
نامه شبکه تشکل های مردم نهادمحیط زیست و منابع 
طبیعی کشور خطاب به نمایندگان مجلس

به وزیر نیرو رای اعتماد ندهید
|پیام ما| با انتشار برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر صنعت دولت نهم و دهم که به 
عنوان وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شده، انتقادات به 
این طرح باال گرفته است. او در حالی بناست سکان وزارت نیرو را در دست بگیرد که 
کشور به طور جدی با بحران خشکسالی، مدیریت آب و البته خاموشی های گسترده 

رو به روست.

 بعد از دو هفته از آغاز به کار شوراهای 
شهر و روستا 

جلسات شورای شهر 
کرمانشاه به حد نصاب 

نمی رسد
|پیام ما| حدود دو هفته از آغاز به کار پارلمان شهری در 
شهرهای بزرگ و کوچک می گذرد اما همچنان خبری از 
برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای شهر کرمانشاه 
نیست. پارلمانی 11 نفره که در دوره شورای پنجم یکبار 
به دلیل حضور نیافتن شهردار منتخبش در صحن شورا 
به تیتر رسانه ها تبدیل شده بود و حاال هم به دلیل 
باطل شدن آرای دو نفر از منتخبانش موضوع اخبار 

رسانه ها شده است.  

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی می گوید در محدودیت های 
اخیر تقاضا و قیمت سفر کاهش یافت

 مردم ترسیدند 
و کم سفر رفتند

709 مرگ؛ این رقم رکورد تلفات همه روزهای شیوع 
کرونا در ایران را شکست. به نظر می رسد که این اعداد و 
وضعیت حاد همه گیری  و شلوغی بیمارستان ها، سبب 
ترس شد که این بار وقتی در تعطیالت محدودیت های 

کرونایی اعمال شد.

در نخستین نشست مجازی اندیشکده 
تدبیر انرژی با موضوع حکمرانی 

انرژی مطرح شد:

 فاجعه مصرف، برآمده 
از فاجعه سیاستگذاری است
ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه 
عنوان یک  به  توسعه  برنامه سوم  ابتدای  از  انرژی 
پیشنهاد روی میز سیاستگذاران این بخش بوده و 
همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. موافقانی که 
معتقدند این امر می تواند راهکاری موثر در یکپارچه 
انرژی در کشور داشته باشد و  اداره  سازی ساختار 
ساختاری  تغییر  گونه  هر  می گویند  که  مخالفانی 

می تواند هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کند. 709 جان از دست ر فت
بر اساس اعالم وزارت بهداشت روز سه شنبه دوم شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ هزار بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد

رکوردشکنی دوباره آمار مرگ و میر بیماران کرونایی:

 افزایش مالیات سوپرمیلیاردرها می تواند تاثیر به سزایی روی تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن داشته باشد 

سوپرمیلیار در ها به »زمین« فکر نمی کنندسوپرمیلیار در ها به »زمین« فکر نمی کنند
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ذخایر  و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، از انتشار 
برای  تاکسیدرمی  مجاز  کارگاه های  فهرست 

داد. خبر  کشور  در  بار  نخستین 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان حفاظت 
محیط زیست، محمد مدادی با اشاره به گسترش 
حیات  تاکسیدرمی  محصوالت  مجاز  غیر  عرضه 
ویژه در فضای مجازی و  به  و  وحش در جامعه 
این  نگهداری  به خرید و  از جامعه  اقبال بخشی 
نمونه ها گفت: با توجه به این مسئله ساماندهی 
بازار تولید و تجارت آن ضروری بوده و البته این 
امر به معنی حمایت از گسترش این حرفه نیست 
لیکن مواردی که به صورت قانونی و از گونه های 

تهیه می  و...  بیماری  و  اثر سوانح  در  تلف شده 
توسعه  از  تا  گیرند  قرار  حمایت  مورد  باید  شوند 
فعالیت های غیرقانونی در این خصوص که حتی 
باشد  وحش کشور  حیات  بر  تهدیدی  تواند  می 
جلوگیری شود، ضمن آن که اطالع رسانی و آگاه 
سازی جامعه در این خصوص نیز بر عهده سازمان 
محیط زیست است تا شهروندان عالقه مند قادر 
به شناسایی مراکز و موارد مجاز از غیرمجاز باشند.
اولین  برای  دالیل  همین  به  داشت:  اظهار  او 
مجاز  های  فهرست کارگاه  انتشار  به  تصمیم  بار 
پورتال  در  شد که  گرفته  کشور  در  تاکسیدرمی 
mmtt. دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی به نشانی 
doe.ir در دسترس است. مدادی از شهروندان 

عالقه مند به نگهداری نمونه ها خواست تا نسبت 
اهتمام  این خصوص  به رعایت مقررات الزم در 
خرید  های  مجازات  مشمول  تا  باشند  داشته 
این  در  نشوند،  مجاز  غیر  نگهداری  و  فروش  و 
ارتباط الزم می دانم تاکید کنم نمونه ها حتما از 
ملزم  مجاز  های  شوند، کارگاه  تهیه  مجاز  مراکز 
به  آن  ارائه  و  محل کار  در  خود  مجوز  نصب  به 
نمونه  هر  اینکه  نهایت  در  و  هستند  مشتریان 
باید شناسنامه مخصوص خود از اداره کل استان 
مشخصات  و  متقاضی  نام  به  که  باشد  داشته 
محل نگهداری صادر می شود و هر گونه تغییر 
صدور  نیازمند  نگهداری  محل  یا  و  مالکیت  در 

بود. خواهد  جدید  مجوز 

فهرست کارگاه های تاکسیدرمی مجاز برای نخستین بار منتشر شد

سهم ۹6 درصدی زنان از معاینات»همسر آزاری جسمی« پزشکی قانونی
بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، 9۶ درصد 
مدعیان  معاینه  مورد   1۸7 و  هزار   ۸0 مجموع  از 
همسر آزاری جسمی پزشکی قانونی طی سال 99 
به زنان مدعی همسر آزاری جسمی معطوف می 
شود و سهم مردان در این بین چهار درصد است. 
به گزارش ایسنا، بنا بر آمار منتشره از سوی مرکز 
آمار ایران، مجموع موارد معاینات مدعیان همسر 
آزاری جسمی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان 99 
حاکی از آن است که طی سال گذشته تعداد ۸0 
هزار و 1۸7 مورد معاینه جسمانی در این خصوص 
توسط پزشکی قانونی انجام شده است که سهم 

زنان مدعی همسر آزاری جسمی از این معاینات 
77 هزار و 9۶ مورد معاینه و سهم مردان مدعی 
بوده  معاینه  مورد   ۲991 جسمی  آزاری  همسر 
است. در واقع زنان مدعی همسر آزاری جسمی، 
آزاری جسمی،  و مردان مدعی همسر  9۶ درصد 
مدعیان  به  مربوط  معاینات  کل  از  درصد  چهار 
قانونی طی سال  پزشکی  آزاری جسمانی  همسر 
99 را به خود اختصاص داده اند. همچنین با توجه 
به آمار منتشره، در مجموع ۵۸۵ هزار و ۳7۴ مورد 
معاینه مربوط به نزاع جسمانی طی سال گذشته 
در پزشکی قانونی انجام شده است که 1۳.۶ درصد 

از این معاینات به مدعیان همسرآزاری جسمانی 
موارد  اگرچه  اما  کلی  طور  به  می شود.  معطوف 
با  قیاس  در  نزاع جسمانی طی سال 99  معاینه 
سال 9۸ با تعداد ۵۸۲ هزار و ۵۶7 مورد معاینه، 
روند افزایشی داشته است اما در عین حال موارد 
معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی 
طی سال 99 در قیاس با آمار سال 9۸ )تعداد ۸۵ 
است.  داشته  معاینه( کاهش  مورد  و ۳۵7  هزار 
این روند کاهشی هم در موارد معاینه زنان مدعی 
همسر آزاری جسمی و هم در موارد معاینه مردان 

مدعی همسر آزاری جسمی دیده می شود.

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2۰88   | چهارشــنبه  3 شــهریور ۱۴۰۰  |    قیمــت  2۰۰۰ تومــان   | 

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

اصالحیه آگهینوبت اول
 منتشرشده در روزنامه اطالعات مورخ 1400/0۵/09 و روزنامه پیام ما مورخ 1400/0۵/09 و 

1400/0۵/10 با موضوعیت عملیات استخراج روباز معدن هشونی شمالی به میزان 36000 تن به مدت یک سال
و آگهی منتشره در روزنامه اطالعات مورخ 1400/0۵/09  و روزنامه پیام ما مورخ 1400/0۵/09 و 

1400/0۵/10 با موضوعیت عملیات استخراج روباز معدن اسد آباد به میزان 10000 تن به مدت یک ساله
و آگهی منتشره در روزنامه اطالعات مورخ 1400/0۵/16 و روزنامه کاغذ وطن مورخ 16 و 1400/0۵/17  با 

موضوعیت عملیات استخراج روباز تونل ده معدن پابدانا به میزان 1۲000 تن به مدت یک سال

بدینوسیله اعالم می گردد تاریخ دریافت اسناد مناقصات مذکور به تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۰۴  و تاریخ تحویل پاکت ها به تاریخ 
۱۴۰۰/۰6/۱۴  و بازگشایی پاکت ب و ارزیابی کیفی به تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱5 و گشایش پاكات الف و ج به تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱6 

موکول می گردد.
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مردادماه(   ۲1( شنبه  پنج  روز 
دولت  پیشنهادی  وزرای  فهرست 
نام  و  ارائه  مجلس  به  سیزدهم 
وزیر  عنوان  به  محرابیان  اکبر  علی 
شبکه  شد.  مطرح  پیشنهادی  نیروی 
تشکل های مردم نهاد محیط زیست و 
ابراز  نامه اش  در  طبیعی کشور  منابع 
نمایندگان  که  است  کرده  امیدواری 
نظراتی  به مجموعه  توجه  با  مجلس، 
مختلف  بخش های  از  تاکنون  که 
دریافت  نیرو  وزارت  خصوص  در 
ضرورت  گرفتن  نظر  در  با  و  کرده اند 
مهمترین  از  یکی  درست  فهم 
و  کشور  زمامداری  ابرچالش های 
مناسب ترین  اعمال  لزوم  همچنین 
بهترین  و دقیق ترین شیوه مدیریت، 
آینده کشور  و  حال  برای  را  تصمیم 

کنند. پایه ریزی 
محیط  مردم نهاد  تشکل های  شبکه 
زیستی و منابع طبیعی کشور، به نقد 
پیشنهادی  وزیر  برنامه های  و  سوابق 
ارائه  برنامه  که  گفته اند  و  پرداخته 
متضمن  تنها  نه  محرابیان  شده 
نیست،  هدفی  چنین  به  دستیابی 
آسیب زای  روندهای  ادامه  در  بلکه 
هجوم  بسترساز  آشکارا  گذشته، 
موجود کشور  توان  تتمه  به  بی محابا 
خطاب  نامه  این  از  بخشی  در  است. 
است:  آمده  مجلس  نمایندگان  به 
»حقیقت آن است که مجموعه فعاالن 
منابع طبیعی کشور،  و  زیست  محیط 
عنوان  به  امروز  آنچه  به  عنایت  با 
در  برق  و  آب  حکمرانی  محصول 
بازتاب دهنده  گذشته،  دهه های  طول 
اجرایی  و  رویکرد کالن سیاستگذاری 
وارداتی،  غیرمتناسب،  غیرمنطقی، 

به  توجه  بدون  و  ناآگاهانه  تهاجمی، 
سرزمینی  قابلیت های  و  ظرفیت ها 
جز  انتظاری  منطقا  و  طبیعتا  است، 
و  موجود  پریشانی های  درست  فهم 
دولت  مماشات  بدون  و  جدی  عزم 
توقف  راستای  در  محترم  مجلس  و 
و  اشتباه  جریان  این  فوری  و  قطعی 
و  روندها  در  بنیادین  دگرگونی  ایجاد 
حالی  در  این  نداشته اند.   فرآیندها 
است که آن چه در برنامه های وزرای 
حوزه  این  با  مرتبط  پیشنهادی 
از  نشانی  تنها  نه  می شود،  مشاهده 
به  بلکه  ندارد،  فهمی  و  درک  چنین 
همان  ادامه  در  حیرت آ وری،  طرز 
بسا  چه  و  آسیب زننده  مطلقا  مسیر 
فرسایش  شتاب دهنده  مواردی،  در 
این  و  می شود  برآورد  سرزمین  توان 
از  ماجراست.«  بخش  دردناکترین 
محیط  فعاالن  و  کارشناسان  نگاه 
انتخاب  نامه،  این  نویسنده  زیستی 
که  برنامه هایی  با  پیشنهادی  وزرای 
جهت  در  ابتکاری  و  ایده  کوچکترین 
دردهای  تسکین  و  هشدارها  تخفیف 
مزمن کشور در آن مشاهده نمی شود، 
ضربه  و  بود  خواهد  آفرین  یأس 
دولت  اجتماعی  سرمایه  به  شدیدی 
آورد. خواهد  وارد  محترم  مجلس  و 
محیط  مردم نهاد  تشکل های  شبکه 
با  کشور  طبیعی  منابع  و  زیستی 
سوابق  و  دانش  نداشتن  به  اشاره 
آب  مدیریت  حوزه  در  الزم  اجرایی 
تحصیل  بودن  غیرقانونی  انرژی،  و 
در مقطع دکتری و اشتغال همزمان، 
همچنین  و  وزیر  عنوان  به  به ویژه 
به  علمی  زمینه  در  قطعی  محکومیت 
بهره برداری  و  نادرست  ادعای  واسطه 

خود،  نفع  به  دیگران  علمی  تالش  از 
از  محرابیان  »آقای  کرده اند:  اشاره 
اجرایی در  هیچگونه دانش و سوابق 
نیست. همچنین  برخوردار  زمینه  این 
رویکرد  خود،  سوابق  در  ایشان 
به جای  از خود  را  مشارکتی ضعیفی 
نامه،  این  بر اساس  گذاشته است.« 
در  محرابیان  آقای  تصدی  زمان  در 
وزارت صنعت و معدن دولت های نهم 
صنعت  توسعه  جامع  طرح  دهم،  و 
فوالد  واحد  هفت  احداث  برای  فوالد 
آذربایجان  فارس،  استان های  در 
شرقی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد 
هستند،  استان های کم آب  اغلب  که 
تولید  ظرفیت  و  است  شده  پیگیری 
با  او  مسئولیت  دوران  در  خام  فوالد 
است.  بوده  همراه  برابری  دو  جهش 
همچنین برای تأمین آب این صنایع، 
پروژه های  اجرای  تسریع  در  او 
انتقال آب از جمله کوهرنگ ۳ نقش 
که  حالیست  در  این  است.  داشته 
استقرار صنایع پرآب بر در استان های 
انتقال  طرح های  اجرای  و  کویری 
از  صنایع،  این  آب  تامین  برای  آب 
مدیریت  در  مسائل  آسیب زاترین 
به  منجر  که  است  بوده  کشور  آب 
و  زیستی  محیط  شدید  تنش های 
که  است  شده  اجتماعی  تعارضات 
امنیت ملی را به خطر انداخته است.
برنامه  رویکرد کلی  نقد  در  همچنین 
دولت  در  نیرو  پیشنهادی  وزیر 
شده  اشاره  موضوع  این  به  سیزدهم 
آشکار  تاکیدی  برنامه  این  است که 
به  آب  تأمین  مدیریت  رویکرد  بر 
سازه ای  مدیریت  طریق  از  خصوص 
طرح های  سدها،  احداث  جمله  از 

آب شیرین کن  طرح های  آب،  انتقال 
غیرمتعارف  آب های  از  استفاده  و 
از  کوچکی  بخش  تنها  و  دارد. 
به  نیرو  پیشنهادی  وزیر  برنامه های 
تعادل بخشی  به  مبهم  و  صورت کلی 

است. پرداخته  آب  منابع 
مطرح  را  سوال  این  تشکل ها  شبکه 

مسائل  به  نیرو  وزیر  چرا  کرده اند که 
این  زمینه  در  و  نپرداخته  زیر  مهم 
مسائل برنامه ای ندارد؛ مسائلی چون 
بارگذاری بیش از حد ظرفیت آب های 
و  احداث  آب،  منابع  بر  تجدیدپذیر 
تکمیل طرحهای توسعه منابع آب، از 
بدون  وزیر،  برنامه  در  سد   ۳0 جمله 
آب،  منابع  فعلی  شرایط  به  توجه 
طرح های  بندهای  اغلب  نشدن  اجرا 
توجه  نبود  تاکنون،  تعادل بخشی 
زیستی  آبی محیط  نیازهای  به  کافی 

آب. منابع  کیفیت  همچنین  و 
مخاطرات  تشکل ها  نامه  اساس  بر 
بر  سازه محور  برنامه های  و  رویکرد 
طرح ها  این  نیست؛  پوشیده  کسی 
فنی،  توجیه  فاقد  موارد  بسیاری  در 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 
و  مالی  انتفاع  اهداف  با  و  بوده 
طرح ها  دست اندرکاران  برای  سیاسی 
بر  مبتنی  نیز  عموما  و  شده اند؛  اجرا 
بدون  و  منطقه ای  و  جزءنگر  رویکرد 
هم پیوستگی  به  و  پایداری  به  توجه 
و  کارسازی  آبریز،  حوضه های 
با  طرح ها  این  شده اند؛  عملیاتی 
محدود  منابع  بر  عمده  بارگذاری 
مصرف  و  تقاضا  بوده،  همراه  آب 
آبی  تنش  بر  و  داده  افزایش  را  آب 
در  همانگونه که  همچنین  افزوده اند. 
شد،  مشاهده  خوزستان  تلخ  تجربه 
اجتماعی،  مخاطرات  طرح ها  این 
را  زیستی شدیدی  محیط  و  سیاسی 
به  را  ملی  امنیت  و  داشته  دنبال  به 

انداخته اند.  خطر 
به  تدوین شده  برنامه  معتقدند  آنها 
برنامه  یک  خصوصیات  عنوان  هیچ 
یکی  مدیریت  برای  مناسب  راهبردی 
را  وزارتخانه های کشور  کلیدی ترین  از 
دارا نیست، چرا که در متن ارائه شده، 
مدیریت  اصلی  مسائل  از  بسیاری 
اولویت بندی  و  شناسایی  آب  منابع 
به  مسائل  ذکر  در  همچنین  نشده اند. 
زیادی  تطابق  شده،  بسنده  کلی گویی 
ندارد  وجود  برنامه ها  و  مسائل  بین 
در  عملیاتی  و  هدفمند  برنامه های  و 
است.  نشده  ارائه  راستای حل مسائل 
از سوی دیگر در برنامه ارائه شده وزیر 
چالش ها  از  بسیاری  نیرو،  پیشنهادی 
آب  منابع  مدیریت  اصلی  مسائل  و 
آن،  تبع  به  و  شده اند  گرفته  نادیده 
برنامه ای برای این چالش ها  راهبرد و 
است. نشده  گرفته  نظر  در  مسائل  و 

نامه شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به نمایندگان مجلس

به وزیر نیرو رای اعتماد ندهید

رییس دفتر رییس جمهوری:
افزایش اخیر قیمت ها 

ناشی از عوامل روانی است
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه 
افزایش اخیر قیمت ها ناشی از عوامل روانی 
اخبار منفی  اجازه دهیم  نباید  است، گفت: 
و  قیمت  افزایش  باعث  روانی  تبلیغات  و 
ایرنا  به گزارش  شود.  مردم  شدن  متضرر 
افزایش  به  با اشاره  غالمحسین اسماعیلی 
قیمت برخی کاالها در روزهای اخیر با بیان 
این  که  معتقدند  کارشناسان  عموم  اینکه 
افزایش قیمت ها صرفا ناشی از عوامل روانی 
است، گفت: مدیران بخش های مختلف از 
جمله در بخش اطالع رسانی باید نسبت به 
صیانت از حقوق مردم احساس تکلیف کرده 
و اجازه ندهند انتشار اخبار منفی و تبلیغات 
روانی دشمنان باعث افزایش قیمت کاالها و 

خدمات و متضرر شدن مردم شود.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه 
و  تنفیذ  از  ماهی که  از یک  در مدت کمتر 
تحلیف رییس جمهوری می گذرد، در برخی 
شاهد  واکسیناسیون  جمله  از  حوزه ها 
به  اقدامات جدی و موثرتری حتی نسبت 
قبل بوده ایم، افزود: حجم واردات واکسن به 
شدت افزایش یافته و تعداد روزانه تزریق 
مرز یک  به  نزدیک شدن  حال  در  واکسن 
شکل  به  نتوانستیم  اما  است،  نفر  میلیون 
مناسبی نسبت به این اقدامات اطالع رسانی 

بازخورد مثبت بگیریم. از آن  کرده و 
در  مهمی  اقدامات  مدت کوتاه  همین  در   
تسهیل و تسریع ترخیص کاالهای اساسی 
از گمرک  دامی  نهاده های  و  از جمله گندم 
انجام شده و امروز برخی از این کاالها بدون 
کشتی  از  مستقیم  گمرک  در  توقفی  هیچ 
انبارها  توسط کامیون ها بارگیری شده و به 
یا شبکه توزیع منتقل می شود، اما در این 
عوامل  تاثیرگذاری  شاهد  هنوز  نیز  زمینه 

بازار هستیم. روی  منفی  روانی 
به  اشاره  با  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
اینکه با تالش های انجام شده کمبود برخی 
کاالهای اساسی جبران شده و روند تسریع 
واکسیناسیون  انجام  و  واکسن  تامین  در 
کرد:  تصریح  است،  بهتر  آینده ای  گویای 
باید به گونه ای اقدام کنیم که آثار مثبت این 
تالش ها در افکار عمومی آشکار شده و آثار 
تبلیغات مسموم و انعکاس نادرست مطالب 

نیز خنثی شود.

معاون اول قوه قضائیه:

موضوع انتشار تصاویر زندان 
اوین در حال بررسی است

حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق در ارتباط با برخی 
تخلفات در حوزه دارو و واکسن و این که آیا کسی دستگیر 
شده است یا نه گفت: من از این تریبون می گویم قوه 
قضائیه مصمم است با کسانی که امنیت جامعه را مخدوش 
و با جان مردم بازی می کنند و آسایش مردم را به هم 
می ریزند به جد برخورد کند. به گزارش ایسنا حجت االسالم 
مصدق در پاسخ به سوالی درباره ویدئوهای منتشر شده 
از دوربین های مداربسته امنیتی زندان اوین افزود: این 
موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن 

نیست. فکر می کنم تا فردا اطالع رسانی شود.

ابالغ حکم بازگشت هفت تپه 
به دولت 

پس از حدود ۸ ماه بررسی پرونده هفت تپه در دادگاه 
تجدید نظر، خبرگزاری مهر خبر داد که روز دوشنبه حکم 
نهایی خلع ید خریدار از سوی قاضی پرونده به خریدار و 
سازمان خصوصی سازی ابالغ شد. دوشنبه 1 شهریور، رای 
نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار 
هفت تپه از این مجموعه اقتصادی-صنعتی و بازگشت آن 
به دستگاه دولتی مالک اولیه آن، به طرفین دعوا شمال 
سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و خریدار 
این مجموعه ابالغ شد. بر اساس این گزارش شعبه ۲1 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، رأی 
نهایی را صادر کرده است.این حکم خلع ید خریدار متهم 
و پرحاشیه هفت تپه، نهایتًا پس از کش و قوس ها و 
حواشی فراوان، از سوی قاضی پرونده به سازمان خصوصی 
سازی ابالغ شده است.محمد امین یوسفی عضو هیئت 
عامل سازمان خصوصی سازی با تایید ابالغ این حکم به 
سازمان خصوصی سازی گفت: دوشنبه 1 شهریور این حکم 
بالفاصله  است.  ابالغ شده  به سازمان خصوصی سازی 
پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. 
این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری هایی 
یا  شرکت  این  لذا  است؛  می شوند،  ابطال  یا  فسخ  که 
شرکت هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادر تخصصی 
مربوطه برمی گردند.معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی 
تصریح کرد: ما صرفًا حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابالغ 
کرده و این دستگاه نسبت به تصرف، اقدام خواهد کرد و 
به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت. 
پیش از واگذاری نیز سازمان خصوصی سازی هیچ دخل 
و تصرفی در شرکت های دولتی نداشت؛ ما صرفًا در جایگاه 
ابالغ این رای به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. 
عملیات  برمی گردد؛  ایدرو  به  تپه  هفت  یوسفی گفت: 
اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به 

ایدرو ارسال خواهیم کرد.

تایید کامل اولین واکسن 
 کرونا از سوی سازمان
غذا و داروی آمریکا

واکسن  تایید کامل  از  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
خبر  تک  ان  بیو  فایزر-  تولید شرکت  کروناویروس 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  ایسنا،  به گزارش  داد. 
روز دوشنبه واکسن کرونا ویروس فایزر-بیو ان تک 
را مورد »تایید کامل« قرارداد و این موضوع شرایطی 
جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  تا  می سازد  فراهم  را 
انجام  به  را  واکسن  تزریق  مخالفان  کشور  این 

کند. متقاعد  همه گیری  با  مقابله  و  واکسیناسیون 
مجوز  دسامبر  ماه  در  آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
»استفاده اضطراری« از واکسن کرونا ویروس فایزر 
از  شده  روز  به  داده های  اساس  بر  و  کرد  صادر  را 
کارآزمایی بالینی، استفاده از این واکسن برای افراد 
1۶ سال به باال مورد تایید قرار گرفت. مقامات بهداشت 
عمومی آمریکا امیدوارند این اقدام، افرادی را که برای 
تزریق واکسن اقدام نکرده اند متقاعد کند که واکسن 

فایزر بی خطر و موثر است.

جبار کوچکی نژاد:
برخی وزرا در سازمان 

مربوطه سوابق خوبی ندارند
مجلس،  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت: جمع وزرای پیشنهادی در این شرایط 
متالطم اقتصادی، مشکالت بازار و شرایطی 
خوبی  میانگین  یک  از  دارد  وجود  که 
بی تجربه  این ها  از  تعدادی  اما  برخوردارند 
سازمان  در  خوبی  کاری  سوابق  و  هستند 
مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط امروز 
فرصتی  ما  و  است  خاص  شرایط  یک  ما 
ایلنا  برای آزمون و خطا نداریم. به گزارش 
و  برنامه  عضو کمیسیون  کوچکی نژاد  جبار 
اقتصادی  تیم  »ترکیب  درخصوص  بودجه 
می تواند  ترکیب  این  آیا  اینکه  و  دولت 
باشد؟«،  کنونی  اقتصادی  شرایط  مناسب 
گفت: جمع وزرای پیشنهادی در این شرایط 
متالطم اقتصادی، مشکالت بازار و شرایطی 
خوبی  میانگین  یک  از  دارد  وجود  که 
بی تجربه  این ها  از  تعدادی  اما  برخوردارند 
سازمان  در  خوبی  کاری  سوابق  و  هستند 
مربوطه ندارند. از سوی دیگر شرایط امروز 
فرصتی  ما  و  است  خاص  شرایط  یک  ما 

نداریم. خطا  و  آزمون  برای 
تیم  ترکیب  درخصوص  کوچکی نژاد 
اقتصادی و نقش معاون اول رئیس جمهور 
در تغییرات لیست نهایی، گفت: به هر حال 
معرفی  برای  این هستیم که  به  معتقد  ما 
از دست  زیاد  را  کابینه پیشنهادی همزمان 
دادند و هم خیلی عجله کردند در نتیجه این 
نیست  هم پوشانی  دارای  تیم  یک  ترکیب 
به  را  این ها  و  شروع کنند  بعدا  اینکه  مگر 

نزدیک کنند. هم 
رای  عدم  احتمال  با  رابطه  در  کوچکی نژاد 
اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، اظهار 
وزیر   ۳-۲ احتماال  مجموع  در  داشت: 
موفق نشوند از مجلس رای اعتماد بگیرند، 
به سختی و  از وزرا هم  همچنین تعدادی 
لب مرزی رای خواهند آورد. به عنوان مثال 
رأی کم  علوم یک  وزیر  آموزش،  در حوزه 
رای  آموزش  وزیر  اما  می آورد  حداقلی  و 
نتوانست  یکسو  از  چراکه  آورد؛  نخواهد 
از  و  قانع کند  را  تخصصی  کمیسیون های 
سوی دیگر نتوانست صحن مجلس را قانع 
کند. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در 
مسائل  سری  یک  صرفا  مجلس  صحن 
این  با  می  کرد  فکر  و  مطرح کرد  را  کلی 
تاثیر  تحت  را  مجلس  می تواند  صحبت ها 
به  نمایندگان  می دانم  بعید  اما  دهد  قرار 

بدهند. رأی  وزیر  این 

شبکه تشکل ها این سوال را 
مطرح کرده اند که چرا وزیر نیرو 
به مسائل مهم زیر نپرداخته و 
در زمینه این مسائل برنامه ای 
ندارد؛ مسائلی چون بارگذاری 
بیش از حد ظرفیت آب های 
تجدیدپذیر بر منابع آب، احداث 
و تکمیل طرح های توسعه منابع 
آب، از جمله ۳0 سد در برنامه 
وزیر، بدون توجه به شرایط 
فعلی منابع آب

در موج پنجم فشار جسمی و 
روحی بسیار زیادی روی کادر 
درمان است، زیرا بر اثر سویه 
دلتا افراد جوان فوت می کنند. 
با توجه به اینکه بار اصلی مقابله 
با کرونا بر دوش کادر درمان 
و بیمارستان های دولتی و 
دانشگاهی است، اما دستیاران و 
رزیدنت ها با کمترین حقوق کار 
می کنند و اگر برای مردم دریافتی 
آنها اعالم شود باورنکردنی است

در نقد رویکرد کلی برنامه 
وزیر پیشنهادی نیرو در دولت 
سیزدهم به این موضوع اشاره 

شده که این برنامه تاکیدی 
آشکار بر رویکرد مدیریت تأمین 

آب به خصوص از طریق مدیریت 
سازه ای از جمله احداث سدها، 
طرح های انتقال آب، طرح های 

آب شیرین کن و استفاده از 
آب های غیرمتعارف دارد
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رکوردشکنی دوباره آمار مرگ و میر بیماران کرونایی:

7۰۹ جان از دست ر  فت
در دومین روز شهریور کرونا جان 709 ایرانی 
را گرفت تا باز هم رکورد مرگ روزانه بر اثر ابتال 
به کووید 19 که ۶۸۴ نفر در آخرین روز مرداد 
بود، پس از دو روز باز هم شکسته شود. پس 
از ورود ویروس کرونا دلتا به کشور بارها این 
رکورد جا به جا شده است و به نظر می رسد 
با ثبت روز سیاهی که آمار جان باختگان در 
آن به 709 نفر رسید، این روند همچنان ادامه 
واکسیناسیون  آغاز  در  تاخیر  داشت.  خواهد 
عمومی در کشور و ناتوانی مسئوالن در کنترل 
این ویروس تا کنون باعث فوت  10۳ هزار و 
۳۵7 نفر شده است. بر اساس آخرین آمار 
وزارت بهداشت که روز سه شنبه دوم شهریور 
ماه منتشر شد، مجموعًا 17 میلیون و ۲۳۳ 
هزار و ۶۶1 نفر ُدز اول و شش میلیون و ۴7۶ 
هزار و 77۳ نفر دوز دوم واکسن را دریافت 
مجموع  تعداد  این  احتساب  با  کرده اند. 
دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به ۲۳ 

میلیون و 710 هزار و ۴۳۴ مورد رسید.
طبق اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
روز سه شنبه دوم شهریور 1۴00 و بر اساس 
و  هزار   ۴0 تشخیصی،  قطعی  معیارهای 

۶۲۳ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
آنها  از  نفر  و ۴۸7  هزار  شناسایی شد که ۵ 
بستری شدند. بر اساس این گزارش مجموع 
و  میلیون   ۴ به  کشور  در  کووید19  بیماران 
7۵۶ هزار و ۳9۴ نفر رسید. که سه میلیون 
از  یا  یافته و  بهبود  آنها  نفر  99۳ هزار و ۲11 
بیمارستانها ترخیص شده اند. وزارت بهداشت 
اعالم کرده است 7 هزار و 7۲7 نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های 

دارند. قرار  مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه 
آمارهای  اساس  بر  و  کرونا  پنجم  پیک  در 
اعالم شده در روز گذشته ۳۵9 شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۵9 شهر در وضعیت نارنجی، 

دارند. قرار  زرد  ۳0 شهر در وضعیت 
بهداشت،  وزارت  کل  معاون  حریرچی  ایرج 
با  پیش  چندی  پزشکی  آموزش  و  درمان 
داد  هشدار  بین المللی  برآورد  یک  به  استناد 
اگر به رعایت پروتکل های بهداشتی بی اعتنایی 
شود تعداد تلفات ویروس کرونا به ۶00 تا ۸00 

نفر در روز خواهد رسید.
آمار مرگ و میر بر اثر ابتال به کووید 19 در حالی 
به شکل پیاپی رکورد می شکند که بسیاری از 

شهرها با کمبود تخت در بیمارستانها و بخش 
نیروی  شدید  کمبود  یا  ویژه  مراقبت های 
دیروز  هستند.  مواجه  اکسیژن  و  انسانی 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان به 
ایرنا گفت: با توجه به شرایط جوی و شرجی 
دستگاه های  عمال  منطقه  در  حاکم  هوای 
اکسیژن ساز بیمارستانی جوابگوی نیاز بیماران 
اکسیژن کپسولی  تولید  نیستند و واحدهای 
او  ندارند.  را  نیاز  مقدار  به  تولید  توان  نیز 
وضعیت فراگیری کرونا در منطقه جنوب غرب 
خوزستان را بحرانی و در حد یک زلزله هشت 
ریشتری توصیف کرد و گفت: ظرفیت بستری 
در بیمارستان های آبادان، خرمشهر و شادگان 
۳00 تخت است. هم اکنون این تعداد به  ۵00 
تخت افزایش یافته است در حالی که تعداد 
بیماران بستری بیش از ۵00 بیمار است و عمال 
به دلیل تکمیل ظرفیت در  بیماران  از  برخی 
راهروی بیمارستان ها بستری بوده و در حال 

هستند. درمان 
ابتالی کادر درمان به سویه دلتا باعث شده در 
بسیاری شهرها بیمارستان ها با کمبود نیروی 
مهرپور  سعیدرضا  دیروز  شوند.  روبرو  درمان 

رئیس بیمارستان شریعتی تهران در گفت و 
گو با مهر با اشاره به مشکالت کادر درمان در 
مقابله با کرونا گفته است: در موج پنجم فشار 
جسمی و روحی بسیار زیادی روی کادر درمان 
است، زیرا بر اثر سویه دلتا افراد جوان فوت 
می کنند. با توجه به اینکه بار اصلی مقابله با 
بیمارستان های  و  درمان  بر دوش کادر  کرونا 
و  دستیاران  اما  است،  دانشگاهی  و  دولتی 
رزیدنت ها با کمترین حقوق کار می کنند و اگر 
برای مردم دریافتی آنها اعالم شود باورنکردنی 

است.
در همین شرایط فرمانده ستاد مقابله با کرونا 

به  نسبت  پیش  روز  چند  تهران،  کالنشهر  در 
مراقبت از ورود سویه المبدا به کشور هشدار 
دیگری  اعالم کرد: سوش  زالی  علیرضا  داد. 
برای  نیز   )Lambda( المبدا  نام  به  کرونا  از 
و  شده  مشاهده  پرو  کشور  در  بار  نخستین 
انتقال  اکنون این سوش به ۵۲ کشور جهان 
این  تا  مراقبت کنیم  بسیار  باید  ما  و  یافته 
سویه جدید وارد کشور ما نشود. زالی با بیان 
اینکه سرایت پذیری سوش المبدا نسبت به 
دارد،  بیشتری  واکسن گریزی  و  بیشتر  دلتا 
سویه  به  نوجوانان  و  کودکان  ابتالی  افزود: 
از دیگر سوش های کرونا است. المبدا بیش 

|پیام ما| با انتشار برنامه علی اکبر محرابیان، وزیر صنعت دولت نهم و دهم که به عنوان وزیر نیروی پیشنهادی دولت 
سیزدهم به مجلس معرفی شده، انتقادات به این طرح باال گرفته است. او در حالی بناست سکان وزارت نیرو را در 
دست بگیرد که کشور به طور جدی با بحران خشکسالی، مدیریت آب و البته خاموشی های گسترده رو به روست. این 
میان دیروز شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، 
ایرادات برنامه محرابیان را برشمردند و از نمایندگان خواستند که با توجه به نداشتن سابقه اجرایی در حوزه مدیریت آب 
و انرژی و همچنین برنامه هایی برای احداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آب، از جمله 3۰ سد در برنامه وزیر، بدون 

توجه به شرایط فعلی منابع آب، به علی محرابیان رای اعتماد ندهند.
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شروع فصل آتش سوزی ها در آمریکا و کانادا، 
در  گرما  رکورد  ثبت  و  اروپا  در  سیل  وقوع 
خاورمیانه نشان می دهد که دنیا باید استفاده 
از سوخت های فسیلی را کاهش دهد و روی 
با  تجدیدپذیر سرمایه گذاری کند.  انرژی های 
اینکه فاکتورهای بسیاری در آتش سوزی های 
فصلی نقش دارند اما تعداد آنها در کانادا در ۵0 

سال گذشته دو برابر شده است.
امسال شاهد رقابت سوپرمیلیاردرها در ساخت 
می دهد  نشان  بودیم که  فضایی  سفینه های 
راه  پاریس  معاهده  اهداف  به  رسیدن  برای 
درازی را باید طی کرد. کسانی که می خواهند 
از کره زمین دور شده و در فضا گردش کنند 
ریچارد  گاالکتیک  ویرجین  بلیت  می توانند 
بریتانیایی، اسپیس ایکس  برنسون، میلیاردر 
ایالن ماسک و یا با نیوشپرد جف بزوس را 
بخرند. هر چقدر تقاضا برای گردش در فضا 
سریع تر  آن  آمدن  عمل  به  سرعت  و  بیشتر 
باشد، اثر آن بر محیط زیست بیشتر می شود. 
هزینه این گردش و لوکس بودن آن با مصرف 
سوخت های فسیلی ارتباط مستقیم دارد. حاال 
که تغییرات اقلیمی به شکل واقعی یک بحران 
خود را نشان داده و با وجود همه گیری کرونا 
سوپرپولدارها می توانند به جای رقابت بر سر 
را صرف  آن  هزینه  فضا،  به  انسان  فرستادن 
غیرقابل  بسیاری  برای  بکنند که  زمینی  کره 
سکونت شده است. سوپرمیلیاردرها می توانند 
جزیره بخرند، پناهگاه های زیرزمینی بخرند اما 
هیچ وقت نمی توانند از کره زمین فرار کنند. بر 
اساس گزارش مجله فوربز و داده های گزارش 
سازمان ملل برای نجات ۴1 میلیون نفر که از 
گرسنگی رنج می برند تنها به ۶ میلیارد دالر نیاز 
برای گذراندن ۴ دقیقه  است در صورتی که  
در فضا هزینه بسیار بیشتری صرف می شود.
نیستند.  پولدارها  بقیه  شبیه  سوپرمیلیاردرها 

رمز ارزها و باالرفتن قیمت سهام در بازار بورس 
به سی و پنجمین فهرست  را  نفر دیگر   ۶۶0
اضافه کرده  فوربز  مجله  میلیاردهای  امسال 
این  در  است که  بار  اولین  نفر   ۴9۳ است. 
نیز  دیگر  ۸۶درصد  می گیرند.  قرار  فهرست 
نسبت به سال گذشته پولدارتر شده اند. اما جف 
بزوس برای چهارمین سال متوالی پولدارترین 
فرد جهان شناخته شده که ارزش سرمایه اش 
به 177 میلیارد دالر می رسد. ایالن ماسک هم 
با 1۵1 میلیارد دالر بعد از بزوس قرار دارد. آنها 
مانند بزوس و ماسک در مقایسه با سرمایه ای 
که دارند،  مبلغ ناچیزی را بابت مالیات بر درآمد 

پرداخت می کنند؛ گاهی حتی هیچ.
مستقل  رسانه   ProPublica پروپابلیکا 
روزنامه نگاری  حوزه  در  که  است  آمریکایی 
تحقیقی کار می کند. روزنامه نگاران این رسانه 
به مدارک محرمانه ای در داخل سازمان مالیات 
آمریکا دست پیدا کرده اند که بحث پرداخت 
مالیات سوپرمیلیاردها را نسبت به بقیه افراد 

است.   کرده  داغ تر  جامعه 

 فرار قانونی
پول دارتر  سال  به  سال  سوپرپولدارها 
می شوند. چون همیشه مجبور نیستند سهم 
جامعه  زیرساخت های  تامین  برای  را  خود 
پرداخت کنند. این قانون مالیات آمریکاست.
آشنای  نام های  پروپابلیکا  اولین گزارش  در 
مایکل  می خورند؛  چشم  به  نیز  دیگری 
نیویورک و  تاجر و شهردار پیشین  بلومبرگ،  
نامزد حزب دموکرات در آخرین دوره انتخابات 
آمریکا به همراه وارن بافه، یکی از بزرگترین 
از  اینکه  با  آنها  بورس.  بازار  سرمایه گذاران 
پولدارها حمایت  برای  مالیات  افزایش  طرح 
می دهند  نشان  مدارک  و  اسناد  اما  کرده اند 
پرداخت  درآمدشان  بابت  مالیاتی  هیچ  که 
نکرده اند. برخی از سوپرمیلیاردرها در برگه های 

مالی خود  و ضرر  هزینه  میزان  مالیاتی شان 
را بیشتر از درآمدشان اعالم کرده اند تا مجبور 
بپردازند.  مالیاتی  خود،  درآمد  برای  نشوند 
ترامپ،  دونالد  مانند  افرادی  که  روشی 
استفاده  آن  از  آمریکا،  پیشین  رئیس جمهور 
کردند تا هیچ مالیاتی نپردازند. جف بزوس 
که پولدارترین فرد روی کره زمین است و با 
سرمایه عظیم و رو به افزایش خود برای رفتن 
اخیر  سال های  در  می سازد،  سفینه  فضا  به 
بارها اعالم کرده بابت درآمدش هیچ مبلغی به 

نیست. بدهکار  دولت 
می دهد  نشان  همچنین  پروپابلیکا  گزارش 
ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس 
در  ثروتش  که  موتورز  تسال  اجرایی  مدیر  و 
سال های اخیر چندین برابر شده، سال ۲01۸ 
اعالم کرده که هیچ مالیاتی بابت درآمد خود 

بپردازد. نباید 
فرارهای  این  تمام  که  اینجاست  موضوع 

هستند. قانونی  کامال  مالیاتی 

نقشه راه فرار
آمریکایی  شهروندان  پولدارترین  چگونه 
می توانند بار پرداخت مالیات را از روی شانه 
خود خالی کنند؟ دلیل آن این است که قوانین 
مربوط به پرداخت مالیات در آمریکا بر اساس 
اما  است  شهروندان  حقوق  و  درآمد  میزان 
به شکل  بیشتر  را  خود  پول  سوپرمیلیاردرها 
می دارند  نگه  سرمایه گذاری ها  دیگر  و  سهام 
که هیچ نوع مالیات ساالنه ای برای آنها تعیین 
خانه  خرید  برای  بزوس  فرض کنیم  نشده. 
جدیدش 100 میلیون دالر نیاز دارد. او می تواند 
به راحتی تعدادی از سهام شرکت آمازون در 
بازار بورس را بفروشد و پول را جور کند. اما 
بزوس نمی خواهد مالیاتی بابت فروش این 

بپردازد. سهام 
پس به بانک می رود و می گوید شما که من 

را می شناسید، به من وام 100 میلیونی با بهره 
سرمایه ای  هم  وام  این  پشتوانه  بدهید.  کم 
است به نام شرکت آمازون که همواره رو به 
افزایش است. بانک ها هم کامال راضی هستند 
تا به جف بزوس 100 میلیون دالر وام بدهند. 
آن  آوردن  بدست  برای  بزوس  روش  این  با 
100 میلیون دالر چیزی را نفروخته که بخواهد 
با  می تواند  هم  حال  عین  در  دهد.  مالیات 
بپردازد  باید  مالیاتی که  میزان  از  وام  همین 
کم کند. این همان شکاف بزرگ در سیستم 

است. آمریکایی  مالیاتی 
برای خیلی ها میزان مالیات بر سود سرمایه 
برای  است.  درآمد  بر  مالیات  از  کمتر 
سوپرمیلیاردها حدود ۲0درصد است. مثال اگر 
سهامی را به ارزش ۲0 دالر خریداری کنید، آن 
را ۳0 دالر بفروشید، باید برای 10دالر سودی که 
کرده اید،  مالیات بپردازید. اگر ۲0درصد مالیات 
مالیات  ۲دالر  شود،  سوپرمیلیاردها  شامل 

می کنند. پرداخت 
چون  او  می کند.  عمل  متفاوت  ولی  بزوس 
پول زیادی دارد لزومی ندارد مثال برای خرید 
هشتمین خانه اش تغییر زیادی انجام دهد.
و  نمی فروشد  را  سهامش  تنها  نه  بزوس 
مالیات سود بر سرمایه را نمی پردازد، بلکه به 
این  ارزش  نمی زند.  دارایی هایش هم دست 
بیشتر  و  بیشتر  و  بیشتر  سال  هر  دارایی ها 
می شوند. در نتیجه سرمایه او بیشتر می شود و 
تا زمانی که هیچ کدام را نفروشد، هیچ مالیاتی 

نمی پردازد.  هم 

رسوایی مالیاتی سوپرمیلیاردرها
اینکه بیشتر سرمایه سوپرپولدارها در  با 
سهام اندوخته شده اما آنها همچنان باید بابت 
مالیات بر درآمد حاصل از کسب و کارهای خود 
را بپردازند. اگر فردی درآمدی معادل ۵۲۳هزار 
دالر داشته باشد باید ساالنه ۳7درصد مالیات 

حدود  بزرگ  مالیات کمپانی های  اما  بپردازد 
۲0درصد است.

مالیاتی  فرار  که  اینجاست  رسوایی 
سوپر میلیاردها کامال قانونی است. آنها از همان 
کد مالیاتی استفاده می کنند که کنگره آمریکا 
 IRS آن را نوشته و سازمان مالیات آمریکا یا

می کند. اجرا  را  آن 

چطور امکان دارد؟
جاناتان وایزمن در گفت وگو با نیویورک تایمز 
می گوید که شیوه پول درآوردن جف بزوس با 
ما فرق دارد. مثال یک آتش نشان را در نظر 
سالی  آمریکا  در  آتش نشان  یک  بگیرید. 
۴0هزار تا ۵0هزار دالر درآمد دارد. حقوق آنها به 
صورت چک پرداخت می شود. قبل از اینکه آن 
چک به حساب بانکی آتش نشان واریز شود، 
دولت فدرال و ایالتی مالیات خود را دریافت 
درآمد  بر  مالیات  آن  به  مالیاتی که  کرده اند. 
می گویند. آتش نشانان نزدیک به ۲۲درصد از 

درآمد خود را به اداره مالیات می پردازند.
شرکت  اجرایی  مدیر  عنوان  به  هم  بزوس 
حقوقش  می کند.  دریافت  حقوق  آمازون 
۸1هزار و ۸۴0 دالر در سال است. این میزان 
واقعی  درآمد  اما  نیست.  زیاد  بزوس  برای 
بزوس خیلی بیشتر از ۸1هزار دالر است. اگر 
این درآمد به شکل چک حقوقی نیست پس 
جهان  فرد  پولدارترین  چگونه  بزوس  جف 
است؟ و این میزان سرمایه به میزان مالیاتی 

دارد؟ ارتباطی  چه  می پردازد  که 
ثروت بسیار بسیار عظیم جف بزوس بیشتر 
مربوط به دارایی های او می شود. بیشتر این 
زمان  از  بزوس  است.  قالب سهام  در  دارایی 
تاسیس آمازون به عرضه عمومی سهام این 
از درآمد  این سهام بخشی  شرکت پرداخت. 
باعث  آمازون  ارزش شرکت  افزایش  اوست. 
رونق بازار بورس شده و در نتیجه سهام آمازون 
هم ارزش بیشتری پیدا کرده. در نتیجه ثروت 
پولدارهای  بزوس هم بیشتر و گران تر شده. 
معمولی تر مثل پزشک ها و وکال هم پول زیادی 
در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند. اما آنها 
دارند،  بزرگی  تغییر  ایجاد  به  نیاز  زمانی که 
مثال زمانی که می خواهند ماشین یا خانه ای 
گران قیمت بخرند، باید به سهام و دارایی خود 
دست ببرند و میزان زیادی از آن را بفروشند و 
مالیات آن را بپردازند که به آن مالیات بر سود 

سرمایه یا Capital gains tax می گویند.

مدیریت پرداخت مالیات
بر اساس سیستم مالیاتی آمریکا، زمانی 
فروخته  چیزی  می شود که  پرداخته  مالیات 

شود. پس تنها کافی است که نفروشید.
اما بزوس باید  100 میلیونی را که از بانک قرض 
هزینه های  خرده  قطعا  کند.  پرداخت  گرفته 
این  پرداخت  برای  بزوس  دارد.  نیز  دیگری 
هزینه ها از درآمد ۸1هزار دالری  خود به عنوان 
مدیر اجرایی آمازون پرداخت می کند. هنگامی که 
موعد پرداخت وام به بانک نزدیک شود،  بزوس 
و دیگر سوپرمیلیاردرها به بانک دیگری می روند 
وتقاضای وام می کنند. و برای پرداخت وام بعدی 
از بانک دیگری وام گرفته می شود. این چرخه 
همواره ادامه پیدا می کند. به همین دلیل است 
زیادی  های  بدهکاری  پولدارها  از  بسیاری  که 
دارند. این بخشی از »مدیریت پرداخت مالیات« 
آنهاست. میزان بدهکاری سوپرپولدارهایی مثل 
بزوس رقم بسیار باالیی است اما در مقابل ثروت 

و سرمایه آنها ناچیز است.
بگیرید که  نظر  در  را  پزشکی  دیگر  سوی  از 
ثروتی معادل 10 میلیون دالر دارد. آن پزشک 
به  رفتن  کند.  عمل  بزوس  مانند  نمی تواند 
بانک برای گرفتن وام روشی پرهزینه است. 
استخدام کند  حسابدار  و  وکیل  باید  پزشک 
که هزینه بسیاری باالیی دارند. ممکن است 
این هزینه ها برای بزوس ناچیز باشند اما برای 

است. زیاد  قطعا  پزشک 
اینکه سوپرمیلیاردرها چگونه راه فرار مالیاتی 
را پیدا کرده اند به سال ها پیش و با تصویب 
به  منجر  که  برمی گردد  متعدد  قانون های 

است. شده  سیستم  این  شکل گیری 

سوپرمیلیادرهایی مانند جف بزوس و ایالن ماسک با استفاده از راه های قانونی هیچ مالیاتی به دولت نمی پردازند

سوپرمیلیار در ها به »زمین« فکر نمی کنند
         

مقامات یونانی اعالم کردند

آتش سوزی های 
جنگلی جدید در حومه آتن

مقامات یونانی از وقوع آتش سوزی های 
پایتخت  آتن،  حومه  در  جدید  جنگلی 

دادند. این کشور خبر 
در  امدادی  نیروهای  ایسنا،  به گزارش 
حال مقابله با دو آتش سوزی جدید در 
یونان  در  »ِاویا«  جزیره  و  آتن  نزدیکی 

. هستند
اولین مورد حریق، صبح روز دوشنبه در 
جزیره اویا رخ داد که در اوایل این ماه 

نیز بیش از 10 روز در آتش سوخت.
آتش سوزی دوم نیز در منطقه ویلیا در 
شمال غربی آتن در حالی گزارش شده 
که نیروهای امدادی این منطقه پس از 
سرکش  شعله های  با  درگیری  روز  پنج 
را  آن  بودند  توانسته  جمعه  روز  آتش، 

کنند. مهار 
در  آتش سوزی  گزارشات،  اساس  بر 
حال حرکت به سمت تفریح گاه ساحلی 
۲00 کیلومتری شمال  در  واقع  مارماری 
نیز  مقامات  جایی که  بود  آتن  شرقی 
برای  خدمات  آماده سازی  حال  در 
بودند.از  قایق  با  منطقه  از  مردم  تخلیه 
میالدی(  )ماه گذشته  ژوئیه  ماه  پایان 
از  هکتار  11۶هزار  از  بیش  مجموع  در 
آتش سوزی های  اثر  بر  یونان  اراضی 
است. همچنین صدها  گسترده سوخته 
حومه  و  اویا  در  مغازه کوچک  و  خانه 

رفته اند. بین  از  کشور  این  پایتخت 
دو نفر از جمله یک آتش نشان داوطلب 
در تابستان امسال جان خود را از دست 
به  نیز  دیگر  نفر  و دست کم چهار  داده 
بیمارستان  در  سوختگی  جراحات  دلیل 

شدند. بستری 
یکشنبه  روز  پیامی  در  یونانی  مقامات 
مختلف  مناطق  در  حریق  وقوع  هشدار 

بودند. داده  را  این کشور 
دانشمندان  یورونیوز،  گزارش  به 
که  می دهند  احتمال  پیش  از  بیش 
ناشی  گسترده  آتش سوزی های  این 
محصول  و  آب و هوایی  تغییرات  از 
سوزاندن  نظیر  انسانی  فعالیت های 
هستند  طبیعی  گاز  و  نفت  زغال سنگ، 

می شوند. تشدید  نیز  آینده  در  و 

»ازن« آالینده روزهای آلوده 
تهران در تیر و مرداد

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت 
هوای  کیفیت  کرد:  اظهار  تهران  هوای 
تابستان  نخست  ماه  دو  طی   پایتخت 
حد  از  باالتر  روز   19 مجموع  در  امسال 
روزهای  این  طی  داشت که  قرار  مجاز 
و »ذرات معلق«  روز   1۵ »ازن«  آلوده، 

بودند. هوا  شاخص  آالینده  روز  چهار 
کیفیت  اینکه  بیان  با  روشنی  محسن 
هوا طی دو ماه نخست تابستان امسال 
بهتری  شرایط  در  قبل  سال  به  نسبت 
آلوده  روزهای  تعداد  از  و  داشته  قرار 
گروه های  برای  ناسالم  روزهای  شامل 
کاسته  جامعه  افراد  همه  و  حساس 
کیفیت  گفت:  ایسنا  به  است،  شده 
 11 هوای تهران در تیر ماه سال گذشته 
روز و در مرداد ماه همان سال 17 روز 
قرار داشت،  قبول  قابل  قابل  در شرایط 
قبول  قابل  روزهای  تعداد  حالی که  در 
 17 به  هوای تهران طی تیر ماه امسال 
رسیده  روز   ۲۶ به  ماه  مرداد  در  و  روز 

است.
او در ادامه اظهار کرد: طی تیر و مرداد 
در  99 کیفیت هوای  پایتخت  ماه سال 
مجموع ۳۴ روز فراتر از حد مجاز بود که 
از این تعداد ۳۲ روز در شرایط ناسالم 
در  روز  دو  و  حساس  گروه های  برای 
محدوده ناسالم برای همه افراد جامعه 
این  آالینده شاخص طی  و  داشت  قرار 
حالیست که  در  این  بود  »ازن«  مدت 
کیفیت  جاری  سال  ماه  مرداد  و  تیر 
19 روز باالتر  هوای  پایتخت در مجموع 
تنها  تعداد  این  از  بود که  مجاز  حد  از 
همه  برای  ناسالم  محدوده  در  روز  یک 

داشت. قرار  جامعه  افراد 
روشنی، کیفیت هوای  پایتخت  به گفته 
 ۵۵ سال گذشته  ماه  مرداد  و  تیر  طی 
بود که  مجاز  حد  از  فراتر  روزها  درصد 
درصد   ۳0 به  امسال  طی  میزان  این 
روزهای  تعداد  یعنی  یافت  کاهش 
تابستان  نخست  ماه  دو  طی  آلوده 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 

شد.  کمتر  درصد   ۲۵ گذشته  
است که تحت  ثانویه ای  آالینده  »ازن« 
و  پارامترهای  واکنش ها  برخی  تاثیر 
و  نور  میزان  و  دما  جمله  از  محیطی 
تولید  زمین  سطح  بر  خورشید  تشعشع 

می شود.

بزوس نه تنها سهامش را 
نمی فروشد و مالیات سود 

بر سرمایه را نمی پردازد، بلکه 
به دارایی هایش هم دست 

نمی زند. ارزش این دارایی ها هر 
سال بیشتر و بیشتر و بیشتر 

می شوند. در نتیجه سرمایه 
او بیشتر می شود و تا زمانی 

که هیچ کدام را نفروشد، هیچ 
مالیاتی هم نمی پردازد

افزایش دهند. قوانین  را  بر درآمد سوپرمیلیاردرها  تا میزان مالیات  آمریکایی تالش می کنند  از سیاستمداران  سال هاست که برخی 
مالیاتی که از ابتدا بر مبنای مالیات بیشتر سوپرپولدارها وضع شد تا ثروت یکجا متمرکز نباشد و از آن بتوان برای زیرساخت ها و رونق 
اقتصادی جامعه استفاده کرد. افزایش مالیات سوپرمیلیاردرها می تواند تاثیر به سزایی روی تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن داشته 

باشد. با این همه سوپرمیلیاردها مثل بقیه نیستند؛ نه در میزان درآمد، نه در خرج کردن و نه حتی در پرداخت مالیات.

بر اساس گزارش سازمان ملل 
برای نجات ۴1 میلیون نفر که از 
گرسنگی رنج می برند تنها به ۶ 

میلیارد دالر نیاز است در صورتی 
که  برای گذراندن ۴ دقیقه 

در فضا هزینه بسیار بیشتری 
صرف می شود
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»مرال« یا گوزن قرمز یکی از گونه های در 
محسوب  کشورمان  انقراض  خطر  معرض 
انجام  اقداماتی برای احیای آن  می شود و 
شده است. یک متخصص اکولوژی حیات  
می گوید:  زیستگاه ها  مدیریت  و  وحش 
مهم ترین  شکار  و  زیستگاه  تخریب 

است. جانوری  گونه  این  علیه  تهدیدات 
و  »شوکا«  کنار  در  مرال  ایسنا  به گزارش 
»گوزن زرد ایرانی« سه نوع گوزن کشورمان 
محسوب می شوند. اخیرا مدیر کل حفاظت 
از  شرقی  آذربایجان  استان  زیست  محیط 
انواع  و  مرال ها  نسل  احیای  طرح  اجرای 
خبر  ارسباران  جنگل های  در  ایرانی  گوزن 

است. داده 
با  ایسنا  با  گفت و گو  در  علیزاده  افشین 
برای مدیریت  نوع مدیریت  دو  اینکه  بیان 
حیات وحش داریم، توضیح داد: یک نوع 
که  است  بلند مدت«  »مدیریت  مدیریت، 
مبتنی بر احیا و حفاظت از زیستگاه است 
تا جانور بتواند به طور طبیعی تکثیر شود و 
دسترس  در  مورد نیاز  منابع  و  امن  منطقه 
کنار  در  شرایط  شدن  بحرانی  با  باشد.  آن 
این اقدام بلند مدت، اقدام »کوتاه مدتی« 

انجام می شود که نگهداری در اسارت است. 
محیط  در  و  تکثیر  حیوان  شرایط  این  در 
آن  جمعیت  بتوان  تا  می شود  رها  طبیعی 

داد. افزایش  را 
زیست  محیط  سازمان  کرد:  اضافه  او 
متولی مدیریت حیات وحش است و باید 
مطلوب  حد  به  را  وحش  حیات  جمعیت 
وحشی که  حیات  از  بعضی  یعنی  برساند 
زیاد شده اند و مضر هستند را کاهش دهد 
و برخی دیگر را که در حال انقراض هستند 
کاهش  حال  در  شدت  به  آن  جمعیت  و 
این  که  اقداماتی  دهد.  افزایش  را  است 
وحش  حیات  مدیریت  جهت  در  سازمان 
در  است.  مثبت  بسیار  می دهد،  انجام 
انجام می شود  به نوعی  این کار  ایران  تمام 
ویژه ای  کار  مرال  احیای  بر  تمرکز  البته 
گونه های  ارسباران  جنگل های  چون  است 
اقلیم  و  منحصربه فرد  گیاهی  و  جانوری 
شدن  جهانی  ثبت  حال  در  و  دارد  خاصی 
احیای  برای  تالش  می رسد  نظر  به  است. 
رسیدن  جهانی  ثبت  به  جهت  در  مرال 

است. ارسباران 

و  وحش  حیات   اکولوژی  متخصص  این 
تهدیدات  به  اشاره  با  زیستگاه ها  مدیریت 
علیه مرال گفت: یک معضلی که نه تنها مرال 
مواجه  آن  با  ایران  وحش  حیات  بلکه کل 
بیشتر  که  زیستگاه هاست  تخریب  است، 
منشا انسانی دارد و از جمله آن ها می توان 
و  لوله ها  و  نیرو  انتقال  خطوط  جاده ها،  به 
روستایی،  و  شهری  توسعه  آب،  کانال های 

اشاره کرد. به کشاورزی  اراضی  تبدیل 

تخریب زیستگاه و شکار، بالی جان گوزن قرمز ایران
بدون مرز

محققان بر این باورند که 
گرمای جهانی، احتمال 

بارش های مشابه را تا 9 برابر 
در غرب اروپا افزایش داده 

است

تغییرات اقلیمی، عامل وقوع سیالب های مرگبار در اروپا
می گویند  زیست  محیط  کارشناسان 
بارندگی های شدیدی که وقوع سیالب های 
گذشته  )ماه  ژوئیه  ماه  طی  را  مرگبار 
میالدی( در اروپا به همراه داشت ناشی از 

است. بوده  هوایی  و  آب  تغییرات 
به گزارش ایسنا، وقوع سیل های اخیر در 
آلمان، بلژیک و دیگر مناطق اروپا دست 
کم ۲۲0 قربانی برجای گذاشت و به زیر آب 
رفتن برخی از شهرها و روستاها منجر شد.
باورند که گرمای جهانی،  این  بر  محققان 
برابر   9 تا  را  مشابه  های  بارش  احتمال 
بارش  است.  داده  افزایش  اروپا  غرب  در 
باران در این منطقه به دلیل گرمای ناشی 
از فعالیت انسان ۳ تا 19 درصد شدیدتر 
است. وقوع سیل های مهیب و مرگبار که 
اواسط ماه ژوئیه در آلمان، بلژیک و مناطق 
و  هواشناسی  کارشناسان  داد،  رخ  دیگر 
این  اثر  بر  شوکه کرد.  را  محلی  مقامات 
سیالب ها زندگی بسیاری از مردم از بین 
رفت و خانه ها، بزرگراه ها و خطوط راه آهن 
به دلیل جریان سریع آب تخریب شد.

باران  شدید  بارش  از  ناشی  سیل  وقوع 

خشکی  و  بوده  روز  دو  تا  یک  مدت  در 
بومی  هیدرولوژیکی  عوامل  کنار  در  زمین 
این  زیرساخت ها  و  زمین  پوشش  مانند 
موضوع را تشدید کرده است.برای تجزیه 
در  و هوایی  تغییرات آب  تاثیر  تحلیل  و 
چنین رویدادهایی، محققان بر بارش های 
شدید قبل از وقوع سیل تمرکز کردند. آنان 
به شکل محدود توانستند این کار را انجام 
دهند چرا که برخی از سیستم های نظارت 
در  دقیق تری  اطالعات  هیدرولوژیکی که 
مورد سیالب در اختیار آنان قرار می داد به 
دلیل سرازیر شدن آب تخریب شده است.
در  که  داد  نشان  بارش  میزان  داده های 
در   Erft و   Ahr رودخانه  اطراف  مناطق 
آلمان و منطقه »میوز« در بلژیک طی یک 
 روز 90 میلی متر باران گزارش شده است.
به گزارش بی بی سی در حالی که کارشناسان 
مناطق  این  در  را  بارندگی  افزایش  روند 
درک  مجموع  در  اما  پیدا کردند  کوچک 
دقیق از تاثیر تغییرات آب و هوایی، چالش 
برانگیز بود زیرا هر سال تنوع طبیعی زیادی 

در الگوهای بارندگی محلی وجود دارد.

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |
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افزایش  از  نگرانی  دلیل  به  بسیاری 
سفر و آغاز موج دیگری از شیوع کرونا، 
اخیر  روزه   ۶ به تعطیالت  باید  می گفتند 
شود،  اطالق  »الک داون«  مثل  عبارتی 
هفته  تعطیالت  اما  بار  این  تعطیلی.  نه 
محدودیت های  با  مردادماه،  پایانی 
که  اینطور  و  شد  همراه  جاده ای  تردد 
ریزش  ایسنا گفته،  به  رفیعی  حرمت هللا 
داده  رخ  سفر  قیمت  و  تقاضا  شدید 

است.
تعطیالت  معموال  گذشته  سال های  »در 
تاسوعا  و  پانزدهم خردادماه  و  چهاردهم 
و عاشورا، سفر و قیمت آن رشد شدیدی 
داشت، ولی امسال برای اولین بار شاهد 

به  بودیم.«  سفر  قیمت  و  تقاضا  ریزش 
و  داخلی  مسیرهای  در  حتی  او  گفته 
قشم،  کیش،  مثل  توریست پذیر  مناطق 
حدی  به  تقاضا  حجم  چابهار  و  مشهد 
پایین آمد که نرخ بلیت در برخی روزها 
رسید.  حد  پایین ترین  به  ساعت ها  و 
روزها  بعضی  در  مشهد  مسیر  در  مثال 
مرز  به  تهران،  از  یک طرفه  بلیت  قیمت 

رسید. هم  تومان  هزار   ۲00
دفاتر  صنفی  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
اضافه  دیگر  سوی  از  مسافرتی  خدمات 
محدودیت های  خاطر  به  »البته  کرد: 
کرونا، تعداد پروازها به یک سوم کاهش 
یافت که همین تعداد پرواز هم با توجه 

وجود  سفر  برای  پایینی که  استقبال  به 
سفر  مردم  واقع،  در  بود.  زیاد  داشت، 
تبلیغات  این بار  گفت  می توان  نرفتند. 
از  است.  بوده  اثرگذار  کرونا  درباره 
طرفی، با شیوع ویروس جدید، بسیاری 
از خانواده ها درگیر شدند و شاید تجربه 
داشتند  نزدیک  از  بسیاری  که  تلخی 
گرفته  جدی  مساله  بار  این  شد  باعث 
مثل  مسیرهایی  از  او  گفته  به  شود.« 
که  بوشهر  و  بندرعباس  شیراز،  اصفهان، 
مسافران  عاشورا  و  تاسوعا  در  معموال 
و  بود  کم  خیلی  استقبال  داشت،  زیاد 
اما  نداشته  اند.  متقاضی  تورها  تقریبا 

نبود. سوت وکور  اینطور  مسیرها  همه 

شمال استثنای  به 
شمالی  استان های  اینها،  همه  با 
بدترین  در  حتی  شدند،  استثنا  هم  باز 
شرایط همه گیری. اعالم تعطیلی ۶ روزه 
استان های  دولتی  و  اداری  دستگاه های 
تهران و البرز به مدت کمتر از سه ساعت 
در  تردد  حجم  ناگهانی  افزایش  باعث 
سرازیر  و  مازندران  به  منتهی  مسیرهای 
در  استان  این  به  سفرها  موج  شدن 

شد. کرونایی  حاد  شرایط 
رفیعی معتقد است که قصه شمال فرق 
دارد. »وقتی تصاویر و اخباری از انتقال 
شمال  به  جرثقیل  با  مسافران  اتومبیل 
به  مردم  یعنی  می شود،  منتشر  کشور 
شمال  به  تا  می زنند  دست  ترفندی  هر 
نیم  و  سال  یک  هم  ما  اتفاقا  برسند. 
می کنیم،  انتقاد  سفرها  این  به  است که 
اما کسی نه می شنود و نه توجه می کند. 
این سفرهایی که انجام می شود و ستاد 
و  فعاالن  را گردن  آن  تقصیر  ملی کرونا 
به  اصال  می اندازد،  گردشگری  تبلیغات 
صنعت گردشگری ارتباطی پیدا نمی کند. 
سفرها  این  مانع  باید  معتقدیم  هم  ما 
شد، اما اجازه سفر با آژانس را بدهند تا 
مردم از خدمات ایمن، بهداشتی و قابل 

کنند.« استفاده  کنترل 
که  است  این  ما  »حرف  داد:  ادامه  او 
به گردشگری  اما  کنید،  متوقف  را  سفر 
در  آن  تفاوت  بدهید.  فعالیت  اجازه 
و  برنامه  با  گردشگر  که  است  این 
و  هتل  در  و  می کند  سفر  کنترل شده 
اقامت  نظارت شده  و  تایید  اقامتگاه 
بیماری  کنترل  شرایط،  این  در  دارد که 
مدل  این  در  ولی  است،  آسان تر  فرد  و 
سفری که االن انجام می شود، کجا و چه 
را می خواهند کنترل کنند؟ چگونه  کسی 
ویروس  بیشتر  انتشار  مانع  می توانند 

ند؟« شو

ستاد  شمال  سفرهای  مسئول 
است کرونا 

که  »مسافری  گفت:  همینطور  رفیعی 
وجود  با  حتی  خود  ماشین شخصی  با 
می رود،  شمال  سمت  به  تردد،  منع 
حتما  باشد.  آزاد  است که  این  قصدش 
و  دارد  شبانه  همنشینی  و  گعده  هم 

نمی کند. رعایت  را  پروتکلی 
داشته  دورهمی  که  می رود  شمال  اصال 
و آزاد باشد. این سفرها نه برای جامعه 
گردشگری،  صنعت  برای  نه  و  محلی 
به  نسبت  اما  ندارد،  اقتصادی  آورده 
مسافرها  این  نمی شود.  سختگیری  آن 
نیاز  که  کاالیی  هر  و  مواد غذایی  حتی 
تهیه  زندگی  محل  و  شهر  از  دارند 
ویالیی  و  خانه  هم  معموال  می کنند، 
اجاره کنند.  خانه  یک  نهایتا  یا  و  دارند 
گردشگری  اصال  سفر،  مدل  این  به 
ستاد  با  هم  آن  مسئولیت  و  نمی گویند 

است.« کرونا  ملی 
خدمات  دفاتر  فعالیت  درباره  او 
همزمان  تعطیالت گذشته،  در  مسافرتی 
انتقادهایی  با  که  کرونا  محدودیت  با 
خدمات  »دفاتر  عنوان کرد:  شد،  مواجه 
منع  کرونا  محدودیت های  در  مسافرتی 
خدمات  می توانند  و  ندارند  فعالیت 
به  توجه  با  شوند،  تعطیل  اگر  بدهند. 
برقرار است،  نقل عمومی  این که حمل و 
سرگردان  و  مشکل  دچار  مردم  حتما 
می شوند. بنابراین فعالیت دفاتر خدمات 
ستاد  مصوبه های  طبق  حتی  مسافرتی 
طرفی،  از  ندارد.  قانونی  منع  ملی کرونا، 
مرزها باز است و سفر به خارج از کشور، 
که  ما  می شود.  انجام  محدود  هرچند 
تصمیم  دیگر  برای کشورهای  نمی توانیم 
بگیریم و وقتی آن ها اجازه ورود داده اند 
آن  مانِع  ما  بروند،  می خواهند  مردم  و 
مسافرتی  دفاتر خدمات  بنابراین  شویم. 
مسافر  تعداد  این  به  باشند که  باز  باید 

بدهند.« خدمات 
اخیر  تعطیالت  در  آژانس ها  او  به گفته 
تور  ارمنستان  و  بلغارستان  ترکیه،  برای 
داشتند، اما مردم استقبال نکردند و این 

مواجه شد. قیمت  ریزش  با  هم  تورها 

رضایت و استقبال مردم از 
تورهای غیرمجاز و بدون مجوز!؟

صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
تورهای  درباره  مسافرتی  خدمات  دفاتر 
طبیعت که حتی با وجود محدودیت های 
اجرا  پرجمعیت  همچنان  کرونا، 
آژانس ها  »بیشتر  کرد:  اظهار  می شوند، 
و  بزرگ  تور  شرایط کرونا،  خاطر  به  که 
خیلی ها  نمی کنند،  برگزار  پرجمعیت 
اطالع  هم  تعطیالت  این  در  متعهدند. 
اجرا  آژانس ها  طرف  از  زیادی  تور  دارم 
اما  نکردند،  استقبال  مردم  چون  نشد، 
از  بیشتر  اشاره می کنید  تبلیغاتی که  آن 
مجوز  بدون  و  غیرمجاز  طرف گروه های 
بوده که در فضای مجازی تبلیغ می کنند 
و اتفاقا استقبال زیادی از آن ها می شود 
و خوب هم کار می کنند و تعدادشان هم 
برای  بزرگی  معضل  و  است  کرده  رشد 

شده اند.« گردشگری  صنعت 
مردم  می گویند  »خیلی ها  داد:  ادامه  او 
هم  باید  دارند،  رضایت  تورها  این  از 
که  تورها  این  چون  باشد،  همین طور 
نمی شوند  هم  نظارت  و  ندارند  مجوز 
مثال  ندارند.  را  آژانس ها  محدودیت های 
دلیجان  برای کاروانسرای  اتفاقی که  آن 
یک  نمی افتد؛  تورها  این  برای  افتاد، 
آب بازی  محصور  فضای  در  مسافر  عده 
پلمب  آژانس  و  کاروانسرا  در  کردند، 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر  شد. 
که  سرمایه گذاری  از  هم  دستی  صنایع 
را برای این کار گذاشته  همه زندگی اش 

نکرد.« دفاعی  هیچ  بود، 

طرح مقایسه  تطبیقی میان نتایج حاصل از 
بررسی های علمی و  مطالعات بصری انجام 
شیشه ای  پایه  عکاسی  محصوالت  در  شده 
پژوهشگران  توسط  گلستان  کاخ  آلبوم خانه 
تاریخی-  آثار  مرمت  و  حفاظت  پژوهشکده 
نوحی، مجری  فرهنگی صورت گرفت. سحر 
طرح با اعالم این خبر گفت: حفاظت از اشیا 
مرکبی که از بیش از یک نوع ماده تشکیل 
شده اند، دارای پیچیدگی هایی است زیرا هر 
در محیط های  مواد موجود می توانند  از  یک 
بروز  خود  از  متفاوتی  واکنش های  مختلف 
اشیا  نیز  عکس ها  اینکه  بیان  با  او  دهند. 
مرکبی هستند که از این قاعده مستثنی نبوده 
آسیب پذیرشان،  ماهیت  دلیل  به  اغلب  و 
در  آسیب های جدی  از  موارد  از  بسیاری  در 
پایه  عکاسی  آثار  تصریح کرد:  نیستند  امان 
شیشه ای نوعی از آثار عکاسی هستند که در 
هر دوره ای به شیوه ای متفاوت تولید شده اند.
آثار  مرمت  و  حفاظت  حوزه  پژوهشگر  این 
به  آثار  این  کرد:  عنوان  فرهنگی  تاریخی– 
از یک  عنوان ساختارهای چند الیه متشکل 
الیه پشتیبان یا تکیه گاه )شیشه( و یک الیه 
چسباننده شفاف )سفیده تخم مرغ، کلودیون، 
و یا ژالتین( که ماده تولیدکننده تصویر نهایی 
یا همان نقره، در آن به حالت تعلیق در آمده 

است، شناخته می شوند.
از آثار گه گاه  اینکه این دسته  با بیان  نوحی 

دارای الیه ورنی و یا رتوش هستند عنوان کرد: 
مرمت آثار عکاسی فرایندی بسیار زمان بر و در 
بسیاری موارد ناشدنی است و بر این اساس، 
همانند  آنها  در خصوص  پیشگیرانه  حفاظت 
سایر آثار و حتی بیشتر، اهمیت پیدا می کند.
حفاظت  در  گام  نخستین  کارشناس  این 
اثر  نوع  شناسایی  را  آثار  از  دسته  این  از 
روی  بر  مطالعه ای که  در  و گفت:  اعالم کرد 
کاخ  مجموعه  به  متعلق  آثار  آسیب های 
گلستان انجام گرفته است، سعی شده تا با 
تکیه بر نتایج مطالعات آزمایشگاهی صورت 
گرفته، روندنماهایی تدوین شوند که قادر به 

شناسایی بصری این آثار، با در صد باالیی از 
اطمینان، و بدون نیاز با کمترین نیاز به انجام 
روابط عمومی  گزارش  به  باشند.  آزمایشات 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نوحی 
هدف بعدی را شناسایی عوامل آسیب زا عنوان 
مواد  نگهداری،  محیط  شرایط  افزود:  و  کرد 
بسته بندی، جابجایی و شرایط قفسه بندی و 
مواد  باقی مانده   وجود  موارد،  برخی  در  البته 
یا نگاتیو  شیمیایی که برای پردازش عکس 
در زمان تولید آن استفاده شده، چهار عامل 
نقش  عکاسی  آثار  تخریب  در  که  اصلی اند 

دارند. اساسی 

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی می گوید در محدودیت های اخیر تقاضا و قیمت سفر کاهش یافت

مردم ترسیدند و کم سفر رفتند
حتی در مسیرهای داخلی و مناطق توریست پذیر مثل کیش، قشم، مشهد و چابهار حجم تقاضا به حدی پایین آمد که 
نرخ بلیت در برخی روزها و ساعت ها به پایین ترین حد رسید

پژوهش در محصوالت عکاسی پایه شیشه ای کاخ گلستان

مونسان 
از وزارت میراث رفت

علی اصغر مونسان همزمان با پایان کار کابینه 
میراث فرهنگی،  وزارت  از  دوازدهم  دولت 
و صنایع دستی خداحافظی کرد. گردشگری 
میراث فرهنگی،  وزیر  نخستین  مونسان که 
در  است،  دستی  صنایع  و  گردشگری 
به  ضرغامی  عزت هللا  روزها  این  که  حالی 
میراث فرهنگی،  پیشنهادی  وزیر  عنوان 
ابراهیم  دولت  دستی  صنایع  و  گردشگری 
ارائه کرده  به مجلس  را  برنامه اش  رئیسی 
است، با ارسال پیامی، از مدیران، معاونان، 
وزارتخانه  این  کارکنان  و  کارشناسان 

کرد. خداحافظی 
حکم حسن  با   1۳9۶ مردادماه  از  مونسان 
ریاست  پیشین،  رئیس جمهور  روحانی، 
و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی،  سازمان 
گردشگری را به عهده گرفت. در سال 1۳9۸ 
نمایندگان مجلس طرح تبدیل این سازمان 
روی  پرونده های  بین  از  را  وزارتخانه  به 
میز بیرون کشیدند و در مردادماه با وجود 
مخالفت و مقاومت دولت، به آن رأی دادند. 
به  را  سازمان  این  ریاست  هم که  مونسان 
عهده داشت، وزیر این وزارتخانه تازه تاسیس 
بر  بیشتر  مدیریتش  دوره  در  او  شد. 
گردشگری تمرکز کرد، این در حالی است که 
با شیوع کرونا و وقایع مختلف در ایران، رشد 

بن بست خورد. به  نیز  این حوزه 

هیات انتخاب چهاردهمین 
جشنواره موسیقی نواحی 

ایران معرفی شد
دبیر  مرآتی  محمدعلی  انتخاب  با 
نواحی  موسیقی  جشنواره  چهاردهمین 
و  آثار  انتخاب  هیات  اعضای  ایران، 
شدند. معرفی  جشنواره  این  گروه های 
رحمانی،  فاروق  هنرآنالین،  گزارش  به 
توحیدی،  فواد  شش بلوکی،  دامون 
مجتبی قیطاقی، بهمن حاج امینی و احمد 
اعضای  عنوان  به  دوره  این  در  بیت سیاح 
جشنواره  گروه های  و  آثار  انتخاب  هیئت 
داشت. خواهند  حضور  نواحی  موسیقی 
 1۳۵9 سال  متولد  بلوکی  شش  دامون 
و  نواحی  موسیقی  پژوهشگر  شیراز،  در 
عالمی  محمدابراهیم  است.  مستندساز 
نزد  را  آواز  دوره  ساری   1۳۴۴ متولد 
 7۲ سال  در  و  گذرانده  محسن پور  استاد 
درآمد.  موسیقی شواش  عضویت گروه  به 
فاروق رحمانی متولد 1۳۶7 در زاهدان، در 
مورد  در  پژوهش  و  تحقیق   1۳۸۴ سال 
آغاز  را  بلوچستان  سازهای  و  موسیقی 
در  بلوچی  موسیقی  معرفی  برای  و  کرد 
کشورهای آذربایجان، سوئد، عراق و آلمان 
کرده   برگزار  متعددی  کنسرت های  نیز 

است.
احمد بیت سیاح در زمینه های آهنگسازی، 
نوازندگی عود، داوری مسابقات موسیقی و 
سرود استان خوزستان، عضو هیئت مدیره 
داشته  شرکت  استان  موسیقی  انجمن 
کرمان   1۳۵0 متولد  توحیدی  فواد  است. 
تار،  سازهای  مدرس   1۳۶۵ سال  از  نیز 
سه تار، تنبور، عود و دف بود و فعالیت های 
سال  از  را  نواحی  موسیقی  در  پژوهشی 
آلبوم  انتشار ۲۲  آغاز کرد همچنین   1۳7۲
در  مکتوب  اثر   ۵ و  موسیقی  پژوهشی 
او در  از دیگر فعالیت های  زمینه موسیقی 

است. موسیقی  حوزه 
و  بوده  سنندج  متولد  حاج امینی  بهمن 
از  موسیقی  کارشناسی  فارغ التحصیل 
دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد پژوهش 
هنر  دانشگاه  از  موسیقی  گرایش  با  هنر 
است. او چندین مقاله چاپ شده در حوزه 
موسیقی ایرانی و کردی دارد و مولف کتاب 

است. هورامان  کردهای  موسیقی 
روستای  در   1۳۴9 متولد  قیطاقی  مجتبی 
قیطاقی قوچان است و عضو پیوسته خانه 
خواننده،  دوتار،  نوازنده  ایران،  موسیقی 
بخش های  موسیقی  راوی  و  مدرس 
خراسان، نوازنده دوتار و خواننده موسیقی 
 ۲ درجه  مدرک  دارای  خراسان،  شرق 
هنری در رشته نوازندگی و خوانندگی دوتار 
ارزشیابی  عالی  شورای  از  خراسان  شمال 

است. کشور  هنرمندان 

حرمت هللا رفیعی:  سفر را متوقف 
کنید، اما به گردشگری اجازه 
فعالیت بدهید. تفاوتش در این 
است که گردشگر با برنامه و 
کنترل شده سفر می کند و در هتل 
و اقامتگاه تایید و نظارت شده 
اقامت دارد که در این شرایط، 
کنترل بیماری و فرد آسان تر است، 
ولی در این مدل سفری که االن 
انجام می شود، کجا و چه کسی را 
می خواهند کنترل کنند؟

7۰۹ مرگ؛ این رقم رکورد تلفات همه روزهای شیوع کرونا در ایران را شکست. به نظر می رسد که این اعداد و وضعیت حاد همه گیری  و 
شلوغی بیمارستان ها، سبب ترس شد که این بار وقتی در تعطیالت محدودیت های کرونایی اعمال شد، تقاضا و قیمت سفر ریزش داشت. 
در حالی که هر بار در تعطیالت انتقاداتی درباره ترافیک سنگین جاده چالوس و بی توجهی به محدودیت ها مطرح است، حاال رئیس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می گوید مردم این بار ترسیده بودند و مثل همیشه، از سفر استقبال نکرده اند. هرچند داستان سفر به 

شمال، مثل همیشه بود و عده ای با جرثقیل ماشین هایشان را به شهرهای شمالی رساندند.

موزه

|  
سنا

 ای
 |

محوطه

سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی

هیات امنا به تنهایی نمی تواند برای قنات قصبه تصمیم بگیرد
در حالی که در روزهای گذشته هیات امنای قنات قصبه 
بودند، سرپرست  را پر کرده  این قنات  در گناباد، مظهر 
معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی با اعالم بازگشت 
مظهر قنات جهانی قصبه به حالت قبل، گفت: »هیات امنا 
قنات ها به تنهایی نمی توانند در خصوص اقدامات از جمله 
الیروبی و در حوزه های فنی و گردشگری تصمیم گیری 
»در  افزود:  زهره وندی  احسان  دهند.«  انجام  را  نهایی 

به  که  قصبه  جهانی  قنات  مجموعه  گردشگری  نقشه  
یونسکو ارائه شده نقاط مختلفی برای بازدید گردشگران 
از این اثر جهانی تعریف شده که نقطه شماره چهار در 
محور گردشگری قنات »مظهر« است، که برای راهنمایی 
شده  نصب  محل  در  دوزبانه  تابلوهای  نیز  گردشگران 
است.« او یادآور شد: »به دلیل این که قنات  ها سازه های 
چند وجهی هستند یعنی مالکیت مردمی دارند و وزارت 

میراث فرهنگی،  وزارت  و  نیرو  وزارت  کشاورزی،  جهاد 
قنات های  حوزه  متولیان  صنایع دستی  و  گردشگری 
ثبت شده در فهرست میراث جهانی هستند، هیئت امنا 
قنات ها به عنوان نمایندگان مالکان نمی توانند به تنهایی 
تصمیم گیری کنند و نیاز است جلسات مشترکی با حضور 
نمایندگان این سه وزارت خانه مسئول در این حوزه داشته 
باشند.« سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی 

گفت: »هیئت امنای قنات قصبه اردیبهشت ماه امسال 
در جلسه ای تصمیم می گیرند مظهر را بنا بر دالیلی فنی 
بپوشانند، آن ها مدعی شده اند که برخی از جوانان برای 
شنا کردن در آب مظهر، مسیر عبور آب را مسدود می کنند 
که این باعث پس زدن آب شده و به قنات صدمه وارد 
و  است  مسئله  صورت  پاک کردن  اقدام  این  می کند. 
مشکل راهکارهای فنی و اصولی تری نیز داشته است.«
زهره وندی افزود با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای 
رفع این مشکل افزود: »حدود 1۵ روز قبل پایگاه میراث 
جهانی قنات قصبه به همراه هیات امنا جلسه ای را  برگزار 
با  با تعریف کاربری و  کرد و مقرر شد فضای مظهر را 

رعایت پروتکل های بهداشتی در قالب طرحی مورد تایید 
در  قنات ها  شورای  استان،  میراث فرهنگی  فنی  شورای 
کشور مصوب شود، طراحی، اجرا و نظارت کنیم.« به گفته 
او اما در ۲۵ مردادماه امسال هیئت امنا »خرند دیواره« 
مظهر به طول ۶ متر را تخریب کردند که در همان روز 
موضوع توسط کالنتری صورت جلسه و رایزنی هایی با یکی 
از اعضای هیئت امنا انجام شد که تخریب مظهر ادامه 
پیدا نکند اما در روزهای تعطیلی مجدد هیات امنا اقدام 
با چند کامیون خاک محل  کرده و در روز۳0 مردادماه 
مظهر را می پوشانند و آب را از مسیر جوی کناری به مسیر 

جویبار قنات منتقل می کنند.

آگهی مزایده نوبت اول 
دادگستری  احکام حقوقی  اجرای   9900۳0۶ اجرائیه كالسه  به موجب 
نوا  له  خانواده کرمان  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای  از  صادره  بم 
بر  مبنی  موسی  فرزند  مرادزاده  هادی  عليه  و  فرزند کاوس  نوذری 
فروش شش دانگ منزل مسکونی که توسط محكوم لها معرفی و توسط هیئت 
. است  احتمالی گردیده  توقیف  و  ارزیابی  ذیل  شرح  به  دادگستری  کارشناس 
ملک مورد بازدید فروش شش دانگ منزل مسکونی 10۵ متر مربع فلزی واقع 
در بلوار هادی ساعی کوچه 7 انتهای کوچه سمت راست سند مالکیت تک برگ 
براساس استعالم اداره ثبت اسناد شش دانگ عرصه و اعیانی پالک ۴۳ فرعی 
با نقطه ۶۲971۲  از ۳۵۳۵ اصلی بخش ۲9 کرمان بمساحت ۳0۸/۴ متر مربع 
اربعه که شماال بطول 9 متر مربع به پالک و شرقا  utm و ۳۲1۸۸79 حدودات 
بطول۳۴/1۵ متر به پالک جنوبا بطول 9 متر به کوچه 7 و غربا بطول ۳۴.۵ متر 
بمساحت  موجود  وضعیت  و  مالكيت  سند  طبق  عرصه   ۵ هادی ساعی  به کوچه 
۳0۸/۴ متر مربع لذا ارزش عرصه با توجه به موقعیت ملک و با کاربری خانه و 
باغ و با در نظر گرفتن جمع جهات به مبلغ ۴/۶۲۶/000/000 لاير )چهار میلیارد و 

ششصد و بیست و شش میلیون ریال ( برآورد میگردد.
 10۵ واحد ساختمان  موجود شامل یک  و وضع  پروانه ساختمانی  اعیانی طبق   
متر مربع فلزی در حد سفت کاری و که هنوز اجرای ساختمان کامل شده است و 
چند اصله درخت و دارای حصارکشی میباشد لذا ارزش کل اعیانی ساخت و ساز 
ملک با توجه به پیشرفت فیزیکی ساختمان و نوع سازه آنها و با در نظر امتیازات 
با احتساب حصار کشی جمعا به مبلغ )سه  و متعلقات و مصالح استفاده شده 

میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال برآورد میگردد (
اعیان  و  عرصه  دانگ  ارزش شش  باال  شده  توصیف  موارد  به  عنایت  با  نتیجه: 
گرفتن  نظر  در  با  و  تفضیلی  طرح  طبق  باغ  و  خانه  بری  با کار  الذکر  فوق  ملک 
شش  نهصدوهفتادو  و  میلیارد  )هفت  مبلغ  به  ملک  موقعیت  و  جهات  جمیع 
مورخ  یکشنبه  روز  در  موصوف  ملک  گردید  مقرر  میگردد  برآورد   ) ریال  میلیون 
1۴00/0۶/۲1 از ساعت۸:۳0 تا 10:۳0صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام 
پایه  قیمت  برسد  فروش  به  فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  بم  دادگستری  مدنی 
نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  به کسانی که  و  شروع  شدن  ارزیابی  بهای  از 
یافت  در  برنده  از  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  صد  در  شد10  خواهد  فروخته 
ثمن  باقی مانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط 
از  قبل  روز   ۵ می توانند  تمایل  صورت  در  متقاضیان  می گردد  تجدید  مزایده  و 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه بازدید تا ترتیب بازدید آنان ازملک موثر مزایده 

شود .م/الف۲1 داده 
 علیرضا شیده - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم 

آگهی فقدان سند مالکیت  
به شماره 1۴00.110۲1.1۲0۴و1۴00.0۵.۲۴  وارده   حسب درخواست 
آقای احمد نژاد زمانی راوری مالک ۸۲.۳9 سهم مشاع از کل 9۶ 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین محصول پالک ۵۳۳ اصلی واقع 
در راور خیابان امام رضا نبش کوچه ۲9 بخش 1۸ کرمان به مساحت کل شش 
 90 ب  ۵۲۵۲۴۵ سری  شماره  به  آن  مالکیت  سند  مترمربع که   ۲۲9۲ دانگ 
صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است 
که سند مالکیت مزبور به علت جابجایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند 

مالکیت المثنی نموده است . لذا به استناد ماده 1۲0 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
تواند ظرف  باشد می  نزد خود می  یا وجود سند مالکیت  الذکر  به ملک فوق 
اداره ثبت اسناد و امالک راور مراجعه و  انتشار آگهی به  از  مدت 10 روز پس 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید  از زمان  را  اعتراض خود 
 و  اال پس از مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. م الف ۴17

تاریخ انتشار : چهارشنبه 1۴00.0۶.0۳
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور -مرتضی کاربخش راوری

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
شش  از  مشاع  دانگ  دو    1۴00000۶۵ کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
در  واقع  اصلی   ۲1۴۵ پالک  از  فرعی   ۴19 ثبتی  پالک  خانه  دانگ 
سرچشمه  مس  مجتمع  کارکنان  مسکن  واحدی  هزار  شهرک  رفسنجان 
دفتر  در  1۶۶۵۸1.الف9۴  چاپی  به شماره  آن  سند  ۸ که  امام حسن)ع( کوچه  خیابان 
محی  محمود  نام  به  رفسنجان  9کرمان  بخش  الکترونیکی1۳97۲0۳1900900۳۵9۲ 
گردیده  صادر  و  ثبت   ۳0۵۲10۸۶۸9 ملی  شماره  به  احمد  فرزند  آبادی  شاهم  الدینی 
مربع متر   ۴۵0 مساحت  به  مالکیت  سند  طبق  ملک  عرصه  مشخصات  و  حدود   است. 
که محدود به حدود، شماال: دیوار مشترک به طول ۳0 متر به شماره ۴۲1 فرعی از ۲1۴۵ 
اصلی و شرقا:  دیوار مشترک  به طول 1۵ متر به خیابان جنوبا: دیوار مشترک به طول 
به  متر   1۵ طول  به  مشترک  دیوار  غربا:  اصلی   ۲1۴۵ از  فرعی   ۴17 شماره  به  متر   ۳0
فوق  ملک  روی  بر  می باشد، ساختمان ساخته شده  اصلی  از ۲1۴۵  فرعی   ۴۲0 شماره 
تک واحدی اسکلت آجری، فاقد کالف بندی عمودی، سقف بتنی، نمای شمال و جنوب 
موکت کف  ساختمان  بند کشی، کف  بدون  قدیمی  سانت   ۴ سفال  حیاط  دیوارهای  و 
پذیرایی  و  هال  ،دیوار  دیوارها کاشی  و  سرامیک  بهداشتی  های  سرویس  و  آشپزخانه 
و اتاق ها پالستر گچ رنگ امیزی شده،پرده،کابینت فلزی، ساختمان بیش از ۳0 سال 
متر   ۵0 مساحت  به  جنوبی  حیاط  موزائیک،کف  یزد  شمالی  خلوت  حیاط  ساخت،کف 
ساختمان  غرب  قسمت  در  مربع  متر   1۵۳.9۲ ساختمان  ،مساحت  موزائیک  یزد  مربع 
با پوشش  قبلی  دیوارها پالستر سیمان و همان سفال  و  پارکینگ کف موزائیک  و  انبار 
سقف کرکره گالوانیزه و قوطی فلزی به مساحت۳0.۶۶ متر مربع ،محوطه حیاط سازی 
جنوبی کف با سنگ شکسته، حوزه آبنما به قطر ۳ متر با کاشی و سرامیک به ارتفاع ۴0 
 سانتی متر، آالچیق از الوار چوب معمولی رنگ آمیزی شده به مساحت 1۳.۲0 متر مربع
به  دانگ  کارشناس رسمی شش  نظر  باشد که طبق  و گاز می  برق  امتیازات آب  دارای 
مبلغ ۵.۴۶۳.000.000 ریال ارزیابی شده است، دو دانگ مشاع از شش دانگ  پالک فوق 
اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان  الی 1۲ روز شنبه مورخ 1۴00.0۶.۲0 در  از ساعت 9 
واحد اجرا واقع در بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده 
ریال( شروع  میلیون  و یک  بیست  میلیارد وهشتصدو  ریال)یک   1.۸۲1.000.000 مبلغ  از 
برای  مزایده  جلسه  در  شرکت  می شود  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
به  پایه کارشناسی  مبلغ  از  درصد  ده)%10(  پرداخت  به  منوط  فروش  و  است  آزاد  عموم 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است، برنده 
به  مزایده  تاریخ  از  روز   ۵ مدت  را ظرف  فروش  مبلغ  مابه التفاوت  است  مکلف  مزایده 
را  فروش  مانده  مقرر  مهلت  ظرف  درصورتی  که  و  نماید  تودیع  ثبت  صندوق  حساب 
خزانه  حساب  به  و  نبوده  استرداد  قابل  مذکور  مبلغ  نکند  واریز  ثبت  سپرده  حساب  به 
تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  فروش  عملیات  صورت  این  در  شد  خواهد  واریز 
تعطیلی  از  بعد  روز  مصادف گردد  رسمی  تعطیل  با  تعیین شده  روز  چنانچه  می گردد 
جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند 
ارائه چک رمزدار به مبلغ 10 % قیمت ملک در  با  جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
مورد  صورتی که  در  مصرف  و  اشتراک  حق  یا  و  انشعاب  حق  از  اعم  ،برق، گاز  آب  به 
تاریخ  تا  و غیره  و عوارض شهرداری  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده 
مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  رقم قطعی  این که  از  اعم  مزایده 
مازاد  از محل  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  در صورت  نیز  و  است 
می گردد. وصول  نقدا  مزایده  حق  و  عشر  نیمه  و  شد  خواهد  مسترد  مزایده  برنده   به 

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت روزچهارشنبه مورخ 1۴00.0۶.0۳
علی خسرو انجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی ابالغ و احضار 
عنایت  فرزند  نژاد  رستمی  بلوچ  محمدرضا  اقای 
شماره  دادنامه  برابر  شما  همسر  المكان  مجهول  اله 
عمومی  دادگاه  اول  شعبه   1۴00۲1۳900010119۵7
مالی  حقوق  سایر  و  مهریه  بذل  با  عنبرآباد  دادگستری  حقوقی 
خود تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت هفت 
ادرس:جیرفت  به  دفترخانه  در  اگهی  این  انتشار  از  پس  روز 
این  غیر  در  حاضر  پزشکی  علوم  دانشگاه  جنب  پاسداران  بلوار 
صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی 

نخواهد شد. مسموع 
مجید خزاعی .سر دفتر ازدواج وطالق ۱۹3.7۴جیرفت
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در نخستین نشست مجازی اندیشکده تدبیر انرژی با موضوع حکمرانی انرژی مطرح شد:

فاجعه مصرف، برآمده از فاجعه سیاست گذاری است
رئیس سابق پژوهشگاه نیرو: راه حل مشکالت حوزه انرژی، کاهش دخالت حکمرانان و افزایش مشارکت تشکل ها است

| عضو هیئت علمی دانشگاه 
صنعتی شریف |

  | مسعود نیلی |

| رئیس اتاق بازرگانی کرمان |

  | سید مهدی طبیب زاده |
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اسکان 2۰ هزار افغان 
در سراسر جهان توسط 

 Airbnb
وبسایت ایربی ن بی اعالم کرده است ۲0 هزار 
مراکز  در  جهان  سراسر  در  را  افغان  پناهنده 
دارند،  همکاری  سایت  این  با  که  اقامتی 
اسکان خواهد داد. رئیس این موسسه ارائه 
خدمات اقامتی آنالین اعالم کرده است این 
اقدام را به خاطر »یکی از بزرگتری بحران های 

می دهد. انجام  ما«  زمان  بشردوستانه 

اعمال خاموشی در 
2۰۰دستگاه دولتی 

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر بیش 
از 7۵ درصد نیاز صنعت سیمان با برق تامین 
می شود البته همچنان در ساعات اوج مصرف با 
محدودیت مواجه هستیم. به گزارش صداوسیما، 
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر با محدودیت در تامین نیاز صنعت سیمان 
مواجه نیستیم افزود: در تعطیالت اخیر، بیش از 
70 درصد نیاز صنعت فوالد با برق تامین شد؛ هم 
اکنون نیز در شیفت های شبانه بدون محدودیت 
و در طول روز نیز در حد توان، برق مورد نیاز 
پیش بینی  طبق  می شود.  تامین  بخش  این 
سازمان هواشناسی، تا نیمه شهریور ماه دمای 
هوا گرم خواهد بود. با کاهش دما تالش می شود 
و  شده  برطرف  برق  تأمین  محدودیت های 
برنامه های مدیریت مصرف  و  پایدارتر  شرایط 
از شدت کمتری برخوردار شود. سخنگوی  نیز 
صنعت برق با بیان اینکه هم اکنون در ساعات 
است  جدی  ما  محدودیت های  مصرف  اوج 
ادامه داد: در این ساعات، الزم است عالوه بر 
همکاری مشترکان بزرگ، مشترکان خانگی و 
اداری نیز همچنان همکاری الزم را با ما داشته 
باشند. با شروع دوباره فعالیت در ادارات دولتی، 
این نهادها موظف هستند طبق مصوبه دولت 
میزان مصرف برق خود را به ویژه در ساعات اوج 
مصرف، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵0 
درصد کاهش دهند. رجبی مشهدی با اشاره به 
اعمال خاموشی در ۲00 دستگاه دولتی به دلیل 
رعایت نکردن مصوبه دولت در خصوص کاهش 
مصرف برق گفت: این ادارات در طول روز با ۲ 
ساعت قطعی برق مواجه شدند البته هم اکنون 
همکاری این مراکز بهتر شده و شرکت های توزیع 

نیز موظف به کنترل بیشتر هستند.

رئیس کمیته اقتصادی مشترک 
ایران و ژاپن:

به جای پول هایمان از 
ژاپن واکسن بگیریم

رئیس کمیته اقتصادی مشترک ایران و ژاپن 
می گوید که در حال حاضر بهترین زمان برای 
ایران  بلوکه شده  از ظرفیت پول های  استفاده 
شده  فراهم  کشور  به  واکسن  واردات  برای 
است. به گزارش ایسنا بهرام شکوری گفت: در 
ما  تجارت  از  سال های گذشته بخشی مهمی 
و  گرفت  قرار  آمریکا  تحریم های  تاثیر  تحت 
به خصوص در حوزه هایی که صادراتی دولتی 
داشتیم، امکان بازگشت پول فراهم نشد، از این 
رو مبلغ قابل توجهی از درآمد و دارایی ایران در 

بلوکه شده است. کشورهای مقصد 
شکوری با بیان اینکه استفاده از ظرفیت این 
پول ها باید به عنوان یک اولویت مهم اقتصادی 
صورتی که  در  بیان کرد:  شود،  گرفته  نظر  در 
تحریم نبودیم قطعا این پول ها امکان انتقال 
به کشور داشت و دولت می توانست تصمیم 
بگیرد که بر اساس کدام اولویت خود اقدام به 
هزینه آنها کند اما در حال حاضر که جابجایی 
این پول ها دشوار است، می توان به واردات کاال 

در ازای الاقل بخشی از این منابع فکر کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر چند نام 
تعدادی از کشورها در فهرست مقاصد صادراتی 
که پول ایران در آنجا بلوکه شده دیده می شود اما 
کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در موقعیت 
این  ما کمک کنند.  به  کرونا می توانند  خطیر 
مانند  واکسن هایی  تولیدکنندگان  از  دو کشور 
واردات  امکان  می روند که  شمار  به  آسترازنکا 

واکسن از آن ها برای ایران وجود دارد.
شکوری با اشاره به واردات قبلی واکسن از این 
کشورها به ایران توضیح داد: ژاپن چند هفته 
قبل حدود سه میلیون دوز واکسن را به مردم 
ایران اهدا کرد که ما نیز از طرف بخش خصوصی 
تشکر خود از این اقدام ژاپن را اعالم کردیم. در 
کنار آن وزیر خارجه این کشور نیز به ایران سفر 
کرده و با رئیس جمهوری دیدار کرده است که 
در این جلسه نیز اشاره ای به پول های بلوکه شده 
به همراهی  با توجه  ایران صورت کرده است. 
دولت ژاپن با مردم ایران و مجوزهایی که برای 
واردات واکسن انجام شده، واردات واکسن از 
ژاپن از محل پول های بلوکه شده کشور می تواند 
در شرایط فعلی گزینه ای بسیار مطلوب باشد. 
زیرا از یک سو مشکل تحریم ها را دور می زند، 
از سوی دیگر نیازی به تامین ارز و جابجایی آن 
نیست و در نهایت بخشی از منابع پولی کشور 
که در حال حاضر به آنها دسترسی نداریم، آزاد 

می شوند.

از  یکی  انرژی  بخش  در  یکپارچه  نگرشی   
انرژی کشور  اداره  حوزه  در  ضروری  نیازهای 
حکمرانی  مفهوم کلی  در  موضوعی که  است. 
انرژی در کشور در مواردی از سوی کارشناسان 
مورد تحلیل قرار می گیرد و نکات و راهکارهایی 
عمل  در  اما  می شود،  مطرح  آن  در خصوص 
همچنان در روی همان پاشنه ای می چرخد که 
دولت را به عنوان متولی و حاکم اصلی بخش 
انرژی به رسمیت می شناسد. در نشستی که با 
حضور مسعود نیلی و محمد صادق قاضی زاده 
از  این موضوع  بازرگانی کرمان  اتاق  و رئیس 
منظری اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. سید 
مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در 
ابتدای این نشست با بیان اینکه رانت بسیار 
فراوانی در موضوع انرژی وجود دارد و این رانت 
است گفت:  فراگرفته  را  ایران  اقتصاد  سراسر 
»می توان ادعا کرد که اتالف منابع و حکمرانی 
بد انرژی در کشور باعث فساد و ناکارآمدی شده 
است، زنجیره آنقدر کامل شده و دلبستگی ها 
تنیده که  هم  به  آنقدر  آن  به  وابستگی ها  و 
امکان جدایی از آن وجود ندارد. اعداد و ارقام 
وحشتناکی از رانت موجود در این زنجیره وجود 
بررسی های ما در کرمان نشان می دهد  دارد. 
انرژی  اتالف  یا  به عنوان رانت  منابع عظیمی 
وجود دارد که در صورت آزاد شدن چندین برابر 
و  است  استان  جاری  و  عمرانی  بودجه های 
می توان بخش مهمی از توسعه استان را با آن 
شکل داد. اینکه در شهری مثل کرمان این اعداد 
اینقدر قابل لمس است در سطح کشور که گفته 
می شود ۸۶ میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت 

می شود، با چه اعداد و ارقامی روبه رو هستیم؟«
مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
شریف هم در این نشست با ارائه مقاله ای با 
عنوان »معمای کمبود در وفور« به »داستان غم 
انگیز مدیریت مصرف انرژی در اقتصاد ایران« 
به دو مشاهده  و گفت: »می خواهم  پرداخت 
پارادوکسیکال اشاره کنم. پارادوکس اول مواجهه 
با کمبود انرژی در کشوری که سرشار از منابع 
انرژی است و پارادکس دوم این است که به 
نظر می رسد سیاست گذار ظرف چند دهه گذشته 
انواع سیاست هاییرا که هدف اعمال کنترل و 
رشد مصرف انرژی را داشته، دنبال کرده اما در 
عین حال امروز با یک بحران بزرگ در زمینه 

تامین انرژی در کشور مواجه هستیم«  
تحوالت مصرف  »بررسی  است:  معتقد  نیلی 
انرژی در اقتصاد ایران به دو دلیل دارای اهمیت 
است. دلیل اول به عملکرد شاخص های مصرف 
انرژی در کشور مربوط است. اقتصاد ایران به 
صورت نسبتا منحصر به فردی، به طور توامان 
هر  است.  و گاز  نفت  غنی  ذخایر  از  برخوردار 
یک از این دو مزیت به تنهایی می توانست از 
اقتصاد ایران یک اقتصاد مرفه با ویژگی های 
ممتاز بسازد. اما امروز به طور کامال تعجب آوری 
نه  انرژی  عامل  همین  می کنیم که  مشاهده 
تنها به یکی از مهم ترین محدودیت های کشور 
بلکه  برای رشد و سرمایه گذاری تبدیل شده، 
کمبود آن، خود را به صورت یک بحران تمام 
عیار، نمایان ساخته است.  دلیل دوم که شاید 
اهمیت بیشتری داشته باشد، این است که طی 
دهه های گذشته، نظام تصمیم گیری ما، نسبت 

به نرخ باالی رشد مصرف انرژی بی تفاوت نبوده 
و  سیاست ها  و  داده  نشان  واکنش  آن  به  و 
اقدامات نسبتا متنوعی را به اجرا درآورده است. 
افزایش های  سهمیه بندی،  مختلف  گونه های 
انرژی،  حامل های  قیمت  مقطعی  جهشی 
افزایش های ساالنه قیمت، تعیین قیمت های 
پلکانی... نمونه هایی از این اقدامات محسوب 
می شوند. اما امروز مشاهده می کنیم که این 
به  دست  همچنان  ما  و  نکرده  افاقه  تجویز 
گریبان مشکل بزرگ رشد باالی مصرف انرژی 
هستیم.« نیلی در ادامه با طرح این سوال که 
چرا چنین شرایطی برای کشور به وجود آمده 
است، گفت: »به نظر می رسد بخش انرژی و 
حداقل، بخش مصرفی آن به نمادی از شکست 
به  شاید  است.  شده  تبدیل  سیاست گذاری 
جرات بتوان پیش بینی کرد که اگر از تصمیم 
گیرندگان کشور سوال کنیم که برای مهار رشد 
مصرف انرژی چه باید کرد، به جز درماندگی و 
تحیر پاسخی دریافت نخواهیم کرد. در واقع 
تمرکز سیاست گذاری بر کنترل رشد مصرف و 
تداوم مشکل در طول زمان، ما را به این ارزیابی 
مصرف،  فاجعه  شاید  که  می کند  راهنمایی 

از »فاجعه سیاست گذاری« است« برآمده 
خصوص  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  استاد 
علل تاریخی کمبود انرژی در اقتصاد کشور بر 
این اعتقاد است که: »در این مورد حداقل به دو 
عامل بسیار واضح می توانیم اشاره کنیم. عامل 
اول اینکه اقتصاد ایران حدود ۵ دهه است که با 
تورم دو رقمی با متوسط نزدیک ۲0 درصد دست 
افزایش قیمت ها وقتی  نرم می کند.  پنجه  و 

مزمن شده و سرعت باال هم داشته باشد، بسیار 
آزار دهنده است و یک تقاضای اجتماعی بزرگ 
به وجود می آورد.  را  آن  با  دولت  مقابله  برای 
اما از آنجا که عامل اصلی این تورم رشد باالی 
نقدینگی بوده و عامل اصلی رشد نقدینگی را هم 
کسری بودجه دولت ها تشکیل می داده است. 
به طور طبیعی دولت ها تمایلی به حل مشکل 
از مسیر اصالح رفتار خودشان نداشته اند و به 
دنبال مسیری جایگزین رفته اند و آن چیزی 
نبوده جز عرضه ارزان محصوالت توسط دولت، 
اما اینکار در چه اقتصادهایی امکان پذیر است؟ 
تنها در اقتصادهایی که دولت به جز مالیات، خود 
برخوردار از منابع مستقل مالی و فیزیکی باشد 
که بتواند از محل این منابع، کاالهای مختلف 
پایین در اختیار مردم قرار دهد.  به قیمت  را 
این منبع چیزی نیست جز نفت و گاز. عامل 
دوم به نحوه نگاه دولت ها به بنگاه های بخش 
انرژی مربوط می شود. برداشت سیاستمداران و 
عموم مردم آن است که موضوع رفتار تجاری و 
عملکرد اقتصادی مبتنی بر سودآوری، نباید در 
شرکت های بخش انرژی پذیرفته شود و این 
شرکت ها را باید به عنوان نهادهای اجتماعی در 
نظر گرفت که دارای رسالت اجتماعی هستند 
و آن رسالت این است که در عرضه انرژی به 
سود و زیان توجه توجه نکنند. طبیعی است 
که در این نوع از نگاه، وعده داده می شود که 
تامین  عمومی  منابع  محل  از  سرمایه گذاری 
اگر دولت  این در حالیست که  خواهد شد و 
باشد  داشته  متوازن  بودجه  می توانست  خود 
اساسا مشکل تورم و به تبع آن قیمت گذاری 

ناصحیح فرآورده های انرژی هم موضوعیت پیدا 
نمی کرد.«

نیلی در ادامه به گزینه های مختلف مطرح شده 
یا به کار گرفته شده در گذشته را مرور کرده و 
گفت: »گزینه هایی مثل تثبیت قیمت انرژی 
از  جهشی  افزایش  اعمال  و  سال  چند  برای 
ساالنه  مستمر  افزایش های  یکبار،  سال  چند 
قیمت انرژی، افزایش قیمت در مقیاس بزرگ 
و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها پس از آبان 
9۸، امکان سیاسی ضعیفی برای اجرا دارند. 
بسیار بعید است بتوان سیاستمداری را پیدا کرد 
که حتی به اشاره از افزایش قیمت حامل های 
انرژی به هر میزان و به هر طریق سخنی بگوید. 
گزینه بعدی سهمیه بندی است که بسیار ناکارآمد 
تعیین  آفرین است و گزینه آخر که  و فساد 
سهمیه مصرف انرژی به هر ایرانی، مستقل از 
میزان مصرف و به وجود آوردن امکان مبادله آزاد 
سهمیه های تعیین شده است، هر چند بسیار 
به عدالت نزدیک است و مسئولیت تعیین یک 
قیمت ثابت را از دوش دولت برداشته و به طور 
متفاوت از سایر گزینه ها، اصالح بازار انرژی را هم 
در بر دارد، اما به دلیل بدیع بودن آن از یک طرف 
و پیچیدگی هایی که دارد از طرف دیگر نیازمند 
برخورداری سیاست مداران تصمیم گیرنده طرح 
از سرمایه اجتماعی باال و بهره مندی سازمان های 
دولتی ذیربط از توان کارشناسی باال است.« او در 
پایان به این نتیجه می رسد که »شاید هیچ یک 
از گزینه ها شانس اجرای موفقیت آمیز ندارند 
و سیاست گذاری های مختلف بخش انرژی در 
بن بست کامل قرار گرفته است، در یک طرف 
آینده انرژی، بحران تامین انرژی قرار گرفته و در 
طرف دیگر بحران های امنیتی ناشی از افزایش 
قیمت ها، سوال این است که آیا مجموعه راه 
حل ها تهی است؟ قطعا خیر، چرا که در اقتصاد 
نه بن بست داریم و نه معجزه« نیلی معتقد است: 
» نمی توان گفت بحرانی که در بخش انرژی با 
آن مواجهیم و ابعاد آن ابعاد فلج کننده ای پیدا 
کرده است، راه حل ندارد، اما حل آن سخت تر 
این نشست  ادامه  از گذشته شده است.« در 
محمدصادق قاضی زاده رئیس سابق پژوهشگاه 
نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در خصوص ملزومات حکمرانی خوب در حوزه 
این است  انرژی گفت: »اساسی ترین مسئله 
که توجه کنیم حاکمیت مسئولیت هایی دارد که 
باید از آنها مراقبت کند. باید ببیند آیا به کارها و 
مسئولیت های خود می پردازد یا به امور دیگری 

مشغول است. 
به  موظف  است.  مردم  نماینده  حاکمیت 
آحاد  است که  جامعه  از  اموری  به  پرداختن 
تشکل ها  و  بپردازند  آنها  به  نمی توانند  مردم 
یه  پرداختن  برای  الزم  اختیار  یا  وجاهت  هم 
آنها را ندارند.« قاضی زاده بر این اعتقاد است 
که: »این موضوع مورد توجه حکمرانان باشد 
برای  باشند،  داشته  حداقلی  دخالت  باید  که 
دخالتشان باید دلیل ارائه کنند که این دخالت 
به طرق دیگر توسط  چه ضرورتی دارد و چرا 
آحاد یا تشکل های دیگر انجام نمی شود. این 
بدیهیات چون مورد تذکر قرار نمی گیرد، مبنای 
بسیاری از چالش ها و مشکالت ما است. اگر 
حکومت به این موضوع توجه می کرد که اساسا 
چرا در چنین کاری باید دخالت کند و اگر دخالت 
نمی کرد چه مشکل یا چالشی ایجاد می شد؟ 
وجود  به  انرژی  حوزه  در  مسائل  این  شاید 
نمی آمد.« استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد 
است: »بسیاری از نقش آفرینی های حاکمیت، 
نابجا و یا ناکارا است« تصدی گری و حکمرانی 
دولت در بخش انرژی بارها مورد نقد کارشناسان 
قرار گرفته است، اما سیاست گذاری ها در این 
حوزه به دالیل مختلف همواره بر ادامه این روند 
تاکید داشتند نه تغییر آن، ولو به قیمت وارد 

اقتصاد کشور.  به  آمدن آسیب های فراوان 

حال  در  اینکه  بیان  با  مپنا  مدیرعامل گروه 
مواجه  سوخت  تامین  مشکل  با  حاضر 
کشور  در  اینکه  علی رغم  گفت  هستیم 
تبدیل  در  گسترده ای  سرمایه گذاری های 
اما  گرفته  صورت  زیرساخت ها  و  انرژی 
این  زیرا  هستیم  مواجه  با کمبود  همچنان 
کاال را در مقیاس خود ارزش گذاری نکرده ایم 
و همچنان اسراف می کنیم. به گزارش ایلنا، 
کشور  در  اینکه  بیان  با  علی آبادی  عباس 
متفق القول  انرژی  ارزش  مورد  در  هنوز  ما 
انرژی  ارزش  برخی  داشت:  اظهار  نیستیم، 
و  نمی دانند  ارزشمند  را  آن  ولی  می دانند  را 
این موضوع موجب شده که مشکالتی برای 

بخورد. رقم  کشور 
انرژی  ممتازترین  اینکه  بیان  با  علی آبادی 
افزود:  ارزش برق است،  به لحاظ  در کشور 
امکان  که  نیست  نفت  مانند  برق  انرژی 
ذخیره داشته باشد و در این رابطه محدودیت 
در  فناوری هایی  با  اخیرا  اما  دارد  وجود 
فراهم  ذخیره سازی  امکان  محدود  مقیاس 

است. شده 
هر  اینکه  بیان  با  مپنا  گروه  مدیرعامل 
شاخص  باشد،  بیشتر  انرژی  مصرف  چقدر 
توسعه  یافتگی به حساب می آید، خاطرنشان 
کرد: این بدان معناست که شدت انرژی باید 
معقول باشد. هر چقدر بهره وری افزایش یابد 

برد. بهره خواهیم  انرژی بیشتری  از 
اقتصادی  محدودیت  به  اشاره  با  علی آبادی 
استفاده از انرژی تاکید کرد: زمانی از انرژی 
ایجاد  صنعتی  مطلوب کرده ایم که  استفاده 
کرده باشیم که به اندازه کافی جذاب باشد.
ذخیره  لزوم  به  اشاره  با  مپنا  مدیرعامل 
صنعتی گفت:  و  خانگی  مقیاس  در  انرژی 
توصیه من به مردم این است که خودمان را 
آماده کنیم مقدار معینی انرژی را به صورت 
ذخیره در منزل داشته باشیم و برای زمانی 
که با کاهش انرژی مواجه می شویم، آمادگی 

باشیم. داشته 
افزایش  روی  باید  اینکه  بیان  با  علی آبادی 
بهره وری تمرکز کنیم، یادآور شد: باید راندمان 
را برای جلوگیری از تلفات افزایش دهیم اما 

اکنون متاسفانه تلفات فنی وغیرفنی در حوزه 
انرژی زیاد است.

دارد  احتمال  اینکه  بیان  با  علی آبادی 
با  جاری  سال  تابستان  و  زمستان  در 
بیان  شویم،  مواجه  برق  تامین  مشکل 
سوخت  تامین  مشکل  با  اکنون  ما  داشت: 
کشور  در  اینکه  علی رغم  هستیم.  مواجه 
تبدیل  در  گسترده ای  سرمایه گذاری های 
اما  گرفته  صورت  زیرساخت ها  و  انرژی 
زیرا  هستیم  مواجه  کمبود  با  همچنان 
ارزش گذاری  خود  مقیاس  در  را  کاال  این 
باید  می کنیم.  اسراف  همچنان  و  نکرده ایم 
اسراف  از  جلوگیری  برای  اساسی  اقدامات 
انجام دهیم در غیر این صورت با مشکالت 

می شویم. مواجه  وسیع تری 

مدیرعامل گروه مپنا:

مردم آمادگی ذخیره انرژی در منازل خود را داشته باشند

برق و انرژی

ما هر سال 1۵0 میلیون 
مترمکعب بیشتر از ورودی 

ذخایر زیرزمینی، آب 
برداشت می کنیم و حدود 

۸۵ درصد یعنی دو برابر حد 
مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر 

استفاده می کنیم

مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران:

مصرف آب شرب پایتخت طی تیر و مرداد 
کاهش 3 الی ۴ درصدی داشته است

استان  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
مصرف  بار  نخستین  برای  تهران گفت: 
ماه  و مرداد  تیر  در  پایتخت  آب شرب 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال 
درصد   ۴ الی   ۳ گذشته  سال های 
مهر،  گزارش  به  است.  یافته  کاهش 
خصوص  در  بختیاری  محمدرضا 
تهران  استان  در  آب  مصرف  وضعیت 
استان  آبی  منابع  امسال شرایط  گفت: 
کاهش  علی رغم  و  بود  بحرانی  تهران 
 ۳۸0 کسری  بارندگی ها،  درصدی   ۳۵
و  سدها  مخازن  مترمکعبی  میلیون 
هوا،  دمای  درجه ای   ۳ حدود  رشد 
توانستیم بدون قطع آب و حتی بدون 
از  اجرای سناریوهای کاهش فشار آب 
ساالنه  کنیم.  عبور  بحرانی  شرایط  این 
آب  مصرف  میزان  درصد   ۲.۵ حدود 
جمعیت  رشد  دلیل  به  تهران  شهر  در 
افزایش پیدا می کند و این رشد مصرف 
با وجود رشد  اما امسال  طبیعی است، 
سال  در  آب  مصرف  مشترکان،  تعداد 
آبی 1۳99-1۴00 تنها یک درصد بیشتر 
شده و این کاهش مصرف نشان دهنده 
برای  مردم  باالی  همکاری  و  مشارکت 

است. بوده  آب  بحران  از  گذر 

 1۵0 منفی  بیالن  به  اشاره  با  بختیاری 
ما هر  افزود:  تهران  مترمکعبی  میلیون 
از  بیشتر  مترمکعب  میلیون   1۵0 سال 
برداشت  آب  زیرزمینی،  ذخایر  ورودی 
دو  یعنی  درصد   ۸۵ حدود  و  می کنیم 
برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر 
اساس  بر  می کنیم.  استفاده 
هواشناسی  سازمان  پیش بینی های 
بهترین حالت سال  در  آینده  آبی  سال 
ترسالی  از  خبری  و  بود  خواهد  نرمالی 
نیست؛ ما با در نظر گرفتن بحرانی ترین 
بدترین  تدوین  و  احتمالی  شرایط 
در  غافل گیری  از  ممکن  سناریوهای 
و  می کنیم  جلوگیری  زمستان  و  پاییز 
برای  را  آب  منابع  استراتژیک  ذخایر 
کرد.  خواهیم  حفظ  زمستان  و  پاییز 
از  آب  صرفه جویی  برای  ما  درخواست 
صرفه جویی  معنای  به  مشترکان  سوی 
نیست  و سالمتی  بهداشتی  در مصارف 
بر  زیاد  بسیار  فشار  علی رغم  که  چرا 
تهران  استان  آب وفاضالب  شرکت  بدنه 
آب  قطع  نیز  ساعت  یک  حتی  تاکنون 
از شهروندان تقاضا داریم  نداشتیم؛ ما 
صرفه جویی  غیر ضروری  مصارف  در 

باشند. داشته 

ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارتخانه انرژی از ابتدای برنامه سوم توسعه به عنوان یک پیشنهاد روی میز سیاست گذاران این 
بخش بوده و همواره موافقان و مخالفانی داشته و دارد. موافقانی که معتقدند این امر می تواند راهکاری موثر در یکپارچه سازی ساختار 
اداره انرژی در کشور داشته باشد و مخالفانی که می گویند هر گونه تغییر ساختاری می تواند هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کند. 
در این میان برخی هم معتقدند دولت باید تالش کند تا نقش خود را در این زمینه به کمترین حد ممکن برساند و میدان را در اختیار 
تشکل ها قرار دهد. در نشستی که با همت اندیشکده تدبیر انرژی اتاق بازرگانی کرمان و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت 

نیرو برگزار شد، موضوع حکمرانی انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نظام تصمیم گیری در 
دهه های گذشته نسبت به 

رشد مصرف بی تفاوت نبوده و 
سیاست هایی همچون افزایش 
قیمت حامل ها یا سهمیه بندی 

را در پیش گرفته اما این 
موارد فایده ای نداشته است. 

سیاستمداران باید درک درستی 
از چرایی مشکالت حوزه انرژی 

داشته باشند و عزم خود را 
برای اصالح وضع موجود جزم 

کنند

 در کشور ما منابع عظیمی 
برای یارانه انرژی در نظر گرفته 
می شود که میزان این منابع در 

استان کرمان چندین برابر بودجه  
عمرانی است و می توان از آنها به 
عنوان منابع اتالف انرژی یاد کرد
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که  کرمانشاه  شهر  ششم  شورای  جلسه 
فرمانداری  در  بار  چندمین  برای  دیروز 
رسمیت  از  می شد  برگزاری  شهر  این 
این  نرسیدن  نتیجه  به  علت  افتاد. 
شورا  اعضای  از  نفر  دو  غیبت  جلسه 
به  ابتال  آن  علت  رسانه ها  در  که  بود 
فضل هللا  بود.  شده  عنوان  بیماری کرونا 
این  در  کرمانشاه  فرماندار  رنجبر، 
در  جلسه ای  دیگر  که  کرد  اعالم  جلسه 
همچنین  او  نمی کند.  برگزار  فرمانداری 
جلسه ای  دیگر  بودم  »گفته  گفت: 
این  و  نمی کنم  برگزار  فرمانداری  در 
کرمانشاه  استاندار  دستور  به  تنها  جلسه 
صحبت ها  علی رغم  است.  شده  برگزار 
به  امروز  گرفته،  صورت  رایزنی های  و 
شورا،  اعضای  از  نفر  دو  غیبت  دلیل 
قطعا  است.  افتاده  رسمیت  از  جلسه 
به  غیبت ها  و  حضور  عدم  این  گزارش 
خواهد  ارائه  استان  اختالف  حل  هیات 
این  در  تصمیم گیری  قانونی  مرجع  شد. 
این  و  است  اختالف  حل  هیات  زمینه 
کرده  مشخص  قانون  که  است  روندی 
ندارد.«  اختیاری  فرماندار  میان  این  و 
به  جلسه  این  از  بعد  کرمانشاه  فرماندار 
قانون  در  »متاسفانه  است:  گفته  ایسنا 
جلسات  این  برگزاری  برای  سقفی 
تعیین نشده و جلسه بعدی هم در این 
»چهارم  هفته  همین  پنجشنبه  زمینه 
نیاز  زمینه  این  در  بود.  شهریور« خواهد 
است که هیات حل اختالف استان ورود 

یا  را  اعضا  باید  اختالف  کند. هیات حل 
تاکید  و  احضار  با  یا  و  تذکر  و  اخطار  با 
برگزاری  و  جلسات  در  حضور  به  وادار 
در  معتقدم  رئیسه کند.  هیات  انتخابات 
همان جلسه اول باید هیات حل اختالف 
ورود می کرد و مانع این فرصت سوزی ها 

» می شد.

 ابطال آرای دو عضو بعد از 
انتخابات شوراهای شهر  برگزاری 

تنها  اما  کرمانشاه  شهر  شورای  مشکل 
مساله  و  نمی گردد  بر  عضو  دو  غیبت  به 
دو  نماینده  دو  رای  شدن  باطل  اصلی، 
شوراهای  انتخابات  برگزاری  از  بعد  ماه 
یکی  پیمان موسوی،  روستاست.  و  شهر 
از  بعد  صالحیتش  که  است  افرادی  از 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  برگزاری 
روزنامه  به  او  است.  شده  رد  روستا 
تایید  پیامک  حتی  می گوید  »پیام ما« 
دریافت  هم  انتخاباتی  کد  و  صالحیت 
او  به  انتخابات  از  بعد  اما  است  کرده 
اعالم کردند که آرایش باطل شده است، 
بلکه  نه تقلب  او اعالم شده  به  علتی که 
رد صالحیت او بعد از برگزاری انتخابات 

است.
با  مرکزی  نظارت  »هیات  می گوید:  او   
 ،۳ تبصره  ج،  بند  از  خودش  برداشت 
۶۳ تفسیر کرده است که می تواند  ماده 
خودش  که  زمانی  هر  انتخابات  از  بعد 
را  اشخاص  و  کند  باطل  را  آرا  بخواهد 
به  بنا  کند.«  صالحیت  تایید  یا  رد 

نهایت  در  کشور  وزارت  موسوی  گفته 
و  نوشته  نامه  کرمانشاه  استانداری  به 
است.  شده  ابطال  اصلی  عضو  دو  آرای 
او  صالحیت  از  غیر  می گوید  موسوی 
اجاق موسوی  حجت هللا  سید  صالحیت 
نیز تایید نشده است و آرای او هم باطل 
دو  این  به جای  باید  اکنون  است.  شده 
پارلمان  وارد  علی البدل  عضو  دو  نفر، 
مهر  خبرگزاری  که  آنطور  شوند،  شهری 
شورای  علی البدل  اعضای  است،  نوشته 
ماه  یک  الی  هفته  یک  ظرف  باید  شهر 

عضو  عنوان  به  امسال  ماه  مرداد   1۸ از 
بدلیل  که  می شدند  معرفی  جایگزین 
جایگزینی  این  فرماندار  تعلل های 

است.  نگرفته  صورت 
کرمانشاه  فرماندار  که  درحالیست  این 
شورای  اعضای  با  دیروز  جلسه  در 
این  به  تنها  جایگزینی  این  درباره  شهر 
قانون  »طبق  است:  بسنده کرده  جمالت 
هیات  سوی  از  آنها  آرای  عضوی که  دو 
مرکزی نظارت باطل اعالم شده یک ماه 
فرصت دارند تا وضعیت را روشن کنند و 
اگر تکلیف مشخص شده و کار آنها ظرف 
یک ماه یعنی تا 1۸ شهریور درست شود 
از  اینصورت  در غیر  برمی گردند،  به شورا 
برای  علی البدل  عضو  دو  از  شهریور   1۸
حضور در شورای شهر دعوت می شوند.« 

کیست؟ کرمانشاه  شهردار 
مسئله دیگری که این روزها شورای 
گریبان  به  دست  آن  با  کرمانشاه  شهر 
است، انتخاب شهردار است. بنابر قانون، 
شهردار منتخب هر شورا تنها تا زمانی که 
آن شورا روی کار است توانایی حضور در 
اعضای  دارد.  را  شهری  مدیریت  مسند 
در  مدت  این  در  کرمانشاه  شهر  شورای 
می کنند که  عنوان  مختلف  مصاحبه های 
ادامه  خود  کار  به  باید  فعلی  شهردار 
مطرح  درحالی  صحبت ها  این  دهد، 
شده که سعید طلوعی شهردار کرمانشاه 
چندی پیش از سمت خود استعفا داده 
شورای  عضو  درویشی  هاشم  است. 
در خصوص  است:  کرمانشاه گفته  شهر 
این  شهرداری  سرپرست  انتخاب  بحث 
نکته را باید متذکر شد که آقای طلوعی 
مسیر قانونی را برای استعفا طی نکرده 
و تازمانی که این مسیر قانونی را نروند 
حضور  کارشان  محل  در  باید  همچنان 

باشند.  داشته  مستمر 
شورای  عضو  دیگر  احمدزاده،  ساالر 
به  رابطه  همین  در  نیز  کرمانشاه  شهر 
پیش  طلوعی  آقای  است:  گفته  ایسنا 
از پایان کار شورای پنجم استعفا دادند، 
نبوده و بر  روند استعفای ایشان قانونی 
خود  استعفای  قانون  و  اخالق  خالف 
داده اند.  کرمانشاه  استاندار  تحویل  را 
شورای  به  کار  این  با  طلوعی  آقای 
شورا  این  که  چرا  کرد،  بی حرمتی  شهر 
به  و  کرده  انتخاب  را  ایشان  که  بود 
در  باید  شوراست که  این  قانونی  لحاظ 
گیری  تصمیم  استعفای شان  خصوص 
فرماندار  اما  تفاسیر  این  تمام  با  کند. 
فعالیت  عمر  است  معتقد  کرمانشاه 

پایان رسیده است.  به  شهردار کرمانشاه 
پایان  تا  قانون شهردار  او می گوید: طبق 
با  و  است  شهردار  پنجم  شورای  عمر 
پایان  به  هم  شهردار  کار  شورا،  پایان 
شورا  جلسه  اولین  در  باید  و  می رسد 
انتخاب  رئیسه،  هیات  انتخاب  از  پس 
گیرد. قرار  کار  دستور  در  جدید  شهردار 

با  که  صحبتی  طی  حاضر  حال  در   
تنظیم  نامه ای  داشته ایم  استانداری 
در  تا  ارسال کرده ایم  وزارت کشور  به  و 
قائم  عنوان  به  استاندار  موافقت،  صورت 
سرپرستی  بتواند  شهر  شورای  مقام 
کند،  انتخاب  کرمانشاه  شهرداری  برای 
نکرده ایم.  دریافت  پاسخی  هنوز  اما 
این  متاسفانه  گفت:  همچنین  رنجبر 
عدم تشکیل جلسات و این چالش ها در 
شورای شهر کرمانشاه سابقه دار است و 

است.  شده  تبدیل  رویه  یک  به 
این  جلوی  قاطعانه  جایی  یک  از  باید 
تفاسیر  این  تمام  با  شود.  گرفته  روند 
بعدی  جلسه  و  پنجشنبه  منتظر  باید 
دید  باید  ماند.  کرمانشاه  شهر  شورای 
و  می رسد  نصاب  حد  به  جلسه  اینبار 
هیات  تعیین  به  حاضر  اعضا  از  نفر  نه 
این  است  ممکن  یا  می شوند  رئیسه 
شهر  شورای  و  باشد  داشته  ادامه  روند 
کرمانشاه در نزدیکی انحالل قرار بگیرد؟ 

نایب رئیس شورای شهر تهران اعالم کرده است مراسم 
برگزار  کربال  در  سال  هر  تهران  شهرداری  اربعینی که 
می کرد، امسال هم برگزار می شود. او در جمع خبرنگاران 
گفته است: با توجه به انجام واکسیناسیون زمینه برای 
حضور نیروهای خدماتی به صورت محدود در اربعین 
فراهم است. در حال مذاکره هستیم و کسانی که مراحل 
واکسیناسیون را طی کردند چه نیروهای خدماتی چه 
شهروندان انشاهللا به صورت محدود با هماهنگی دولت 
عراق بتوانیم آنها را اعزام کنیم. او همچنین در پاسخ به 
این پرسش که با توجه به احتمال پیک ششم کرونا، 
آیا اعزام نیروهای خدماتی به مراسم اربعین ضرورت 
با هماهنگی ستاد  نه، اعالم کرد: این موضوع  یا  دارد 
بررسی تخصصی  اگر  و  انجام خواهد شد  ملی کرونا 
صورت  حتما  نگیرد  صورت  اقدام  این  باشد که  این 

پیام  خبرنگار  به  اطالعاتی که  براساس  اما  نمی گیرد. 
ما رسیده، شهرداری قرار است افرادی را واکسن بزند. 
یک منبع آگاه گفته که این افراد نیروهایی هستند که 
قرار است احتماال در برگزاری مراسم اربعین مشارکت 
داشته باشند. این صحبت درحالی مطرح شده که روابط 
عمومی شهرداری در گروهی که خبرهای خود با رسانه ها 
را به اشتراک می گذارد، اعالم کرد که هر خبرنگاری که 
برای  را  خود  اطالعات  می تواند،  نزده  واکسن  تاکنون 
این  می رسد که  نظر  به  اعالم کند.  واکسن  دریافت 
نیروهایی  واکسیناسیون  آمار  در  است  قرار  هم  افراد 
قرار بگیرند که احتماال واکسن می زنند و بعد در مراسم 
هیچ  تاکنون  حال  این  با  می کنند.  مشارکت  اربعین 
مقام رسمی در شهرداری و شورای شهر تهران نسبت به 

صحت این اطالعات اظهار نظر نکرده است.

بعد از دو هفته از آغاز به کار شوراهای شهر و روستا

جلسات شورای شهر کرمانشاه به حد نصاب نمی رسد
هیات رئیسه شورای شهر کرمانشاه و شهردار آن تعیین تکلیف نشدند

نیروهای خدماتی شهرداری تهران 
 به مراسم اربعین می روند

اسکان زلزله زدگان 
خراسان شمالی در چادر 
استاندار خراسان شمالی با اشاره به سکونت 
دو  طی  گفت:  چادر  در  استان  زلزله زدگان 
هفته آینده این اسکان به مدارس و کانکس 
منتقل می شود؛ هرچند باید تا قبل از فصل 

سرما، منازل ساخته شود.
به گزارش مهر، محمدعلی شجاعی در جلسه 
خراسان  زلزله زده  مناطق  بازسازی  ستاد 
استانداری  جلسات  سالن  در  که  شمالی 
اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  شد،  برگزار 
به  تسهیالت  پرداخت  باید  بانک ها  نخست 
تاکید  باشد،  استان  زلزله زده  مناطق  مردم 
تمامی  به  تا  هستند  موظف  بانک ها  کرد: 
پرونده های ارجاع شده در سریع ترین زمان 

دهند. پاسخ  ممکن 
استاندار خراسان شمالی همچنین از اسکان 
موقت مردم مناطق زلزله زده در چادر خبر داد 
و گفت: این اسکان موقت تا دو هفته آینده 
در کانکس ها یا مدارس صورت می پذیرد اما 
قبل از آغاز فصل سرما باید تمامی واحدهای 

مسکونی در این مناطق ساخته شود.
او افزود: در سه شهرستان زلزله زده با حضور 
و  مردم  بانک ها،  االختیار  تام  نماینده های 
فرمانداران پرونده پرداخت تسهیالت جهت 
تسریع امور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نقص  دالیل  به  تاکنون  گفت:  شجاعی 
نکردن مردم، عملیات  یا مراجعه  پرونده ها 
عنوان  هیچ  به  پرداخت ها  این  اجرایی 

است. نشده  متوقف 
او با تاکید بر اینکه به دنبال تحویل منازل 
هستیم،  کیفیت  بهترین  با  قیمت  ارزان 
مسکونی  واحد   7۵9 مصوبه  فعاًل  افزود: 
مناطق  برای  تسهیالت  پرداخت  جهت 
زلزله زده را از هیات دولت اخذ کرده ایم؛ در 
برای  تسهیالت  پرداخت  تقاضای  حالی که 
هزار و 100 و احد را داشتیم که به زودی این 

می کنیم. اخذ  هم  را  مصوبه 
تصویب ۵۸  رغم  به  داشت:  بیان  شجاعی 
میلیارد تومان کمک بالعوض و ۶0 میلیارد 
مناطق  برای  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان 
زلزله زده در هیأت دولت، همچنان به دنبال 

هستیم. بیشتر  اعتبارات  جذب 

عضو شورای شهر تهران: 
یکبار برای همیشه وضعیت 

اطراف حرم عبدالعظیم
را سامان دهید 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت 
عبدالعظیم  حرم  همجوار  محالت  نابسامان 
به  را  حرم  اطراف  موضوع  باید  )ع( گفت: 
قبله  زیبنده  هم  بدهیم که  سامان  شکلی 
تهران باشد و هم خواسته های مردم لحاظ 
به گزارش مهر، جعفر شربیانی عضو  شود. 
معاون  به  تذکری  در  تهران  شهر  شورای 
موضوع  طرح  به  مناطق  امور  هماهنگی 
حضرت  حرم  همجوار  محالت  مشکالت 
عبدالعظیم الحسنی )ع( اشاره کرد و گفت: 
هاشم آباد  و  نفرآباد  محله  اعظم  بخش 
 ۲00 و  شده  خریداری  شهرداری  سوی  از 
بدترین شرایط ممکن  در  این محله  پالک 
قبله  زیبنده  شرایطش  می کنند که  زندگی 
زمین های  داد:  ادامه  او  نیست.  تهران 
بی پناه شهری که در آنجا ایجاد شده و بستر 

است. شده  اجتماعی  آسیب های 
بازدیدی  با اشاره به  این عضو شورای شهر 
تعجب  گفت:  است،  داشته  محله  از  که 
می کنم که طی ۳0 سال گذشته از ظرفیت 
استفاده  مطهر  حرم های  سرمایه گذاری 
تهران،  عضو شورای شهر  این  است.  نشده 
با بیان اینکه طرحی که برای ساماندهی این 
آماده  و  رفته   ۵ ماده  کمیسیون  در  منطقه 
اجراست اما خواسته های مردم دیده نشده 
بازنگری  باید  این طرح حتمًا  است. گفت: 
سرمایه گذاری  صندوق  ظرفیت  از  و  شود 
جرم های مطهر برای ایجاد پارکینگ، تملک 
محله و حفظ آثار تاریخی و با قدمت ترین 
تکیه شهر تهران در نفرآباد که بیش از ۴00 
سال قدمت دارد، حفظ شود و یک بار برای 
همیشه باید موضوع اطراف حرم را سامان 
بدهیم که هم زیبنده قبله تهران باشد و هم 

شود. لحاظ  مردم  خواسته های 

اولین افزایش قیمت در 
شورای شهر قم تصویب شد

نرخ پایه سرویس حمل ونقل مدارس شهر 
قم ۳۲ درصد افزایش یافت. به گزارش ایمنا، 
در نشست رسمی  قم  اعضای شورای شهر 
و علنی امروز خود با افزایش ۳۲ درصدی 
پایه سرویس مدارس در سال جاری  نرخ 
همچنین  تصویب کردند.  را  آن  و  موافقت 
و  حمل  رانندگان  رایگان  استفاده  امکان 
درمانگاه  امکانات  از  شهری  عمومی  نقل 
سیدالشهدا )ع( نیز بر اساس مصوبه امروز 
شورای اسالمی شهر و بدون تحمیل هزینه 

فراهم شد بر شهرداری  اضافی 

مشکل شورای شهر کرمانشاه 
اما تنها به غیبت دو عضو 
بر نمی گردد و مساله اصلی، 
باطل شدن رای دو نماینده دو 
ماه بعد از برگزاری انتخابات 
شوراهای شهر و روستاست

|پیام ما| حدود دو هفته از آغاز به کار پارلمان شهری در شهرهای بزرگ و کوچک می گذرد اما همچنان خبری از برگزاری انتخابات هیات 
رئیسه شورای شهر کرمانشاه نیست. پارلمانی ۱۱ نفره که در دوره شورای پنجم یکبار به دلیل حضور نیافتن شهردار منتخبش در صحن شورا 
به تیتر رسانه ها تبدیل شده بود و حاال هم به دلیل باطل شدن آرای دو نفر از منتخبانش موضوع اخبار رسانه ها شده است. اینبار اما ماجرا 

در حد تذکر نیست و به نظر می رسد که شورای شهر کرمانشاه ممکن است تا یک قدمی انحالل هم پیش روی کند. 

پارلمان شهری 

در مجموع ۵۸۵ هزار و ۳7۴ 
مورد معاینه مربوط به نزاع 
جسمانی طی سال گذشته 
در پزشکی قانونی انجام 
شده است که 1۳.۶ درصد 
از این معاینات به مدعیان 
همسرآزاری جسمانی 
معطوف می شود

ایران،  آمار  مرکز  منتشره  آمار  اساس  بر 
9۶ درصد از مجموع ۸0 هزار و 1۸7 مورد 
جسمی  همسرآزاری  مدعیان  معاینه 
پزشکی قانونی طی سال 99 به زنان مدعی 
می شود.  معطوف  جسمی  همسرآزاری 
به گزارش ایسنا، بنا بر آمار منتشره از سوی 
معاینات  موارد  مجموع  ایران،  آمار  مرکز 
بهار،  در  جسمی  همسرآزاری  مدعیان 
تابستان، پاییز و زمستان 99 حاکی از آن 
است که طی سال گذشته تعداد ۸0 هزار و 
1۸7 مورد معاینه جسمانی در این خصوص 
توسط پزشکی قانونی انجام شده است که 
سهم زنان مدعی همسر آزاری جسمی از 
این معاینات 77 هزار و 9۶ مورد معاینه 
و سهم مردان مدعی همسرآزاری جسمی 

۲991 مورد معاینه بوده است.
در واقع زنان مدعی همسرآزاری جسمی، 
همسرآزاری  مدعی  مردان  و  درصد   9۶
جسمی، چهار درصد از کل معاینات مربوط 
به مدعیان همسرآزاری جسمانی پزشکی 
قانونی طی سال 99 را به خود اختصاص 

داده اند.
در  منتشره،  آمار  به  توجه  با  همچنین 
معاینه  مورد   ۳7۴ و  هزار   ۵۸۵ مجموع 
مربوط به نزاع جسمانی طی سال گذشته 
است که  شده  انجام  قانونی  پزشکی  در 
مدعیان  به  معاینات  این  از  درصد   1۳.۶

می شود. معطوف  جسمانی  همسرآزاری 
نزاع  معاینه  موارد  اگرچه  اما  کلی  به طور 
جسمانی طی سال 99 در قیاس با سال 9۸ 
با تعداد ۵۸۲ هزار و ۵۶7 مورد معاینه، روند 
افزایشی داشته است اما در عین حال موارد 
همسرآزاری  مدعیان  به  مربوط  معاینات 
جسمانی طی سال 99 در قیاس با آمار سال 
9۸ )تعداد ۸۵ هزار و ۳۵7 مورد معاینه( 
کاهش داشته است. این روند کاهشی هم 
همسرآزاری  مدعی  زنان  معاینه  موارد  در 
جسمی و هم در موارد معاینه مردان مدعی 

همسرآزاری جسمی دیده می شود.
معاینات مربوط به نزاع و درگیری روانی نیز 
از 999 مورد در سال 9۸ با درصدی رشد به 
11۲1 مورد معاینه در سال 99 رسیده است. 
از این تعداد، 1۸۲ مورد معاینه به معاینات 
مدعیان همسرآزاری روانی معطوف می شود 
که 10 مورد از این 1۸۲ مورد معاینه، برای 
مردان مدعی همسرآزاری روانی و 17۲ مورد 
برای زنان مدعی همسرآزاری روانی انجام 

شده است.
مدعیان  معاینات  از  درصد  واقع 9۴.۵  در 
همسرآزاری روانی پزشکی قانونی طی سال 
99 به زنان معطوف می شود و سهم زنان 
مدعی همسرآزاری روانی از معاینات انجام 
شده در این خصوص همانند همسرآزاری 

جسمی، بیشتر از مردان است.

این در حالی است که طی سال 9۸ از 1۵۲ 
مدعیان  روی  بر  انجام شده  معاینه  مورد 
همسرآزاری روانی، ۴9 مورد معاینه سهم 
مردان و 10۳ مورد سهم زنان بوده است. 
به این ترتیب طی سال گذشته آمار مردان 
مدعی همسرآزاری روانی در قیاس با سال 
9۸ کاسته و آمار زنان مدعی همسرآزاری 

روانی افزایش یافته است.
به طور کلی 1۶ درصد از تعداد کل معاینات 
نیز   99 سال  طی  روانی  نزاع  به  مربوط 
معطوف  روانی  همسرآزاری  مدعیان  به 

می شود.
به گزارش ایسنا، مطابق با تعریف ارائه شده 
در این آمار، هرگونه سوءرفتار و آزار جسمی، 
توسط  که  سهل انگاری  و  روانی  جنسی، 
انجام  برعکس  یا  و  زن  به  نسبت  شوهر 
شمرده  بر  »همسرآزاری«  مصداق  شود؛ 

است. شده 
همچنین موارد یاد شده مطابق با مجموع 
و  پاییز  تابستان،  بهار،  فصل های  آمار 
زمستان 99 مرکز آمار ایران استخراج شده 
و این در حالی است که هنوز آمار سالیانه 
)سال 99( منتشر نشده و امکان اختالف 
در مجموع آمار های فصلی با آمار سالیانه 
به دلیل اختالف در تاریخ گزارش گیری و 
بعضا افزایش آماری که اکنون منتشر شده 

دارد. وجود  است، 

سهم ۹6 درصدی زنان از معاینات»همسرآزاری جسمی« پزشکی قانونی

مسئله دیگری که این روزها 
شورای شهر کرمانشاه با آن 

دست به گریبان است، انتخاب 
شهردار است. بنابر قانون، 

شهردار منتخب هر شورا تنها 
تا زمانی که آن شورا روی کار 
است توانایی حضور در مسند 

مدیریت شهری را دارد. اعضای 
شورای شهر کرمانشاه در این 

مدت در مصاحبه های مختلف 
عنوان می کنند که شهردار فعلی 

باید به کار خود ادامه دهد، 
این صحبت ها درحالی مطرح 
شده که سعید طلوعی شهردار 

کرمانشاه چندی پیش از سمت 
خود استعفا داده است
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 |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲0۸۸   | چهارشنبه ۳ شهریور 1۴00  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - بچه تازه دندان در آورده می گیرد، بخار 

- باوقار - صاف۲ - برج كج فرانسه - مدل 

وارونه - کدورت - مقابل کیفی۳ - کوچک - 

نامی دخترانه، اندک - آغوش، میوه، خشكی 

- کهنه و پوسیده ۴ - خالق تابلوی مهتاب 

- دفاع فوتبال - نت آخر، عدد ماه، عدد 

کارمندی، تایید ایتالیایی۵ - جام معروف 

- حرص و طمع، زیاده خواهی، از حروف 

اضافه - ستون بدن، عضو رونده، از اعضای 

نام  همنشین گنده،   - روشنایی۶   - بدن 

سابق یزد - برنده نوبل فیزیک 19۲97 - گرو 

گذاشتن - باال بر ماشین - گوشت آذری، 

ناخوشی   - ترك  اسب  آشغال،  مترادف 

حرف   -  ۸ بیماری   ، امراض  و  بیماری   ،

تعجب، تعجب زنانه، گشوده - سودای ناله، 

نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - كشك سیاه 

- حیرت9 - تنگی و سختی - فیلمی از 

استیون اسپیلبرگ10 - روشن تر، درخشانتر، 

تابناك تر - عطا دادن - نام سابق سبزوار11 

- همه پرسی، رأی گیری - نویسنده نامدار 

آلمانی - نام ترکی، نام آذربایجانی1۲ - علف 

فروش - كالم معتبر1۳ - واحد بزرگ برای 

مصرف الكتریسیته - بیماری غشی، بیماری 

آفت دیو1۴ - از احشام، پرفسور حیوانات 

شمای   - آن  جز  و  شمشير  با  بريدن   -

بیگانه، ضمیر انگلیسی - حرف فراری - بم 

وارونه1۵ - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر 

عربی - پرچم - قالی، قرمز آن را به زیر 

پای بزرگان پهن می کنند، یکی از آثار هنری 

ایرانیان که با دست بافته می شود - خمیده، 

حالتی از اینه

عمودی
1 - بزه - وسیله رفت وروب - ترسانیدن، به 

رعب و هراس افكندن۲ - شهر ارگ، صدای 

كلفت - مار - نیلوفر هندی - وتر کمان، 

احسنت، ابریشم تابیده۳ - همگی، بز نر، 

کچل - کمربند طبی، شکم بند طبی - انصار، 

دوستان، رفقا۴ - حكمت ما بعدالطبیعه، از 

دانشكده های دینی - پیشه وران، انواع و 

اقسام۵ - آخرین حرف التین - بوی پشم 

سوره  قرآن،  مقطعه  حروف  از   - سوخته 

بیستم قرآن - درخت زبان گنجشك - خوار 

دارنده، خوار کننده۶ - اصطالحی در شیمی 

- ضربه با پا، تیپا7 - شهری در جنوب غربی 

ایران - جمع وصیت۸ - کرم کدو - اثری از 

زیگموند فروید - تکرار یک حرف9 - شهری 

در آلمان - عدد هندسی، شالوده ساختمان، 

عدد ارشمیدس - قسمتی از پا - نت ششم 

موسیقی، نفی عرب، درون چیزی10 - درون 

دهان - عقوبت و مجازات، سزای بدی، كیفر 

و مكافات - كاخ زمستانی11 - دام صیاد  

- پوستین - دشنام دادن - شی وارونه1۲ - 

سوسمار - بهتر - ناشنوا، کر1۳ - اثر چربی 

- از رنگها - همه، آقای آلمانی، همه را شامل 

شود1۴ - جمله دستوری - برهنه - نشانه 

جمع، بله شیرازی، بله بی ادب - از اقوام 

نزدیک، برادر پدر1۵ - شیر نر - نعمت - 

دیرینه تر، قدیمی تر - از رنگها

جدول شماره 2۰88

اصفهان

غرب آسیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمین 
از نظر منابع معدنی است که متاسفانه به دلیل وضعیت 
سیاسی منطقه به صورت کافی توسعه نیافته است. در 
اکتشافات صورت گرفته  به  با توجه  و  اخیر  سال های 
و همچنین افزایش ارزش مواد معدنی اهمیت توسعه 

معادن بیش از پیش آشکار شده است.
بصورت  معدنی  آرک  متمادی  سالیان  این که  به  نظر  
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  است،  شده  تامین  وارداتی 
به عنوان تنها تولید کننده آرک معدنی در غرب آسیا در 
راستای توسعه بازار و پاسخ به نیاز داخل در مرحله اول 
اقدام به تولید ارک معدنی V۲1 کرده و پس از پاسخگویی 
این محصول  واردات  از  استقالل کشور  و  داخل  نیاز  به 
استراتژیک، با توجه به نیاز کشورهای منطقه و توسعه 
و  صادراتی  بازار  تحقیقات  به  اقدام  همسایگان  معادن 

شناسایی کشورهای دارای معادن در حال رشد و توسعه 
کرد.  پس از مذاکره با مشتریان صادراتی، اولین محموله 
این محصول پس از تولید در نورد ۶۵0 کارخانه و انجام 
عملیات خم کاری،  نورد سرد و برشکاری در کارگاه شرکت 
آهن، حمل  ذوب  تابعه  های  از شرکت  معادن  پویش 

محصول نهایی به مقصد صادراتی انجام گرفت.
عالوه  صادراتی  محموله  این  برای  است  ذکر  به  الزم   
توسط  نیز  تکمیلی  فرآیندهای  کارخانه،  در  تولید  بر 
شرکت های وابسته ذوب آهن صورت پذیرفت و به این 
صادرات  با  مقایسه  در  باالتری  افزوده  ارزش  ترتیب 
پروفیل خام حاصل شده است. در ادامه رشد و توسعه 
 TH۳۶ محصوالت شرکت ذوب آهن، تولید آرک معدنی
نیز مطابق با استانداردهای روز اروپا و با کاربرد معادن 

بسیار عمیق طراحی و به تولید رسید.

در تداوم صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال

ذوب آهن اصفهان اولین محموله آرک معدن 
خود را به خارج از کشور صادر کرد

از  قزوین  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
ارائه اظهارنامه مالیاتی  تمدید مجدد مهلت 
امالک  درآمد  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
ملی  ستاد  اخیر  مصوبه  استناد  به  اجاری 
دیگر  هفته  یک  مدت  به  کرونا،  مدیریت 

داد. خبر 
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوائج  سعید  قزوین،  استان  مالیاتی 

مالیات های  قانون  مطابق  اینکه  بیان  با 
ارائه  مهلت  آخرین  تیرماه   ۳1 مستقیم، 
و  حقوقی  اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه 
صاحبان امالک اجاری است، اما به استناد 
مهلت  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد  مصوبه 
حقوقی  اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه 
پایان  تا  اجاری  امالک  درآمد  صاحبان  و 
مردادماه تمدید شده بود؛ خاطرنشان کرد: 
به  به تعطیالت شش روز اخیر و  با عنایت 
مرداد   ۳0 مورخ  شنبه  روز  مصوبه  استناد 
مهلت  این  مدیریت کرونا،  ملی  ستاد  ماه 
تا  شد  تمدید  دیگر  هفته  یک  مدت  به 
بیشتری  فرصت  مالیاتی  محترم  مودیان 
باشند  داشته  مالیاتی  تکالیف  انجام  برای 
آخرین  شهریورماه،   7 یکشنبه  روز  لذا 
خواهد  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  برای  مهلت 

بود.

هر  از  برخورداری  اینکه  بر  تاکید  با  حوائج 
مالیاتی،  معافیت های  و  تسهیالت  نوع 
منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد 
فعاالن  داشت:  عنوان  است،  قانونی  مقرر 
اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های 
تسهیالت  نوع  هر  یا  و  صفر  نرخ  قانونی 
تا روز  را  اظهارنامه مالیاتی خود  باید  دیگر 
به  جاری  سال  شهریورماه  هفتم  یکشنبه 
ملی  درگاه  طریق  از  الکترونیکی  صورت 
WWW.INTAMEDIA.  مالیات به آدرس
IR  ارسال و مالیات خود را پرداخت کنید.
در  قزوین  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مالیاتی،  تاکید کرد: مودیان محترم  خاتمه 
یا  و  مالیات  پرداخت  عدم  صورت  در 
حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
قانونی  جرایم  مشمول  مقرر،  مهلت  در 

. د می شو

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
 تمدید یک هفته ای مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری

سمیه باقرزاده / رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: پزشکان و پرستارانی که در عرصه مقابله با 
کرونا جان خود را از دست دادند واز آنها با عنوان 
مدافعان سالمت یاد می کنیم، هم ردیف مدافعان 
حرم هستند و به سهم خود دست تمام کادر درمان 

را می بوسم.
حسن موحدیان در حاشیه مراسم نام گذاری بلوار 
شهدای مدافع سالمت، ضمن تبریک یکم شهریور 
ماه، روز پزشک، اظهار کرد: به عنوان شورای شهر 
وظیفه داریم که از یکایک پزشکان عزیز، در همه 
حال تشکر کنیم ولی امروز این موضوع از اهمیت 

بسیار بیشتری برخوردار است.
در عرصه  پرستارانی که  و  پزشکان  به  اشاره  با  او 
مقابله با کرونا جان خود را از دست دادند و مدافع 
این عزیزان، هم ردیف  نام گرفتند، گفت:  سالمت 
قدرشناس  باید  همه  و  هستند  حرم  مدافعان 

زحماتشان باشیم چرا که از جان مایه گذاشته اند. 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس با تاکید 
بر اینکه از هیچگونه کمک و حمایتی دریغ نمی کنیم 
و به سهم خود دست تمام کادر درمان را می بوسم، 
تصریح کرد: یکی از مصادیق نگاه حمایتی شورای 
تجهیز  کرونا،  ویروس  با  مقابله  بحث  در  شهر 
اختیار  در  است که  مشهد  بین المللی  نمایشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و همه هزینه ها 

را هم متقبل کردیم.
در ادامه عضو هیات رئیسه و کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر مشهد گفت: اگر به دنبال 
تحقق »مشهد؛ جهانشهر برکت و کرامت«، هستیم، 
بی شک باید بیش از پیش نسبت به مقوله هویت 
وقت بگذاریم تا به فضل الهی، زمینه ایجاد برکت و 

کرامت در شهر امام رضا)ع( فراهم آید.
مجید طهوریان عسکری با بیان اینکه پاسداشت 

از  یکی  امام رضا)ع(،  شهر  هویتی  موضوعات 
ماموریت های مهم و جدی است که شورای ششم 
است، گفت:  تعریف کرده  برای خود  شهر مشهد 
و  تاریخی  دسته  دو  به  را  مشهدالرضا)ع(  هویت 

کرده ایم. دسته بندی  انقالبی 
او در ادامه اظهار کرد: تمامی رخدادهایی که در نگاه 
هویتی این شهر معنوی و زیارتی قرار می گیرد، از 
مثل  مردمی  نهادهای  و  اقدامات  و  مفاخر  جمله 
مساجد و تکایا و هیئت های مذهبی و … جزو 
شهر  این  در  مثال  به عنوان  هستند؛  شهر  هویت 
هیئت مذهبی با سبقه بیش از 100  و 1۵0 سال 

داریم که ثبت نشده است.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
شهر مشهد با بیان اینکه شورای ششم به منظور 
هویت بخشی،  حوزه  در  مطلوب  نقطه  به  رسیدن 
شهر  هویتی  مختلف  جنبه های  به  ویژه ای  توجه 

داریم که  باور  ما  تصریح کرد:  دارد،  امام رضا)ع( 
هویت، یکی از سنگ  بناهای ماندگار برای ساختن 

است. روشن  آینده  یک 

نام گذاری محل زندگی شهدای مدافع 
سالمت به نام آنها

شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد مقدس در ادامه گفت: شورای 
ششم شهر مشهد از ابتدای فعالیت خود دغدغه 
ادای دین نسبت به شهدای مدافع سالمت را داشته 
بلوار شهدای مدافع  نام گذاری  کنار  در  لذا  دارد،  و 
سالمت، خیابان و یا کوچه محل زندگیشان نیز به 
نام ایشان نام گذاری می شود. حجت االسالم حسن 
منصوریان تصریح کرد: شورای ششم شهر مشهد 
مقدس از ابتدای فعالیت خود دغدغه ادای دین 
نسبت به شهدای مدافع سالمت را داشته و دارد؛ 
تنها ابزار در دسترس مدیریت شهری که عزتی از 
ایشان را به نمایش بگذاریم، همین نام گذاری ها و 
المان های سطح شهر و اهدای نشان مشهد است 
تا تقدیم خانواده هایی کنیم که زینب وار در ادامه راه 

شهدای سالمت پای کار هستند.
او با بیان اینکه مشکالت اقتصادی، همچون سایر 
حوزه ها، گریبانگیر مدیریت شهری نیز شده است، 
از سرفصل صرفه جویی ها و  گفت: در عین حال، 
توقف کارهای غیرضروری نیز به موضوع پیشگیری 

و درمان کرونا اختصاص خواهیم داد.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  رئیس کمیسیون   
اسالمی شهر مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: دغدغه 
اصلی و کار این روزهای خادمان مردم در شورای 
برای کمک  ایده ای  و  برنامه  تدوین  مشهد،  شهر 
تا  است  بهداشت  و موضوع  درمان  به کادر  کردن 
دانشگاه علوم پزشکی را یاری رسانی کنیم و بیش از 

پیش از جان همشهریان مراقبت کنیم.
همچون  اینکه  بیان  با  منصوریان  حجت االسالم 
جنگ تحمیلی که همه پای کار بودیم و سرانجام 
با پیروزی به پایان رسید، افزود: در بحث مقابله 
با کرونا نیز با موفقیت به کار پایان می دهیم؛ البته 
در این مسیر نیازمند مشارکت و کمک خیرین و 

نیز هستیم. همشهریان 

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس در حاشیه مراسم نام گذاری بلوار شهدای مدافع سالمت؛ 

مدافعان سالمت، هم ردیف مدافعان حرم هستند

| خراسان رضوی |

افتتاح ۴ طرح گردشگری در 
قم همزمان با هفته دولت 

میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل  نگین کوهستانی/ 
و صنایع دستی قم از بهره برداری از ۴ طرح تاسیسات 

گردشگری در هفته گرامی داشت دولت خبر داد.
 1۴00 شهریورماه  دوم  سه شنبه  روز  ارجمندی  علیرضا 
حدود  طرح ها  این  سرمایه گذاری  »حجم  کرد:  اظهار 

است.« ریال  ۴۳0میلیارد 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
قم ادامه داد: »پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت 
دو  و  مجتمع گردشگری  یک  مهمانپذیر،  یک  شامل 
واحد پذیرایی است که با بهره برداری از آن ها برای 70 نفر 

می شود.« ایجاد  مستقیم  اشتغال 
ارجمندی با بیان این که در استان قم حدود 11 هزار تخت 
اقامتی وجود دارد، گفت: »با افتتاح این مهمانپذیر 7۲ 

تخت بر تخت های اقامتی افزوده می شود.«

عدم نصب عالئم 
راهنمایی ورانندگی در ورودی 
پایانه باربندرامام خمینی )ره( 
محمدابولیان نوروزی/ اینجا ورودی پایانه باربندرامام 
خمینی )ره( است، همان گونه که درتصویرمی بینید. 
و  تفکیک  جهت  در  حراست  زحمت کش  کارکنان 
جداسازی راه خودروهای سبک و سنگین در یکی 
از پرترافیک ترین پایانه بارهای کشور، و در پی عدم 
از  برای جلوگیری  رانندگی  وجود عالئم راهنمایی و 
سطل  گذاشتن  به  اقدام  احتمالی  سوانح  هرگونه 

زباله« در ورودی پایانه کرده اند.
باربندرامام خمینی  پایانه  دارد مدیریت محترم  جا 
)ره(با تذکر به بهره بردار« نسبت تهیه و نصب عالئم 

راهنمایی در ورودی این پایانه بار اقدام کنند.

در خانه بمانید و با »کیلید« از 
حساب بانکی برداشت کنید

بانک  آینده با هدف توسعه خدمات مبتنی بر بانکداری 
الکترونیکی و ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای مشتریان، 
به ویژه در ایام همه گیری بیماری کرونا، امکان برداشت 
نسخه  در  را  دوساله  بلندمدت  از سپرده سرمایه گذاری 
جدید سامانه »کیلید« ، فراهم کرده است. »کیلید« ، 
یک سامانه  بانکداری اینترنتی و همراه است که برای رفع 
نیازها و انجام امور بانکی و مالی مشتریان و شرکت های 
کوچک و بزرگ، طراحی و ارائه شده است.  با استفاده از 
سامانه »کیلید«  بانک  آینده، انجام عملیات بانکی اعم از: 
تعریف مشتری و افتتاح حساب برای مشتریان حقیقی، 
مشاهده و دریافت صورت حساب، انتقال وجه داخلی و 
بین بانکی )پایا، ساتنا(، انتقال از طریق شماره موبایل، 
دریافت فهرست حساب ها به همراه شماره شبا، استعالم 
چک های صیاد  و ... ، امکان پذیر خواهد بود.  برای نصب 
 ir/services/kilid.https://ba۲۴ سامانه »کیلید«، به

مراجعه کنید.

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 1۴00۶0۳1900۸001170هیات 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 محمد نخعی نژاد ده چناری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت ۲۳7 مترمربع از پالک ۲۳۸9 اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین واحدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 1۴1
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۶/1۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴00۶0۳010۶0001۳۴۶ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم داود هداوند 
میرزائی فرزند علی اعظم بشماره شناسنامه ۲ صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در ان به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 117/۴۸ متر مربع از پالک شماره 10۵۴ فرعی از110 اصلی واقع  در مزرعه باغ نصرت  بخش 
حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محمد حسین کنگرلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/۳- تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴00/۶/1۸

شناسه آگهی: ۱۱7۹772
محمود داودی- رئیس ثبت اسنادو امالک- م الف 256

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۳9۸۶0۳19091001۴۳۵مورخ 1۳9۸/0۵/۲۳هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهر انگیز اندرز فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۸صادره ازدر 
یک باب خانه به مساحت ۲۶0متر مربع پالک - فرعی از۳7۲- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 
۳7۲- اصلی بخش ۳۴کرمان قطعه ۳ واقع در اراضی مردهک جبالبارزجنوبی عنبرآباد خریداری از مالک رسمی 
دادعباس شهبازی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 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 
انقضای مدت مذکوروعدم  . بدیهی است در صورت  نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۶/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۶/17

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 1۴00۶0۳1907۸00۳۸۲7مورخه 1۴00/0۴/۲0 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی علی حسینی جوپاری فرزند حبیب هللا بشماره شناسنامه 1۳۲۲ صادره از کرمان 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1۲۶ مترمربع تحت پالک 1۶۶۶0 فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۸99 فرعی از ۳9۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در کرمان خیابان شهید قدوسی کوچه ۵ خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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: ۵۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 1۴00/0۵/۲0- تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1۴00/0۶/0۳

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴00۶0۳1907۸00۴۳9۸مورخه 1۴00/0۵/10 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای حسین جوکار فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲ صادره 
از زرند به شماره ملی ۳09111۳۳۵۳ در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 
طبقات فوقانی به مساحت ۲۳1 مترمربع تحت پالک ۳0 فرعی از 7۵ اصلی 
بخش ۶ کرمان واقع در شهرک هشت بهشت کوچه 1۸ خریداری از مالک رسمی 
آقای جواد حسینی گوهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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: ۵۲7
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 1۴00/0۵/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1۴00/0۶/0۳

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اخطار اجرایی
کیانشهر،  آدرس  حسین  فرزند  فتاحی  داوود  له:  محکوم 

سلمانشهر خیابان صاحب الزمان
محکوم علیها آقایان: 1. شاپور حق شناس فرزند عیسی  ۲. رضا 
قره داغی فرزند عباد هللا آدرس: مجهول المکان که به موجب رای شماره 1۴ مورخ 
1۴00/۲/1۸ حوزه ۴ شورای حل اختالف کیان شهر و طغرالجرد قطعیت یافته 
است محکوم علیها محکوم هستند به  تنظیم و تحویل سند یک دستگاه خودرو 
سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1۳۸9 به شماره پالک ۸77 و ۴1 ایران 
۶۸ رنگ نوک مدادی و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت بابت تمبر 
هزینه دادرسی و به پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که به عهده محکوم 

علیه می باشد و توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد. م الف ۲۳
دبیر شورای حل اختالف شماره ۴ کیان شهر و طغرالجرد 

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 1۴00۶0۳1900۸00090۳هیات 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 حسن پور حبیبی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه 7۳0 صادره از زرند در یکباب 
مغازه مشتمل بر زیرزمین و اول مسکونی به مساحت ۶۶.۲۳ مترمربع از پالک ۶۴۴0 اصلی واقع در زرند بلوار 
جمهوری جنب کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 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 1۳9
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/۶/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/۶/1۸
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 منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴00۶0۳1907۸00۳۳۴۳ هیات دوم مورخه 1۴00/0۴/0۵ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ببراز صفی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 11 صادره از بافت کد ملی ۳1۳07۶۸7۶9 درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
پنج دهنه مغازه مشتمل برطبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت 1۸۵ متر مربع تحت پالک ۲۴۳9۴ فرعی 
از ۲7۸7 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان به ادرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره ۵ خریداری از مالک رسمی آقای 
ماشاهللا ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/0۶/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/0۶/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴00۶0۳1907۸00۳۲9۸ هیات دوم مورخه 1۴00/0۴/0۵ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم عصمت یزدانپناه داورانی فرزند یداله بشماره شناسنامه ۳7 صادره از رفسنجان کدملی ۳0۵1990۶71 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پنج دهنه مغازه مشتمل برطبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت 1۸۵ متر مربع تحت پالک 
۲۴۳9۴ فرعی از ۲7۸7 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان به آدرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره ۵ خریداری از مالک 
رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/0۶/0۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/0۶/17

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
قانون  موضوع  اول  1۴00/0۴/۶هیات  شماره1۴00۶0۳19091000۳۸۴مورخ  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای الیاس برخوری مهنی فرزند گلباز بشماره شناسنامه 19۸۸با 
کد ملی ۶0۶9۵01۳7۳صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۴0.۵0متر مربع پالک - فرعی 
از۴9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴9- اصلی قطعه یک واقع درعنبرآبادمحمد اباد بی بی شهری بلوار 
امام جنب بانک ملت خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت خانم بابائی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
مالکیت  به صدور سند  1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  فاصله  به  نوبت  دردو  عموم مراتب 
این  به  را  اعتراض خود  به مدت دوماه  انتشاراولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
به مراجع  را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس 
مقررا ت سند  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

مالکیت صادر خواهدشد . م الف:۲۸۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۶/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۶/17

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 
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گردشگری کرونایی در دریاچه ارومیه/ مهر

 در روز ۳ام شهریورماه 1۳99، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با 
انتظار حقابه« منتشر کرده است که به  عنوان »تاالب گاوخونی، چشم 
رسیدن سطح خشکی این تاالب به 9۵ درصد و از بین رفتن پوشش 
گیاهی آن اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »کرونا همچنان 

صعودی« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

باید  ملی  طبیعی  آثار  حفاظت شده ی  منطقه ی  مدیریت  و  مالکیت 
در  مناسب،  و کنترل  تضمین کافی  صورت  در  یا  دولت  اختیار  در 
بنیادهای  بومی،  اختیار سطوح دیگر دولتی، شورای محلی جوامع 
اختیار  در  موارد،  برخی  در  یا  تعاونی  شرکت های  غیرانتفاعی، 

باشد.  خصوصی  بخش های 
از  بلندمدت  حفاظت  باید  مسئولیت  تعیین  از  پیش  هرحال،  به 
مناطق  همه ی  مدیریت  شود.  تضمین  منطقه  طبیعی  ویژگی های 
حفاظت شده، از جمله آثار طبیعی ملی، نیاز به مشاوره و برقراری 
همراهی  تضمین  منظور  به  محلی،  جوامع  با  موثر  و  خوب  روابط 

دارد. مدیریت  هدف های  با  آنان 
نظر  از  آثار  یگانگی  و  وسعت  طبیعی حفظ  ملی  آثار  مدیریت  در   

زیست محیط  دانشنامه  است./  اصل  یک  بوم شناختی 

جشنواره »فوتو ایموشن« که در کشور بوسنی و هرزگوین و در چهار 
بخش آزاد رنگی، آزاد تک رنگ، گردشگری و احساسات برگزار شد، 
 IAAP عکس »مجسمه« از مهدی کاظمی بومه تقدیر انجمن عکاسی
را دریافت کرد. در این جشنواره که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( و PSA برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ 
عکس فوکوس )نمایندگی فیاپ در ایران ( در بخش های مختلف 
تقی پور  بومه، مرجان  جشنواره شامل عکس های مهدی کاظمی 
فهندری، امیدرضا پورنبی، سید احسان مرتضوی، سید احمدرضا علوی 
پویا، عباس حاجی حسین کالنتر، علی سامعی، هادی دهقان پور، 
احمد سامعی و میرعلی پرندک پذیرفته شدند.  فدراسیون بین المللی 
هنر عکاسی که به عنوان موسسه بین المللی در زمینه عکاسی از طرف 
یونسکو به رسمیت شناخته شده است، در سال 19۴۶ پایه گذاری شد 
و از آن سال تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط بین موسسات ملی 

عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده است./ ایسنا

ترجمه ستاره  با  به تازگی  زِِگرس  آنا  نوشته  رمان »ترانزیت« 
شمارگان  صفحه،   ۳0۳ با  ققنوس  انتشارات  توسط  نوتاج 
770 نسخه و قیمت ۵۸ هزار تومان منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب دویست ونهمین کتاب ادبیات جهان و 
این ناشر چاپ می کند.  است که  رمانی  صد وهفتاد وهفتمین 
این رمان در 10 فصل نوشته شده و در نسخه ترجمه فارسی آن، 
پس گفتاری به قلم هاینریش بل چاپ شده که مقاله ای است 

که سال 19۶۴ در هفته نامه اشپیگل چاپ شده است.
نتی رایلینگ نویسنده آلمانی این کتاب متولد سال 1900 در 
شهر ماینتس است که از سال 19۲۸ اسم مستعار آنا زگرس را 
انتخاب کرد. نخستین کتابش با نام »مردگان در جزیره جال« 
سال 19۲۴ منتشر شده بود و سال 19۲۵ در پی ازدواج با الزلو 

رادوانیی نویسنده مجارستانی به برلین نقل مکان کرد./ مهر

عکس روی تو بر نگین افتاد
حلقه بشکست و بر زمین افتاد
شد جهان همچو حلقه ای بر من
تا که چشمم بر آن نگین افتاد

دور از رویت آتشم در دل
زان لب همچو انگبین افتاد
آب رویم مبر که بی رویت
قسم من آه آتشین افتاد

تا که خورشید چهره تو بتافت
شور در چرخ چارمین افتاد
خوشه عنبرین زلفت تورا

ماه و خورشید خوشه چین افتاد
زلف مگشای و کفر برمفشان
که خروشی در اهل دین افتاد

مشک از چین طلب که نیم شبی
چینی از زلف تو به چین افتاد
در ز چشمم طلب که هر اشکی
به حقیقت دری ثمین افتاد

دست شست از وجود هر که دمی
در غم چون تو نازنین افتاد
دل ندارم مالمتم چه کنی

بی دل افتاده ام چنین افتاد
می ندانم تو را بدین سختی
با من مهربان چه کین افتاد
دل عطار چون نه مرغ تو بود
ضعف در مخلبش ازین افتاد

عطار نیشابوری

استان  در  ایران  آبشارهای  زیباترین  از  یکی  وارک  یا  وارگ  آبشار 
لرستان است که از نوع آبشارهای دوقلو به شمار می آید. این آبشار 
در جنوب شرقی خرم آباد و در غرب گردنه نوژیان و نزدیک آبشار 
نوژیان در روستایی با همین نام واقع شده است. این آبشار پس 
می گیرد،  سرچشمه  سنگی  صخره  باالی  چشمه های  از  که  آن  از 
اولین آبشار را به وجود می آورد و با طی فاصله 1۵ متری، از صخره 

دوم نیز فرو می ریزد و آبشار دوم را پدید می آورد.
آبشار وارگ مسیر رودخانه ای کوچک است که از ارتفاعات باالدستی 
سراشیبی های  از  مسیر  طی  با  و  سرچشمه گرفته  بزنوید  رودخانه 
تند این ارتفاعات وارد این رودخانه می شود. منظره ی زیبای آبشار 

وارگ هر بیننده ای را مجذوب خویش می کند.
 از ویژگی های آن این است که در طول گذر آبشار اصلی آبشارهای 
ویژگی  و  منظره  هرکدام  است که  موجود  زیبایی  بسیار  و  کوچک 

خاص خود را دارد.
)عمدتا  جنگلی  و  گیاهی  پوشش  با  و  گرم  نسبتا  منطقه  این 
دیگر  یکی  دارد.  نهفته  خود  دل  در  را  جذابی  بسیار  مناظر  بلوط( 
استان  سه  با  مرزی  همسایگی  منطقه  این  منحصر  ویژگی های  از 
استان  و  چهارمحال وبختیاری  اصفهان،  استان های  یعنی  کشور، 

است. خوزستان 
حداکثر ارتفاع آبشار وارگ یا وارک، ۵7 متر و عرض ۵0 متر است 
که در فصل کم آبی، آبشار اول دارای 7 متر با عرض حدود 1۲ متر 

و آبشار دوم نیز دارای ۵/1۵ متر و عرض ۵۶/۵ متر است.
از  باید  طوری که  به  است  مشکل  بسیار  آبشار  این  به  دسترسی 
روستای  به  از  پس  و  رفته  بزنوید  روستای  به  خودرو  با  الیگودرز 
دستگرد رسید پس از دستگرد ادامه راه را باید پیاده رفت. منطقه 
نیمه  هم  هنوز  منطقه  مردم  و  است  مانده  بکر  منطقه ای  وارگ 
کوچ رو هستند یعنی با شروع فصل گرما به مناطق بلندتر در اطراف 

می کنند. خود کوچ 

| هنرهای تجسمی |

| چاپ و نشر |

آبشار وارک

»تراژدی تنهایی« داستان بزرگ مردی است 
خاورمیانه   آزادی خواِه  رهبر  نخستین  که 
مدرن بوده است. »محمد مصدق« نخست 
وزیر ایران در دوران پهلوی است، کسی که 
صنعت نفت را در ایران ملی کرد و آن را از 
استعمار انگلیسی ها خارج کرد. او به عنوان 
اولین ایرانی که دکترای حقوق داشت، برای 
مذاکره و رایزنی در مجامع ملی و بین المللی 
درباره ی حقوق ملت و دولت ایران، تاثیرات 
خارجی  و  داخلی  سیاست های  در  زیادی 
بلگ«  دو  »کریستوفر  است.  داشته  ایران 
کتاب  در  که  است  انگلیسی  نویسنده ای 
تراژدی تنهایی بیشتر روی شخص مصدق، 
احواالت، تفکرات و خصوصیات اخالقی اش 
تمرکز کرده است. این کتاب می تواند چهره ی 
محمد  از  شناخته شده ای  کمتر  و  جدید 
ایران،  مصدق، نخست وزیر محبوب مردم 
را به طرفداران و عالقه مندان این مرد بزرگ 

دهد. نشان 
سعی  نویسنده  تنهایی،  تراژدی  کتاب  در 
نوشته های  و  مستندات  براساس  دارد 
غیرسیاسی که  و  سیاسی  شخصیت های 
به نوعی با مصدق در ارتباط بوده اند، داستان 
بنویسد. دوبلگ عالوه بر منابع  را  او  زندگی 
فارسی و غربی، اسنادی تازه درباره ی زندگی 
اختیار  در  و حرفه ای مصدق هم  شخصی 
دارد که باعث شده کتابی پر از جزئیات و 

روایت های موثق بنویسد. او چندان تاکیدی 
روی وقایع سیاسی و تاریخی ندارد، هرچند 
از ذکر این وقایع ناگزیر است. اما حرف اصلی 
او نشان دادن مصدق به عنوان مردی قدرتمند 
و درعین حال، آرام و معمولی، به مخاطبان 
غیر ایرانی و ایرانی است. او حتی در مسیر 
مطالعه و تحقیق برای زندگی مصدق گاهی 
از رفتارها و حرف های مردم و سیاست مداران 
که  هرچه  حال  این  با  می شود،  متعجب 
هست و نیست را با صداقت و از سر صبر 
و حوصله می نویسد و شرح می دهد. دوبلگ 
در تراژدی تنهایی، زندگی مصدق را از همان 
نهایت  در  و  جوانی  دوران  ابتدای کودکی، 
این کتاب  در  می نویسد.  انزوا  و  کهنسالی 
اتفاقات جالب و تاریخی کم نیست. دوبلگ 
سعی کرده وقایعی جالب و حتی آموزنده 
را که کمتر جایی منتشر شده و کسی از آن 

اطالع دارد را در کتابش بیاورد.

| تراژدی تنهایی | 
| نویسنده : کریستوفر دو  بلگ

مترجم : بهرنگ رجبی |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی بم
عملیات تکمیلی )فاز2( ساختمان امحاء زباله و سردخانه جسد 

بیمارستان علی ابن ابیطالب فهرج

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۰6
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰روزسه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱6
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹:۰۰روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱7

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست- تلفن ۴۴3۴۴6۰۱-
۰3۴ و ۰3۴-۴۴3۴۰3۱6

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس:۱۴56

دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و85۱۹3768

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ۱۴۰۰/۰6/۰۱ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰6/2۱

تلفن  دبیرخانه حراست-  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بلوار شهید رجائی  بم  آدرس   : فیزیکی  بصورت  )الف(  پاکت  ارائه  مکان 
۴۴3۴۴6۰۱-۰3۴ و ۰3۴-۴۴3۴۰3۱6

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس:۱۴56

دفتر ثبت نام:88۹6۹737 و 85۱۹3768

به شماره  امور طبخ وتوزیع غذای دانشجویی  بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه واگذاری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل  از طریق سامانه تدارکات   ۱۴۰۰/۰7/۰۱ تاریخ  از  به مدت یکسال شمسی  ط-د-3-۰۰/۰6 را 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 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. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ۱۴۰۰/۰6/۰۱ 

می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه عملیات تکمیلی )فاز2( ساختمان امحاء زباله و سردخانه 
الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  به مدت 8 ماه شمسی  را  به شماره س- ج-۰۰/۰6-۱  ابیطالب فهرج  ابن  بیمارستان علی  جسد 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 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. 

م الف 23 )۱۱8۰2۰۴(م/الف 2۴ )۱۱8۰2۰7(
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