
رئیس جمهوری:

ظرف هفته های آینده 
اولین محموله واکسن 
می رسد

شورای شهر تصویب کرد

نام خسرو سینایی
 روی میدانی در تهران 

نام خسرو سینایی، جمیله شیخی، بدیع الزمان فروزانفر 
بر خیابان های تهران قرار گرفت. به گزارش ایسنا، اعضای 
شورای شهر تهران در دویست و شصت و پنجمین جلسه 
شورای اسالمی شهر تهران پنجاه و هفتمین صورتجلسه 
کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران را 

در دستور کار خود داشتند.

با شکایت یک وکیل
از رئیس سازمان محیط زیست

صدور مجوز پرورش 
ماهی تیالپیا متوقف شد

شکایت یک وکیل دادگستری از معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دادسرای 
کارکنان دولت درباره صدور مجوز برای پرورش ماهی 
»تیالپیا« پس از یک سال به توقف صدور مجوز آن 

انجامید. 

مجلس در یک روز، دو کارت زرد
به وزیر امور خارجه داد

ظریف: ابزار ما مذاکره 
مصاحبه و ائتالف  سازی است

مجلس شورای اسالمی ایران روز سه شنبه، ۳۰ دی ماه، در 
پی عدم رضایت دو نماینده، به محمدجواد ظریف، وزیر 
مورد مصاحبه  در  یکی  داد.  زرد  دو کارت  امور خارجه، 
دیپلماسی  موضوع  با  دیگری  و  اشپیگل  با  ظریف 
اقتصادی در وزارت خارجه. محمد جواد ظریف در جلسه 
علنی صبح دیروز مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به 
سوال محمدجواد کریمی قدوسی درباره ی مصاحبه او با 
مجله اشپیگل و اینکه چرا سه هفته بعد از شهادت سردار 
سلیمانی »کد مذاکره با آمریکا را داده«، گفت: »ابتدا این 
را بگویم، این که من نتوانستم برای پاسخگویی به این 
سوال خدمت دوستان نماینده در کمیسیون شرف یاب 
شوم اصال جسارت به مجلس شورای اسالمی نبوده بلکه 
به دلیل مشغولیات بوده که گاهی امکان حضور به این 
البته کمیسیون بار دوم بود که  دلیل فراهم نمی شود، 
برنامه ریزی می کرد ولی من نتوانستم خدمت برسم و 

دلیلش اجالس سران آستانه بود.«

400 هزار کامیون فرسوده باید اسقاط شود
  رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: هزینه  راهکارهای کاهش منابع آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا:

| کارشناس محیط زیست |
| مهدی شیرخانی |

فاضالب بندرعباس 
و تهدید تنوع زیستی 

موضوع فاضالب بیش از دو دهه است که 
بندرعباس  در شهر  ویژه  به  و  در هرمزگان 
روی میز تمام دولت ها بوده، همه مدیرانی 
و  و شهرداری  زیست  محیط  حوزه  در  که 
از سوی  آمده اند،  روی کار  فاضالب  و  آب 
مردم نهاد(  )سازمان های  سمن ها  و  مردم 
موجود  وضعیت  رفع  برای  انگیزه هایی 
سال  دو  حدود  دادند.  قرار  کار  دستور  در 
گرفت  شکل  جدی  امیدواری های  پیش 
برای  تقبل کرد که  آلمانی  شرکت  یک  و 
و  کند  اقدام  بندرعباس  فاضالب  تصفیه 
برای مصارف شهری و کشاورزی و صنایع 
اما  استحصال کند.  خاکستری  آب  غرب 
نرسید. نتیجه  به  دالیلی  به  پروژه   این 
کرانه  در  که  شیرین کن هایی  آب  امروز 
ساحلی خلیج فارس در حال شیرین سازی 

 در در  بندرعباس تصفیبندرعباس تصفیهه خانه اصالح نشد و فاضالب هنوز خانه اصالح نشد و فاضالب هنوز  به دریا مبه دریا میی  ریزدریزد

محیط زیست: مواد آلی آبی که از تصفیه خانه خارج می شود
 و به دریا می ریزد 3 برابر حد استاندارد است

یک دریا فاضالبیک دریا فاضالب
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نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رفع 
ایرادات طرح اصالح ساختار بودجه درباره نحوه توزیع 
اعتبارات استانی خبر داد و گفت: »طرح اصالحی برای 

به گزارش  می شود.«  ارسال  علنی  صحن  به  تصویب 
ایرنا، محمد خدابخشی با تشریح نشست عصر سه شنبه 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: »ایرادات شورای 

نگهبان نسبت به مصوبه برخی احکام مربوط به اصالح 
ساختار بودجه کل کشور با حضور »طحان نظیف« عضو 
حقوقدان شورای نگهبان،  کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه و تعدادی از نمایندگان استان های کم تر برخوردار 
مورد بررسی قرار گرفت.« او افزود: »پیش از این ۷ ایراد 
اصالح شده بود و در این نشست دو بند ۷ و ۸ که مراعا 

مانده بود، مورد بررسی و در نهایت حذف شد.« 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:
طرح اصالح ساختار بودجه به صحن علنی می رود

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی ۱93۰   | چهارشــنبه  ۱ بهمــن ۱399  |    قیمــت 5۰۰ تومــان   | 
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  اداره کل تدارکات و پشتيباني
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شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 
واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه دو مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید: 

آگهي تجدید دعوت به ارزیابی کیفی
)فراخوان عمومی دوم(  
مناقصه شماره: 99-7۰9-2

۱. شرح مختصر موضوع مناقصه:  تامین مالی،طراحی،تدارک،ساخت،بهره برداری و انتقال پروژه توسعه ایستگاه راه آهن اهواز
2. محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱399/۱۱/۱3 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت http://iets.mporg.ir   مراجعه نموده و یا 
به صورت حضوری جهت دریافت اسناد مبلغ پانصد هزار ) 5۰۰.۰۰۰ ( ریال به شماره شبا IR 7۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰6۴۰۰۴۰۰57۴7 با شناسه واریز 2۰3۰6۴۰7۴28۰5۰۰885۱3۴۴998۱۰۰۰۰ 
نزد خزانه بانک مرکزی به نام درآمد راه آهن قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واریز و به نشانی : تهران،میدان آرژانتین،بلوار نلسون ماندال،ساختمان شهدای راه آهن،طبقه دوم 

شرقی،اداره کل تدارکات و پشتیبانی،اداره امور قراردادها مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند.
3. محل و مهلت  تحویل اسناد:  

مهلت تحویل اسناد  تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه  مورخ 99/۱۱/28 بوده و محل تحویل مدارک تهران،میدان آرژانتین،بلوار نلسون ماندال،ساختمان شهدای راه آهن،طبقه 
دوم شرقی،اداره کل تدارکات و پشتیبانی،اداره امور قراردادها می باشد.

۴. ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار میبایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
 5. قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

6 .ارائه گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری پایه یک / ۱ رشته ساختمان و ابنیه و مشاوران دارای پایه یک/۱ رشته های شهرسازی یا ساختمانهای آموزشی بهداشتی و 
درمانی یا ساختمانهای مسکونی اداری تجاری صنعتی و نظامی یا معماری داخلی از سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران 

از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
 7. پس از ارزیابی کیفی از مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

شناسه اگهی 1۰۷9۳14

وزارت راه وشهرسازي  
رشكت راه آهن جمهوري 

اسالمي اريان )سهامي خاص(

وزارت راه وشهرسازي  
رشكت راه آهن جمهوري 

اسالمي اريان )سهامي خاص(

آگهي مزایده      
شماره 99/3/ز

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " شصت و پنج هزار تن نرمه و ضایعات گندله سنگ 
آهن با عیار 65% " را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرایط تحویل FOB و از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به  آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد  مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. آنالیز فیزیكی و شیمیایی محصول تولیدی در اسناد موجود 
می باشد. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی ۱۴ روز سه شنبه  مــورخ 99/۱۱/۱۴ در محــل دبیرخانه دفتر مرکزی 
این شرکت واقع در تهران- خیابان دکتر فاطمی- پالک 273 )روبروی هتل الله( می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات 
رأس ساعت ۱۱ مورخ 99/۱۱/۱5 در محل دفتر مرکزی این شرکت مقرر شده است.  شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

توجه: جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی الزامی می باشد

آگهی مناقصه  عمومی آگهی مناقصه  عمومی 

)آگهی مزایده شماره)آگهی مزایده شماره130130((

براي رسیدن به فردایي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/1۸الزامی می باشد .

*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 99/11/۰1  می باشد .

برساند.  به فروش  مزایده عمومی  از طریق  را  ، سنگین(  تعدادی خودرو )سبک  دارد  نظر  در  استان کرمان  در  دولتی  یک سازمان 
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت 

با شماره تلفن 3۱29۱۰33 و 3۱29۱۰3۴ - ۰3۴ تماس حاصل نماینده کسب اطالعات بیشتر 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه  مورخ 99/۱۱/۱  و حداکثر تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ 99/۱۱/۰8 خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱9  روز شنبه  مورخ  99/۱۱/۱8خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت ۱۰ صبح  روز یکشنبه مورخ 99/۱۱/۱9 خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 76۱88۱5676
تلفن تماس : 5-32۱۱۰۴۰3 داخلی ۱۰63

تاریخ ۱399/۱۱/۰6لغايت ۱399/۱۱/۰8از  از  روز  بمدت 3  بازدید؛  -زمان 
پاکات  بازگشایی  ۱399/۱۱/۰9تاریخ  انصراف:  تاریخ   ۱3 الي   8 ساعت 

نتایج:۱399/۱۱/۱۴ اعالم  تاریخ   ۱399/۱۱/۱۱
-محل بازدید و تسلیم پیشنهادات )خودرو( کرمان - بزرگراه آیت هللا 
 – به کارخانه سیمان  نرسیده   - تهران(  )جاده  )ره(  رفسنجانی  هاشمی 
مرکزی  پارکینگ   - رضا)ع(  امام  کمربندی   ۴ کیلومتر  راست  سمت 

سنگین و  سبک  خودروهای 
- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها 

سایت  به  توانند  می  مزایده  در  شرکت  فرم  دریافت  همچنین  و 
مزایده  بخش   – اصلی  منو   - اصلی  صفحه  در   www.dchq.ir

نمایند مراجعه  مناقصه 
مالیات  عوارض ساالنه شهرداری،  قبیل:  از  جانبی  هزینه های  - كليه   
مشاغل و نقل وانتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده 

به عهده برنده مزایده خواهدبود.
 - آدرس شورای هماهنگی : کرمان، چهارراه کار، بعد از پایانه مسافربری 

زرند، ابتداء بلوار شهدای خانوک

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف
2۰99۰۰15۷4۰۰۰15۷592/5۰۰/۰۰۰خرید دستک 4۰ سانتی199-11-1۳2

2۰99۰۰15۷4۰۰۰15۸1/۳22/1۰۰/۰۰۰خرید چراغ الک پشتی بخار سدیم299-11-1۳۳

۳99-11-1۳4
توسعه و احداث اصالح شبکه برق رسانی و تامین روشنایی معابر 

روستاهای شهرستان قلعه گنج
2۰99۰۰15۷4۰۰۰15959۰/۰۰۰/۰۰۰
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در  ظریف  محمد جواد  ایسنا،  گزارش  به 
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای 
به سوال محمدجواد  پاسخ  در  و  اسالمی 
با  او  مصاحبه  درباره ی  قدوسی  کریمی 
مجله اشپیگل و این که چرا سه هفته بعد 
مذاکره  »کد  سلیمانی  سردار  شهادت  از 
»ابتدا  کرد:  اظهار  داده«،  را  آمریکا  با 
برای  نتوانستم  من  این که  بگویم،  را  این 
پاسخگویی به این سوال خدمت دوستان 
نماینده در کمیسیون شرف یاب شوم اصال 
جسارت به مجلس شورای اسالمی نبوده 
بوده که گاهی  مشغولیات  دلیل  به  بلکه 
امکان حضور به این دلیل فراهم نمی شود، 
البته کمیسیون بار دوم بود که برنامه ریزی 
می کرد ولی من نتوانستم خدمت برسم و 

بود.« آستانه  سران  اجالس  دلیلش 
واقع  در  خارجی  »سیاست  داد:  ادامه  او 
موفقیت  از  جلوگیری  هدفش  و  وظیفه 
دیگران  و  رقبا  آمریکا،  سیاست های 
ابزار  هم  خارجی  سیاست  ابزار  است. 
مشخصی است. ابزار ما مذاکره، مصاحبه 
و ائتالف  سازی است و ابزار دیگری نداریم. 
خدا را شاکریم امروز که روز آخر ریاست 
با  جمهوری منحوس دونالد ترامپ است 
پشتوانه مردم ایران توانستیم ترامپ را در 
سیاست خارجی شکست دهیم.«وزیر امور 
وسایل  و  »تحلیلگران  اضافه کرد:  خارجه 
ارتباط جمعی می گویند آمریکا در سیاست 
و  خورده  شکست  خود  حداکثری  فشار 
دلیلش هم مقاومت مردم ایران بوده است. 
دیپلماسی هم با استفاده از ابزار خود بر این 

است.« گذاشته  تاثیر  موضوع 

با  محکمی  مصاحبه  »من  داد:  ادامه  او 
چیزی  و  داشتم  آلمان  اشپیگل  مجله 
نگفتم جز فرمایش رهبری که گفتند اگر 
آمریکا به 1+5 بازگردد ما مذاکره می کنیم 
و علتش که این را گفتم این بود که مانع 
به  ایران  ادعا کنند  آمریکایی ها  شوم که 
دنبال دیپلماسی نیست، ابزار من در حوزه 
دیپلماسی هم کامال مشخص است و من 
وظیفه دارم از آن ابزار استفاده کنم امیدوارم 
یادآور  که مورد قبول واقع شویم.«ظریف 
معظم  مقام  خط  در  واقع  در  »ما  شد: 
رهبری حرکت می کنیم ایشان هفته گذشته 
به  فرمودند که عجله ای  در سخنرانی شان 
نظر  از  نداریم.  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
ایشان نه برجام بوی گند می دهد و نه دفن 
شده است. مجلس هم قانونی که تصویب 
کرد برای اجرای برجام است نه دفن آن 
الاقل ریاست مجلس شورای اسالمی این 
عجله  ما  هم گفتند  آقا  ما گفتند  به  طور 
نداریم اگر آمریکا تعهدات خود را اجرا کند و 
تحریم ها را بردارد، می تواند برگردد و در 5+1 
بنشیند. مبنای سیاست ما هم همین است 
و ریاست مجلس شورای اسالمی هم در 

این جلسه بود.«
»مالقات  شد:  یادآور  خارجه  امور  وزیر 
از شهادت سردار  قبل  نه یک هفته  بنده 
بزرگ سلیمانی بلکه یک سال و نیم قبل 
آزاد کردن مسعود سلیمانی  برای  از آن و 
دانشمند بزرگ کشورمان بود که یک سال 
در بدترین شرایط اسیر آمریکا بود. فردی 
که از طرف آمریکا می خواست مذاکره کند 
آقایی را همراه اش آورد که بعدا معلوم شد 

او 1۰ سال در رژیم صهیونیستی بود. ما او 
را نمی شناختیم. او در جلسه یادداشت بر 
می داشت و بعد هم با من عکس گرفت.«
سلیمانی  »مسعود  داد:  ادامه  ظریف 
آمریکایی ها  بند  در  که  ماست  دانشمند 
بود او در هواپیما هم به من گفت که چه 
است.  افتاده  برایش  آمریکا  در  اتفاقاتی 
آزادی اش  برای  بود که  این  گناه من هم 
باید با کسانی گفت وگو می کردم که از آن ها 
اگر هم پشت میز  هیچ خوشم نمی آید. 
مذاکره لبخند می زنم برای این که مقاومت 
مردم ایران در برابر زورگویی آن ها را نشان 
دهم.«وزیر امور خارجه همچنین اظهار کرد: 
»من جلوی ]جان[ کری نماز خواندم؛ آن 
هم وسط مذاکره و به او گفتم می خواهم به 
خودم یادآوری کنم که َقَدر قدرت خداست 
مذاکره کردم  هم  صدام  با  من  شما.  نه 
خیال می کنید از این که رو به روی صدام 
نشستم لذت بردم؟ کار من این بود؛ من 
ناگزیر بودم. این را به عنوان گناه من ثبت 
این ها کفاره گناهان مان  ان شاءهللا  نکنید. 

بود.« خواهد 
او بخشی از مصاحبه خود با مجله اشپیگل 
»عین  و گفت:  خواند  نمایندگان  برای  را 
و  است  موجود  اشپیگل  با  من  مصاحبه 
این از محکم ترین مصاحبه هایم است؛ آقا 
هم بارها گفتند فالنی محکم حرف می زند. 
من معتقد هستم ایاالت متحده آمریکا از 
مردم ایران می ترسد. مردم ایران مایه عزت 
و اقتدار ما هستند و آنچه ایاالت متحده 
را شکست داده موشک های ما نیست - 
اگرچه آن هم مهم است – بلکه فرهنگ ایثار 

و شهادت این ملت است.«
پس از این سخنان، پاسخ وزیر امور خارجه 
به سوال کریمی قدوسی به رای نمایندگان 
گذاشته شد و نمایندگان با 55 رای موافق، 
از  ممتنع  رای   1۸ و  مخالف  رای   1۷۳
مجموع 259 نماینده حاضر در جلسه علنی، 
قانع کننده  را  خارجه  امور  وزیر  پاسخ های 

ندانستند و به او کارت زرد دادند.

 ما صرفا مسئول حل مشکل 
شده ایم

ظریف همچنین در  جلسه علنی مجلس، 
در پاسخ به سوال فرهاد بشیری، نماینده 
این که چرا  پاکدشت در خصوص  مردم 
خارجه  وزارت  در  اقتصادی  دیپلماسی 
»بحث  گفت:  نمی شود؟  گرفته  جدی 
پیچیده ای  مساله  اقتصادی  دیپلماسی 
ارکان  همه  همکاری  نیازمند  که  است 
کشور به ویژه دولت و مجلس است. بنده 
امروز برای توضیح به مجلس نیامده ام؛ 
مجلس  به  درخواست کمک  برای  بلکه 
سال  از  خارجه  وزارت  ساختار  آمده ام. 
شد  تبدیل  منطقه ای  ساختار  به   1۳۶۶
اقتصادی  معاونت  منطقه ای  ساختار  در 
وزارت خارجه که در کنار معاونت سیاسی 
این  گذاشته شد. هدف  داشت کنار  قرار 
معاونت  یک  در  با کشورها  روابط  تا  بود 
بود  درست  فلسفه  این  شود که  متمرکز 
حجم  خاطر  به  است  این  واقعیت  اما 
روی  بر  امنیتی که  و  فشارهای سیاسی 
دستگاه  طبیعتا  بود  وارد  خارجه  وزارت 
دیپلماسی و معاونت منطقه ای به مسائل 
سیاسی و امنیتی گرایش پیدا کرد.«وزیر 
امور خارجه  تصریح کرد: »در دوران بنده 
هم  و  مجلس  پیشنهاد  اساس  بر  نیز 
فکری که با کمیسیون اقتصادی مجلس 
شکل گرفت قرار شد تا معاونت اقتصادی 
مجددا احیا شود و ما بر همین اساس کل 
ساختار وزارت خارجه را به هم ریختیم تا 
از ساختار منطقه ای به ساختار موضوعی 
بازگشته و یک معاونت اقتصادی و یک 
معاونت سیاسی را ایجاد کرده تا اقتصاد 
نیز هم سطح مسائل سیاسی و امنیتی 

گیرد.« قرار 
ظریف در ادامه بیان کرد: »ما نمی توانیم 
واقعیت ها را در کشور نادیده بگیریم چرا که 
بسیاری از فشارها بر کشور سیاسی امنیتی 
دیپلماسی  زمینه  در  ما  اقدامات  است. 
اقتصادی ناموفق نبوده است اما آن قدری 
که ما انتظار داشتیم موفقیت آمیز نیز نبوده 

و نیازمند آسیب شناسی است.«
وزیر امور خارجه تاکید کرد: رئیس مجلس 
پیشنهاد دادند تا وزارت خارجه متولی کل 
روابط خارجی باشد که این امر هم مزایایی 
خارجه  وزارت  امروز  معایبی.  هم  دارد 
مسئولیت روابط خارجی را ندارد. بلکه فقط 
نقش  است.  خارجی  سیاست  مسئول 
خارجی  اقتصادی  روابط  در  خارجه  وزارت 
فقط نقش تشویق گر است. دستگاه ها چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 
سیاست های خود را دنبال می کنند و هر 
وزارت  سراغ  به  برخوردند  مشکل  به  گاه 
خانه می آیند. ما صرفا مسئول حل مشکل 
شده ایم نه مسئول جهت دهی و هماهنگی 

این حوزه.« در 
فرهاد  سؤال  به  ظریف  پاسخ  نهایت  در 
بشیری هم به رای گذاشته شد و نمایندگان 
با 9۰ رأی موافق، 1۳۸ رأی مخالف و 12 
رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر 
در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند و 

دومین کارت زرد خود را به ظریف دادند.

مجلس در یک روز، دو کارت زرد به وزیر امور خارجه داد

ظریف: ابزار ما مذاکره، مصاحبه و 
ائتالف  سازی است
وزیر امور خارجه: من معتقد هستم ایاالت متحده آمریکا از مردم ایران می ترسد

دستگیری افسر 
پلیس روسیه به 

دلیل افشای اطالعات 
مسموم کنندگان ناوالنی

گفته  که  پلیس  افسر  یک  علیه  روسیه 
می شود به درز اطالعاتی منجر به شناسایی 
مسموم کنندگان ناوالنی متهم است، پرونده 
از  نقل  به  ایسنا،  به گزارش  باز کرد.  جنایی 
صورت  در  افسر  این  رویترز،   خبرگزاری 
گناهکار شناخته شدن به دلیل سو استفاده 
از موقعیت با 1۰ سال حبس روبه رو می شود. 
او ماه گذشته میالدی بازداشت شده و اکنون 
مقام های  می برد.  سر  به  خانگی  حصر  در 
روسیه این افسر پلیس را به افشای اطالعات 
شخص  به  داده   پایگاه  یک  از  محرمانه ای 
ثالث متهم می کنند این اطالعات درباره سفر 
روزنامه  است.  بوده  روسیه  سراسر  در  افراد 
آر.بی.سی نوشت، دولت مردان این افسر را به 
درز اطالعات سری از یک مرکز داده به یک 
شخص ثالث متهم کرده اند این اطالعات درباره 
بوده  کشور  سراسر  در  افراد  برخی  مسافرت 
است. گفته شده این اطالعات درباره پروازهای 
عوامل نیروهای امنیتی اف اس بی که در امور 
تسلیحات شیمیایی تخصص دارند بوده است. 
سرسخت  منتقد  ناوالنی،  سال ها  افراد  این 
کرملین را زیر نظر داشته و تعقیب می کردند.
بلینگکت، وب سایت تحقیقی و رسانه روسی 
این تحقیقات  اینسایدر ماه گذشته میالدی 
را با همکاری مجله اشپیگل و شبکه خبری 
سی.ان.ان منتشر کردند. جورجی آلبروف، یکی 
از متحدان ناوالنی در توئیتی نوشت: بازرسان 
به دنبال مسموم کنندگان ناوالنی یا زندانی شدن 
آن ها نیستند بلکه به دنبال افشا کنندگان این 
داده ها هستند. ناوالنی پس از مسمومیت در 
سیبری در اوت 2۰2۰ برای درمان پزشکی به 
آلمان منتقل شد و روز یکشنبه در بازگشت به 
روسیه در فرودگاه بین المللی مسکو بازداشت 
شد و برای ۳۰ روز تا زمان دادگاهی در بازداشت 

به سر می برد.

87 فوتی جدید کرونا در کشور
موارد  جدیدترین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کشور  در  کووید19  از  ناشی  فوتی  و  شناسایی 
به گزارش  اعالم کرد.  را  ساعت گذشته   24 طی 
 29 روز  از  الری گفت:  سادات  سیما  دکتر  ایسنا، 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   1۳99 دی   ۳۰ تا 
به  مبتال  جدید  بیمار   91۷ و  هزار   5 تشخیصی، 
از  نفر   51۸ شد که  شناسایی  کشور  در  کووید19 
بیماران  مجموع  افزود:  او  شدند.  بستری  آن ها 
و  ۳42 هزار  و  میلیون  به یک  در کشور  کووید19 
بهداشت گفت:  وزارت  سخنگوی  رسید.  نفر   1۳4
بیمار   ۸۷ ساعت گذشته،   24 طول  در  متاسفانه 
مجموع  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  کووید19 
جان باختگان این بیماری به 5۶ هزار و 9۷۳ نفر 

رسید.
و  میلیون  یک  تاکنون  خوشبختانه  او،  گفته  به 
و  یافته  بهبود  بیماران،  از  نفر   ۸۸۳ و  هزار   1۳1
بیمارستان ها ترخیص شده اند.الری گفت که  از  یا 
وضعیت  در  شهر   1۰ تحلیل ها،  آخرین  اساس  بر 
نارنجی، 1۶۳ شهر در  قرمز، 2۳ شهر در وضعیت 
قرار  آبی  وضعیت  در  شهر   252 و  زرد  وضعیت 
استان  در  کشور  قرمز  شهر   1۰« گفت:  او  دارند. 
جویبار،  تنکابن،  بابل،  آمل،  شامل  و  مازندران 
و  قائمشهر  فریدونکنار،  سوادکوه،  ساری،  رامسر، 

است.« نکا 

پیام خداحافظی مالنیا 
ترامپ با تاکید بر اتحاد

آخرین  در  آمریکا  رئیس جمهوری  همسر 
روزهای حضورش در کاخ سفید یک سخنرانی 
خداحافظی منتشر کرده و از این کشور بابت 
تمام تالش هایش در راه مبارزه با پاندمی کرونا 
قدردانی به عمل آورده و از آمریکایی ها خواسته تا 
صلح را مقابل خشونت انتخاب کنند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مالنیا 
ترامپ، همسر رئیس جمهوری آمریکا در پیام 
خداحافظی خود که دوشنبه کاخ سفید منتشر 
کرد، گفت: چهار سال گذشته فراموش نشدنی 
هستند. وقتی دونالد و من دورانمان را در کاخ 
سفید به پایان می رسانیم، به همه کسانی که 
در قلبم هستند و داستان های فوق العاده آن ها 
از عشق، میهن پرستی و عزم فکر می کنم. در 
شرایطی که کمپین واکسیناسیون در سراسر 
این کشور در حال انجام است، او از آمریکایی ها 
این  بحبوحه  در  اقشار آسیب پذیر  از  خواست 
پاندمی محافظت کنند. مالنیا گفت: در وضعیتی 
که جهان همچنان با پاندمی کووید-19 مقابله 
پزشکان،  پرستاران،  تمام  از  من  می کند، 
تولیدی،  کارگران  سالمت،  حوزه  کارشناسان 
رانندگان کامیون و خیلی از افراد دیگر که برای 
قدردانی  می کنند،  کار  انسان ها  جان  نجات 
آمریکایی ها  از  آمریکا  اول  بانوی  می کنم. 
به  و  نکشند  همبستگی  از  دست  خواست 
یکدیگر توجه نشان دهند. مالنیا ترامپ گفت: 
آمریکایی ها  تک تک  از  من  شرایطی،  هر  در 
می خواهم تا سفیر نیکی باشند. روی آنچه ما 
را متحد می کند، متمرکز شوند. باالتر از آنچه ما 
را دو دسته می کند، قرار بگیرند. همواره عشق 
را به تنفر، صلح را به خشونت و دیگران را به 

خودشان در اولویت قرار دهند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه 
به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی

به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
»اورانیوم  گفت:  اروپایی  سه کشور  اخیر  بیانیه 
فلزی کاربردهای صلح آمیز نیز دارد و هم اکنون 
اورانیوم  بر  مبتنی  سوخت  از  کشورها  برخی 
و  می کنند  استفاده  خود  راکتورهای  برای  فلزی 
با معاهده عدم اشاعه  نیز  این موضوع، منافاتی 

ندارد.« کشورها  پادمانی  تعهدات  و 
سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
پرسش  به  پاسخ  در  ایران،  خارجه  امور  وزارت 
کشور  سه  اخیر  بیانیه  با  ارتباط  در  خبرنگاران 
سازمان  سوی  از  »همان گونه که  اروپایی، گفت: 
از  بهره برداری  شد،  اعالم  نیز  اتمی  انرژی 
در  مندرج  اصفهان  فلزی  اورانیوم  تولید  کارخانه 
سوخت  تولید  و  اسالمی  شورای  مجلس  قانون 
راکتور  در  استفاده  برای  )سیلیساید(  پیشرفته 
متفاوت  کاماًل  موضوع  دو  تهران،  تحقیقاتی 
به  مبادرت  آژانس  که  آنچه  هستند.  هم  از 
گزارش دهی در مورد آن کرده است، ناظر بر آغاز 
سوخت  طراحی  برای  توسعه  و  تحقیق  فعالیت 
تهران  تحقیقاتی  رآکتور  برای  پیشرفته تری 
ایران  که  است  سیلیساید  سوخت  عنوان  تحت 
آژانس  اطالع  به  را  آن  برنامه  پیش  سال  دو 
را  نیز اطالعات طراحی مربوطه  رسانیده و اخیرا 

است.« کرده  ارائه 
تولید  فرآیند  در  اینکه  به  اشاره  با  زاده  خطیب 
فلزی یک محصول  اورانیوم  سوخت سیلیساید، 
اطالعات   پرسشنامه  کرد:  تصریح  است،  میانی 
به  هنوز  اصفهان  فلزی  اورانیوم  طراحی کارخانه 
انجام  از  اقدام، پس  این  و  نشده  ارائه  آژانس  
تمهیدات الزم و در مهلت تعیین شده در قانون 

می شود. انجام 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با انتقاد از 
جوسازی های بی اساس در این خصوص، افزود: 
و  دارد  نیز  صلح آمیز  کاربردهای  فلزی  اورانیوم 
بر  مبتنی  سوخت  از  کشورها  برخی  اکنون  هم 
استفاده  خود  رآکتورهای  برای  فلزی  اورانیوم 
معاهده  با  نیز  منافاتی  موضوع،  این  و  می کنند 

ندارد. پادمانی کشورها  تعهدات  و  اشاعه  عدم 

سارق لپ تاپ دفتر 
پلوسی دستگیر شد

واشنگتن پست به نقل از اف بی آی گزارش داد 
مقامات فدرال در آمریکا »رایلی جون ویلیامز«، 
ادعا می شود  را که  آشوب گران کنگره  از  یکی 
لپ تاپی از دفتر نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به سرقت برده، را دستگیر 
کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
شریک سابق ویلیامز به اف بی آی گفته است که 
ویلیامز حین آشوب ۶ ژانویه در ساختمان کنگره 
آمریکا، لپ تاپ یا هارددیسک را به سرقت برده 
درباره  تحقیق  حال  در  اکنون  مقامات  است. 
این ادعاها هستند. واشنگتن پست افزود طبق 
ویدئویی  دارای  زن  این  دوستان  گزارش ها، 
هستند که در آن ویلیامز دیده می شود که قطعه 
الکترونیکی مذکور را از دفتر پلوسی می دزدد.

ویلیامز، آن طور که در شکایت  شریک سابق 
جنایی آمده، همچنین به اف بی آی گفت ویلیامز 
قصد داشته این قطعه کامپیوتری را به دوستی 
در روسیه بفرستد که او هم قصد داشته آن را 
به سرویس اطالعات خارجی روسیه بفروشد.

ظریف: مسعود سلیمانی 
دانشمند ماست که در بند 
آمریکایی ها بود او در هواپیما 
هم به من گفت که چه اتفاقاتی 
در آمریکا برایش افتاده است. 
گناه من هم این بود که برای 
آزادی اش باید با کسانی 
گفت وگو می کردم که از آن ها 
هیچ خوشم نمی آید. اگر هم 
پشت میز مذاکره لبخند می زنم 
برای این که مقاومت مردم ایران 
در برابر زورگویی آنها را نشان 
دهم.

|پیام ما|مجلس شورای اسالمی ایران روز سه شنبه، 3۰ دی ماه، در پی عدم رضایت دو نماینده، به محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه، دو کارت زرد داد. یکی در مورد مصاحبه ظریف با اشپیگل و دیگری با موضوع دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه.

کمیته های  جلسه  در  روحانی  حسن  دیروز 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز تاکید کرد 
که دولت مصمم است ظرف هفته های آینده و 
با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، 
عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول 

طراحی شده از جامعه هدف آغاز می کند.
سایر  کنار  در  باید  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
پزشکی،  تجهیزات  و  دارویی  احتیاجات 
شود،  تامین  و  تولید  اولویت  با  واکسن کرونا 
و  تراشی ها  مانع  تحریم ها،  »اگر  اظهارداشت: 
ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن 
قطعا  نبود،  ترامپ  تروریست  دولت  سوی  از 

واکسیناسیون را خیلی زودتر می توانستیم آغاز 
کنیم و این نیز این جنایتی بود که آمریکایی ها 
در حق ملت ایران انجام دادند.«روحانی تصریح 
کرد که به رغم همه این مانع تراشی ها و ایجاد 
محدودیت ها، اقدامات الزم برای خرید واکسن 
انجام شده و اولین محموله آن که مورد تایید 
وزارت بهداشت و درمان است ظرف هفته های آتی 
وارد کشور می شود و بالفاصله نیز در چارچوب سند 
آغاز می شود. واکسیناسیون  تدوین شده،  ملی 
در این جلسه همچنین قرارگاه عملیاتی، گزارش 
کرونا  چهارم  موج  شیوع  احتمال  از  تکمیلی 
دقیق  رعایت  عدم  نقش  و  آن  مخاطرات  و 

سفرها  در  جمله  از  بهداشتی  دستورالعمل های 
و  ارائه  خانوادگی  و  ملی  مذهبی،  اجتماعات  و 

شد. اتخاذ  خصوص  این  در  الزم  تصمیمات 
رئیس جمهور در همین ارتباط به قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته بهداشتی و 
ماموریت  نظارت ها  تشدید  در خصوص  درمانی 
داد و گفت که باید تکلیف هر دستگاه نظارتی در 
خصوص اجرای دقیق دستورالعمل های بهداشتی 

مشخص شود و در قبال آن پاسخگو باشد.

تاکید روحانی بر حفظ تعادل بازار سرمایه
جلسه  هفتمین  و  نود  و  یکصد  در  همچنین 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه شنبه 
برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی 
ارائه کرد که مورد بحث  بازار سرمایه  از تحوالت 
و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور پس از این 
گزارش تاکید کرد: »شورای عالی بورس باید برای 
حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت 
از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و 

اجرایی کند.«
در این جلسه همچنین وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گزارشی از تامین و توزیع دارو و 
تجهیزات پزشکی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی 
تجهیزات  و  دارویی  کاالهای  مصارف  بابت 
پزشکی ارائه کرد که پس از تبادل نظر درباره آن 

شد. تصمیم گیری 

روحانی:
ظرف هفته های آینده اولین محموله واکسن می رسد

دولت

ربیعی: 
در هیچ دوره ای در بررسی 
الیحه بودجه با این حجم 
از ادبیات غیراقتصادی 
و غیرکارشناسی مواجه 
نبوده ایم

اظهارات  این که  بیان  با  دولت  سخنگوی 
کلی، مبهم، سلبی و شعاری مشکلی از 
یادآور  نمی کند،  حل  مردم  از  و  بودجه 
و  دولت  اختیارات  از  بودجه  که  شد 
نباید الیحه بودجه  رئیس جمهور است و 

شود. داده  تغییر  مجلس  طرح  به 
به گزارش ایسنا،  علی ربیعی سخنگوی 
خود  هفتگی  خبری  نشست  در  دولت 
شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس  صورت  به  که 
گفت: »فردا دولت شرور ترامپ به پایان 
رئیس جمهور  آمریکا  و  می رسد  خود  راه 
تازه ای خواهد داشت. رئیس جمهوری که 
فرصت دارد تا نماینده ای برای صدای بلند 
مردم آمریکا برای تغییر رویه هایی باشد 
موجب  سال گذشته  چهار  در  حداقل  که 
تحقیر، آشفتگی و انزوای آمریکا شدند.«

به  اشاره  با  همچنین  دولت  سخنگوی 
سیاست فشار حداکثری گفت: »متاسفیم 
کسانی نیز در داخل بودند که به نام انتقاد 
رفتارهای  به  بستن  با چشم  و  دولت  از 
مجرمانه آمریکا و پیامدهای ویرانگر آن بر 
زندگی مردم، دولت را در خط مقدم این 

مبارزه بی امان تخریب کردند.«
نباید الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر 

داده شود
گفت:  نیز  بودجه  الیحه  مورد  در  ربیعی 

شعاری  و  سلبی  مبهم،  کلی،  »اظهارات 
مشکلی از بودجه و از مردم حل نمی کند. 
بودجه از اختیارات دولت و رئیس جمهور 
طرح  به  بودجه  الیحه  نباید  و  است 
مجلس تغییر داده شود. ما امیدواریم با 
تعامالت بین مجلس و دولت بودجه ای 
بتوانیم  اجرا  در  با هماهنگی  و  تفاهم  با 
دریافت کنیم که در غیر این صورت، اگر 
دولت  نشود  توجه  اجرایی  زمینه های  به 
او  می شود.«  مواجه  مشکل  با  اجرا  در 
دوره ای  هیچ  »در  که  گفت  همچنین 
از  این حجم  با  بودجه  بررسی الیحه  در 
غیرکارشناسی  و  غیراقتصادی  ادبیات 

نبوده ایم.« مواجه 
سخنگوی دولت گفت: »بودجه جای شعار 
نیست، بودجه جای عدد و رقم و حرف 
کارشناسی است و متناسب با واقعیت ها، 
محدودیت ها و ظرفیت های کشور است.«

خرید  مورد  در  همچنین  ربیعی  علی   
واکسن کرونا گفت: »ما 1۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز از سازمان بهداشت جهانی تحت 
واکسن کرونا می گیریم.  عنوان کووکس 
خرید  برای  هم  هند  و  روسیه  چین،  با 
کردیم  مذاکره  واکسن  سریع  انتقال  و 
مشخص  طور  به  هم  این کشورها  از  و 

کردیم.« خریداری 

سخنگوی دولت:
هیچ پیامی از بایدن دریافت نکردیم
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حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی 
محیط زیست در ابتدای سخنانش روزهای آلوده 
را برشمرد و گفت: »۳۰۰ روز از سال می گذرد و 
1۰۷ روز سال آلوده بوده که یک سوم روزهای 
امسال گردوغبار  بوده است. خوشبختانه  سال 
با  گردوغبار  که  حالی  در  نداشته ایم،  داخلی 
منشا خارجی همچنان باقی است و آالینده ها 
که  است.«او  بوده  طبیعی  و  انسانی  موجود 
دانشگاه ها  از  به کمک گرفتن  در حرف هایش 
ادامه  در  داشت،  تمرکز  برنامه ریزی  برای 
گفت: »واقعیت این است که اگر قانون هوای 
تعطیل  اقتصاد  درصد   ۷۰ شود  اجرایی  پاک 
درصد کالن شهرها   99 آالیندگی  علت  می شود. 
 ۳ بگوییم  نمی توانیم  است.  انسان محور  را 
میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد شهر نشوند 
پای  باشیم.« کالنتری  نداشته  برق  این که  یا 
تحریم ها را هم پیش کشید: »مسئوالن گاهی 
ندارد  هوا  روی  نقشی  تحریم ها  می گویند که 
نتوانیم  تحریم ها سبب شد که  به هر حال  اما 
خودروهای فرسوده را جایگزین کنیم. در حال 
حاضر دو سوم از علت آلودگی هوا به موتورهای 
گازوییل سوز و صنایعی برمی گردد که از مازوت 
عوامل  از  یکی  تحریم ها  می کنند.  استفاده 
خودروهایمان  نتوانستیم  و  بوده  شرایط  این 
به  مربوط  آالینده ها  اصل  و  جایگزین کنیم  را 

مازوت سوز  صنایع  و  گازوئیل سوز  موتورهای 
 ۷۰ بود  قرار  حالی که  در  او  به گفته  است.« 
فرسوده  کامیون های  جایگزین  کامیون  هزار 
اتوبوس های  جایگزین  هم  اتوبوس  هزار   ۶ و 
یک  هیچ  ارزی  درآمد  نبود  در  شود،  فرسوده 
از این جایگزینی ها انجام نشد. »یک میلیارد 
داخلی  تولید  و  نداشتیم  را  اتوبوس  پول  دالر 
سازمان  رئیس  که  این طور  نداشته ایم.«  هم 
سوخت  بخش  در  البته  گفت  محیط زیست 
و  بوده  مناسب  وضعیت  گازوئیل  و  بنزین 
»تقریبًا« استاندارد هستند اما همچنان داستان 
سوخت نیروگاه ها متفاوت است. »آن دیوانه ای 
که ما را تحریم کرد باعث شد دولت نتواند به 
و  زد  را  وظایفش عمل کند. دشمن ضرباتش 
ناوگان  و  شد  محدود  ارزی کشور  درآمدهای 
حمل و نقل و صنعت ماند و حتی اتوبوس هم 
به  رئیس جمهور  معاون  بیاوریم.«  نتوانستیم 
پول های بلوکه شده در کره جنوبی، ترکیه و هند 
اشاره کرد و گفت: »بخش عمده مشکل هوا هم 
اثراتش را  ارزی است و سیاست های خارجی 
در هوای پاک به ما نشان می دهد.« او توضیح 
داد: »وقتی ۳ میلیون موتورسیکلت مستهلک 
خودرو  برابر  چند  است  تهران  در  کاربراتوری 
ایجاد می کند. و ما آن را کوچک تلقی  آلودگی 
با  خارجی  سیاست  می کنیم  فکر  و  می کنیم 

ندارند«. ارتباطی  داخلی 

 حداقل ۴۰۰ هزار کامیون 
باید اسقاط شود

نبود  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
»نمی توانیم  کرد:  اشاره  این طور  تکنولوژی 
تکنولوژی وارد کنیم، 4 سال است همه امکانات 
داخلی برای جفت گیری یوزپلنگ به کار گرفتیم 
اما موفق نشدیم چون تحقیق نشده و در حفظ 
با کمبود  ژنتیکی  منابع  حفظ  و  حیات وحش 

مواجهیم.«

به گفته او اگرچه صندوق محیط زیست صد درصد 
هزینه های این بخش را می دهد اما در بخش 
شناسایی همچنان ضعف وجود دارد و دانشگاه ها 
باید کمک کنند و اگر قرار است خودروی آالینده 
نداشته باشیم با این روند تحقیقاتی تا 1۰ سال 
از  ناشی  آن  از  باز هم بخشی  زمان می برد که 

تحریم است.

تخریب  شدت  این که  بر  تاکید  با  کالنتری 
محیط زیست در کشور ما باال است، گفت: »حداقل 
4۰۰ هزار کامیون سنگین باید اسقاط شود، مشکل 
اعتباری نداریم و اگر در موضوع هوای پاک در 
حوزه پژوهشی سرمایه گذاری نشود، فایده ندارد.« 
به گفته او خودروها، کامیون ها، اتوبوس های شهر 
تهران که عمر باالی ۳۰ سال دارد باید جایگزین 

شود.

 جای محققان 
در قانون جامع آب خالی بود

دیگر  درباره  محیط زیست  سازمان  رئیس 
تصمیم گیری ها در حوزه محیط زیست هم گالیه 
چه  هر  می کنیم  فکر  هنوز  »ما  و گفت:  کرد 
باید مصرف کنیم و این تفکر ریشه  آب داریم 
محیط زیست را میزند.« او موضوع قانون جامع 
آب را هم پیش کشید و با انتقاد از بخشی نگری 
موظف  قانون   « گفت:  کشور  در  آب  حوزه  در 
کرده است که بخش کشاورزی خودکفا شود و 
دیگر کاری به مصرف آب هم ندارد، وزارت نیرو 
خودش مصرف کننده است و کاری به پایداری 
اینجا کجاست؟ در  ندارد. جایگاه محیط زیست 
حالی قانون جامع آب از سوی وزارت نیرو با عنوان 
با  محققان  جای  شود که  می  نوشته  بهره بردار 

است.« خالی  زیست محیطی  دیدگاهی 

او ادامه داد: »آب باید پایدار بماند. ما باید 4۰ 
کنیم  استفاده  تجدیدپذیر  آبی  منابع  از  درصد 
درحالی که این رقم درحال حاضر 1۰۰ درصد است. 
آب نفوذی به سفره های آب زیرزمینی ما ساالنه 
25 میلیارد متر مکعب است این درحالی است که 
ما بیش از 5۰ میلیارد مترمکعب از آن بهره برداری 

می کنیم.«

کالنتری در پایان با اشاره به این که معضل هوا 
در آب و خاک هم وجود دارد، عنوان کرد: »این 
مسائل نه امنیتی است و نه سیاسی. کشور باید 
پایدار بماند. گاهی ما از تکنولوژی برای تخریب 
طبیعت استفاده می کنیم. به هرحال تاکید ما این 
است که موضوعات امنیتی و سیاسی را از مسائل 

محیط زیستی جدا کنیم.«

پیگیری سهم آلودگی هوا در بودجه 14۰۰ یا 14۰1

در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش 
آلودگی هوا مهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز هوا 
و اقلیم هم با اشاره به راه اندازی سامانه سیاهه 
»برای  گفت:  کشور  شهر  9 کالن  برای  انتشار 
نخستین بار است که چنین سامانه با این دقت و 

جزییات منتشر می شود.«

به گفته او بر اساس ماده ٢٢ آیین نامه فنی قانون 
هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست موظف 
بود که تا پایان شهریور سال گذشته نسبت به تهیه 
سیاهه انتشار آلودگی هوا در کالن شهرها اقدام 
کند. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست با 
کنسرسیوم دانشگاه های برتر کشور تفاهم نامه ای 
امضا کرد و قرار شد که ابتدا این سیاهه انتشار 
برای هفت کالن شهر ازجمله تهران، کرج، تبریز، 
اراک، اصفهان و شیراز تهیه شود و در گام بعدی 

دو شهر قم و کرمانشاه نیز به آن اضافه شود.

میرزایی در ادامه با بیان این که این سیاهه برای 
در سطح  باکیفیت  و  به صورت جامع  بار  اولین 
کشور تهیه شده است، هدف اصلی از انجام این 
پروژه را وجود قوانین متعدد در حوزه آلودگی هوا 
دانست که مترقی ترین آن ها قانون هوای پاک 

است.

میرزایی توضیح داد که در سیاهه انتشار آلودگی 
هوای کالن شهرها همه این اطالعات آورده شده 
است: »در بررسی سیاهه انتشار دو منبع آالینده 
انسان ساز و طبیعی در نظر گرفته شده و تمرکز 
روی منابع انسان ساز مانند منابع متحرک و ثابت 
است. در تهیه سیاهه انتشار آلودگی، 1۳ شاخص 
اساس  بر  و  نظر گرفته شده است  در  مختلف 
آن ها به فراخور شرایط هر استان راهکارهای ملی 
مانند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خروج 
خودروهای فرسوده ارائه شده است.« رئیس مرکز 
ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به ارزیابی اقتصادی در سامانه سیاهه 
انتشار گفت: »در این پروژه بررسی شده است 
که آالینده ها چه تاثیرات اجتماعی منفی به دنبال 
دارند. از این رو به تفکیک برای هر کدام از این 
اقتصادی  و  اجتماعی  هزینه های  کالن شهرها 

آالینده های هوا محاسبه شده است.

میرزایی قمی در در بخش دیگری از سخنانش 
به بودجه هم اشاره کرد. او با بیان این که اگر این 
پروژه به سرانجام نرسد، می توان گفت که هیچ 
موفق  آالینده ها  مدیریت  برای  دیگری  پروژه 
نخواهد بود، عنوان کرد: »نکته مهم این است که 
هزینه الزم برای راهکارهای کاهش آلودگی هوا 
در نظر گرفته شود. متاسفانه هزینه  راهکارهای 
کاهش منابع آلودگی هوا در بودجه 14۰۰ لحاظ 
نشده است. پیگیر هستیم که این هزینه ها در 
بودجه 14۰۰ یا 14۰1 دیده شود.« او با اشاره به 
این که آژانس محیط زیست آمریکا در سال 2۰1۸، 
۷۸9 میلیون دالر برای بهبود کیفیت هوا هزینه 
کرد، گفت: »با توجه به اقدامات انجام شده این 
رقم در سال 2۰2۰ به 425 میلیون دالر کاهش 
اقلیم سازمان  یافت.« رئیس مرکز ملی هوا و 
»براساس  کرد:  تاکید  پایان  در  محیط زیست 
مطالعات انجام شده در سال 2۰2۰ آمریکا برای 
اجرای قانون هوای پاک کشور خود به ۶5 میلیون 
دالر هزینه نیاز دارد این درحالی است که برآورد 
شده است که اگر این هزینه انجام شد 2 تریلیون 
هزینه های  در  و  داشت  خواهند  عایدی  دالر 
صرفه جویی  هوا  آلودگی  اقتصادی  و  اجتماعی 

می شود.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا:

400 هزار کامیون فرسوده
باید اسقاط شود

 رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم: هزینه  راهکارهای کاهش منابع آلودگی هوا در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نشده است

ضرب و شتم ماموران 
منابع طبیعی در تالش

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش 
از ضرب و شتم دو مامور منابع طبیعی دیگر در 
تالش خبر داد. به گزارش پیام طبیعت آرش 
شادپور با اعالم این خبر گفت: »در حالی که 
۳هفته از ضرب و شتم دو مامور منابع طبیعی 
در تالش می گذرد بار دیگر دو مامور دیگر این 
اداره مورد ضرب و شتم یک متصرف زمین های 
ملی قرار گرفتند.«او اضافه کرد: »ماموران یگان 
اسالم  حفاظت واحد خاله سرای 5۷ بخش 
تالش در حین رفع تصرف هزار و 5۰۰ مترمربع 
از زمین های ملی در روستای دیگه سرای اسالم 
با حکم قضایی، از سوی فردی که زمین ها را 
تصرف کرده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفتند 
و  بینی  و  ناحیه چشم  از  ماموران  از  یکی  و 
دیگری به صورت سطحی زخمی شد.«شادپور 
عنوان کرد: »این متصرف شش ماه قبل نیز به 
دلیل تصرف همان زمین جریمه شده بود و 
این بار عالوه بر تکرار تخلف، با حمله به ماموران 
ماه  افزود.«اوایل  خود  جرم  بر  طبیعی  منابع 
جاری نیز چهار قاچاقچی چوب آالت جنگلی در 
منطقه جوکندان تالش، دو نیروی منابع طبیعی 
داده  قرار  ضرب و شتم  مورد  را  شهرستان  این 
ماه  همین  پانزدهم  و  بودند  شده  متواری  و 
با همراهی نیروی انتظامی و با حکم  قضایی 

دستگیر شدند.

۱7۴ هکتار از جنگل ها
 و مراتع گیالن در یک

 هفته سوخت
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
از  هکتار   1۷4 آبخیزداری گیالن گفت:»  و 
مورد حریق   111 با  استان  مراتع  و  جنگل ها 
دچار  سه شنبه  شب  تا  گذشته  هفته  طی 
آتش سوزی شد.« محمد قربانی لرد به ایرنا 
فقره   ۸1 طی  گذشته  »هفته  داد:  توضیح 
حریق، 14۰ هکتار از جنگل ها و مراتع استان 
حریق  دچار  باد گرم  وزش  دلیل  به  گیالن 
شد.« او با بیان این که طی دو روز گذشته نیز 
۳۰ فقره حریق در جنگل ها و مراتع گیالن به 
دلیل وزش شدید باید گرم اتفاق افتاد، اضافه 
کرد: »در این مدت نیز ۳4 هکتار از جنگل ها و 
مراتع استان دچار حریق شد.« فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  آتش سوزی ها  »این  شد:  یادآور  گیالن 
از  مراتع شهرستان های مختلف  و  جنگل ها 
رودبار،  شفت،  رشت،  تالش،  آستارا،  جمله 
به  رضوانشهر  و  ماسال  سیاهکل،  رودسر، 

پیوست.« وقوع 
آتش سوزی ها  این که  بیان  با  قربانی لرد 
سطحی بوده و به تنه درختان آسیب نرسید، 
عنوان کرد: »در این آتش سوزی ها برگ های 
درختان  و  خاشاک  و  خار  درختان،  زیر 
یگان  فرمانده  شد.«  حریق  دچار  پوسیده 
حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن با 
همه  دوشنبه  شامگاه  تا  این که  به  اشاره 
حریق ها اطفا و مهار شد افزود: »هم اکنون 
در جنگل ها و مراتع استان حریق نداریم.« 
به گفته او در اطفا و مهار حریق در جنگل ها 
و مراتع گیالن دستگاه های مختلف پای کار 
بودند و نیروهای هالل احمر، محیط زیست 
یگان  کردند.فرمانده  همکاری  مردمی  و 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گیالن از مردم  خواست در صورت مشاهده 
آتش در جنگل ها و مراتع از طریق تماس 
با شماره 15۰4 و 1۳9 مورد را اطالع دهند تا 
در اسرع وقت برای مهار حریق اقدام شود.

بارش برف و باران همراه 
با کاهش محسوس دما 

در کشور
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی از بارش برف و باران در استان های 
مختلف و وزش باد شدید و کاهش دما در 

نقاط مختلف کشور خبر داد.
»امروز  گفت:  ایسنا  به  ضیائیان  صادق 
شرقی،  آذربایجان  استان های  در  )1بهمن( 
آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، 
و  گیالن  ایالم،  لرستان،  همدان،  زنجان، 
مازندران بارش پیش بینی می شود.«به گفته 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی، پنجشنبه )2 بهمن( در سواحل 
دریای خزر، شمال شرق، دامنه های جنوبی 
البرز، غرب، شمال غرب، دامنه ها و  ارتفاعات 
از  و بخش هایی  و شمالی  مرکزی  زاگرس 
مرکز کشور و روز جمعه )۳ بهمن( در شمال 
داد.ضیائیان  خواهد  رخ  بارش  شرق کشور 
بارش  روز  پنج  این  »طی  ادامه گفت:  در 
برف  به شکل  مرتفع  و  مناطق سردسیر  در 
به  توجه  با  همچنین  می شود  پیش بینی 
بارش برف و وزش باد شدید در شمال غرب، 
البرز کوالک برف و در  ارتفاعات  و  دامنه ها 
ارتفاعات البرز مرکزی و غربی ریزش بهمن 

انتظار نیست.« از  دور 

به گفته رئیس سازمان 
محیط زیست در حال حاضر 

دو سوم علت آلودگی هوا 
به موتورهای گازوئیل سوز و 

صنایعی برمی گردد که از مازوت 
استفاده می کنند. تحریم ها هم 
یکی از عوامل بوده و نتوانستیم 

خودروهایمان را جایگزین 
کنیم و اصل آالینده ها مربوط 
به موتورهای گازوئیل سوز و 

صنایع مازوت سوز است.

| پیام ما| سرانجام در آخرین روز آلوده ترین دی ماه ۱۰ سال گذشته تهران، از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا رونمایی شد. دیروز 
در آیین رونمایی از این برنامه و سیاهه انتشار آلودگی 9 کالن شهر، مسئوالن مختلف حاضر شدند تا از هوای آلوده و راهکارهای نجات و 
برنامه های پیش رو بگویند. جاهای خالی هم بسیار بود؛ نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت که در گروه متهمان آلودگی 
هوا جای می گیرند با وجود دعوت نیامدند و مراسم با سخنرانی های کوتاه به سر آمد. در برنامه روز هوای پاک رئیس سازمان محیط زیست 
از تحریم ها گفت و این که اجرای قانون هوای پاک، 7۰ درصد اقتصاد را تعطیل می کند و آمارهایی درباره آالینده ها داد. و رئیس مرکز ملی 

هوا و تغییر اقلیم جزئیاتی درباره پروژه سیاهه آلودگی گفت و گله کرد که راهکارهای آلودگی در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده است.  

عیسی کالنتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست:

نمی توانیم تکنولوژی وارد کنیم، 
4 سال است همه امکانات 

داخلی برای جفت گیری 
یوزپلنگ به کار گرفتیم اما 
موفق نشدیم چون تحقیق 

نشده و در حفظ حیات وحش 
و حفظ منابع ژنتیکی با کمبود 

مواجهیم
ا |

سن
 ای

 |

معاون  از  دادگستری  وکیل  یک  شکایت 
حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
کارکنان  دادسرای  در  کشور  محیط زیست 
پرورش  برای  مجوز  صدور  درباره  دولت 
به  سال  یک  از  پس  »تیالپیا«  ماهی 

انجامید. آن  مجوز  صدور  توقف 
محمد داسمه، وکیل این پرونده به اسکان 
موضع  سال   11 »حدود  داد:   توضیح 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  رسمی 
تیالپیا  ماهی  پرورش  و  تکثیر  با  مقابله 
دفاتر  تمام  تا  سازمان  رئیس  از  و  بود 
مکرر  صورت  به  سازمان  معاونت های  و 
بخشنامه  صورت  به  سال   11 این  در 
تیالپیا  پرورش  و  تکثیر  ممنوعیت  برای 

داشتند.« مکاتبه ها 
متعددی  علمی  »استدالل های  افزود:  او 
در این خصوص وجود داشت. اما ناگهان 
را  تیالپیا  مجوز  کالنتری  عیسی  آقای 
ساله  یازده  سیاست  و  موضع  برخالِف 
ایشان  این که  جالب  کرد.  صادر  سازمان 
نظر  به  تیالپیا  ماهی  مجوز  صدور  برای 
کرد؛  استناد  سازمان  کارشناسان  موافق 
سازمان  کارشناسان  اصال  که  صورتی  در 
این  موافق  تنها  نه  دانشگاهیان  نیز  و 
رویکرد و تصمیم نبودند بلکه صد در صد با 
مجوز  صدور  برای  و  داشتند  مخالفت  آن 

تحت فشار قرار داشته و با این حال مجوز 
بودند.« نداده 

از  شکایت  و  دعوی  طرح  درباره  داسمه 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  رئیس 
و  پرونده هستم  این  »بنده شاکی  گفت: 
به دلیل صدور مجوز پرورش ماهی تیالپیا 
در چهار استان یزد، خراسان جنوبی، قم، 
آن ها  آقای عیسی کالنتری در  سمنان که 
از ایشان  مجوز پرورش و تکثیر داده بود 

کردم.« شکایت 
پرورش  با  مخالف  »نظرات  گفت:  او 

پدافند  سازمان  از  ایران  در  تیالپیا 
کشور،  کل  بازرسی  سازمان  غیرعامل، 
زیست  اثرات  ارزیاب  و  کارشناس  ده ها 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  محیطی، 
دست  در  تهران  دانشگاه  و  بهشتی  شهید 
در  آقای کالنتری  علیه  این که  تا  داشتیم 
کیفری  شکایت  دولت  کارکنان  دادسرای 
این  است که  سال  یک  بر  بالغ  و  کردیم 
پیگیری کردم که  به طور جدی  را  پرونده 
تازه  این  چند  هر  رسید؛  بدین جا  باالخره 

است.« کار  آغاز 

با شکایت یک وکیل از رئیس سازمان محیط زیست

صدور مجوز پرورش ماهی تیالپیا متوقف شد
محوطه

به گفته کیادلیری یکی از 
نشانه های تغییرات اقلیمی 

نوسانات دما در فصل 
زمستان است که برخی 

روزها بسیار سرد و برخی 
روزهای دیگر با افزایش دما 
مواجه  می شویم. او معتقد 
است که تغییرات اقلیمی 
باعث جابه جایی فصل ها 
می شود و در بلند مدت 
می تواند موجب کاهش 

رطوبت در محیط های طبیعی 
مانند شمال کشور شود

تغییرات اقلیمی عامل آتش سوزی زمستانه 
جنگل های شمال

درپی وقوع آتش سوزی های متعدد در نقاط 
مختلف جنگل های هیرکانی در استان های 
از جمهوری  گیالن، گلستان و بخش هایی 
کنوانسیون  ملی  مرجع  دبیر  آذربایجان، 
ناشی  را  موضوع  این  زیستی کشور  تنوع 
از تغییرات اقلیم دانست. هادی کیادلیری 
با اشاره به این که معموال در فصل   پاییز و 
همزمان با خزان درختان و کاهش رطوبت 
هوا آتش سوزی به صورت طبیعی در شمال 
داد:  توضیح  ایسنا  به  می دهد،  رخ  کشور 
و  وقوع  زمان  جابه جایی  شاهد  »اکنون 
در  آتش سوزی ها  و حدت  افزایش شدت 
به گذشته  نسبت  جنگل های شمال کشور 
غیرطبیعی  از  نشان  حدی  تا  هستیم که 
از  یکی  دارد.  آتش سوزی ها  این   بودن 
زمانی  جابه جایی  این  در  تاثیرگذار  عوامل 
و مکانی می تواند تغییرات اقلیمی باشد.«

نشانه های  از  یکی  کیادلیری  گفته  به 
فصل  در  دما  نوسانات  اقلیمی  تغییرات 
زمستان است که برخی روزها بسیار سرد 
و برخی روزهای دیگر با افزایش دما مواجه 
تغییرات  که  است  معتقد  او   می شویم. 
می شود  فصل ها  جابه جایی  باعث  اقلیمی 
موجب کاهش  می تواند  مدت  بلند  در  و 
رطوبت در محیط های طبیعی مانند شمال 
در  موجود  »رطوبت  افزود:  او  شود.  کشور 

جنگل های هیرکانی می تواند تا حد زیادی 
اما  شود  آتش سوزی ها  گسترش  از  مانع 
این رطوبت می توان پیش بینی  با کاهش 
آتش سوزی ها  وسعت  آینده  در  که  کرد 
ملی  مرجع  می کند.«دبیر  پیدا  افزایش 
کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره علت 
جنگل های شمال  حریق  اطفای  در  تاخیر 
جنگل ها  سازمان  گفته  »به  گفت:  کشور 
جنگل ها  در  آتش سوزی  درصد   95 تا   9۰
بر  است.  انسانی  عوامل  از  ناشی  مراتع  و 
از  یکی  آمار،  این  صحت  پذیرش  فرض 
دالیل تاخیر در اطفای حریق جنگل ها این 
که  مکانی  نمی توان  علمی  به لحاظ  است 
روشن کرد  آتشی  آن  در  است  قرار  فردی 
او  و مشخص کرد.«به گفته  پیش بینی  را 
یکی از دالیلی که بیشتر مواقع در مواجهه 
این  با حریق جنگل ها شکست خورده ایم 
از  پیشگیری  و  پیش بینی  در  که  است 
نکرده ایم  عمل  موفق  آتش سوزی ها  وقوع 
همچنین  نداشته ایم  ریسک  مدیریت  و 
زمانی که آتش سوزی در منابع طبیعی رخ 
می دهد صحبت های گذرا و نمادینی درباره 
لزوم ارتقای آموزش و ترویج آگاهی در این 
زمینه به گوش می رسد اما در عمل آموزش 
و ترویج آگاهی در این زمینه به حد کافی 

نمی افتد. اتفاق 
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شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون معماری، 
اصفهان  شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران 
نجفی که  آقا نورهللا  داوری طرح  در نشست 
صبح تا ظهر سه شنبه،۳۰ دی ماه برگزار شد 
گفت: به مدیریت کالن شهر اصفهان تبریک 
می گویم چون به این بلوغ رسیده که حرف 
منتقدان را بشنود؛ منتقدانی که بدون هیچ 
چشم داشتی مطالعات خود را برای رسیدن 
به این نقطه آغاز کردند و از آن ها عذرخواهی 
این جلسه  داشتیم  می کنم چرا که دوست 
زودتر برگزار شود اما شاید به لحاظ فکری و 
روحی آمادگی و جسارت آن وجود نداشت.

نوسازی  سازمان  مدیرعامل  فیض،  محمد   
این  در  نیز  اصفهان  شهرداری  بهسازی  و 
محدوده گذر  در  تقریبًا  کرد:  اظهار  نشست 
 1۶ که  شده  آزادسازی  واحد   41 آقانجفی 
است  هشت  ماده  مصوبه  دارای  آن  واحد 
و قسمت میانی مخروبه و بالتکلیف مانده 
که مردم آن هم بسیار در رنج هستند. او با 
اشاره به این که هر چه زودتر باید برای این 
عزیزان و بافت تصمیمی گرفته شود، تصریح 
کرد: در طول زمان طرح های متعددی درباره 
گذر آقانجفی ارائه و تصویب شده بود؛ طرح 
اول احداث گذری 14 متری بود که بعد از 
شد  قرار  و  شد  آن  به  اعتراضاتی  تصویب 
رسیدیم  نتیجه  این  به  نهایتًا  شود.  تعدیل 
که این گذر باید کم عرض باشد و به همین 

دلیل طرح احداث گذر سه متری ارائه شد 
شد  اعتراضاتی  نیز  طرح  این  به  البته  که 
تاریخ 1۶ مهرماه  بر اساس مصوبه  نهایتًا  و 
شد  بنا  شهرسازی  و  معماری  شورای عالی 
که هیچ تخریب یا آزادسازی جدید نداشته 

باشیم.
نماینده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
این  در  اصفهان  استان  صنایع دستی  و 
خانه های  درباره  را  توضیحاتی  نشست، 
بافت ضلع شرقی  در  تخریب شده  ارزشمند 
از  آنچه  همچنین  و  نقش جهان  میدان 
این  در  شدن  اجرا  برای  اداره کل  این  نظر 

کرد. بیان  است  مجاز  محدوده 
هوایی  عکسی  به  اشاره  با  موسوی زاده،   
بود،  ثبت کرده   1۳1۶ سال  در  اشمیت  که 
گفت: نزدیک چهار دهه است که رویکرد از 
بین بردن پیوستگی بافت تاریخی با ایجاد 
گذر در دنیا منسوخ شده و این رویه مطرود 
ارزش های  که  می شود  سعی  صرفًا  است. 
بافت با توجه به نیازهای زندگی امروز حفظ 

ارتقا داده شود. و 
 او ادامه داد: تخریب های انجام گرفته در این 
محدوده باعث شده بافت متصل به میدان 
از  را  آن  ارزشمند  پالک های  و  نقش جهان 
میراث فرهنگی  بدهیم. سیاست کلی  دست 
محدوده  ضوابط  توجه  با  است که  این  هم 
ثبت جهانی و ضوابط شورای عالی معماری و 

شهرسازی به بازسازی این بافت رو بیاوریم، 
زخم موجود را ترمیم کنیم و دانه بندی را به 
جاری  زندگی  تا  برگردانیم  اصلی  دانه بندی 

به این محدوده مسکونی برگردد.
نماینده اداره کل میراث فرهنگی اصفهان در 
این نشست، خاطرنشان کرد: نباید فراموش 
داشته  مداخله  است  قرار  کجا  در  کنیم که 
باشیم. ما در جوار یک مجموعه ثبت جهانی 

هستیم که قلب شهر است و به واسطه نیاز 
از  استفاده  برای  آن  ساکنان  تأمین شده 
به  قائل  به هیچ وجه  میدان،  در  باز  فضای 
ایجاد میدانچه یا فضای باز در این محدوده 

. نیستیم
کلی  سیاست  شد:  یادآور  موسوی زاده 
تاریخی  دانه های  بازسازی  میراث فرهنگی 
احیای  و  قدیمی  فضای  و  توده  همان  با 
بافت  طبیعی  واره  اندام  تا  است  ساباط ها 

برگردد. آن  به 
جهانی  ضوابط  طبق  این که  به  اشاره  با  او 
بافت  ضوابط  و  نقش جهان  میدان  حریم 
تاریخی، ایجاد گذر جدید و تعریض گذرهای 
بهسازی  بر  است،  ممنوع  قدیم  ارزشمند 
فضاهای ارتباطی موجود تاکید کرد و گفت: 
اقدامات  خاطر  به  بیت الحسین  سمت 
و  است  برگشت ناپذیر  تقریبًا  انجام شده 
در  که  شده  ایجاد  زیادی  مکتسبه  حقوق 
این قسمت ساماندهی گذر بیت الحسین به 
تثبیت  و  مبلمان شهری  سازی،  لحاظ کف 

است. میراث  مدنظر  موجود،  وضع 
استان  میراث فرهنگی  کل  اداره  نماینده 
بخش  در  افزود:  نشست،  این  در  اصفهان 
اتصال حافظ ما قائل به آزادسازی نیستیم 
موانع  رفع  برای  و حداقل دسترسی ممکن 
پدافند غیرعامل با دسترسی کم عرض سه 
در  عبور ماشین  برای  نیم متری  و  تا سه 
مجاز  که  است  چیزی  اضطراری  شرایط 
باید  خیابان  این  بدنه  بقیه  اما  می دانیم 

شود. حفظ 
شورای  رئیس  نصر اصفهانی،  علیرضا   
بیش  است  بهتر  هم گفت:  اصفهان  شهر 
از این مردم این محله را معطل نکنیم. ما 
معطل  را  مردم  نداریم  مجوز  به هیچ عنوان 
ایجاد  دلواپسی  و  نگرانی  آن ها  برای  و 
مردم  جای  در  را  خودمان  باید  ما  کنیم. 
قرار بدهیم. با چه مجوزی؟ با چه دیدگاه 
شرعی؟ با کدام دیدگاه قانونی؟ مردم یک 
بالتکلیفی خارج  از  و  آواره کرده  را  منطقه 

نمی کنیم.
او افزود: از دوستانم در اداره راه و شهرسازی 
و اداره کل میراث فرهنگی درخواست دارم، 
اگر  و  کنند  نگاه  واقع بینانه تر  را  قضایا 
باالدستی  مدیران  به  را  خبری  می خواهند 
به گونه ای  کنند،  منتقل  کشور  سطح  در 
مدیریت کنیم که بتوانیم آن ها را بر اساس 
است،  واقعیت  بر  مبتنی  و  ما  مدنظر  آنچه 
میراثی  مباحث  هم  که  کنیم  مجاب  بهتر 
هر  مردم  تکلیف  هم  شود،  گرفته  نظر  در 
چه سریع تر روشن شود و هم از این معلق 
فیض،  کنیم.  جلوگیری  بودن  رها  و  بودن 

بهسازی  و  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری اصفهان هم گفت: اعتقاد سازمان 
یک  که  نیست  این  اصفهان  شهرداری  و 
محدوده  این  در  پرتردد  ترافیکی  خیابان 
رویکردمان  می خواهیم  بلکه  کنیم،  ایجاد 
حرکتی باشد که مردم از بالتکلیفی دربیایند، 
آن ها  به  بتوان  را  شهری  امکانات  حداقل 
رساند، دسترسی آرامی داشته باشند، موارد 
ایمنی برای امدادرسانی خودروی آمبوالنس 
باشد، مشکالت  و آتش نشانی وجود داشته 
حفظ  محله  هویت  نشود،  ایجاد  اجتماعی 
بتوانند  آینده  در  خارجی  و گردشگران  شود 

حرکت کنند. آن  در 
کوچک،  ساختمان  یک  کرد:  تصریح  او   
هشت گروه مهندسی طراحی و ناظر و یک 
یک  هم  بافت  برای  دارد.  هماهنگ  گروه 
جامع نگری  باید  ببینیم،  نمی توانیم  را  بعد 
میان  به  را  تخصص هایشان  همه،  و  کنیم 

نشود. ایجاد  معضل  تا  بیاورند 
 فیض یادآور شد: برگشت به حالت قبل و 
سخت  قطعًا  متراژ  همان  با  بناها  ساختن 
ما  دارد.  قانونی  پیچیدگی های  و  است 
آن  نیاز  چیزهایی که  با  را  بافت  می توانیم 
ندارد  زیرساخت هایی که  احیا کنیم،  است 
هیچ  که  شرق  گذرهای  حتی  کنیم،  ایجاد 
خانه هایی  یا  تعریض کنیم  ندارد،  منافاتی 
به عنوان  نیست  تاریخی  و  ستاره دار  که 
بگیرد.  بافت شکل  این  تا  آزاد کنیم  گلوگاه 
مردم آماده اند، اگر راه را باز کردیم دنبالمان 

می آوردند. گردشگر  و  می آیند 
بهسازی  و  نوسازی  سازمان  مدیرعامل   
یک  این که  بیان  با  اصفهان،  شهرداری 
تمام  داشته  تقاضا  خارجی  سرمایه گذار 
بافت  حفظ  به منظور  را  میدان  دور  بافت 
اولیه  باید امکانات  خریداری کند، گفت: ما 
را برای مردم فراهم کنیم، انعطاف به خرج 
بدهیم، مردم هم جسارت دارند که سرمایه 
را به جریان بگذارند و خانه ها را به اقامتگاه 

کنند.  تبادل  بوم گردی  و  گردشگری 
در  میراث فرهنگی  نماینده  موسوی زاده، 
اظهارات  این  به  واکنش  در  نشست،  این 
بافت  این  پالک های  از  تعدادی  بیان کرد: 
آیا  اما  ندارند  دسترسی  خودرو  به  تاریخی 
خانه  مانند  فضایی  در  زندگی  تجربه  باید 
خاکی که ایوان آن مشرف به گنبد با عظمت 
میدان است کنار بگذاریم و به این فکر کنیم 
ندارد؟  ماشین  به  دسترسی  پالک  این  که 
پس زمینه  باید  آنچه  از  صورت   این  در 
ذهنمان باشد و برای تصمیم گیری به عنوان 

نقشه راه ما عمل کند، خیلی دور می شویم.

گذر آقانجفی اصفهان سرانجام سامان می یابد؟

هم اندیشی برای بهبود وضع 
»گذر آقا نجفی«

در 9 ماهه امسال صورت گرفت

کاهش 8۴ درصدی 
تردد مسافرت های 

خارجی
و  زمینی  مرزهای  از  مسافران  تردد 
نسبت  جاری  سال  ماهه   9 طی  هوایی 
کاهش  با  قبل،  سال  مشابه  مدت  به 
مسافران  تردد  در  درصدی   ۸4.5۷
در  درصدی   ۸4.۳۳ کاهش  و  ورودی 
شد. روبه رو  خروجی  مسافران  تردد 

فناوری  دفتر  آمار  معاون  غنیون  آرزو 
در  ایران  گمرک  ارتباطات  و  اطالعات 
کرونا  داشت:  اظهار  مهر  با  گفت وگو 
به  که  است  بیماری  یک  تنها  نه 
قربانی  باعث  و  افتاده  انسان ها  جان 
بلکه  شده،  بسیاری  انسان های  شدن 
و  جهانی  اقتصاد  که  است  ویروسی 
و  کرده  زمین گیر  نیز  را  مختلف  صنایع 
تجارت کاال کاهش  و  تولید  شده  باعث 
مثل  صنایعی  و  کند  پیدا  چشم گیری 
مرز  به  نیز  را  حمل و نقل  و  گردشگری 

بکشاند. ورشکستگی 
ماه  آذر  پایان  تا  سال  آغاز  از  او گفت: 
از  ناشی  بسیار  محدودیت های  دلیل  به 
مرزهای  ماهه  چندین  توقف  و  کرونا 
شاهد  هوایی  و  ریلی  دریایی،  زمینی، 
به کشور  مسافر  تردد  چشم گیر  کاهش 
در  که  گونه ای  به  بودیم.  بالعکس  یا 
و  هزار   ۷۰۷ و  میلیون   2 مدت  این 
یا  و  شدند  وارد  کشور  به  مسافر   1۳4
این  بودند.  ورودی  مسافر  اصطالح  به 
میلیون   2 شامل  ورودی  مسافر  تعداد 
ورودی  مسافر  نفر   1۶9 و  هزار   ۳۸۸ و 
نفر   9۶5 و  نفر  هزار   ۳1۸ و  ایرانی 

است. بوده  خارجی  ورودی  مسافر 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  آمار  معاون 
ارتباطات گمرک ایران ادامه داد: در این 
۶19 هزار و 5۰۷ نفر  2 میلیون و  مدت 
کشور  از  خروجی  مسافر  عنوان  به  نیز 
طی  مسافری  تردد  داشته اند.  تردد 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  ماهه   9
قابل  کاهش  با  آن  قبل  سال  مشابه 
تردد  در  درصدی   ۸4.5۷ حدود  توجه 
کاهش  همچنین  و  ورودی  مسافران 
مسافران  تردد  در  درصدی   ۸4.۳۳
ارقام  این  است.  بوده  روبه رو  خروجی 
نه  طی  مسافر  تردد  میزان  به  نسبت 
اما  کند  بسیار  روندی  ماهه سال جاری 

می دهد. نشان  را  مثبت 
که  پیداست  ناگفته  گفت:  غنیون 
مرزها،  بودن  مسدود  آن  اصلی  دلیل 
 _ تفریحی  از  اعم  سفرها  انواع  لغو 
کاری،  و  مذهبی   _ زیارتی  سیاحتی، 
توسط  ورودی  مسافران  پذیرش  عدم 
سختگیرانه  شرایط  یا  مقصد  کشورهای 
از قرنطینه و همچنین  ورود مسافر اعم 
به  مسافران خروجی،  در  مشابه  شرایط 
دلیل مخاطرات ناشی از انتقال ویروس 
 ۸4 کاهش  این  است.  بوده  کووید 19 
در  کاهشی  مسافر،  تردد  در  درصدی 
دو  هر  در  مسافر  نفر  میلیون   14 حدود 
را  خروجی  و  ورودی  مسافران  گروه 

می شود. شامل 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  آمار  معاون   
ارتباطات گمرک ایران افزود: در کشوری 
مسافرت های  عمده  که  ایران  مانند 
مانند  خاصی  زمانی  مقطع  در  خارجی 
عتبات عالیات  به  سفر  یا  حج  سفر 
صورت می گرفت، به دلیل شرایط حاکم 
بیماری  از  متأثر  دنیا  کل  و  کشور  بر 
فرودگاه  مانند  کرونا، فرودگاه هایی 
ساری، کرمانشاه، زاهدان، اهواز، یزد و … 
جنبه  آن ها  خارجی  پروازهای  تنها  که 
با میزان تردد  زیارتی و مذهبی داشته، 
مسافری »صفر« به فعالیت خود ادامه 
تردد  میان  این  در  افزود:  او  داده اند. 
فرودگاه کشور  پرترددترین  از  مسافری 
با  نیز  امام خمینی )ره(  فرودگاه  یعنی 
تردد  در  91 درصدی  توجه  قابل  کاهش 
نه  طی  خروجی،  و  ورودی  مسافران 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل آن روبه رو شده است که این 
ماهه  هشت  به  نسبت  تغییرات  میزان 
سال جاری رشدی یک درصدی را نشان 
این  از  می دهد. تعداد مسافران ورودی 
گمرک در مدت زمان مورد بررسی 251 
مسافران  تعداد  و  مسافر   4۶9 و  هزار 
بوده  2۳2 مسافر  خروجی 254 هزار و 
است. معاون آمار دفتر فناوری اطالعات 
کرد:  تصریح  ایران  گمرک  ارتباطات  و 
فرودگاه  از  خارجی  پروازهای  عمده 
با  ترکیه  مقصد  به  امام خمینی )ره( 
است.  بوده  مواجه  شدید  کاهش 
کشورهای  بر  حاکم  شرایط  از  گذشته 
شرایط  کرونا،  بیماری  از  ناشی  دنیا 
افزایش  و  بر کشورمان  اقتصادی حاکم 
در  خارجی  ارزهای  برابری  نرخ  شدید 
از،  نیز  کشورمان  رسمی  پول  مقابل 
به  مسافری  تردد  کاهش  اصلی  دالیل 

می رود. شمار 

 نماینده میراث فرهنگی: 
تخریب های انجام گرفته در 
این محدوده باعث شده بافت 
متصل به میدان نقش جهان 
و پالک های ارزشمند آن را از 
دست بدهیم. سیاست کلی 
میراث فرهنگی هم این است 
که با توجه ضوابط محدوده 
ثبت جهانی و ضوابط شورای 
عالی معماری و شهرسازی به 
بازسازی این بافت رو بیاوریم، 
زخم موجود را ترمیم کنیم و 
دانه بندی را به دانه بندی اصلی 
برگردانیم تا زندگی جاری به 
این محدوده مسکونی برگردد

شورای عالی معماری و شهرسازی با هرگونه تخریب جدید و اتصال بخش های تخریب شده برای ایجاد گذر سواره رو برای احداث خیابان 
و  سازی، کف سازی  جداره  چه سریع تر  هر  مکلف کرده که  را  اصفهان  شهرداری  و  مخالفت  نقش جهان  میدان  حریم  در  نجفی  نورهللا 
بدنه سازی بخش های تخریب شده را انجام بدهد و این محوطه را ساماندهی کند. از همین رو صبح دیروز سه شنبه، نشستی با حضور هفت 
گروهی که طرح هایی را برای ساماندهی این محدوده آماده کرده بودند، در حضور داورانی که باید به این طرح ها امتیاز می دادند، برگزار 

شد. گزارش ایسنا را از این نشست می خوانید. 

جزیره کیش با ظرفیت ها 
و تنوع جمعیتی که از آن 
برخوردار است، می تواند 
پایگاهی فراگیر برای برگزاری 
و فعال سازی ورزش های 
بومی و محلی اقوام مختلف 
ایرانی در درون خود باشد

بازی های سنتی و بومی جزیره به عنوان میراث معنوی 
ریشه  هندوستان  مانند  مختلف  فرهنگ های  از  کیش، 
گرفته و قدمتی صد ساله دارد. به گزارش ایرنا،  در حال 
حاضر در منطقه بومیان جزیره کیش، هنوز بافت قدیمی 
و فرهنگ گذشتگان به چشم می خورد. بر همین اساس 
بومی  بازی های  با  که  را  منطقه  این  بومی  بازی های 
می کنیم.  مرور  است،  متفاوت  بسیار  نقاط کشور  دیگر 
در مناطق جنوبی بازی ها معمواًل به صورت دسته جمعی 
به  بازی ها می توان  این  از جمله  آواز همراه است.  با  و 
ملگاف،  غریفه، صبت،  »مکسی، گبه کود، حوش،  بازی 
زبوت، دوامه، زبوت امسانگه، حسن دیچ،  الخاتم، ودول 
بانه بانه« اشاره کرد. این بازی های گروهی از گذشته در 
میان مردم بومی جزیره کیش رایج بوده است. به عنوان 
است.  پرتابی  و  بازی گروهی  یک  مکسی  بازی  مثال 
»مکسی« در این بازی یک قطعه چوب 1۰ تا 15 سانتی 
را  مکسی  دو طرف  است.  سانت ضخامت   2 با  متری 
آن  کنار  در  دیگر  وسیله  می کنند.  باریک  و  می تراشند 
شاخه  از  و  می کند  پرتاب  را  مکسی  دارد که  نام  گب 
نخل درست می شود. در این بازی چاله کوچکی ساخته 
می شود که به آن »کونه« می گویند. این بازی هنوز میان 
در  می گویند  و  می شود  انجام  ساله   12 تا   1۰ بچه های 
گذشته مردان بزرگسال هم موقع بیکاری مکسی بازی 
و  ریگ،  صدف،  انواع  بازی ها  از  برخی  ابزار  می کردند. 
بازی هایی  است.  بوده  مهره  عنوان  به  چوب  تکه های 
مانند »صبت« که از بازی های مورد عالقه گروه های سنی 
مختلف است. در این بین برخی بازی ها میان دختران 
و پسران مشترک است مانند بازیی »ملگاف« که این 

بازی شبیه همان یه قل دو قل رایج است و با 5 سنگ 
قرار  بچه ها  بازی  این  در  معمواًل  می شود.  انجام  رنگی 

می گذارند تا بازی را تا امتیاز 5۰ ادامه دهند.
به  افراد  بین  ارتباط  بر تقویت  بازی ها عالوه  این گونه   
افزایش ارتباط میان انسان و طبیعت نیز کمک می کند. 
با صدف ها و مرجان ها و همچنین شن و سنگ  بازی 
میان  در  که  است  عناصری  جمله  از  درخت  چوب  و 
بازی های کودکان بومی کیش رایج بوده است. در این 
از  بین بازی هایی وجود داشت که مساله تمرکز در آن 
دوامه  »زبوت،  بازی  مانند  بود.  برخوردار  باالیی  اهمیت 
و زبوت امسانگه« که تنها با یک فرفره ساختگی انجام 
می شود. این بازی ها بیشتر جنبه نمایش قدرت و مهارت 
داشته و کمتر با آن مسابقه می دادند و در افزایش هوش 
و استعداد کودکان و نوجوانان نقش بسیاری داشته اند.

قدمت صدساله بازی های بومی
در همین رابطه،  یک فعال حوزه گردشگری در خصوص 
این  از  برخی  بومی کیش می گوید:  و  بازی های سنتی 
بازی ها از فرهنگ های مختلف مانند هندوستان به وجود 
این  از  برخی  همچنین  دارد.  ساله  صد  قدمت  و  آمده 
بیشتر  و  رایج   بزرگان  مجلس  میان  در  هنوز  بازی ها 

برگزار می شود.  بزرگی  میدان  وسط 
محمد جاسم پور به تعاون و همکاری در چنین بازی هایی 
میان  در  دیگر  همکاری  این  متاسفانه  می کند:  اشاره 
بازی  کودکان و بزرگساالن دیده نمی شود. تنها بودن و 
با تبلت و موبایل افراد را از یکدیگر دور کرده و آن ها را 
ما چند دوره  بر همین اساس  انزوا  کشانده است.  به 
استقبال خوبی  با  برگزار کرده ایم که  را  بومی  بازی های 

هم همراه شد. هدف ما این بود تا فاصله بین نسل ها 
را کم کنیم. همچنین سعی داشتیم  با یکدیگر  افراد  و 
کودکان در این بازی ها قانون مدار بودن و توانایی داشتن 

یک مدیریت صحیح را آموزش ببینند.
یک  معموال  جنوب  گروهی  بازی های  داد:  ادامه  او 
ابو  می گویند.  »پدر«  یا  »ابو«  آن  به  دارد که  سرگروه 
دارند.  قبول  را  آن  اعضای گروه  همه  است که  فردی 
می شود  خوانده  ابو  که  فردی  بازی ها  این  در  حال 
هیجانات  و  خشم  کنترل  و  کردن  راهنمایی  اصول 
را  گروه ها  میان  درست  قضاوت  همچنین  و  کاذب 

افراد  می کنند  کمک  مهارت ها  این  می بینند.  آموزش 
بگیرند.  خود  آینده  برای  دقیق تری  تصمیمات  بتوانند 
آن ها در کنار هیجان بازی، اصول اخالقی و تعامل در 
جزیره  اوصاف  این  با  خواهند دید.  آموزش  را  رقابت 
کیش با ظرفیت ها و تنوع جمعیتی که از آن برخوردار 
برای  فراگیر  پایگاهی  می تواند  این که  بر  عالوه  است 
برگزاری و فعال سازی ورزش های بومی و محلی اقوام 
مرکزی  می تواند  باشد،  خود  درون  در  ایرانی  مختلف 
به  استان های کشور  مختلف  مسابقات  برگزاری  برای 

آید. حساب  به  ایران  جنوبی  استان های  خصوص 

رونق بازی های بومی در جزیره کیش
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سخنگوی صنعت برق:
واردات برق 

را افزایش دادیم
از  درخواست  برق ضمن  صنعت  سخنگوی 
مردم برای کاهش مصرف گاز و برق گفت: 
و  می شود  سرد  بسیار  هوا  آتی  روزهای  در 
تامین سوخت  برای  را  این موضوع شرایط 
ایلنا  گزارش  به  می کند.  دشوار  نیروگاه ها 
آخرین  درباره  رجبی مشهدی  مصطفی 
خاموشی  اعمال  و  برق  تامین  وضعیت 
توانستیم  اخیر  روزهای  در  احتمالی گفت: 
برق مورد نیاز سراسر کشور را تامین کنیم و 
مشکلی از این حیث نداریم. اما طبق اطالع 
سازمان هواشناسی مبنی بر ورود موج جدید 
پیش بینی این است که در روزهای آتی که 
هوا بسیار سرد می شود و این موضوع شرایط 
تاحدی  نیروگاه ها  سوخت  تامین  برای  را 

می کند.  دشوار 
به  نیاز  صورتی که  در  رجبی مشهدی گفت: 
اعمال خاموشی باشد قطعا اولویت ما این 
است که بخش خانگی و تجاری و همچنین 
توجه  با  بیمارستان ها  مثل  حساس  مراکز 
برق  تامین  دارند،  که  ضرورت هایی  به 
اگر  اما  باشیم،  نداشته  خاموشی  و  شوند 
الزم شد که محدودیتی را اعمال کنیم قطعا 
مشترکان  و   می کنیم  اطالع رسانی  قبل  از 
او  خواهند گرفت.  قرار  امر  این  جریان  در 
درباره اوضاع صادرات و واردات با توجه به 
هم  برق  تامین  در  اخیر  روزهای  نوسانات 
گفت: امسال واردات برق را افزایش دادیم، 
در  برق  واردات  و  صادرات  میزان  اکنون 

است. تعهد  برابر  و  متعادل  حالت 

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور:

تخصیص ارز ۴2۰۰تومانی 
اقتصاد را دولتی تر کرد

ضرورت  بر  تاکید  با  ضیغمی  محمد علی 
اصالح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز 
ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی گفت: 
واردات  برای  تومانی   42۰۰ ارز  تخصیص 
شرایط  بهبود  به  تنها  نه  اساسی  کاالهای 
کمک  جامعه  پایین  دهک های  معیشتی 
و  ایجاد عدم شفافیت  به  منجر  بلکه  نکرد 
شد. تجاری  فعالیت های  برخی  در  انحراف 
به گزارش مهر ضیغمی گفت: تفاوت قیمت 
ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده 
کردن  دولتی تر  سمت  به  دولتی  بخش  تا 
دولتی  بخش  کند.  حرکت  کشور  اقتصاد 
نرخ  با  ارز  توزیع  در  این که  به  استناد  با 
ترجیحی امکان بروز خطا و سواستفاده از 
وجود  خصوصی  بخش  شرکت های  سوی 
دارد، حضور خود در فعالیت های اقتصادی 
است.  به گذشته گسترده تر کرده  نسبت  را 
نهاده های  واردات  بازار  در  مثال  عنوان  به 
پشتیبانی  شرکت  سهم   9۶ سال  در  دامی 
این  بود که  تا 14 درصد  بین 1۳  دام  امور 
 ۳۰ از  بیش  به   99-9۸ سال های  در  رقم 
توسعه  به  رو  رویکرد  این  رسید.  درصد 
عمومی  نهادهای  دولتی،  شرکت های 
واقع  در  و شرکت های خصولتی  غیر دولتی 
عرصه  در  انحراف  از  دیگری  نوع  تجربه 
سهم  زیرا  است  اقتصادی  فعالیت های 
اقتصادی  فعالیت های  از  خصوصی  بخش 
بر خالف سیاست های کلی ابالغی اصل 44 
قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقالب در 
ارتباط با واگذاری فعالیت های اقتصادی به 

می کند. پیدا  کاهش  خصوصی  بخش 

وزیر نیرو:
با پدیده رمز ارزهای 
غیرمجاز سرسختانه 

برخورد می کنیم
وزیر نیرو دیروز در مراسم بهره برداری از ۶ 
پروژه صنعت برق در استان های کرمان و یزد 
نیست،  این شرایط  از  گفت: بحث ما عبور 
اصالح  برای  شرایط  این  از  استفاده  بلکه 
عهده  بر  اصلی  وظیفه  این  و  است  مصرف 
ماست و در وهله نخست آن را نباید متوجه 
مردم دانست. به گزارش ایسنا اردکانیان در 
خصوص رمز ارزها گفت: وزارت نیرو یکی از 
سرسخت ترین ها در فرآیند برخورد با پدیده 
مصوبه  طبق  و  بوده  غیر مجاز  رمز ارزهای 
هیئت وزیران برای ساماندهی به این امر، 
کمیسیون های  جلسات  در  نیرو  وزارت 
پافشاری  مسئله  این  بر  دولت  مختلف 
برای  یارانه ای  انرژی  نمی توان  که  می کرد 
کنند  تولید  رمز ارز  می خواهند  که  کسانی 
دهیم و از جیب انبوهی از مردم، این یارانه 
در این زمینه مصرف شود. با تصویب دولت، 
 برق مورد نیاز کسانی که روال قانونی را طی 
شدید  نیاز  کشور  که  مواقعی  در  می کنند 
هم  غیر مجاز  موارد  با  و  شده  تامین  ندارد 
می شود. برخورد  دستگاه ها  دیگر  همکاری  با 

|پیام ما| دیروز حسن قالیباف اصل، رئیس 
استعفای  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط 
اعالمی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه 
بورس  سازمان  که  است  روزی  چند  کرد. 
سهامداران  تجمع  محل  تهران  بهادار  اوراق 
واحدی  هزار   ۳۶ افت  با  است که  معترض 
مال باخته  را  بازار سرمایه خود  شاخص کل 
به  سال  ابتدای  از  که  بورس  می دانند. 
یکی  به  تبدیل  خود  بی سابقه  رشد  واسطه 
از مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری اقشار 
روند  ماه  مرداد  از  بود،  مردم شده  مختلف 
این  اخیر  روزهای  در  و  کرد  پیدا  نزولی 
تعبیر  به  و  است  رسیده  خود  اوج  به  روند 
را  سقوط  بهادار  اوراق  بورس  کارشناسان 
آنکه  از  و پس  دوشنبه  روز  می کند.  تجربه 
تهران،  بورس  سازمان  مقابل  در  معترضان 
کشیدند،  پایین  را  سازمان  این  پرچم 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی درباره 
»همه  کرد:  اعالم  سرمایه  بازار  وضعیت 
تالش مدیران بازار سرمایه این است که به 

برسیم.« سریع تر  پایداری 
حاال بعد از این که بورس روزهای ملتهبی را 
می گذراند و سرمایه گذاران نسبت به اتفاقات 
از  احتماالتی  و  دارند،  اعتراض  آن  در  اخیر 
استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است، حسن 
قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق 

به  استعفایی  متن  بار  دومین  برای  بهادار 
این شرح را به وزیر اقتصاد ارائه کرده است: 
تاریخ 4  به  اینجانب  استعفای  »درخواست 
آذر 99 به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی 
و  سرمایه  بازار  صنایع،  از  حمایت  جهت 
استعفای  بدینوسیله  رد شد.  سرمایه گذاران 
خود را از عضویت در هیات مدیره و ریاست 
اعالم  مجددا  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
 11 ماده  اجرای  در  دارم  استدعا  می نمایم. 
اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون 

فرمایید. اقدام صادر  ایران دستور 
سخت ترین  در  بنده  است که  ذکر  به  الزم 
بازار  به  عمومی  دعوت  مردم  که  شرایط 

سهام  آزادسازی  بودند،  شده  سرمایه 
عدالت و فروش صندوق های سهام دولتی 
)ETFها( در بورس در حال انجام بود این 
طول  در  و  عهده گرفتم  به  را  خطیر  وظیفه 
به  شرایط  دشوارترین  در  خدمت  ماه  چند 
و  ابزارها  مالی،  تامین  بازار،  توسعه  دنبال 
زمان  کمترین  در  بودم که  مالی  نهادهای 
انجام  سرمایه  بازار  در  کارها  بزرگ ترین 
اقدامات  واسطه  به  متاسفانه  ولی  گردید. 
سیاسی و ورود غیر حرفه ای و بیش از حد 
اشخاص و مسئوالن به بازار سرمایه و بروز 
افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران 

نشد.« دیده  وقت  هیچ 

استعفای رئیس سازمان بورس برای دومین بار
بورس

5۰۰ میلیارد تومان از محل 
عوارض خروج از کشور در 
اختیار بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی جهت بهسازی 
روستاهای مرزی قرار داده 

شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبرداد:

پیش بینی اعتبار  2۰ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال زایی
که  کرد  تاکید  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
و  تومان  میلیون   14۰ حداقل  آینده  سال  در 
حداکثر 2۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت 
می شود. به گزارش ایسنا، رحیم زارع با اشاره 
بودجه  تلفیق  مصوبات کمیسیون  آخرین  به 
افزایش  بیان کرد:  اسالمی  شورای  مجلس 
وام ازدواج از 5۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون 
تومان برای افرادی که در شرف ازدواج هستند 
است.  تلفیق  کمیسیون  مصوبات  جمله  از 
است.  شده  گرفته  نظر  در  استثنایی  امسال 
پسران زیر 25 سال و دختران زیر 2۳ سال 
هر کدام مبلغ 1۰۰ میلیون تومان وام ازدواج 
 14۰ حداقل  مجموع  در  می کنند.  دریافت 
تومان  میلیون   2۰۰ و حداکثر  تومان  میلیون 
وام ازدواج به زوجین پرداخت می شود. برای 
دریافت وام ازدواج فقط یک ضامن و سفته 
نیاز است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
هزار   2۰ بیان کرد:  اسالمی  شورای  مجلس 
میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال تخصیص 
یافت که 1۰ هزار میلیارد تومان آن در اختیار 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و ۳۰۰۰ میلیارد 
بازپرداخت  با  بهزیستی  اختیار  در  آن  تومان 
اقساط هفت ساله با اولویت اشتغالزایی برای 
در  محروم  مناطق  و  خانوار  سرپرست  زنان 
نظر گرفته شد. همچنین مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد 
بنیاد  اختیار  در  اشتغال  ایجاد  برای  تومان 
برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( 

با بازپرداخت هفت ساله تخصیص داده شد. 
از سویی دیگر ۳۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار 
منظور  به  پاسداران  و سپاه  بسیج سازندگی 
ایجاد اشتغال با اولویت مناطق کم برخوردار 
تخصیص داده شد. زارع همچنین اعالم کرد: 
به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 
اجازه داده شد تا معادل منابع پیش بینی شده 
در بودجه مصوب ساالنه خود بابت هزینه های 
بهره برداری، نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند 
و همچنین خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر 
بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده 
شرکت  همچنین  و  پذیرد  صورت  نیروگاهی 
مکلف  هسته ای  سوخت  و  مواد اولیه  تولید 
ساالنه  بودجه  مطابق  را  حاصله  درآمد  است 
آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و 
ردیف های تملک دارایی سرمایه ای برای خرید 

کیک زرد با منشا داخلی هزینه کند.
زارع با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق 
تصریح کرد: درصورت پرداخت و تسویه حساب 
تا  مالکان خودرو  توسط  رانندگی  جریمه های 
پایان بهمن ماه سال 14۰۰ جریمه دیرکرد ناشی 
از عدم پرداخت تا پایان سال 1۳99 بخشیده 
می شود. البته این حکم به دلیل زمانش فعال 
مراعا گذاشته شد. همچنین 5۰۰ میلیارد تومان 
اختیار  در  کشور  از  خروج  عوارض  محل  از 
بهسازی  جهت  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 

روستاهای مرزی قرار گرفته شد. 

سراسری  مدیره کانون  هیئت  رئیس  نایب 
شرکت های پیمانکاری گفت: ما در حالی که 
در عراق و سوریه با داعش جنگیدیم و خون 
دادیم اما نتوانستیم هیچ امتیازی در بخش 
پروژه های این شرکت ها بگیریم. شرکت های 
ایرانی هم که به سوریه رفته اند بیش از چند 
گزارش  به  نیاورده اند.  دوام  است  صباحی 
درصد   51 کرد:  خاطرنشان  سیفی  مهر، 
اقتصاد کشور حوزه خدمات است و باالترین 
میزان اشتغال را دارد که عمده فعاالن بخش 

هستند. عمرانی  بخش های  خدمات، 
کشوری  تنها  ایران  این که  بیان  با  او   
است، گفت:  مرز  هم  15 کشور  با  است که 
کشورها  این  اقتصادی  ظرفیت  مجموع 
است.  سال  در  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار 
استفاده  ظرفیت  این  از  نتوانستیم  ما  اما 
کنیم. وقتی اردوغان خواست به ایران سفر 
ایران  در  ترکیه ای  پیمانکاران  جمع  در  کند 
رئیس  آن ها گفت و گو کرد.  با  و  شد  حاضر 
شرکت های  سراسری  کانون  مدیره  هیئت 
عالی  کانون  در  ما  شد:  یادآور  پیمانکاری 
و  فنی  کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات 
تشکل های  همه  و  داده ایم  شکل  مهندسی 
گرد  کمیسیون  این  در  را  مهندسی  و  فنی 
را  جلساتی  هم  مهندسی  نظام  با  آورده ایم. 
تصمیم  اینجاست که  مشکل  اما  داشته ایم 
گیرنده یک پارچه و نهایی نداریم. هم نظام 

وزارت  هم  و  است  تصمیم گیر  مهندسی 
اجرایی  و  فنی  نظام  هم  و  راه و شهرسازی 
زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم 

هستند. گیرنده 
تغییر  با  تحریم ها  لغو  احتمال  درباره  او   
رفت و آمد  کرد:  تأکید  آمریکا،  رئیس جمهور 
رؤسای جمهور آمریکا ارتباطی به پروژه های 
برنامه ریزی  که  زمانی  تا  ندارد.  ما  عمرانی 
داخلی را اصالح نکنیم مشکالت ما در بخش 
نمی شود.  رفع  مهندسی  و  فنی  خدمات 
دبیر  ایرج گالبتونچی  مراسم  این  ادامه  در 
تاکید  با  ساختمانی  شرکت های  سندیکای 
بخش های  درآمدزاترین  از  یکی  این که  بر 
و  فنی  خدمات  صدور  می تواند  صادراتی 
مهندسی باشد، گفت: ما نیروهای پیمانکاری 
ندارد.  وجود  کار  تقاضای  اما  داریم  زیادی 
رشته های  فارغ التحصیل  هزار   25۳ سالی 
فنی و مهندسی داریم اما بازار کار برای آن ها 
نیست. به گفته گالبتونچی، تعداد پیمانکاران 
از  رتبه بندی  دارای  و  شده  صالحیت  تأیید 
سوی سازمان برنامه و بودجه در کشور 45 
 1۰۰ و  هزار  سه  است.  شرکت   ۷4۰ و  هزار 
شرکت مشاور هم از سوی این سازمان تایید 
نیم  و  دو  ساالنه  باید  بنابراین  است.  شده 
پروژه عمرانی  این شرکت ها  به  دالر  میلیارد 
کار  از  این حجم  ارجاع  عماًل  اما  داده شود 
باید  لذا  و  نیست  مقدور  شرکت ها  این  به 

کشور  از  خارج  در  آن ها  عمده  بخش  برای 
شود. ایجاد  کار 

دنیا  کشور   119 در  ترکیه  کرد:  تصریح  او 
پروژه عمرانی دارد و صنعت ساخت وساز این 
داخلی  ناخالص  تولید  درصد   9 تا   ۸ کشور 
ترکیه ای  میلیون  دو  برای  تامین می کند.  را 
نیز اشتغال ایجاد شده است. این کشور به 
دنیا  تولید کننده مصالح ساختمانی  دومین 
تبدیل شده است. اما ما با 45 هزار شرکت 
خود  برای  جایگاهی  نتوانسته ایم  پیمانکار 

کنیم. کسب 
ساختمانی  شرکت های  سندیکای  دبیر 
صادرات  در  توفیق  عدم  علت  داد:  ادامه 
در  دولت  ناکامی  مهندسی،  و  فنی  خدمات 
مذاکره با دیگر کشورها و تالش برای جذب 
پروژه های آن هاست. این در حالی است که 
ترکیه در 4۰ سال گذشته ۳4۰ میلیارد دالر 
119 کشور درآمده  پروژه در  9 هزار  قالب  در 
کسب کرده اما ما در 4۰ سال اخیر تنها ۳1 
میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی 
مدیره  هیئت  عضو  طبیب زاده  داشته ایم. 
پتروشیمی  و  نفت، گاز  شرکت های  انجمن 
و  نفت  حوزه  پیمانکاری  پروژه های  مورد  در 
شرکت های  زمانی که  در  داشت:  اظهار  گاز 
نفت و گاز ایرانی در پارس جنوبی و عسلویه 
مشغول فعالیت بودند، مدیریت شرکت های 
در  دادند.  کره ای  شرکت  یک  به  را  ایرانی 

حالی که در دهه 5۰، ایرانی ها در کره جنوبی 
بودند. کرده  تاسیس  پاالیشگاه 

شرکت های  انجمن  مدیره  هیئت  عضو   
برجام  تجربه  درباره  پتروشیمی  و  نفت، گاز 
پروژه های  از  ایرانی  پیمانکاران  خروج  و 
این  ما  تصریح کرد:  جنوبی  پارس  توسعه 
برجام  توافق  از  پس  داشتیم که  را  تجربه 
موفقیت  با  ایرانی  شرکت های  حالی که  در 

پروژه های  بودند  به کار  مشغول  پروژه ها  در 
نفتی به شرکت های خارجی سپرده شد اما 
پس از آن که این شرکت ها از ایران رفتند بار 
داخلی شدند  پیمانکار  دامن  به  دیگر دست 
محبوب  نفت  وزارت  برای  ایرانی  پیمانکار  و 
پارس  فاز  هشت  یا  هفت  افزود:  او  شد. 
سال های  در  ایرانی  شرکت های  را  جنوبی 
تحریم در کنار قرارگاه خاتم احداث کردند در 
حالی که تحریم ها با کمبود منابع مالی فشار 
ایرانی  پیمانکاران  اما  می کرد  وارد  زیادی 
باقی ماندند و پروژه ها را به پیش بردند. در 
بخش دیگری از این نشست، شیخ اکبری 
اجرایی  و  فنی  شرکت های  انجمن  رئیس 
دولت ها  گفت:  راه سازی  پروژه های  درباره 
هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه های 
در  نداشته اند.  راه سازی  صنعت  خصوصی 
شرکت   14 تبریز،  زنجان-  قزوین-  آزادراه 
بزرگ راه سازی فعالیت می کردند اما تنها یک 
شرکت باقی ماند و بقیه پروژه را رها کردند. 
پروژه های  تورم  این که  بیان  با  شیخ اکبری 
راهسازی را به چالش کشیده، گفت: از سال 
۶۶ تاکنون قانون مشارکت بخش خصوصی 
در ساخت آزادراه تصویب شده است اما به 
طور جد به اجرا گذاشته نمی شد. او  افزود: 
منابع  درصد   5۰ پیمانکار  حاضر  حال  در 
طول  در  و  می کند  تامین  را  آزادراه  ساخت 
1۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلک 
درصد   15 ساالنه  صرفًا  دولت  ولی  کند 
عوارض  نرخ  به  بانکی  سپرده  سود  معادل 
اضافه می کند که در مقابل نرخ واقعی تورم 
رقمی محسوب نمی شود. آیا انگیزه ای برای 
ادامه  برای  پیمانکار  و  سرمایه گذار  این که 
و  راهسازی  پروژه های  در  سرمایه گذاری 
آزادراهی باقی می ماند؟ او در خصوص اوراق 
اسناد خزانه و تسویه برخی پروژه ها از سوی 
دولت با استفاده از این اوراق، اظهار داشت: 
خزانه  اسناد  اوراق  فروش  و  خرید  قیمت 
جیب  به  آن  سود  اما  باالست  فرابورس  در 
از  چه کسانی  دید  باید  و  نمی رود  پیمانکار 
خرید و فروش اوراق خزانه سود می برند. او 
گفت: پیمانکار مطالبات دو تا سه سال خود 
 45 با  و  می کند  دریافت  اوراق  شکل  به  را 
درصد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش 
سه  مطالبات  ما  دیگر  عبارت  به  می رساند. 
سال قبل خود را با محاسبه 15 درصد سود 
سپرده بانکی دریافت می کنیم اما 45 درصد 
آن از بین می رود در حالی که نرخ تورم یک 
به  بوده است.  ۶۰ درصد  باالی  سال گذشته 
خزانه  اسناد  اوراق  توزیع  شیخ اکبری  گفته 
به  را  آن ها  پیمانکاران،  به  به جای مطالبات 

می کند. نابود  تدریج 

نمایندگان 5 تشکل صنعت ساخت و ساز از سیاست های جاری در مواجهه با بخش 
خصوصی انتقاد کردند 

دولت بخش خصوصی را تنها گذاشت 
نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری شرکت های پیمانکاری: ما در حالی که در عراق و سوریه با 

داعش جنگیدیم و خون دادیم اما نتوانستیم هیچ امتیازی در بخش پروژه های این شرکت ها بگیریم

دبیر سندیکای شرکت های 
ساختمانی: علت عدم توفیق 

در صادرات خدمات فنی و 
مهندسی، ناکامی دولت در 
مذاکره با دیگر کشورها و 

تالش برای جذب پروژه های 
آن هاست. این در حالی است 
که ترکیه در 4۰ سال گذشته 

۳4۰ میلیارد دالر در قالب 
9 هزار پروژه در 119 کشور 

درآمده کسب کرده اما ما در 
4۰ سال اخیر تنها ۳1 میلیارد 

دالر صادرات خدمات فنی و 
مهندسی داشته ایم

|پیام ما | نمایندگان 5 تشکل صنعت ساخت و ساز از سیاست های دولت و ضعف حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتقاد کردند.  
حمیدرضا سیفی نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری شرکت های پیمانکاری در نشست خبری 5 تشکل حوزه صنعت ساخت و ساز، 
احداث و خدمات فنی مهندسی در خصوص صادرات مواد فنی و مهندسی گفت: زمانی می توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق 
شویم که مشکالت داخلی را حل کنیم. او افزود: به عنوان مثال ترکیه 2۰ رایزن اقتصادی در عراق دارد یا کره جنوبی 7۰ رایزن اقتصادی 

در تمام دنیا فعال کرده است در حالی که تمام رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در دیگر کشورها حداکثر 6 نفر است.

س |
فار

س: 
عک

  |
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام  ایران6

افقی
خر   - کارگری  ماه  رقیق،  ابر   -  1 
 - بزرگ  مگس  گویند،  را  مگس 
آنرا  محل  بی  حساب  بد  آدم  سیلی، 
تازه  بچه   - مرغابی2   - كشد  می 
دندان در آورده می گیرد، بخار - رنج 
و محنت  - فوری، زود و فوری، بی 
درهم،  ورود  درهم،  ورود   - درنگ 
پدر، گوهر  بی  دختر   - درهم۳  ورود 
بی همتا - ستیزه كردن، كوشیدن - 

حلبی،  ظرف   - ریشخند    - بینی4 
و  قدر  ارزش،   - چلیك  روغن،  ظرف 
انتخاب،  مرتبه، پایه و اعتبار - حرف 
ضد   - گزینش5  حرف  آلمانی،  بله 
تکبر،   - الجثه۶  عظیم   - وحشی 
خط   - دریا  ساحل   - علت   - غرور 
كش مهندسی، چای خارجی۷ - هال 
- ده روز - دستگاه نساجی ۸ - تر 
و نمناک  - جستجو كردن، پژوهش 
بچه  یکدندگی، کار   - نماز9  دست   -
شدن،  بلند   - معروفتر   - دنده  یک 

تخم   - فنجان   - رفعت1۰  و  بلندی 
 - ندا  حرف   - گندم  فرنگی،  مرغ 
 - آداب11  ها،  آیین  رسوم،  و  آداب 
غذا،  پس   - سرزمین  نقاشی،  پرده 
گاو   - كنند  می  تناول  غذا  از  بعد 
 - فاصله  پوشش،   - رود12   - آهن  
 - عامیانه  شعرگونه  قصه   - تونل1۳ 
ها14  - کاستی  پا  مفصل  پا،  لوالی 
- رسم شده، آنچه رسم شده، معمول  
و  خشم   - هوارد15  ران  از  فیلمی   -
 - پرکار   - خشم  ناراحتی،  ناراحتی، 

خرد و  عقل   - دیوانه  نیمه 

عمودی
لوس   - استیون گرین  از  اثری   -  1
- بزرگتر - پیشوای زرتشتی2 - اواز 
پوئیدن،  به  امر   - دهنده  ندا  دهنده، 
بیماری   ، ناخوشی   - امری  پوئیدن 
و امراض ، بیماری ۳ - غرش شیر، 
 - فرومایگی    - آفریقا  در  کشوری 
حساب کننده، داروغه، مأمور حکومت 
نهی  و  به معروف  امر  که وظیفه اش 
از منکر است4 - تلخ، پیمانه ، اندازه 
، شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی 
مرغ  مكان،   - راز  نشین،  باال  - عضو 
 - رو5  پیش   - رختخواب  رود،  می 
چفت  همراه   - دسر  نوعی  لرزانک، 
خیابانی  نیازمند  متکدی،  سائل،   -
استوار   - وارونه  - گم  بینی۶  آب   -
این  سوزنی  طب   - بهاری۷  رنگ   -
قاره  در  است، كشوری  معروف  كشور 
رنجاندن۸   - نرخها  قیمتها،   - كهن 

محرمانه،   - روسیه  شرق  دریای   -
آبشخور   - مخفی  و  محرمانه  مخفی، 
9 - تازه آذری - پدر ادریس نبی  - 
درد   دست   - زبان گنجشك1۰  درخت 
آذربایجان  در  شهری  آذری،  شهر   -

نمک  هالوژن  عرب،  دست   - شرقی 
 - حزین11  آواز   - هالوژنها  از  طعام، 
ابراهیم  حضرت  پسر   - نر  جنس  از 
)ع(، ذبیح هللا12 - كجاست؟ - تاج 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - بلبل1۳   -

اندام  خوش   - واسطه  بی  مفعول 
 - ص14  ابراهیم  حضرت  لغب   -
گنبد15   - لطف  افزونی،   - جسمی 
- نوعی هوا - میانجی - ترمز چارپا

جدول شماره ۱93۰

 رئیس اتاق کرمان: 
ستاد جلوگیری از ایجاد موانع 

برای تولید تشکیل شود 

رئیس اتاق کرمان گفت: به جای این که مانعی ایجاد 
و سپس برای رفع آن ها ستاد رفع موانع ایجاد شود 
بهتر است ستادی برای جلوگیری از مانع برای تولید 

شکل گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده در نشست 
کمیسیون صنعت و معدن افزود: بخش های مختلف 
اتاق از جمله مدیریت کسب و کار و شورای گفت و گو 
در راستای رفع مسائل فعاالن بخش خصوصی در 
حوزه صنعت و معدن تالش های بسیاری داشته اند 
اما مشکالت بسیار زیاد است و همچنان ادامه دارد. او 
ادامه داد: اتاق در جایگاهی قرار گرفته که حرف حساب، 
منطقی و کارشناسی شده را از این نهاد می پذیرند و ما 
نیز با تشکیل کمیسیون ها، اندیشکده ها و بخش های 
مختلف در تالش هستیم که حرف کارشناسی و مورد 
وثوق مجموعه های مختلف به ویژه سیستم قضایی 

مطرح شود.
طبیب زاده، با بیان این که ۷5 درصد دغدغه فعاالن 
اقتصادی مربوط به سه حوزه بیمه، بانک و مالیات 
در  نفر  هزار   25 سال گذشته  تصریح کرد:  است، 
استان کرمان شغل خود را از دست داده اند که بیشتر 
آن ها در صنایع کوچک و متوسط بوده اند و به همین 
دلیل حمایت جدی از این صنایع همواره مورد تاکید 
قرار دارد. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: تامین مالی 
و  استان  پروژه های  اجرای  آشیل  پاشنه  عنوان  به 
بین  ارتباط  هدف  با  فرعی  پیمانکاری  نظام  اجرای 
تولیدکنندگان قطعات و صنایع بزرگ نیز از جمله موارد 

مهم دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، نیز در 
این نشست گفت: کمیسیون در نظر دارد از این پس 
به صورت کارشناسی و فعال تر نشست هایی را برگزار 
و برنامه هایی را اجرا کند. بابک اسماعیلی، با اشاره 
به این که به جای جزنگری و انجام کارهای کوچک 
ایجاد کرد که  را  جمعی  انتفاع  و  بود  باید کلی نگر 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود، افزود: واردات دستگاه ها 
و ماشین آالت معدنی و صنعتی کار کرده و بازسازی 
باشد و  ایده  عام المنفعه ای  آن ها در کشور می تواند 
واحدهای بسیاری از این مهم منفعت ببرنند. او ادامه 
داد: متاسفانه آمارها در کشور ما بروز نیست و باید وب 
سایتی ایجاد تا اطالعات مختلف توسط تولیدکنندگان 
در آنجا بارگذاری، تکمیل و به روز شود. اسماعیلی، 
خاطرنشان کرد: در شرایطی که با بحران های داخلی 
و شیوع بیماری کرونا روبه رو هستیم، بهتر است برای 
تهران  تنها در  انجام کار موثرتر، مرکز تصمیم گیری 
نباشد و برخی دریافت مجوزها به استان ها تفویض 
اختیار شود زیرا هم درک درستی از موقعیت استان 
توسط مسئوالن بومی وجود دارد و هم روند اخذ مجوز 

با سرعت بیشتری انجام می گیرد.

اصفهان

صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود. در کشورمان اگر به دوره های تحول 
صنعتی توجه کنیم، در می یابیم صنعتی شدن ایران با 

آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است.
نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که 
به مناسبت 2۳ دی سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان 
با خبرنگار ما گفت وگو می کرد با اعالم مطلب فوق گفت: 
باالدستی  و  پایین دستی  صنایع  اصفهان،  ذوب آهن 
بسیاری را برای فعالیت های خودش تعریف کند و در 
حقیقت از این مسیر رشد و گسترش صنعت در کشور 

رقم خورد.
این که  بیان  با  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
و  فراز  صنعتی،  قدمت  دلیل  به  اصفهان  ذوب آهن 
ابتدا قرار    : ، گفت  نشیب های فراوانی را سپری کرد 
بود این کارخانه در کرج ساخته شود، سپس به اصفهان 
منتقل شد. هم اکنون در کرج منطقه ای به نام ذوب آهن 
اصفهان  در  کارخانه  این  نهایت  در  ولی  دارد  وجود 

برنامه ریزی و ساخته شد. ذوب آهن اصفهان به اعتقاد 
من نماد اراده، تعهد، رشد و توسعه اقتصادی،تعصب به 
میهن و همچنین عالقه به پیشرفت و اراده آهنین برای 
ذوب آهن  توجه  بخت،  پیروز  است.  شدن  بهتر  هرچه 
اصفهان به استانداردهای ملی و جهانی را مورد تاکید 
از  یکی  در   1۳۸۰ دهه  درسال های  و گفت:  داد  قرار 
محصوالت که با استانداردهای ایران و اروپا، ناهمخوان 
بود باید تغییراتی صورت می گرفت که ذوب آهن بدون 
هیچ گونه مقاومتی خودش را با این استاندارد وفق داد. 
این مهم نشان می دهد در تمام دوران ها اراده پویایی 
برای ارتقا بیش از پیش کیفیت در این مجموعه وجود 
ایران،  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  دارد.  و  داشته 
مرهون  را  ساختمانی  مقاطع  استانداردهای  تدوین 
همکاری های ذوب آهن اصفهان دانست و افزود: بین 
سازمان استاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه دهه قبل 
ارتباط دو سویه وجود داشته است و تدوین استاندارد از 
طرف ما بدون همکاری ذوب آهن اصفهان میسر نمی شد. 

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران :
ذوب آهن اصفهان در تدوین استانداردها نقش کلیدی دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان 
گفت: استان کرمان از نبود کامیون های یخچال دار 
محصوالت کشاورزی  برداشت  فصل  در  ویژه  به 
بیشترین آسیب و ضربه را متحمل شده که باید 
برای حل این مسئله تدابیر الزم اندیشیده شود.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
در  مهرابی،  حسین  و کشاورزی کرمان،  معادن 
نشست بررسی بازار داخل و صادرات محصوالت 
برنامه ریزی های  افزود:  کشاورزی جنوب استان 
در  خارجی  ورود کامیون های  خصوص  در  الزم 
برای  مجوز  دریافت  محصول،  برداشت  فصل 
واردات کامیون های کارکرده به کشور و همچنین 
برای  اضافه  سوخت  درصد   ۳۰ گرفتن  نظر  در 
می تواند  جنوب،  به  عزیمت کننده  کامیون های 
بخشی از مشکالت در این زمینه را برطرف کند.
او ضمن تاکید بر اجرای ماده 2 و ۳ قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار به عنوان خواسته جدی 

تصمیمات  باید  کرد:  اظهار  خصوصی،  بخش 
پرنوسان و غیرکارشناسی که به اقتصاد و جامعه ما 
لطمه وارد می کند، برداشته شود. مهرابی، بیان کرد: 
مجموعه استان برای تنظیم بازار، رفع موانع تولید 
و بهبود محیط کسب و کار و رفع مشکالت صادرات 
تالش  خود  توان  حد  در  تولیدات  و  محصوالت 
می کند و همراه بخش خصوصی خواهد بود. در 
ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: برای 
با  ساماندهی محصوالت جنوب و صادرات آن ها 
اولویت کشورهای همسایه، بهتر است شرکت های 
حمل و نقل با صادرکنندگان نشست هایی را برگزار 
و مسائل را توجیه کنند تا صادرکنندگان بتوانند به 
از خدمات شرکت های حمل و نقل  بهترین شکل 
بیان  با  طبیب زاده،  مهدی  سید  کنند.  استفاده 
این که در این شرایط همه باید برای ساماندهی 
تالش کنند،  وضعیت کشاورزان  مالحظه  و  بازار 
یخچال دار  حمل و نقل  ناوگان  است  الزم  افزود: 

نمی تواند  تنها یک شرکت  و  تقویت شود  کشور 
پاسخگوی نیاز موجود باشد. در ادامه رئیس دفتر 
نمایندگی اتاق کرمان در جنوب استان بر اجرای 
ماده 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار مبنی بر در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی 
در تصمیم گیری های مختلف، اظهار کرد: این مهم 
بخشنامه های یک شبه  با صدور  و  نیفتاده  اتفاق 
بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی، نمی توان 
جبالبارزی،  عباس  داد.  انجام  موثری  فعالیت 
را  منطقه  در  صادرات  مدیریت  شرکت های  نبود 
یکی از عوامل غیرحرفه ای عمل کردن در صادرات 
محصوالت جنوب عنوان و بیان کرد: اعمال برخی 
نبود  همسایه،  کشورهای  توسط  محدودیت ها 
و  مالی  تامین  عدم  حمل و نقل،  مناسب  ناوگان 
دریافت به موقع تسهیالت صادرات، وضع هرگونه 
تعرفه برای محصوالت جنوب و...از جمله مشکالت 
در مسیر صادرات محصوالت جنوب استان است.

معاون استانداری کرمان:

 استان از نبود کامیون های یخچال  دار آسیب دیده است

همکاری  با  و کشاورزی گرگان گفت:  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری، تشکل زنان بازرگان در استان احیا 

می شود.
مادر  بازرگانی،  اتاق  این که  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  چوپانی  علی محمد 
اتاق  در  را  تشکلی  هر  می توانیم  ما  کرد:  اظهار  است،  اقتصادی  تشکل های 

باشیم. داشته  آن  از  معنوی  و  مادی  و کمک های  ثبت کنیم  بازرگانی 
او با اشاره به این که نزدیک به 2۰ تشکل ثبت شده در اتاق بازرگانی گرگان 
داریم، افزود: برای ثبت هر تشکل، باید حداقل 15 نفر در تشکل حضور داشته 

باشند.
چوپانی گفت: در حال حاضر تشکل هایی از جمله ارگانیک، فنی و مهندسی، 
شرکت پیمانکاری و جوانان کارآفرین در اتاق بازرگانی گرگان در حال فعالیت 

هستند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان این که تشکل ها می توانند به طور رسمی در 
تصمیمات مداخله کنند، تصریح کرد: ما نقطه نظرات و پیشنهادات تشکل ها را 
به سران سه قوه اطالع رسانی می کنیم و برخی از آن ها می تواند با هماهنگی 

مرکز پژوهش های مجلس، تبدیل به قانون شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از وجود 2۰۰ هزار هکتار کانون 
در  ماه  ۳۰ دی  در نشست خبری که  اله پور  داد.  استان خبر  در  غبار  و  گرد 
بخش  در  این کانون ها  اعظم  قسمت  شد، گفت:  برگزار  اداره کل  این  محل 
جنوبی استان و در منطقه میاندشت جاجرم و اسفراین است. او با اشاره به 
این که تمامی این کانون ها شناسایی شده اند، افزود: مطالعات صورت گرفته 
ارسال  نیز  الزم  اقدامات  اجرایی جهت  دستگاه هایی  به  مناطق  این  روی  بر 
شده است. اله پور ادامه داد: به طور قطع باید برای برداشت آب های زیرزمینی 
این مناطق مدیریت های الزم صورت گیرد، موضوع چرای  و آب سطحی در 
بی رویه دام از منطقه به شدت کنترل شود و عملیاتی همچون نهال کاری نیز در 
آنجا صورت گیرد.  به گفته اله پور قرق عرصه از دیگر اقدامات مهمی است که 

می توان جهت بهبود وضعیت انجام داد.
او با بیان این که از محل اعتبارات ستاد گرد و غبار عملیات نهال کاری 1۰۰ هکتار 
انجام شده است، ادامه داد: عالوه بر آن آزادسازی هشت هزار هکتار از عرصه 

تحت مدیریت میاندشت جاجرم و خرید 15۰۰ واحد دامی نیز صورت گرفت.

ایمیدرو،  هیئت عامل  رئیس  جعفری  مهندس  حضور  با  مراسمی  در 
سطح  دو  در  ایمیدرو   HSEE عملکرد  ممیزی  دوره  چهارمین  برگزیدگان 
معرفی  قبل«  سال  به  نسبت  امتیاز  سطح  »افزایش  و  خوب«  »عملکرد 
شدند.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
تابعه  شرکت های   HSEE سطح  ارتقا  به منظور  ایمیدرو  سازمان  گل گهر، 
سازمان، ممیزی معادن و صنایع معدنی  ایران را به صورت  سالیانه در دستور 
HSEE شرکت های  کار خود قرار داده است که در چهارمین دوره ممیزی 
ارشد  مدیران  حمایت  با  صنعتی گل گهر  و  معدنی  شرکت  سازمان،  تابعه 
به کسب  موفق  همکار  شرکت های  و  مجتمع  مشارکت کارکنان  و  سازمان 

گردید.  معدنی کشور  صنایع  و  معادن  بین کلیه  در  نمره  باالترین 
و  آتش نشانی  ایمنی،  محیط زیست،  بهداشت،  واحدهای  ممیزی  این  در 
قرار  ارزیابی  مورد  سازمان  ارشد  ممیزان  توسط  بخش   ۳۶ در  اورژانس 
11۳ درصد رشد عملکرد داشته  به سال قبل  گرفت. شرکت گل گهر نسبت 

است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان:
تشکل زنان بازرگان گلستان احیا می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
وجود 2۰۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار 

فعال در خراسان شمالی

شرکت گل گهر موفق 
به کسب باالترین رتبه در ممیزی 

عملکرد HSEE سازمان ایمیدرو شد 

| گلستان | | خراسان شمالی | | کرمان |

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰1۸۳۷ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی سلطانی تاج ابادی فرزند علی به شماره شناسنامه 
۳۰۸۰5155۶ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۷9.۷5 مترمربع از پالک 
2۳۸9 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 1۶4
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳99/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۳99/11/15
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ۳
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف و ضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  و ماده1۳  قانون 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   99٫۶٫۳1-1۳99۶۰۳19۰91۰۰151۷ شماره  برابررای  رسمی  
تصرفات  عنبرآباد  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی   واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ملی  1۸19با کد  شناسنامه  شماره  حسین  محمد  فرزند  مهنی  برخوری  سکینه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه 
۳۰۳۰9۸۶12۸صادره از جیرفت   درششدانگ یک باب  اتاق بلوکی سقف سبک  به مساحت 5۰۸.۷۰ مترمربع پالک 
-فرعی از 49- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک  49-اصلی  قطعه یک واقع در عنبراباداراضی محمد اباد بی بی 
شهری بخش 45کرمان  خریداری  از مالک رسمی اقای محمود کنت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

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

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2۷۰5
تاریخ انتشار نوبت اول :99٫11٫1تاریخ انتشار نوبت دوم 99٫11٫15

مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰12۰۰2۶۸9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محسن شهبا فرزند علی بشماره شناسنامه 5۷۶ صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت14۶24/2۳ مترمربع پالک 
4۳۰۸ اصلی واقع در سلیمانیه بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی شهبا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۸۶9
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/1

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده خودرو 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰۰۳۷4 متعهد: جواد تاج آبادی - متعهدله: پروین تاج آبادی یک 
دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی ۶۶۸ ج 12-ایران ۷5 به رنگ سفید مدل 1۳92 به شماره موتور 
۳۷442 و شماره شاسی 9۳59۳1 پس از بازدید و ارزیابی ، خودرو در وضعیت متوسطی به سر می برد 
و فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر است واقع در پارکینگ علی ابن ابیطالب متعلق به آقای جواد تاج آبادی فرزند 
خلیل به شماره ملی ۳11۰49۸۷۸2 که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ۰۰۰ /۶5۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت 
9 الی 12 چهارشنبه مورخ 1۳99/11/15 در اداره ثبت اسناد و امالک - واحد اجرا واقع در شهرستان بم بلوار جمهوری 
اسالمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۶5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) شصت و پنج میلیون تومان ( شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقدًا وصول خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مزایده حضوری و منوط به واریز ده درصد مبلغ پایه به حساب سپرده 

ثبت و ارائه درخواست در وفق مقررات میباشد. م/الف 1۰۰
محمد امیری خواه- رییس اداره ثبت اسناد و امالک بم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰12۰۰2۶91  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد شهبا فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰۶۰421۷۸1 صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 1۷۰5۳/۶۸ مترمربع 
پالک 4۳11 اصلی واقع در سلیمانیه بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای علی شهبا محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۸۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/1

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه  طبق ماده 18 آئین نامه اجرا به خانم ثریا کریمی به شماره پرونده اجرایی 
کالسه 9701854

ــام پــدر :حافــظ تاریــخ  متعهــد له)مرتهن(:بانــک ملــت شــعبه کیــان آباد—متعهد)راهن(:ثریــا کریمــی ن
تولــد:1332/04/17 شــماره ملــی :5559155179 شــماره شناســنامه :380 بــه نشــانی :اهــواز کــوی ملــت 

نبــش خیابــان 18 اقبــال ســاختمان ایرانیــان طبقــه 6 پــاک 22--
متعهــد)وام گیرنــده(: شــرکت کاوه کارآمــد کارون ثبــت شــده بشــماره 21132 ثبــت شــرکتهای اهــواز بــه 
ــاک 139 –  ــان مرجــان پ ــی راه خیاب ــدی مل ــون کارمن ــه نشــانی:اهواز زیت ــان اشــرفی ب ــی- آرم نمایندگ
مســتندات صــدور اجرائیــه :ســند رهنــی و شــرطی شــماره 2125-1389/11/16 دفترخانــه اســناد رســمی 

316 اهــواز
 موضوعــات الزم االجــرا:1/641/079/022 ریــال) یــک میلیــارد و ششــصد و چهــل و یــک میلیــون و هفتــاد 

و نــه هــزار و بیســت و دو ریــال(
ــر  ــال – خســارت تاخی ــه:1/126/079/022  ری ــر تادی ــال  - خســارت تاخی ــب:515/000/000 ری – اصــل طل
روزانــه: طبــق مندرجــات ســند 31% تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت:1397/07/28 – مشــخصات ابــاغ 
شــونده:خانم ثریــا کریمــی فرزنــد حافــظ شناســنامه شــماره 380 فارســان شــماره ملــی 555/915517/9

 کــه بعنــوان بدهــکار پرونــده اجرایــی بــه بانــک ملــت بعــاوه حقــوق دولتــی بــه صنــدوق دولــت بدهــکار 
اســت کــه طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر و پرونــده اجرائــی بــه کاســه بایگانــی 9701854 در 
ایــن اداره تشــکیل و طبــق گــزارش مامــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند مــورد شناســایی قــرار 
نگرفــت ، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه 
در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ 
ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد 
وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکار پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از 

حاصــل فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شد.شــماره م/الــف:5/2000
8975 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا 

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو تیــپ PARSTU5  مــدل 1397 بــه 
  NAAN11FE1JH556549 164  و شــماره شاســیB0184210 شــماره موتور
و شــماره پــاك 79 ایــران  355 ق 18 بــه نــام آقــای امیــد جمشــیدی 

باغكایــه  مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــاز ســاقط مــی باشــد . 8976

برگ سبزوسند ٬ کامیونت یخچالدار 
مدل   M۴.5S امیکوتیپ  
۱386سفید - روغنی رنگ به شماره 
شاسی،   ۰۱29۴۰۰3شماره  موتور 
به    NA2A2JSD۴7A۰۰۱82۰
 56 378ع  5۱ایران  پالک   شماره 
متعلق به ناصر اباذری فرزند خانالر 
مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط 

.منوجان باشد  می 

مفقودی



پیامک شما را دربـاره 
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فاضالب بندرعباس 
و تهدید تنوع زیستی

۱ادامه از صفحۀ

هستند  مرکزی  فالت  به  آن  انتقال  و  آب 
شهر  نیاز  مورد  شرب  آب  از  بخشی 
هرمزگان  استان  دیگر  مناطق  و  بندرعباس 
با  دیگر  سوی  در  اما  می کند.  تامین  را 
با  نوعی  به  که  هستیم  روبه رو  پدیده ای 
خلیج  به  تلخاب  ورود  و  نمک  تغلیظ 
می کند.  اخالل  دچار  را  اکوسیستم  فارس 
اثرگذار  ما  زیستگاه های  روی  نمک  تغلیظ 
زیستگاه  آینده  در  بپذیریم که  باید  است. 
مطلوبیت کمتری  روز  به  روز  فارس  خلیج 
خواهد  کمتری  تاب آوری  داشت.  خواهد 
داشت و اکسیژن موجود در آب که توسط 
دریایی  خزه های  و  جلبک ها  و  مرجان ها 
می شود.  کمتر  روز  به  روز  می شوند،  تولید 
می شوند  ضعیف تر  زیستگاه ها  وقتی 
خواهد  ضعیف تر  آبزیان  زیستی  تنوع 
آگاهی  آن  به  نسبت  که  چرخه ای  و  شد 
می شود.  شکننده تر  و  آسیب پذیرتر   داریم 
بسیار  بویی  بندرعباس  از  مناطقی  در 
وحشتناک و متعفنی از وجود فاضالب وجود 
دارد. این خورها و محل تجمع فاضالب در 
امین،  هتل  مثل  اماکنی  نزدیکی  در  شهر 
و کانون  فناوری  و  علم  پارک  هرمز،  هتل 
پرورش فکری قرار دارند. این وضعیت در 
حالی در شهر بندرعباس ایجاد شده است که 
تجربه جهانی با شفافیت در دسترس است. 
فاضالب  اگر  می دهد  نشان  که  تجربه ای 
شهری وارد دریا شود، زیستگاه ها تخریب 
می شود و تعادل زیستگاه به هم می خورد. 
ممکن است بعضی در نگاه نخست به رشد 
ورود  محل  در  پرندگان  حضور  و  جلبک ها 
فاضالب به دریا اشاره کنند، اما این تصویر 
ناشی از فسفات بسیار زیادی است که در 
محل  راحتی  به  و  دارد  وجود  شوینده ها 
رشد غیراصولی جلبک ها و قارچ هاست که 
پهنه  و  می زنند  هم  به  را  زیستگاه  تعادل 
جدید  گیاهی  پوشش  با  را  زیستگاهی 
می دهند.  پوشش  آلوده  جلبک های   و 
در حال حاضر یکی از مطالبات اصلی و به 
بخش هایی  که  هرمزگان  در  سمن ها  حق 
هرمزگان  استان  در  را  اجتماعی  از سرمایه 
بهسازی  موضوع  می کنند،  نمایندگی 
که  موضوعی  است.  فاضالب  وضعیت 
این  از  اصولی  سرمایه گذاری  با  می تواند 
مشکالت  از  بسیاری  حل  برای  فاضالب 
شهر استفاده شود. متاسفانه بوی فاضالب 
در بندرعباس در حال تبدیل شدن به یک 

است. شهر  هویت  از  بخشی  و  فیچر 

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰2۰52 هیات دوم   برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های 
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
در  زرند  از  صادره   95 شناسنامه  شماره  به  ماشاءاله  فرزند  زرندی  مداحی  غالمعباس 
به مساحت 95.9۰ مترمربع مفروز و  ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی )سه طبقه( 
مجزی از پالک 12 فرعی از 2۳۸9 اصلی واقع در زرند بلوار حاج قاسم سلیمانی خریداری 
از مالک رسمی آقای حسن اکبرنژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 1۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۷- تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰1۸۶4 هیات دوم   و ساختمان های فاقد سند رسمی 
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر 
معصومه ناظری زاده رضاآباد فرزند علی به شماره شناسنامه ۶29 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 24۸.22 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2۳9 فرعی از 2۳۶۸ 
اصلی واقع در زرند خیابان مدرس کوچه 4 خریداری از مالک رسمی صاحبجان میرزالی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
دوم   هیات   1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰191۸ رای شماره  برابر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان 
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مهدی عباس زاده ابراهیم آبادی به شماره شناسنامه 24 کدملی  ۳۰9۰5۶۷59۸ صادره از 
زرند فرزند شعبان در ششدانگ خانه به مساحت ۷9۰.۸5 مترمربع از پالک 1۷۷۸ اصلی 
واقع در زرند ابراهیم آباد کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی ورثه محمد عباسزاده  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  پس 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۷
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰1۸۳۸ هیات دوم  
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
فرزند علی محمد در  به شماره شناسنامه ۶۸ کدملی ۳۰9۰4۶1919  زرندی  افشار  احمد 
یک باب قسمتی از خانه به مساحت 42.4 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 25 فرعی 
از 2۳۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان مطهری خریداری از مالک رسمی آقای جواد ذکائی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷2
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
برابر رای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰۸۰۰1۸۶5 هیات دوم   و ساختمان های فاقد سند رسمی 
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
محسن مختاری پور زرندی فرزند پنجعلی به شماره شناسنامه 4۰9 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 2۳۶.۰5 مترمربع از پالک 2۳۸9 اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر 
کوچه شماره 1 خریداری از مالک رسمی خانم کبری موسوی رضوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۷4
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/1۰/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 1۳ کرمان شهرستان زرند

خانم فریبا کاظمی کوهبنانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1۶۰2 صادره از کرمان در یک 
باب خانه به مساحت ۳۰5.2۰مترمربع واقع در بخش 1۶ کرمان مفروز و مجزی شده از 
پالک 2۳۷ فرعی از 1 اصلی واقع در کوهبنان خیابان طالقانی کوچه 1۰ خریداری از مالک 

رسمی خورشید کاظمی.
آقای حسین احمدی افزادی به شناسنامه شماره 2 کدملی 5۳59۸۸1۶۰۷ فرزند غالمرضا 
در ششدانگ خانه به مساحت ۳۶1.۶5 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 2۷1 فرعی از 2 
اصلی واقع در کرمان بخش 1۶ واقع در کوهبنان بلوار امام کوچه خارا خریداری از مالک 
اول: 99/1۰/1۷-تاریخ  نوبت  انتشار  الف 1۷۶-تاریخ  اسماعیل خسروی. م  آقای  رسمی 

انتشار نوبت دوم: 99/11/1
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰5۰۰۰5۷۷مورخ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳99/9/1۸-هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  شهربانو کدخدائی رودخانه فرزند علی بشماره شناسنامه 
1۸۶ صادره از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 45۳ مترمربع پالک 2۳2۷- 
اصلی واقع در بخش 2۳ کرمان به آدرس شهداد- خیابان قوام کوچه مقسم خریداری 
از مالک رسمی آقای عباس نظری کد خدائی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  مدت یک ماه 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف :12۸4
تاریخ انتشار نوبت اول:99/1۰/1۷ تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/1

ابراهیم سیدی   - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 1۳99۶۰۳19۰۰5۰۰۰5۷9مورخ 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳99/9/1۸-هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی  اسماعیل اشرفی فرزند علی بشماره شناسنامه ۷ صادره 
از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۶۸ مترمربع پالک ۳5 فرعی از 25۰۰- 
اصلی واقع در بخش 2۳ کرمان به آدرس شهداد- خیابان طالقانی کوچه ۶ خریداری از 
مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهد شد . م الف :12۸2
تاریخ انتشار نوبت اول:99/1۰/1۷ تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/1

ابراهیم سیدی   - رئیس ثبت اسناد امالک 

دیرباز  از  بود.  فاضالب  مامن  همیشه  دریا 
به  دست  را  فاضالب  بودند که  خورها  این 
می ریختند.  دریا  به  و  می کردند  دست 
سخاوتمند.  و  است  بزرگ  دریا  می گفتند 
به  و  می کشد  خودش  با  را  فاضالب 
تیره  آب  و  مرده  ماهیان  می برد.  دورها 
دریا  سخاوت  از  اما  اگزما زده  پوست  و 
دریا  که  فهمیدند  بعدها  نمی کرد.  حکایت 
شهری  بر نمی آید.  فاضالب  همه  پس  از 
فاضالب  و  بود  شده  زیاد  جمعیتش  که 
گند  از  حدی  تا  باید  که  فهمیدند  بیشتر. 
راهی  بعد سینه خیز  و  فاضالب گرفته شود 
قرار  ساختند،  را  تصفیه خانه  شود.  دریا 
روانه  بعد  و  شود  تصفیه  اول  فاضالب  بود 
همان  از  اما  خانه  تصفیه  چرخ  شود.  آب 
آن  از  که  آبی  می زد،  لنگ  اول  روزهای 
بیرون می آمد، سالم نبود. هیچ سالم نبود.

 ماهیان در آب می میرند
هفته  بندرعباس  محیط زیست  اداره  رئیس 
فاضالب  وضعیت  خبری  نشست  در  پیش 
در این شهر را نگران کننده دانست. حبیب 
فاضالب   co« بود:  تازیانی گفته  مسیحی 
نیم  و  دو  آن   BOD برابر،  سه  بندرعباس 
شش  آن  میکروبی  آلودگی  میزان  و  برابر 
برابر استاندارد است و این موضوع عالوه بر 
مرگ ومیر  موجب  شهروندان  برای  بیماری 

همچون  مواردی  شدن  پدیدار  و  آبزیان 
شدن  باز  از  او  می شود.«  هم  قرمز  کشند 
گفته  هم  پرونده   به  قضایی  مجامع  پای 

بود.

 آب از مواد آلی آکنده شده،
 سخت شده

مرکز  اداره  رئیس  سلیمی زاده،  مریم 
محیط زیست  اداره  آلودگی  و  سنجش 
آخرین  برای  دیروز  می گوید که  بندرعباس 
و  می شود  خارج  تصفیه خانه  از  آبی که  بار 
به  او  سنجیده اند.  را  می شود  دریا  راهی 
می گوید:»نمونه برداری  »پیام ما«  روزنامه 
که  خانه  تصفیه  خروجی  از  که  می گوید 
نهایت  در  و  می ریزد  خور  به  آن  از  بعد 
شاخص  پارامتر  می شود،  دریا  به  منتهی 
، کولی فروم  محیط زیستی مثل سی او دی 
حد  از  باالتر  کل  فروم  کولی  و  گوارشی 
زبان  به  شاخص ها  این  است.«  استاندارد 

نکته اند. چند  مبین  ساده 
COD اکسیژن مورد نیاز فعل و انفعال شیمیایی 
است و به میزان اکسیژنی اشاره می کند که به 
صورت شیمیایی برای اکسیداسیون مواد آلی 
 COD می شود.  مصرف  فاضالب  در  موجود 
شاخص کل ترکیبات آلی موجود در فاضالب 
هر   . تجزیه  غیرقابل  مواد آلی  یعنی  است، 
قدر که این عدد باالتر رود، نشان می دهد که 

فاضالب دارای مواد پیچیده ی آلی است  و 
یعنی  آدر فرآیند تصفیه، باید تصفیه فاضالب 
باید اول تصفیه شیمیایی شود.  سلیمی زاده 
به  ورودی  بی او دی  مجاز  »حد  می گوید: 
که  مقداری  اما  است   1۰۰ سطحی  آب های 
ما سنجش کردیم باالی ۳۰۰ است، یعنی ۳ 
برابر حد استاندارد« این عدد یعنی فاضالب 
شیمیایی  تصفیه  باید  که  آن طور  بندرعباس 
نمی شود. سلیمی زاده می گوید: » مسلما این 
شاخص روی محیط زیست موثر است، بعضی 
می گویند دریا قدرت خودپاالیی دارد اما این 
مقدار  این  چون  نیست  صحیح  صحبت ها 
قطعا روی سالمت شهروندان و محیط زیست 
تاثیر منفی دارد« او می گوید این روزها بوی 
تصفیه خانه فاضالب هم در کل شهر می پیچد 
و تنفس را ناممکن می کند و اهالی نزدیک به 

خور احتماال شرایط دشواری دارند.

 اصال انگار تصفیه خانه ای 
وجود ندارد

وضعیت  به  نسبت  هم  شهری ها  شورای 
جهانبخش،  دارند. کیانوش  فاضالب گالیه 
عضو شورای شهر بندرعباس  که یک بار در 
جلوی  نمادین  حرکت  یک  در    94 سال 
بود،  ایستاده  فاضالب  کانال های  از  یکی 
اعتراض  از  بعد  می گوید: که  »پیام ما«  به 
ساختار  اصالح  برای  پیمانکار  یک  او 

را  آن  بتواند  تا  شد  انتخاب  تصفیه خانه 
اما  کند  بازچرخانی  را  آب  و  کند  اصالح 
به  زیاد است که  به قدری  پساب خروجی 
نظر اصال تصفیه خانه ای وجود ندارد: »شورا 
قرار  فشار  تحت  زمان  همان  شهرداری  و 
شرکت  و  شود  امضا  قراردادی  تا  گرفتند 
که  می گوید  او  بگیرد.«  تسهیالت  بتواند 
را  پروژه  اجرای  برای  الزم  اهلیت  شرکت 
استاندارد  همچنان  تصفیه خانه  و  نداشت 

و  برنامه  سازمان  زعم  به  »شرکت  نیست: 
بودجه وضعیت قرمز دارد، شرکت ژرف کار 
جم هم بدهی دارد و هم ناکارآمد است.« 
او ناکارآمدی را دلیلی برای به اتمام رسیدن 
اما  پروژه تصفیه خانه می داند. جهانبخش 
از پیشنهاد تازه برای تصفیه فاضالب خانه ها 
می گوید: »جلسات متعددی  با وزارت نیرو 
بنا  دادیم،  تشکیل  آب و فاضالب  شرکت  و 
شرکت  استان  غرب  صنایع  شد که  این  بر 
که  دهند  تشکیل  را  زیرساخت  توسعه 
کار  ژرف  شرکت  قرارداد  و  دادند  تشکیل 
دیگری  پروسه  طی  و   شود  ملغی  جم 
صنایع بتوانند آب را بگیرند و تصفیه خانه را 
اصالح کنند، پساب را بگیرند، خودشان آب 
را شیرین کنند و سهم خودشان را بردارند 
به  هم  دادستان  بدهند،  را  مردم  سهم  و 
ماجرا ورود کرده است، اما به اختالف مالی 
بیشتری  رقم  پیمانکار  و  و  کردند  برخورد 
با  که  است  امیدوار  او  می کند.«  مطالبه 
حل و فصل  زودتر  ماجرا  دادستان  ورود 

شود.

 روان فاضالب ها کمترند
بدون  اما  بندر  فاضالب  درصد   5۰ از  بیش 
وارد  شود،  خانه  تصفیه  راهی  این که 
فعاالن  اغلب  را  این  می شود.  دریا  و  خور 
تایید  هم  شورای شهری ها  و  محیط زیست 
فرسوده  مناطق  در  خام  فاضالب  می کنند. 
متصل  سطحی  فاضالب  شبکه  به  هنوز  که 
نشدند، راهی آب می شود. سلیمی زاده البته 
مقدار آن را نسبت به آبی که از تصفیه خانه 
می گوید:  او  می داند.  کمتر  می شود  خارج 
»بالغ بر 9۰ هزار متر مکعب در روز خروجی 
فاضالب تصفیه شده است و این در مقیاس 
با روان فاضالب کمتر است.«اهالی می گویند 
فاضالب گردشگران را از شهر فراری می دهد. 
از بزرگترین هتل های شهر خور  »کنار یکی 
گورسوزان است که کنار آن نفس نمی توانید 
محلی  خبرنگاران  از  یکی  را  این  بکشید.« 
تاثیرات  و  فاضالب  می گوید.  »پیام ما«  به 
است.  آمده  خانه ها  در  جلوی  تا  آن  منفی 
توسعه  کار  بهترین  می گوید  محیط زیست 
تصفیه خانه است. این که جای دیگر تصفیه 
کننده  کمک  تا  شود  احداث  دیگری  خانه 
وضعیت باشد. زیرا با افزایش جمعیت روز 
علی  می شود.  بیشتر  ورودی  حجم  روز  به 
و  آب  شرکت  »پیام ما«،  پیگیری های  رغم 
فاضالب استان پاسخی نداد. اما بندرعباس 
فاضالبش  وضعیت  که  نیست  شهری  تنها 
از  بسیاری  دورود،  اهواز،  است.  آشفته 
شدن  غرق  آستانه  در  هم  کرج  شهر  نقاط 

فاضالب اند.  در 

 در بندرعباس تصفیه خانه اصالح نشد و فاضالب هنوز به دریا می ریزد

یک دریا فاضالب
محیط زیست: مواد آلی آبی که از تصفیه خانه خارج می شود و به دریا می ریزد 3 برابر حد استاندارد است

رئیس اداره محیط زیست 
بندرعباس هفته پیش در 

نشست خبری وضعیت 
فاضالب در این شهر را نگران 

کننده دانست. حبیب مسیحی 
تازیانی گفته بود: » co فاضالب 

 BOD ،بندرعباس سه برابر
آن دو و نیم برابر و میزان 

آلودگی میکروبی آن شش 
برابر استاندارد است و این 

موضوع عالوه بر بیماری برای 
شهروندان موجب مرگ و میر 
آبزیان و پدیدار شدن مواردی 

همچون کشند قرمز هم خواهد 
شد.«

نزدیک آمده، به قدری نزدیک که زمین بازی بچه ها شده. توپ در میانه آن باال و پایین می پرد، بچه ها هم. به قدری نزدیک آمده 
بود که چند خانواده مجبور به عقب نشینی شدند. می گویند قرمزی قاطی رنگ پوست عده ای دیگر ساحل نشینان شده. آن هایی که 
خانه هایشان کنار خور بوده خاطره ی مشترکشان از ساعات پایانی شب بوی گندی است که در فضا پخش می شد، بو، هر شب همزمان 
با ساعت هایی که نباید در خیابان تردد کرد، در شهر پخش و پال می شود. به جای تمام ماشین ها و افرادی که تا همین چند ماه پیش 
در خیابان تردد می کردند، در خیابان می پلکد. بو از فاضالب است. قرمزی رنگ پوست هم از همان است. خانواده ها هم به همین 

خاطر عقب نشستند. بندرعباسی ها می گویند همه چیز از فاضالب است.

|  
ی
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نام خسرو سینایی، روی 
میدانی در تهران

شیخی،  جمیله  سینایی،  خسرو  نام 
بدیع الزمان فروزانفر بر خیابان های تهران قرار 
گرفت. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر 
جلسه  پنجمین  و  دویست و شصت  در  تهران 
شورای اسالمی شهر تهران پنجاه و هفتمین 
و  معابر  نام گذاری  کمیسیون  صورتجلسه 
کار  دستور  در  را  تهران  شهر  عمومی  اماکن 
خود داشتند.محمد جواد حق شناس از تغییر 
نام خیابان ها به نام اساتید ادبیات خبر داد 
و تاکید کرد: خیابان فردانش به نام »محمد 
به  آذین  خیابان  باستانی پاریزی«،  ابراهیم 
به  رهنما  خیابان  کوب«،  »زرین  دکتر  نام 
پارسی  فروزانفر«، خیابان  الزمان  »بدیع  نام 
و کوچه  خویی«  زریاب  »عباس  نام  به  مهر 
شمشاد هم به نام دکتر »علی شریعتمداری« 
در  معابری  داد:  ادامه  او  یافت.  نام  تغییر 
احمد  استاد  نام  به  تهران  دانشگاه  اطراف 
گرجی  ابوالقاسم  ماحوزی،  مهدی  احمدی، 
است. یافته  نام  تغییر  حمیدسمندریان  و 
تالش شده است معابر اطراف دانشگاه تهران 
و روبه روی دانشکده ادبیات و حقوق به نام 
بزرگان ادب و هنر فارسی نام گذاری شود تا 
دانشجویان و اساتید بتوانند نام آنان را زنده 
نگه دارند. تاکنون مجسمه استاد ندوشن در 
این محدوده نصب شده است و تالش داریم 
سردیس سایر اساتید نیز در محور دانشگاه 
بی نامی  میدان  همچنین  شود.  نصب  تهران 
در منطقه یک به نام »سید هادی میرمیران« 
منطقه  در  بی نام  میدان  معاصر،  معماران  از 
شد.  نام گذاری  سینایی«  »خسرو  نام  به   ۶
او همچنین ادامه داد: بوستان ششم به نام 
آفتاب  خیابان  احمدی«،  »مرتضی  استاد 
هوشنگ  »ناصر  مجسمه ساز  استاد  نام  به 
عالمه  نام  به  نمازی  وزیری«، کوچه شریف 
به  ورزش  خیابان  دهخدا«،   اکبر  »علی 
خیابان  علیمرادی«،  »حسین  استاد  نام 
استاد  نام  به  هنرمندان  خانه  کنار  در  برنا 
»جمیله شیخی« تغییر نام یافت. همچنین 
اساتید  و  مدرسین  جامعه  درخواست  به 
منطقه  در  فجر  خیابان  نیز  قم  علمیه  حوزه 
یوسف  »آیت هللا  نام  به  تهران  شهرداری  دو 

یافت. نام  تغییر  صانعی« 
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/ اداری: 88922126-021   نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 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(
 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند
 صفحه آخر: آنیتا صفاری پور 

صفحه آرایی: فاطمه خواجویی، ندا صفاری 
 جدول: شیوا کرمی 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494

| طالقان |
مناطق  و  زیبا  شهرهای  از  طالقان،  |کجارو| 
بواسطه  که  است  البرز  استان  کوهستانی 
و  تاریخی  اماکن  طبیعی،  جاذبه های 
کشور  گردشگری  مقاصد  از  یکی  مذهبی، 
شهرهای  زیباترین  از  یکی  طالقان،  است. 
کوه های  بین  در  ییالقی  منطقه ای  و  کشور 
از  مملو  و  زیبا  ناحیه ای  در  است که  البرز 
گرفته  قرار  تاریخی  و  طبیعی  جاذبه های 
در  توریستی،  زیبای  شهرستان  این  است. 
زیبای  فصل  بویژه  سال،  از  مختلفی  ایام 
توریست های  و  تابستان، گردشگران  و  بهار 
بسیاری را از سراسر ایران و جهان به میزبانی 
متعدد،  چشمه های  حضور  می خواند.  فرا 
فلک  سربه  کوه های  خروشان،  آبشارهای 
مذهبی  آثار  و  طبیعی  یخچال های  کشیده، 
از  این شهرستان زیبا،  تاریخی موجود در  و 
مهم ترین دالیل اهمیت آن در حوزه صنعت 
مهم ترین  از  نباید  البته  است.  گردشگری 
دالیل جذب گردشگر به این منطقه که آب و 
هوای مطلوب، فضای سبز و رودخانه  در این 
شهرستان است، چشم پوشی کرد. از زیباترین 
و باشکوه ترین جاذبه های طبیعی شهرستان 
طالقان، کوه های قرار گرفته در این منطقه از 

با  البرز  شاه   قله   به  می توان  است که  ایران 
رفیع ترین  در  که  متر   42۰۰ بر  بالغ  ارتفاعی 
قسمت از مرز مشترک الموت و طالقان قرار 
لشکرک، کلوان  زرینه  کوه،  سات،  قله   دارد، 
بین  کوه ها  این  بلندای  کرد.  اشاره  کهار  و 
چشم اندازی  که  است  متر   44۰۰ تا   ۳4۰۰
زیبا و خارق  العاده ای را برای این منطقه از 
کشور به ارمغان آورده است. در 12 کیلومتری 
شهرستان طالقان و در »روستای اورازان«که 
در قلب رشته کوه های البرز قرار گرفته است، 

پدیده ای زیبا، طبیعی و خروشان مشاهده 
شناخته  اورازان«  »آبشار  به  که  می شود 
می شود. از ویژگی های منحصربه فرد روستا 
حتی  جوشان  همیشه  چشمه ای  حضور 
را  آن  اهال  که  است  خشکسالی  زمان  در 
محترم می دارند. روستای اورازان که به نام 
دارد، یکی  نیز شهرت  »روستای آب ریزان« 
زیباترین و پرآب ترین مناطق شهرستان  از 
و  متعدد  باغ های  دارای  و  است  طالقان 

است. گردو  گسترده  

Burmese Python یا مار پایتون برمه ای با نام علمی 
Python bivittatus یکی از بزرگترین گونه های مارهای 
غیر سمی و غیر بومی ایران است. بومی منطقه وسیعی 
از جنوب شرقی آسیا است اما به عنوان گونه ای وارداتی 
در اکثر کشورهای جهان تکثیر و نگهداری می شود. تا 
سال 2۰۰9 زیرگونه Python molurus در نظر گرفته می 
شد ، اما اکنون به عنوان یک گونه مشخص شناخته شده 
است. آنها اغلب در نزدیکی آب ، مناطق باتالقی یافت می 
شوند و گاهی پایتون های برمس آنقدر با زندگی در آب 
انس میگیرند که مردم منطقه را جزو مارهای آبی تقسیم 

بندی می کنند، اما در مناطق جنگلی و البالی درختان 
نیز یافت می شوند. گونه وحشی به طور متوسط   ۳٫۷ 
متر طول دارند ، اما در حال حاضر مشاهده می شود 
که پایتون های برمه ای  به طور متوسط به 5٫۷4 متر 
می رسند. مار پایتون برمه یک مار تیره رنگ است که 
لکه های قهوه ای زیادی در پشت آن دیده می شود و 
به رنگ قهوه ای مایل به سیاه محدود شده است. در 
طبیعت ، پایتون های برمه ای حداکثر تا 5 متر رشد 
می کنند ، در حالی که نمونه های پرورشی به بیش از 

iranreptile.com  .5٫5 متر هم رسیده اند

معرفی برمس پایتون

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط اقدام  نماید:

شماره مناقصهموضوعردیف

1

خرید تعداد چهارصد و هفتاد )4۷۰( اصله انواع پایه بتنی گرد مطابق با استاندارد توانیر مورد نیاز مدیریت برق ناحیه یک، 
دو و چهار بندرعاس از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۸1۷٫2۰۰٫۰۰۰ ریال
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر  ۳ ماه                            پیش پرداخت: ندارد

99-4۶
)تجدید(

2

خرید تعداد پانصد و هفتاد و چهار )5۷4( اصله انواع ترانسفورماتور کم تلفات با مشخصات ویژه مناطق ساحلی مطابق با 
استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1۷٫1۷۸٫۷۶2٫1۸۰ ریال                  
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 4 ماه                            پیش پرداخت: ندارد

99-1۳5

۳
خرید تعداد دو هزار )2۰۰۰( دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی عادی مطابق با استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1٫۳5۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال                  
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 2 هفته                            پیش پرداخت: ده درصد )%1۰(

99-1۳۶

4
خرید تعداد دو هزار و چهارصد )24۰۰( دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی عادی مطابق با استاندارد توانیر از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1٫45۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال                  
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 2 هفته                            پیش پرداخت: ده درصد )%1۰(

99-1۳۷

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

 www.setadiran.ir لذا كلیه تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه می توانند پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس
مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.

-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 3۱2۰۱529-۰76، فاکس 
دبیر خانه: 3۱2۰۱۴۰2 - ۰76

-مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی:۴۱۱۱۴35893۱5   شناسه شرکت:۱۰۱۰۱335577      ش ثبت:۱95۴     کدپستی:79۱36-75۱۱5
-محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها

-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)www.setadiran.ir( .میباشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد-

وم
ت د

نوب

نوبت اول12 کادر

شماره مجوز : 1398.702   ) 97/19/ANمناقصه شماره(                

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
خرید انواع تیر بتونی

8967

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
تلفنهای                                    – اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت   ،  ) کارشناسان   ( بعثت  اداری  شهرک   – اردبیل  گزار:  مناقصه  2-آدرس 

 045 – 33741601 -9
3-موضوع مناقصه : خرید تعداد 1470 اصله طبق مشخصات فنی وکیفی مندرج دراسناد مناقصه

4- سپرده شرکت در مناقصه خرید انواع تیر بتونی به مبلغ 810000000 ریال می باشد
5- مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخه 99/11/1 لغایت روز سه شنبه 99/11/7 در اوقات اداری وغیر اداری

6- محل خرید اسناد مناقصه :
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد ایران ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
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 
7- مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه :

  فیش واریزی بمبلغ 500000 ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل
8- تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 99/11/18 اسناد مربوطه را 
به هر دو روش زیر :

الف : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ب : و همچنین بصورت فیزیکی طبق توضیحات شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت ) اردبیل – شهرک اداری بعثت- کارشناسان ( شرکت 

توزیع نیروی برق استان اردبیل به کد پستی 5613643355 ارسال نمایند .
پیشنهادهائیکه دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید .

در صورت عدم رعایت موارد مشروحه زیر از بازگشایی پاکات مناقصه گران خودداری خواهد شد .
) پیشنهاددهنده گان ملزم به ارسال اسناد به هر دو صورت ) فیزیکی و الکترونیکی میباشند . (

9 – در صورت مغایرت و عدم تطابق در اسناد فیزیکی با اسناد الکترونیکی ارسال شده در سامانه به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
10- محل برگزاری جلسه اول مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .

11- زمان برگزاری جلسه اول مناقصه : ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 99/11/18میباشد .
12 - زمان برگزاری جلسه نهائی ) گشایش قیمتها ( : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطالع پیشنهاد دهندگا ن خواهد رسید .

13- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : یکساعت قبل از شروع جلسه اول مناقصه میباشد .
14- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسات مناقصه )جلسه اول ودوم( با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد میباشد .

15- مناقصه در دو مر حله برگزار میگردد.
16- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .

17- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود .
18- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشرو ط ، مخدوش ) الک گرفته یا قلم خورد ( ، بدون الک و مهر) پاکت پیشنهادات ( و پیشنهاداتی 

که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
19- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و حسب 
مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ،                 

سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
20- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ) بصورت اعداد و حروف توأمان ( تعیین و در پاکتهای الک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

21- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
22- رعایت استانداردهای وزارت نیرو الزامیست.

23- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
24- پرداخت هزینه چاپ آگهی های مناقصه در جراید و حمل و بیمه کاال بعهده برندگان مناقصه خواهد بود .

کشور مناقصات   رسانی  اطالع  www.tavanir.org.ir وشبکه  آدرس  به   - توانیر  شرکت  سایت  در  مناقصه  آگهی   -25
htpp/iets.mporg.ir قابل مشاهده میباشد .

نوبت اول : 99/11/01 
 نوبت دوم : 99/11/02

نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 استان لرستان

 -

اداره كل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري اســتان البــرز در نظــر دارد در چهارچــوب سياســت هــاي دولــت محتــرم جمهــوري اســامي ايــران 
و در راســتاي جلــب مشــاركت مــردم در زمينــه هــاي حفــظ و احيــا ، توســعه و بهــره وري از منابــع طبيعــي و اســتفاده بهينــه از ظرفيــت 
هــاي موجــود ، اجــرای طــرح گياهــان دارويــی و درختــکاری بــا بخــش غيــر دولتــی بــه مســاحت 17300 متــر مربــع را بــه شــرح ذيــل 

بــه اشــخاص حقيقــي و حقوقــي واجــد شــرايط براســاس مــاده 3 قانــون حفاظــت و بهــره بــرداري از جنــگل هــا واگــذار نمايــد :
1- قــرارداد مديريــت بهــره بــرداري و بهــره وري طــرح گياهــان دارويــی و درختــکاری بــه مســاحت 17300 متــر مربــع بــا بخــش غيــر دولتــی 

بــه شــماره 99/1 بــا بــرآورد اوليــه 660705172 ريــال و مبلــغ تضميــن شــركت در فرآينــد ارجــاع مزايــده بــه مبلــغ 33100000 ريــال .                                                       
- متقاضيــان مــي تواننــد از تاريــخ درج آگهــي نوبــت اول 99/11/1  لغايــت 99/11/5اســناد مربــوط را بــه همــراه اســتعام ارزيابــي كيفــي 

دريافــت نماينــد . 
- زمان و نحوه بازديد متقاضيان : مورخه 99/11/6لغايت99/11/9 ) از ساعت 8 صبح تا 13 عصر (

ــع  ــا حضــور در اداره مناب ــد ب ــی توانن ــد م ــوده ان ــت نم ــرر درياف ــت مق ــوط را در مهل ــل و نحوه:كســانيکه اســناد مرب ــدت و مح - م
ــد. ــدام نماين ــد اق ــه بازدي ــور نســبت ب ــا و ســاعات مذك ــخ ه ــزداری شهرســتان ســاوجباغ در تاري ــی و آبخي طبيع

- تضمين شركت در مزايده طبق آيين نامه تضمين معامات دولتی و شرايط مندرج در اسناد مزايده تهيه و ارايه گردد.
- آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهاد هــا ســاعت 14 مــورخ 99/11/19 و گشــايش پيشــنهاد هــا در ســاعت 9 صبــح مــورخ 99/11/20 در 

محــل ســالن جلســات اداره كل منابــع طبيعــی و آبخيــزداری اســتان البــرز مــی باشــد.
- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات دبيرخانه اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز می باشد.

- اداره كل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري اداره كل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري اســتان البرز-كــرج، ضلــع جنوبــي ميــدان شــهيد فهميــده  
پــاك248 كــد پســتي 53774-31359 تلفــن 32607  داخلــي 235  دورنــگار 32756067

شناسه اگهی1081019

فراخوان مزایده نوبت اول

واگذاري مديريت بهره وري طرح گياهان دارويی و درختکاری

 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز
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با  و  این هنر  با حضور عالقه مندان  اجراهای صحنه ای موسیقی  |ایرنا| 
های  دستورالعمل  رعایت  و  کرونا  ملی  ستاد  مصوب  سقف  رعایت 

شود. می  گرفته  سر  از  بهداشتی، 

درصد   9۰ اصفهان گفت:  عشایر  امور  مدیرکل  اسفندیاری  مختار  |ایرنا| 
دستی  صنایع  محصوالت  انواع  تولیدکننده  استان  این  عشایر  زنان  از 
جاجیم،  دستی شامل  مترمربع صنایع  هزار   4۰ ساالنه حدود  هستند. 
بافته و  گلیم، گبه، قالی، قالیچه و خرجین توسط زنان عشایر استان 

می شود. تولید 

|ایسنا| نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران صبح دیروز )۳۰ دی ماه 
99( با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محسن 
ایوب  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  فرهنگی  امور  معاون  جوادی، 
دهقانکار، رئیس نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد.

|ایسنا| مجموعه  ای از االکلنگ های صورتی که به مردم این امکان را می دهد تا 
از پشت مرز ایاالت متحده و مکزیک با همدیگر ارتباط داشته باشند به عنوان 
برنده جایزه »طراحی سال« معرفی شده است. »رونالد رائل« استاد معماری 
در دانشگاه کالیفرنیا و »ویرجینیا سن فرتلو« استادیار رشته طراحی در دانشگاه 
االکلنگ ها  ایده ساخت  و  االکلنگی هستند  دیوار  این  طراحان  خوزه  سن 

نخستین بار حدود یک دهه پیش به ذهن این دو نفر رسید.

| موسیقی | | صنایع دستی | | کتاب | | معماری |


