
آن  از  پس  و  ها  بستری  سپس  مبتالیان 
برای  هشداری  می یابند که  افزایش  فوتی ها 
است. بهداشتی  پروتکل های  بیشتر  رعایت 

در  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
تا  ابتدا  از  شاغالن  ابتال  وضعیت  خصوص 
شاغالن  از  نفر   ۲1۶ افزود:  فروردین  بیستم 
در  نفر   1۳ مبتال شده اند که  به کرونا  استان 
و  درمان  بخش  در  نفر   1۶ بهداشت،  بخش 
شرکت ها  و  بانک ها  ادارات،  در  نیز  نفر   18۷

شدند. مبتال 
به شتاب  با توجه  تاکید کرد:  دکتر کریمیان 
شاهد  استان  در  بیماران  بدحالی  و  کرونا 
فوتی های بیشتری در روزهای آینده خواهیم 

بود.

در  بستری  روزانه  متوسط  داشت:  اظهار  او 
هر  در  بستری  موارد  و  است  نفر   ۵0 استان 
برابر و میزان بستری ها در  هفته یک و نیم 

است. شده  برابر   10 فروردین  سوم  هفته 
شهرستان  کرد:  اضافه  کریمیان  دکتر 
و  دارد  قرار  بدی  بسیار  شرایط  در  آبدانان 
در  دهلران  و  ایوان  ایالم،  شهرستان های 

هستند. بعدی  رتبه های 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به میزان 
اشاره کرد و گفت: پیک  ابتال در کشور عراق 
جدید کرونا در این کشور قوی تر و خطرناکتر 
همراه با فوتی بیشتر است و یکی از عوامل 
استان  در  یافته  جهش  کرونای  شیوع 
عراق  با  شهر  دو  این  مرز  ایالم  و  خوزستان 

است.
مهران  مرز  در  تست  انجام  کرد:  اضافه  او 
متحمل  را  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مرز  چنانچه  و  می کند  بسیاری  هزینه های 
خصوصی  بخش  به  خوزستان  مانند  مهران 

می یابد. ها کاهش  هزینه  این  شود  واگذار 
تردد  به دلیل  دهلران  و  دره شهر  او،  به گفته 
با استان خوزستان میزان ابتال و بستری در 
می شود  پیش بینی  و  است  افزایش  حال 
شهرستان های شمالی ایالم نیز در وضعیت 

گیرند. قرار  حاد 

تعداد بستری های ایالم در هفته سوم 
فروردین 10 برابر شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
نیز در این نشست گفت: تعداد بستری های 
به  نسبت  فروردین  سوم  هفته  در  استان 

است. شده  برابر   10 اسفند  آخر  هفته 
درصد   ۳۶ داشت:  اظهار  فر  صادقی  جمیل 
زمینه ای  بیماری  استان  در  کرونا  مبتالیان 
در  باال  سنین  تا  سال   ۲ بیماران  و  ندارند 

هستند. بستری  درمانی  مراکز 
در  بستری ها  میانگین سن  اینکه  بیان  با  او 
ادامه  با  ۵0 سال است، گفت:  تا  استان ۴۵ 
افزایش  بستری ها،  و  ابتال  افزایشی  روند 

است. بینی  پیش  قابل  نیز  فوتی ها 
ادامه  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
باید  عروسی  و  عزا  مراسم  برگزاری  داد: 
شرکت هایی  اتوبوس های  و  کنترل  بشدت 

نفت که  و  پتروشیمی  مانند شرکت سیمان، 
با حداکثر ظرفیت در حال جابجایی کارکنان 

شوند. کنترل  و  رصد  نیز  هستند،  خود 
برخی  بودن  باز  خصوص  در  صادقی فر 
شاپ ها  کافی  کرد:  اضافه  ایالم  در  اصناف 
ساعات  تا  جوانان  حضور  با  قهوه خانه ها  و 
برخی رستوران ها  فعال هستند،  و  باز  بامداد 
افراد  حضور  با  مختلف  مراسمات  به  اقدام 
فروشی ها  اغذیه  داد:  ادامه  او  می کنند. 
پذیرش  به  اقدام  دستورالعمل ها  برخالف 
و  استخرها  برخی  و  کنند  می  مشتری 
و  زنانه  آرایشگاه های  ورزشی،  باشگاه های 
و  اتومبیل  های  نمایشگاه  همچنین  مردانه 

هستند. فعال  پارک ها  و  شهربازی 
صادقی فر تصریح کرد: با توجه به تعطیالت 
درمانی شلوغ  مراکز  و  چند هفته ای مطب ها 
و  هستند  شهرستانی  مراجعان  از  مملو  و 
یک  شغلی  گروه  مراکز  در  تهویه  وضعیت 

است. نامناسب  بسیار 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
هسته  در  محدودیت ها  اعمال  کرد:  اضافه 
مناطق  و  محالت  از  مناسب تر  شهر  مرکز 

است. حاشیه ای 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

ایالم رتبه اول شتاب ابتال به کرونا را در کشور دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: ۹ هزار و 1۳ حلقه چاه آب شامل 
هفت هزار و ۴۳۳ حلقه مجاز و یک هزار و ۵80 حلقه غیرمجاز در این استان وجود 
دارد. به  گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان داریوش حسن نژاد 
افزود: چاه های فاقد پروانه در حال تعیین تکلیف هستند. او اظهار کرد: چاه های 
حوضه آبریز کرخه در پلدختر، چغلوندی، خرم آباد، الشتر، کوهدشت، نورآباد و 
رومشکان و حوضه کارون در شهرستان های ازنا، دورود، الیگودرز و بروجرد هستند. 
حسن نژاد در خصوص میزان آب تولیدی در لرستان گفت: متوسط تولید و خروجی 
آب سطحی ۲ حوضه آبریز کرخه)سیمره، کشکان و موالب( و کارون بزرگ )سزار 
و بختیاری( در دراز مدت به ترتیب هفت میلیون ۹۷۴ هزار مترمکعب و 1۲ هزار 
لرستان  و ۵00 هزار مترمکعب است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  میلیون 
اضافه کرد: مصارف آب زیرزمینی و سطحی در حوضه آبریز کرخه ۶0۷.۹ میلیون 
مترمکعب است که در بخش کشاورزی ۵1۴.8 میلیون متر مکعب، صنعت 11.۳ 
میلیون مترمکعب و شرب 81.8 میلیون مترمکعب مصرف می شود. حسن نژاد 
اظهار داشت: مصارف آب زیرزمینی و سطحی در حوضه آبریز کارون نیز ۵8۶.۲ 
میلیون مترمکعب شامل بخش کشاورزی با ۵1۵.1 میلیون متر مکعب، صنعت 1۶.۹ 

میلیون مترمکعب و شرب ۵۴.۲ میلیون مترمکعب است.

 نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از کمبود کامیون حمل بار در این منطقه، خواستار کمک استانداری، 
ارتش و سپاه برای حمل بار محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان شد. 

منصور شکرالهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از پیگیری رفع مشکل 
کمبود کامیون برای حل بار محصوالت کشاورزی جنوب کرمان خبر داد و افزود: 
رایزنی برای رفع مشکل حمل بار از طریق استانداری، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ارتش در حال انجام است. نماینده پنج شهر جنوبی کرمان اظهار 
داشت: امیدواریم با مشارکت استانداری، سپاه و ارتش مشکل کمبود کامیون 
برای حمل بار محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان برطرف شود. نماینده 
مجلس بیان کرد: مشکالت حمل ونقل، نبود کامیون و افت قیمت محصوالت 
با  تلفنی  ارتباط  به  او  دولتی گزارش کردم.  متولیان  به  را  جنوب  کشاورزی 
سردار معروفی فرمانده سپاه ثارهللا کرمان اشاره کرد و گفت: در این تماس 
تلفنی درخواست شد ترابری و ماشین آالت سنگین سپاه را برای حمل تره بار 

به جنوب گسیل کنند.

نشستی با موضوع حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تقویت زیرساخت های 
بخش برق ناحیه صنعتی شهرستان رامهرمز در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار شد. محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این 
نشست با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر انقالب به »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها«، گفت: این شرکت در سال های قبل نیز پشتیبان و حامی تولید و 
اشتغال زایی در حوزه تحت نظارت خود بوده و در حال حاضر نیز برق شرکت های 

بزرگ صنعتی خوزستان که اقتصاد کشور را می چرخانند تامین می کند.
او افزود: در حاضر نیز این آمادگی وجود دارد که برق مورد نیاز سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را تامین کند تا باعث توسعه منطقه شود. در این نشست بنا شد که 
شرکت شهرک های صنعتی، زمین مورد نیاز احداث پست برق را در ناحیه صنعتی 
مربچه رامهرمز تامین کند و ظرف یکسال بعد از درخواست شرکت های سرمایه گذار، 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برق مورد نیاز فاز اولیه آنها را تامین و در بلند مدت 
نیز با درخواست و میزان تقاضای آنها، برق درخواستی را تامین کند. همچنین مقرر 
شد که شرکت برق منطقه ای خوزستان هماهنگی های الزم را با شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان انجام دهد تا برق کارگاهی مورد نیاز این سرمایه گذاران برای 

شروع کار تامین شود.

یک هزار و 580 حلقه چاه آب غیرمجاز 
در لرستان وجود دارد

نماینده پنج شهر جنوبی استان کرمان مطرح کرد:
تقاضای کمک از استانداری، ارتش و 
سپاه برای حمل محصوالت کشاورزی

زیرساخت های برق ناحیه صنعتی 
رامهرمز تقویت می شود

| لرستان | | کرمان | | خوزستان |

شهرداری اختیار آباد

آدرس، مشخصات و ابعاد بیست )20( قطعه زمینهای مورد تجدید مزایده شهرداری اختیارآباد سال 1400

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 99/4
شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره 5/99/232  مورخ 99/11/29 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 20 )بیست( قطعه از زمین های 

خود واقع در شهر اختیار آباد با ابعاد و مشخصات طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ) www.setadiran.ir( به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در تجدید مزایده می توانند با در نظر گرفتن 
مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/02/16  )شانزدهم اردیبهشت ماه 1400( به همراه تضمین شرکت در مزایده 
به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح مورخ 1400/2/18 )هیجدهم اردیبهشت  

ماه یکهزارو چهارصد( در محل سالن کنفرانس شهرداری صورت می پذیرد. 

1-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد تجدید مزایده مندرج می باشند . 
2-فروش اسناد تجدید مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی ) 1400/01/15( پانزدهم فروردین ماه یکهزارو چهارصد لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/2/2 )دوم 

اردیبهشت ماه  اسفند ماه یکهزارو چهارصد( می باشد. 
3-سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

4-شهرداری در رد و با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
5-هزینه های چاپ دو نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری، همچنین بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و هزینه های نقل وانتقال اسناد تماما 

به عهده برنده مزایده )خریدار( خواهند بود.
6-مبلغ تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا واریز به حساب سپرده شهرداری 0107715929005 
باشماره شبا IR  820170000000107715929005  نزد بانک ملی ایران شعبه گمرک کرمان )کد8002(معادل %5 )پنج درصد( قیمت کل پایه کارشناسی هر زمین. )ضمنا شناسه 

ملی شهرداری 14002604156 و کد اقتصادی شهرداری 41137947655 و کد پستی شهرداری 7638154693 می باشد.

نوبت دوم

م الف 7080

موقعیت ملکردیف
شماره ردیف 
هر قطعه در 

جدول
مساحتکاربری

مترمربع

قیمت پایه 
کارشناسی هر 
مترمربع)ریال(

قیمت کل 
کارشناسی )ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(

۳1۶1۶.000.000۵.0۵۶.000.000۲۵۲.800.000مسکونی1بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 11 تفکیکی1

۳1۶1۶.000.000۵.0۵۶.000.000۲۵۲.800.000مسکونی۲بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 1۲ تفکیکی۲

۳0۶.8۳1۶.000.000۴.۹0۹.۲80.000۲۴۵.۴۶۴.000مسکونی۳بلوار انقالب کوچه 1 قطعه 1۷ تفکیکی۳

۴خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 10 ورثه قنبر نوروز۴
ماده واحده - 

مسکونی
۲۳۶.11۷.000.000۴.01۳.۷00.000۲00.۶8۵.000

۵خیابان امام کوچه پشت کتابخانه قطعه 11 ورثه قنبر نوروز۵
ماده واحده - 

مسکونی
۲۴8.۲18.000.000۴.۴۶۷.۶00.000۲۲۳.۳80.000

۲1۷.۲18.000.000۳.۹0۹.۶00.0001۹۵.۴80.000مسکونی۶خیابان ورزش کوچه ۴ قطعه شرقی۶

۲1۷.818.000.000۳.۹۲0.۴00.0001۹۶.0۲0.000مسکونی۷خیابان ورزش کوچه ۴ قطعه غربی۷

۲۳118.000.000۴.1۵8.000.000۲0۷.۹00.000مسکونی8انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۴ تفکیکی محمد عامری8

۲0۶1۷.000.000۳.۵0۲.000.0001۷۵.100.000مسکونی۹انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۲۲ تفکیکی محمد عامری۹

۲1۹.۹18.000.000۳.۹۵8.۲00.0001۹۷.۹10.000مسکونی10انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۲۳ تفکیکی محمد عامری10

۲001۶.000.000۳.۲00.000.0001۶0.000.000مسکونی11انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۳۲ تفکیکی محمد عامری11

۲0۶1۶.000.000۳.۲۹۶.000.0001۶۴.800.000مسکونی1۲انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۳۵ تفکیکی محمد عامری1۲

۲0۳1۷.000.000۳.۴۵1.000.0001۷۲.۵۵0.000مسکونی1۳انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۴۹ تفکیکی محمد عامری1۳

۲0۳1۷.000.000۳.۴۵1.000.0001۷۲.۵۵0.000مسکونی1۴انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۵0 تفکیکی محمد عامری1۴

۲0۳1۶.000.000۳.۲۴8.000.0001۶۲.۴00.000مسکونی1۵انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶0 تفکیکی محمد عامری1۵

۲0۳1۶.000.000۳.۲۴8.000.0001۶۲.۴00.000مسکونی1۶انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶1 تفکیکی محمد عامری1۶

۲۲۳1۷.000.000۳.۷۹1.000.00018۹.۵۵0.000مسکونی1۷انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶8 تفکیکی محمد عامری1۷

۲۲۳1۷.000.000۳.۷۹1.000.00018۹.۵۵0.000مسکونی18انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۶۹ تفکیکی محمد عامری18

۲۲۳1۷.000.000۳.۷۹1.000.00018۹.۵۵0.000مسکونی1۹انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۷0 تفکیکی محمد عامری1۹

۲0۵.۶۴0.000.0008.۲۲۴.000.000۴11.۲00.000تجاری۲0انتهای خیابان امام خمینی قطعه ۷۴ تفکیکی محمد عامری۲0

شهرداری اختیار آباد

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اختیار آباد بر اساس درخواست کتبی واحدهای امور شهر و فضای سبز خود در نظر دارد انجام کلیه امورات خدماتی، پشتیبانی، 

: تنظيف معابر، آبیاری درختان و نگهداری پارک و فضاهای سبز شهری ، جمع آوری و حمل زباله های  فنی و اداری خود را شامل 
شهروندان از درب منازل تا محل بازیافت )واقع در کیلومتر 10 ابتدای جاده کوهپایه( ونگهبانی و پیش خدمتی ساختمان های اداری 
و انجام کلیه امورات غسالخانه و اپراتوری و فروشندگی جایگاه CNG واجرائیات ساختمان به مدت یازده ماه شمسی )11 ماه( از تاریخ 
)1400/2/1 لغایت 1400/12/28(به طور یکجا و به صورت حجمی به شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری وحسن سابقه کاری و بیمه ای دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی حداکثر 
به مدت یک هفته )هفت روز کاری( جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع از شرایط و جزئیات کار به شهرداری اختیار آباد )امور مالی / امور قراردادها( به 

آدرس اختیار آباد خیابان امام جمعه مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشند.

م الف 7081

نوبت دوم

شركت  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

آگهي فراخوان 

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور در نظر دارد برای تأمین بخشی از نیاز مالی اجرای کمربندی غرب اندیمشک ، از تسهیالت مالی كه در چارچوب آیین نامه 
اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1387 )به شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( 

توسط تأمین كننده مالی فراهم می شود، استفاده نماید:
1.  موضوع فراخوان: تأمین مالی برای تكمیل / احداث کمربندی غرب اندیمشک

2.  بازپرداخت تسهیالت دریافتی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور 
بوده و طی مدتی که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد. 

تبصره:  محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیالت درچارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و با رعایت عقود 
اسالمی مندرج در آن خواهد بود.

3.تأمین كننده مالی باید مستنداتی اعم از 1( وجه نقد یا اسناد مالكیت با قابلیت نقدشوندگی باال 2( تائید اعتبار غیرمشروط از سوی بانك ها یا موسسات 
مالی و اعتباری معتبر 3( باالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یكی از پنج سال گذشته  4( ارزش دارائی های ثابت  ) منقول و غیر منقول( 

كه دال بر توانایی او در تأمین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه كند.
4.شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور پس از دریافت مدارک و مستندات نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام ، و از حائزین شرایط جهت 

حضور در فرایند انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت بعمل می آورد .
5.از عالقمندان دعوت می شود برای دریافت فرم های مربوطه و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز با همراه داشتن معرفی نامه رسمی 
به طبقه ششم اطاق 614  این شرکت به نشانی بزرگراه مدرس _ خیابان شهید وحید دستگردی)ظفر( _ خیابان شهید فرید افشار_ تقاطع بلوار آرش غربی 

مراجعه نمایند.

ارزیابی تأمين كنندگان مالي براي اجرای کمربندی غرب اندیمشک، مشمول و دارای 
مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده)56( 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)مصوب سال 1387(

م.الف 100

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه صدیقه رضایی به وکالت از اقای مهران سپهری برابر درخواست وارده بشماره 1101/۶۴۴ در مورخه 
1۴00/01/0۹ مبنی بر افراز پالک ۳۹۴۵اصلی بخش یک کرمان واقع در کرمان خیابان دارلک، کوچه شماره ۲ را به 
علت معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکا از طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسیله به استناد ماده ۶ آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که در پالک مزبور ذينفع هستند اعالم میدارد که افراز سهمی خواهان 
یک سهم مشاع از ۹ سهم ششدانگ پالک فوق الذکر مي باشد در مورخه 1۴00/0۲/1۹ روز دوشنبه ساعت 8 صبح در محل وقوع 
ملک مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می تواند در تاریخ ذکر شده در محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از 
انجام عملیات افراز نخواهد بود این آگهی مطابق ماده 1۷ آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه افراد ذینفع 

ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد. م الف ۳۶
تاریخ افراز روز یکشنبه مورخه 1۴00/0۲/1۹

عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان-  از طرف مصیب افشارمنش

آب را 
َهدر

ندهیم

نوبت اول



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1۹8۲   | یکشنبه  ۲۲ فروردین 1۴00  |4 بوم و َبر

کدام شهرها توانستند در برابر شکست کرونا موفق تر عمل کنند؟

شکست کرونا در شهرها با کلیدواژه رقابت
درآمد شهرها طی این دوران بین 15 تا 25 درصد کاهش یافته و این وضعیت در شهرهای آفریقایی بسیار بحرانی تر 

بوده و حتی به 65 درصد رسیده است

شهرها بر انجام اقداماتی که 
به خوبی قادر به انجامشان 
هستند، متمرکز می شوند. 

شهرهای رقابتی در سه زمینه 
تولید، ایجاد مشاغل و توسعه 

بسیار موفق عمل می کنند. 
در کشورهای آفریقایی، مردم 
اغلب بر این باورند که وجود 
مشاغل درازمدت به عملکرد 

مراکز تجاری نظیر بخش تولید 
بستگی دارد

|  
DH

A 
 |

شورای شهر قرچک 
منحل شد 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قرچک 
گفت: شورای شهر قرچک به دلیل مسائل 

مالی ۶ نفر از اعضای آن منحل شد.
قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  مهر،  به گزارش 
دادستان  دوستی نژاد،  سعید  قضائیه، 
عمومی و انقالب شهرستان قرچک از انحالل 
شورای شهر قرچک به دلیل مسائل مالی ۶ 
نفر از اعضای آن خبر داد و بیان کرد: پیرو 
مالی  تخلفات  بر  مبنی  واصله  گزارش های 
برخی از اعضای شورای شهر قرچک موضوع 

قرار گرفت. دادستانی  کار  در دستور 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قرچک 
الزم  مدارک  و  اسناد  جمع آوری  با  افزود: 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  توسط 
تاکنون ۶ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل 
و  احضار  قضایی  دستگاه  به  مالی  مسائل 

شدند. اتهام  تفهیم 
او تاکید کرد: برای این ۶ نفر قرار نظارت منع 
امر  این  در جلسات صادر شده که  شرکت 

موجب انحالل شورا می شود.
سایر  کرد:  اضافه  پایان  در  دوستی نژاد 
پرونده  این  خصوص  در  نیز  شورا  اعضای 
متعاقبًا  تکمیلی  اطالعات  و  احضار شده اند 

می شود. اعالم 

ساخت و سازهای غیرمجاز 
در قزوین تخریب شد 

استان  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس 
ساخت و ساز  فقره   ۳1 تخریب  از  قزوین 
استان  زراعی  و  باغی  اراضی  در  غیرمجاز 
در شهرستان های قزوین و بوئین زهرا خبر 

داد.
به گزارش  ایلنا، فاطمه خمسه با اعالم این خبر 
گفت: بیش از ۹ هکتار از زمین های کشاورزی، 
تخریب  با  قزوین  استان  زراعی  و  باغی 
آزادسازی  غیرمجاز،  ساخت وساز  فقره   ۳1
استان  جهاد کشاورزی  سازمان  رئیس  شد. 
گفت: از این بناهای تخریب شده ۲8 مورد 
مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان قزوین 
در محدوده روستاهای زویار و ناصرآباد و ۳ 
شهرستان  در  هجیب  روستای  به  هم  مورد 
افزود:  خمسه  داشت.  اختصاص  بوئین زهرا 
قلع و قمع این بناها در اراضی کشاورزی در 
راستای اجرای تبصره ۲ قانون حفظ کاربری 
اراضی باغی و زراعی و با حضور نمایندگان امور 
اراضی، دادستانی، نیروی انتظامی و راهداری 

عملیاتی شد.

گرد و غبار در آسمان 
کهگیلویه و بویراحمد 

هواشناسی  کارشناس  کارشناس 
در  گردوغبار  تشکیل  از  کهگیلویه و بویراحمد 
آسمان این استان خبر داد. به گزارش ایلنا، 
ولی بهره مند کارشناس اداره کل هواشناسی 
بیست  گفت:  کهگیلویه و بویراحمد  استان 
پدیده  دلیل  به  افقی  دید  فروردین،  یکم 
سی  دوگنبدان،  شهرهای  در  گرد و خاک 
سخت و منطقه امامزاده جعفر)ع(، هشت 
کیلومتر گزارش شده و دید افقی در شرایط 
نظر  براساس  است.  کیلومتر   10 عادی 
تنفسی،  عروقی،  قلبی  بیماران  کارشناسان 
زنان باردار، کودکان و سالمندان در زمان بروز 
پدیده ریزگرد نباید از خانه بیرون بروند. طی 
امروز و فردا با توجه به تشکیل گرد و غبار بر 
روی کشور عراق احتمال وقوع گرد و غبار در 
انتظار  از  دور  نیز  استان  مناطق  از  ای  پاره 
استان  هوای  دمای  پیش بینی  نیست. 
کهگیلویه و بویراحمد در امروز برای دوگنبدان 
۳۲، امامزاده جعفر۳۲، دهدشت ۳۲، لیکک 
درجه   ۲0 سخت  سی  و   ۲۲ یاسوج   ،۳۲

است. شده  گزارش  سانتی گراد 

پلیس با فروشندگان 
سیار برخورد می کند

طرح  اجرای  از  پایتخت  پلیس راه  رئیس 
در  سیار  فروشندگان  خودروهای  با  برخورد 

داد. خبر  تهران  اصلی  محورهای  حاشیه 
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس، سرهنگ  
نورهللا خادم رئیس پلیس راه تهران بزرگ از 
طرح پلیس راه مبنی بر برخورد با خودروهای 
فروش کاال در حاشیه محورهای اصلی خبر 
داد و گفت: یکی از مشکالتی که در حاشیه 
محورهای اصلی تهران وجود دارد و در بروز 
موجب  و  داشته  نقش  ترافیکی  گره های 
کاهش ایمنی تردد و بروز تصادفات جرحی 
و بعضا فوتی شده است حضور خودروهای 
فروش کاال در حاشیه جاده ها و محورهای 
اصلی است. او گفت: این موضوع پلیس راه 
حضور  با  سال  ابتدای  از  تا  مصمم کرد  را 
تیم ها و تذکر و اعمال قانون ، از بروز حوادث 
و آسیب های موجود در محورها کاسته و این 

موضوع را ساماندهی کند .

پسماند

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند تهران:

 پروتکلی برای واکسیناسیون کارگران افغانستانی
اعالم نشد

کارگران  از  نفر   100 حدود  واکسیناسیون 
یک  در  گذشته  روز  پسماند،  بخش 
شد.  انجام  کهریزک  محدوده  در  درمانگاه 
این حال طبق گفته مسئوالن هنوز هیچ  با 
بخشنامه ای از طرف وزارت بهداشت، درباره 
بخش  افغانستانی  کارگران  واکسیناسیون 

است. نشده  ابالغ  آن ها  به  پسماند 
به گزارش خبرنگار»پیام ما«، سرانجام قرعه 
کارگران  و  پاکبانان  نام  به  واکسیناسیون 

بخش پسماند پایتخت هم رسید و دیروز 
واکسیناسیون  فروردین،  یک  و  بیست 
پاکبانان  از  تعدادی  و  عفونی  پسماند  کادر 
تهران  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
به  زیرا  بسته  درهای  البته پشت  آغاز شد، 
نشد  داده  اجازه  و خبرنگاری  هیچ عکاس 
درمانگاه  در  واکسیناسیون  مراحل  از  تا 

کند. تهیه  خبری  تصویر 
معاون  جعفری ورامینی،  امیرحسین   

پسماند،  مدیریت  سازمان  برنامه ریزی 
اولویت های  کند،  روند  از  انتقاد  با 
را  پسماند  بخش  کارگران  واکسیناسیون 
گرفته،  صورت  باهماهنگی های  داد:  شرح 
امروز در فاز اول حدود ۲00 نفر را واکسینه 
می کنیم و این روند به صورت فاز بندی شده 
ادامه دارد. او با بیان اینکه اگر واکسن در 
در  تاکید کرد:  شود،  تامین  بعدی  مراحل 
 1000 برای  شود  تامین  واکسن  صورتی که 

الی 1۲00 نفر عملیات تزریق واکسن انجام 
با  مرتبط  اینها  از  نفر  دویست  می شود که 
پسماند پزشکی هستند و 1000 نفر در مرکز 
که  می کنند  فعالیت  پسماندها  پردازش 

می کنیم. تکمیل  را  این ها 
مدیریت  کادر  کل  دیروز  او  گفته  به  بنا 
شدند.  واکسینه  عفونی  و  پزشکی  پسماند 
هفته  تهران  پاکبانان  واکسیناسیون  اما 
نیست  مشخص  هنوز  اما  شد  آغاز  گذشته 
ایمن  کرونا  ویروس  برابر  در  تعدادی  چه 
واکسیناسیون  کرد:  تاکید  جعفری  شدند، 
تهران کار  مختلف  مناطق  در  پاکبانانی که 
مواجه  پسماندها  با  روز  هر  و  می کنند 
تزریق  است.  بعدی  اولویت  در  هستند 
روند  اما  است  شده  آغاز  آن ها  به  واکسن 

خود  تا  است  نیاز  و  نیست  منسجم  آن 
هماهنگ  مناطق  بهداشتی  مراکز  با  مناطق 

. کنند
سایر  یا  پسماند  پردازش  بخش  در  اما 
زباله،  دفع  و  جمع آوری  بخش های 
هم  را  افغانستانی  کارگران  پیمانکاران 
پاکبانان هم  از  استخدام می کنند، تعدادی 
واکسن  هم  افراد  این  آیا  افغانستانی اند، 
پاسخ  در  جعفری  می کنند؟  دریافت  کرونا 
وزارت  »پیام ما« گفت:  به  پرسش  این  به 
این خصوص  در  را  پروتکلی  بهداشت هنوز 
اعالم نکرده است و تنها افرادی که کدملی 
می شوند.  واکسینه  دارند  شناسایی  کد  و 
پروتکل ها  طبق  اما  ندارد  تفاوتی  ما  برای 
اولویت با افرادی است که شناسنامه دارند.

پاندمی  در  است،  نوشته  این باره  در  ایمنا 
ملی  قرنطینه های  چون  اقداماتی  کووید1۹ 
قابل  طور  به  را  شهرها  مرزها،  بستن  تا 
در  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  توجهی 
گزارشات متعدد آمده که درآمد شهرها طی 
کاهش  درصد   ۲۵ تا   1۵ بین  دوران  این 
یافته و این وضعیت در شهرهای آفریقایی 
درصد   ۶۵ به  حتی  و  بوده  بحرانی تر  بسیار 
رسیده است. این روزها، مدیران شهری در 
گوشه و کنار دنیا با مسائل رکود اقتصادی، 

موارد،  برخی  در  و  فرسوده  زیرساخت های 
پنجه  و  کاهش جمعیت شهرنشینی دست 
نرم می کنند و در تالشند ضمن مهار شیوع 
کووید 1۹، تبعات این بحران ها را در زندگی 

برسانند. حداقل  به  شهری 
بدیهی است که شهرهایی که درآمد خود را 
گردشگری،  نظیر  فعالیت  یک  مدیون  تنها 
طی  هستند،  حمل و نقل  و  مهمان پذیری 
را  آسیب پذیری  بیشترین  کرونا  دوران 
شده  اعمال  قرنطینه های  شده اند.  متحمل 

اقتصادهای  بیماری،  این  شیوع  مهار  برای 
منبع  ضروری  بخش  که  را  غیررسمی 
درآمدی بسیاری از شهرهای جهان هستند 
مالی  امنیت  و  مواجه کرده  جدی  رکود  با 

است. انداخته  خطر  به  را  کارگران 

ائتالف ها به کمک شهرها آمدند 
شهرهای رقابتی اما در این بین، بسیار 
کرده اند؛  عمل  دنیا  نقاط  سایر  از  موفق تر 
ویروس  انتشار  از  پیش  سال ها  آن ها 
مداخالت  مجموعه  یک  از  جهان،  در  کرونا 

و  مقررات  بین  رقابت پذیری  افزایش  برای 
نهادها، زیرساخت و زمین، مهارت و نوآوری 
در  بهره گرفته اند.  مالی  امور  و  پشتیبانی  و 
واقع چنین شهرهایی توانسته اند با موفقیت 
عمومی  و  خصوصی  سرمایه گذاران  تمام 
را  استراتژی ها  نهایت  در  و  کنند  جذب  را 
از  رقابتی  شهرهای  کنند.  تبدیل  عمل  به 
شفاف  اقتصادی  توسعه گرای  نگرش  یک 
مکمل  یک  همچون  که  هستند  برخوردار 
و  زیست  محیط  به  آن ها  نگاه  بهبود  برای 

می کند. عمل  نیز  جامعه 
ائتالفات خود برای حل  از  شهرهای رقابتی 
سیاست گذاران  می گیرند.  بهره  بحران ها 
مشغول  پیچیده  شبکه  یک  در  عمومی 
ایجاد  با  می توانند  و  هستند  فعالیت 
محیط  و  یکدیگر  بین  مختلف  پیوندهای 
بهبود  برای  خود  عملکرد  توانایی  شهری، 
به  دهند.  افزایش  را  شهرها  بیشتر  هرچه 
عنوان مثال مقام رسمی کالن شهر کویمباتور 
هند، بر سرعت اجرای قرنطینه ها و اقدامات 
انتقال  زنجیره  شکستن  هم  در  برای 
طریق  این  از  کرد  تاکید  کرونا  ویروس 
موفق تر  بسیار  آن  شیوع  مهار  در  توانست 
بدیهی  عمل کند.  هندی  شهرهای  سایر  از 
مؤثر  روش  تنها  ائتالفات،  ایجاد  است که 
به شمار می رود که  بحران کووید1۹  در حل 
این  در  توانستند  جهان  رقابتی  شهرهای 
کنند. پیاده  کارآمد  استراتژی هایی  زمینه 

موفقیت شهرهای ثانویه در گرو 
برنامه ریزی بود 

موفق تر  بحران،  زمان  در  ثانویه  شهرهای 
صنعتی  شهر  برنامه ریزان  می کنند.  عمل 
جای  به  گرفتند  تصمیم  فرانسه  پوآسی 
اقدامات  ارشد  مقامات  بمانند  منتظر  اینکه 
این  در  کرونا  ویروس  مهار  جهت  را  الزم 
ایجاد  به  خود  کنند،  اعمال  کوچک  شهر 
مراکزی برای واکسیناسیون کرونا بپردازند. 
ترکیه که  در  عینتاب، شهری  غازی  مدیران 
به  نیز  سوریه ای  پناهندگان  پذیرش  مرکز 
حساب می آید، همزمان با اجرای پروژه های 
هدف  با  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
و  دارویی  خدمات  شهر،  بیشتر  توسعه 
غربی کشور  شمال  برای  را  زیادی  درمانی 

آوردند. فراهم  سوریه 
شهرها بر انجام اقداماتی که به خوبی قادر 
می شوند.  متمرکز  هستند،  انجامشان  به 
ایجاد  تولید،  زمینه  رقابتی در سه  شهرهای 
مشاغل و توسعه بسیار موفق عمل می کنند. 
بر این  در کشورهای آفریقایی، مردم اغلب 
باورند که وجود مشاغل درازمدت به عملکرد 
بستگی  تولید  بخش  نظیر  تجاری  مراکز 
از  می توانند  شهرها  نیست که  شکی  دارد. 
را  مشاغل  ایجاد  مختلف،  مداخالت  طریق 
اجرای  بر  تمرکز  حال  این  با  تسهیل کنند 
را  بیشتری  شدنی، کامیابی  عمل  ایده های 
مدیران  داشت.  خواهد  پی  در  آن ها  برای 
شهر  بزرگ ترین  و  پایتخت  فری تاون، 
کارگران  کردند  تالش  سیرالئون  کشور  در 
غیررسمی را در رفع انسداد زهکشی ها، تمیز 
کردن خیابان ها و مدیریت دفع پسماندهای 
نرخ  طریق،  این  از  و  گیرند  به کار  شهری 

برسانند. حداقل  به  را  شهر  در  بیکاری 

ساختار شهرها در برابر کرونا کمر خم کرد. بعضی شهرها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و تعدادی دیگر توانستند خود را از مهلکه نجات 
دهند. منابع درآمدی در شهرها محدود شد، زیرا فضاهای تفریحی و فرهنگی در اقصی نقاط دنیا تعطیل شدند، باشگاه های ورزشی تحت 
مدیریت شهرداری ها به دلیل محدودیت های کرونایی بسته شدند. طبق بررسی پژوهشگران، درآمد سالیانه شهرها در دوران کرونا، بین 
15 تا 25 درصد کاهش یافت که این میزان در شهرهای آفریقایی به 65 درصد نیز رسید. در این میان اما یک گروه از شهرها، از دیگر 

شهرها در کنترل شیوع بحران کرونا، موفق تر عمل کردند، شهرهای رقابتی. اما شهرهای رقابتی چه ویژگی هایی دارند؟ 

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومی
مورخ   1135 شماره  مصوبه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 

1399/12/28 شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به  تامین نیروی انسانی جهت 
امور اداری و خدمات عمومی  از طریق  برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از 
کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت  اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختی یا 
به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری  

روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/02به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم  نمایند.

تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی 
به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم 
پاکات تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 1400/02/02 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه 

مورخ  1400/02/04 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه 
می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است . شماره تلفن های تماس 

034-34258701 -5 روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای (

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان در نظر دارد عملیات اجرایی خط انتقال آب و احداث مخزن در مناطق 
عشایری حاجی آباد جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با جزئیات 
الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه  با بهره گیری از سامانه تدارکات  مندرج در اسناد مناقصه 
متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یادش شده به 

نشانی  www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به پیشنهاد خود اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد: 1400/1/25
مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/02/06

زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/02/07
اطالعات تماس دستگاه های مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها الف: اداره کل امور عشایر جنوب کرمان به نشانی جیرفت - بلوار امام خمینی )ره( روبه روی سپاه 

پاسداران تلفن 03443313828 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

۲00000۴۷81000001
عملیات اجرایی خط انتقال آب و احداث 
مخزن در منطقه عشایری حاجی آباد 
جبال بارز جنوبی شهرستان عنبرآباد

۳۷۷.۹۵۷.000 ریالضمانتنامه بانکی

نوبت اول
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی 

و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
شماره   اصالحی  رای  و   1۳۹8/8/1۴  -1۳۹8۶0۳1801100۹8۹1 شماره   رای   برابر 
1۳۹8۶0۳1801101۲۲۹۷- 1۳۹۹/۹/1۴ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  سراتصرفات  ملک صومعه  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و 
سید خلیل فاضلی امندانی فرزند اکبر  به شماره  شناسنامه ۳ صادره از  صومعه سرا  در ششدانگ  یک قطعه  
زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی بمساحت ۲۲۲۴ متر مربع  پالک ۳۳۵ فرعی  از 10 اصلی  مفروز  و مجزی 
شده از  پالک ۶ و 10۲ فرعی  از 10  اصلی  واقع  در قریه  امندان بخش ۲۵ گیالن خریداری  از مالکیت  گل آقا  
راجیان  و نسق  احمد  اقبال  طلب محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض   آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت  روز     1۵
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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 و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/۲۲
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/۲/۵

910/42- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  1۳۹۹۶0۳1801101۴۷۶8- 1۳۹۹/11/۲0 
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
متقاضی  محسن پورمیرزا فرزند علی به شماره  شناسنامه 1۴۶0 صادره 
از صومعه  سرا در سه  دانگ  مشاع  ششدانگ  یکباب  دکان  بمساحت 
18/۲۷  متر مربع  پالک 1۳۵ شهری  اصلی  واقع  در شهر  صومعه  سرا 
بخش ۲۲ گیالن خریداری از مالکیت  ستاد اجرائی  فرمان امام ) ره( 
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ 
اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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 و 
رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/1/۲۲
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/۲/۵

910/50- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: آقای غالمرضا عسکری طرزی با وکالت خانم 
ملیحه فروزانفر به طرفیت خواندگان ورثه مرحوم علی 
علیرضا، طاهره، صدیقه،  فرشته، محمدرضا،  بنامهای  اکبر محمودی 
محمود و عبدالرضا همگی محمودی و خانم فاطمه جدیدی همگی 
مرحوم  ورثه  الزام  تقاضای  خواسته  به  دادخواستی  المکان  مجهول 
علی اکبر محمودی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم 
ده  در  واقع  1۶ کرمان  بخش  اصلی   ۲ از  1۴۵8فرعی  شماره  پالک 
ملک شهرستان کوهبنان و پرداخت خسارت و هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل به شماره پرونده ۹۵0۹۹8۳88۶۲00۲۳۴ به دادگاه 
ساعت   1۴00/0۳/۲۴ تاریخ  به  رسیدگی  وقت  لذا  است  نموده  ارائه 
و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  است  شده  تعیین   11
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  خواهان  درخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار 
اطالع از مفاد آن به شعبه اول دادگستری عمومی حقوقی کوهبنان 
و  دادخواست  نشانی کامل خود نسخه دوم  اعالم  مراجعه و ضمن 
رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت   ، دادخواست  ضمائم  

حاضر گردد. م الف ۳
شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان کوهبنان

 معاون برنامه ریزی سازمان 
مدیریت پسماند: وزارت 

بهداشت هنوز پروتکلی را 
درباره واکسیناسیون کارگران 

افغانستانی اعالم نکرده است 
و تنها افرادی که کدملی و 

کد شناسایی دارند واکسینه 
می شوند



1۹8۲ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       1۴00 فروردین   ۲۲ یکشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: 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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محوطه باستانی »شوش« / ایسنا

| دبیرستان شریعتی زنجان |
دبیرستان شریعتی زنجان ، یکی از اماکن تاریخی 
شهر بزرگ زنجان است . این بنا دارای نقشه ای به 
شکل مربع مستطیل و در جهت شرقی و غربی 
بوده که ورودی اصلی آن به طرف جنوب است، این 
مدرسه در محله قدیمی یوخاری باشی )محله باال( 
قرار گرفته و بعد از دبستان توفیق و دبیرستان ملی 
سعادت که در تاریخ 1۳0۴هجری شمسی ساخته 
مقطع  در  مدرسه  بزرگترین  و  سومین  اند ،  شده 
پهلوی  دوران  در  که  می شود  محسوب  متوسطه 
سال 1۳1۳  به  آن  ساخت  پایان  و  شده  ساخته 
هجری شمسی بازمی گردد. درحال حاضر در ضلع 
شمال شرقی بافت قدیمی و در مرکز شهر فعلی 
زنجان در کنار یکی از خیابان های اصلی )حدفاصل 
چهارراه سعدی و دروازه رشت ( واقع شده است .
سبک و ساخت بنا الهام گرفته از سیاق سنتی یک 
ایوانی با پالنی به شکل مستطیل بوده و مساحتی 
بالغ بر ۳0 هزار و 8۲0 متر مربع دارد، زیربنای آن سه 
هزار متر مربع بوده که دارای 18کالس درس چهار اتاق 
اداری و همچنین دو واحد آزمایشگاه،کارگاه،کتابخانه 
و سالن اجتماعات و انبار است که همگی گویای 

عظمت و اهمیت بنا در قالب فرهنگی و آموزشی 
آن است.بنای فرهنگی تاریخی مدرسه شریعتی در 
نمای خارجی دارای پوشش آجرکاری ساده است 
که فضاهای ورودی و پنجره ها را با قوسی جناغی در 
میان گرفته که تزئینات آن در تنها ایوان مدرسه به 

نقطه اوج خود می رسد .
وجود محرابی هایی به صورت متقارن بر بدنه داخلی 
تزئینات پرکار در  با مقرنس کاری آجری و  ایوان 
سطوح ایوان به صورت تکنیک کاشی معرق و تلفیق 
آجر و کاشی مزین به انواع موتیف های هندسی و 

نگاره های انتزاعی گیاهی سقف و نمای خارجی متاثر 
از مکتب هنری کاشی کاری دوران متاخر قاجار جلوه 
خاصی به ایوان نمای ورودی بنا بخشیده ، تزئینات 
در نمای داخلی بر روی پوشش اندود گچی اعمال 
شده و شامل نگاره های گیاهی )گل وبوته( و خطوط 
نستعلیق با تکنیک تزئینی برجسته، تو پر مشبک 
همراه با قاب بندی هایی که بر بخش هایی از سطوح 
سقف و دیوارها و فضای ورودی اجرا شده که حاوی 
بلند  و  عالی  مضامین  با  زبان فارسی  به  اشعاری 

اخالقی و ادبی است./سیری در ایران

نمایشگاه مجازی New Vision با کیوریتوری کیتی نیس توسط مجله 
آنالین هنر معاصر  Vantage Art Projects  با هدف کشف شیوه ها و 
رویکردهای مختلف هنرمندان فعال در زمینه Post-digital  در حال برگزاری 
است. در این نمایشگاه یک هنرمند ایرانی نیز حضور دارد و آثاری از یوشا 
بشیر در کنار ۲۵ هنرمند از کشورهای مختلف به نمایش درمی آید./ هنرآنالین

است  ایران  منطقه ای  حوضه های  كوچک ترین  از  یكی  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه 
به  و  را جمع آوری کرده   غربی  و  آذربایجان شرقی  استان های  از  قسمتی  آب های  كه 
واقع شده  ایران  در شمال غربی  ارومیه  دریاچه  آبریز  می ریزد. حوضه  ارومیه  دریاچه 
كه از نظر جغرافیایی بین مدار ۳۵ درجه و ۴0 دقیقه تا ۳8 درجه و ۲۹ دقیقه عرض 
گرفته  قرار  شرقی  طول  دقیقه   ۵۳ و  درجه   ۴۷ تا  دقیقه   1۳ و  درجه   ۴۴ و  شمالی 
معادل  مربع،  ۵۲000 کیلومتر  از  بیش  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  مساحت  است.  
۳.۲1 درصد مساحت كل كشور است . ۹000  كیلومتر آن را مناطق مسطح و دشتی و 
ارومیه  دریاچه  را  ۷800 كیلومتر مربع  و  مناطق كوهستانی  را  آن  ۳۵۲00 كیلومتر مربع 
قسمت های  حوضه  این  سرزمینی  نظر  از  می دهد.  تشكیل  حاشیه ای  باتالق های  و 
از  وسیعی  نسبتًا  )بخش  شرقی  آذربایجان  استان  غربی  جنوب  و  غربی  و  مركزی 
)نیمه  آذربایجان غربی  استان  از  نیمی  حدود  كیلومترمربع(،   1۹000 تقریبًا  استان 
استان كردستان)حدود  شمال  از  قسمتی  ۲1۵00 كیلومترمربع(،  تقریبًا  استان  جنوبی 

می شود. شامل  را  زنجان  استان  از  محدودی  بسیار  بخش  و  ۵000 كیلومترمربع( 
منابع تامین كننده آب در این حوضه عمده بارندگی ناشی از جریان های هوای مرطوبی 
از  حوضه  رودخانه های  می شود.  منطقه  وارد  مدیترانه  و  باختر  سمت  از  كه  است 
دارای  و  برف  از  پوشیده  سال  ایام  اغلب  در  می گیرند كه  سرچشمه  بلندی  كوه های 
هستند.  فصلی  و  دائم  صورت  به  روان  آب  جریان های  و  دائمی  سارهای  چشمه 
به منابع تامين كننده آب آن ها در شرق و غرب  آبریز بسته  رودخانه های این حوضه 

می شوند. دیده  مختلف  صورت  دو  به  دریاچه 
1. رودخانه های شرق و جنوب شرق دریاچه كم از منابع پر آب مانند ارتفاعات سهند و 
سبالن و چهل چشمه كردستان نشات می گیرند و دارای مسیری به نسبت طوالنی تری 

و دائمی هستند. تلخه رود، زرینه رود، سیمینه رود، صوفی چای.
۲. رودخانه های غربی، جنوب غربی و شمال دریاچه كه دارای مسافتی كوتاه تر و آب 

۳10 تمآب كم تری هستند. گدارچای، نازلوچای، زوالچای. / نشریه 

مازندرانی ها در چهار طرح فروش فصلی کتاب سال 1۳۹۹ با خرید بیش 
از ۲۷ میلیارد ریال کتاب استقبال بسیار خوبی از خرید یارانه ای کتاب 
پرفروش کتاب  استان های  بین  در  استان  این  و سبب شدند  داشتند 
طرح های فصلی قرار بگیرد. طرح های فصلی فروش یارانه ای کتاب  به 

منظور رونق بازار کتاب و ترویج کتابخوانی برگزار می شود./ ایرنا

نوشین،  عبدالحسین  از  برجای مانده  آثار  از  دیگران« که  و  »خان  رمان 
درباره  بلند  مقاله ای  همراه  به  است  تئاتر  نام آشنای  هنرمند  و  نویسنده 
تعلیقات به کار گرفته شده توسط او و نقدی بر آثارش به قلم سید مسعود 
هاشمی و حسین کریمی به چاپ رسیده است. این رمان در ۲۳۷ صفحه و 
با قیمت ۵۹ هزار تومان توسط نشر سیب سرخ منتشر شده است. /ایسنا

محمدعلی  نوشته  اساس  بر  نامدار«  »امیر ارسالن  رادیویی  نمایش 
نقیب الممالک در بیست و پنج قسمت سی دقیقه ای به صورت نمایش 
رادیویی تنظیم شده است. تنظیم و کارگردانی این اثر را جواد پیشگر 
به عهده داشته است. این نمایش رادیویی بر روی رادیو نمایش منتشر 

هنرآنالین می شود./ 

روز جمعه سه فضانورد توسط موشک سایوز زمین را به 

ترک کردند. بین اللملی  فضایی  ایستگاه  مقصد 

ساعت ۳:۴۲ بامداد به وقت منطقه زمانی شرقی  )1۲:1۲ 

 18-MS موشک  آوریل   ۹ جمعه  روز  تهران(  وقت  به 

 » )Mark Vande Hei( سایوز با حضور »مارک وند هی

فضانورد ناسا و دو فضانورد سازمان فضایی فدرال روسیه 

و   »  )Oleg Novitskiy(نویتسکی »اولگ  نام های  به 

»پیوتر دوبروف )Pyotr Dubrov(« با موفقیت از پایگاه 

فضایی  ایستگاه  مقصد  به  قزاقستان  بایکونور  فضایی 

بین المللی پرتاب شد و زمین را ترک کرد.

این سه نفر یک سفر سریع السیر سه ساعته را به مدار 

وقت  به  صبح   ۷:0۵ ساعت  در  و  دادند  انجام  زمین 

سفینه  تهران(  وقت  به  شرقی)1۵:۳۵  زمانی  منطقه 

خود را متصل کردند و به هفت خدمه حاضر در ایستگاه 

فضایی بین المللی که در حال حاضر در ایستگاه فضایی 

پیوستند. می کنند،  کار  و  زندگی  بین المللی 

سالگرد  شصتمین  از  قبل  روز  چند  درست  پرتاب  این 

یوری  شد.  انجام  یوری گاگارین  تاریخی  فضایی  پرواز 

 1۹۶1 آوریل   1۲ روز  در  روسی  فضانورد  الکسی یویچ 

و  رفت  فضا  به  ُوستوک-1  فضاپیمای  توسط  میالدی 

کامل  به طور  دور  یک  را  زمین  مدار  دقیقه   108 به مدت 

ایسنا پیمود./ 

| هنرهای تجسمی | | چاپ و نشر | | ادبیات | |  تئاتر  |

فضانوردان جدیدی به ایستگاه فضایی 
بین المللی رفتند

حوضه های آبریز ایران
حوضه آبریز دریاچه ارومیه

آبخوان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

 فراخوان مناقصات عمومی  
یک مرحله ای 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
  “ www.setadiran.ir “ گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 01/24/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ  01/28/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز یکشنبه مورخ  02/12/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ  02/13/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی 
: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک 

صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 

و 85193768

نوبت اول

مبلغ تضمين نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
فهرست بها)لاير(

۲۴/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 
کلجک و نرگسان)تجدید( )همراه با ارزیابی کیفی(
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1۵/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی)روستای زارین(

)تجدید۳(
۵،۴۹0،000،000۲۷۴،۵00،000

۳۳/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات خاکی محور دولت آباد بهرآسمان و 

زمین حسین)تجدید( )همراه با ارزیابی کیفی(
1۷،000،000،0008۵0,000,000

۳1/الف/۹۹/۴۶
تکمیل پل محمدآباد تیاپ منوجان به میزان ۳ 

دهانه ۶ متر)تجدید(
۶،۶۲۷،۵۵۴،۳8۶۳۳1،۳۷۷،۷1۹

راهداری 
سال ۹۹

1۹/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت )بخش 
اسفندقه و نراب –رمون و ساغری()تجدید۳(

)همراه با ارزیابی کیفی(
1۶،000،000،000800,000,000
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۲1/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 

میجان شهرستان جیرفت)تجدید۳()همراه با 
ارزیابی کیفی(

۶،۴۵0،000،000۳۲۲,۵00,000

۲۲/الف/۹۹/۴۶
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 
نراب - رمون شهرستان جیرفت)تجدید۳()همراه 

با ارزیابی کیفی(
۴،00۲،۹۲۹،۴۶8۲00,1۴۶,۴۷۳


