
ضرغامی:

 بازمانده خرابه های تخت جمشید 
به نفع ماست

وزیر جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اگر امروز خرابه های 
تخت جمشید برای ما مانده به نفع ماست و نباید ما این ها را به دو قطبی تبدیل کنیم. 

مثال در روزی که منتسب است به روز کوروش، بد است

نگاهی به دالیل بی توجهی به فناوری 
در رفع چالش های حوزه آب

 سرمایه گذاری 
  در حوزه آب و فاضالب
محکوم به شکست است 

است.  جهانی  مسئله  یک  امروز  آب  مسئله 
با  مواجهه  برای  دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
کاهش  و  آب  کمبود  از  ناشی  بحران های 
آسیب های آن، راهبردها و برنامه های مختلفی را 
از  بهره گیری  که  سال هاست  گرفته اند.  نظر  در 
فناوری های نو برای مدیریت منابع آب و کاهش 
اتالف این منابع در مصارف شهری و کشاورزی به 

عنوان حلقه ای طالیی مطرح است. 

کنشگران شهری و یک حزب سیاسی 
در انتقاد به شهردار شدن علیرضا زاکانی 
در فضای مجازی واکنش نشان دادند 

کارز ار»نه« به زاکانی
در  تهران  شهرداری  برای  زاکانی  علیرضا  حکم 
واپسین روزهای دولت دوازدهم امضا نشد. رحمانی 
فضلی وزیر کشور دولت روحانی بدون امضای حکم 
زاکانی از مقام خود خداحافظی کرد و به این ترتیب 
احمد  دست  به  زاکانی  شدن  شهردار  سرنوشت 

وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی افتاده است.

 امیر جعفری نخستین 
مدال آور ایران در پارالمپیک توکیو

نقره برای وزنه برداری
---------

تغییر منبع آب خوز ستان ازکر خه به دز
وزیر نیرو: منبع طرح آب رسانی غدیر به دلیل کیفیت نامناسب تغییر می کند

در سفر  رئیس جمهور به خوزستان اعالم شد

| کارشناس جنگل |

| تقی شامخی |

سازمان جنگل ها، رئیس 
قاطع و فسادناپذیر  می خواهد

برای انتخاب رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع 
و آبخیزداری سه مولفه اهمیت اساسی دارد: 
مدیریتی  دستگاه  و  طبیعی  منابع  از  یک. 
جدید  رئیس  باشد:  داشته  شناخت  آن 
این سازمان باید شناختی از منابع طبیعی 
داشته  مراتع(  و  )جنگل ها  شونده  تجدید 
باشد تا بتواند آنها را به خوبی مدیریت کند. 
از آن صحبت می کنیم  اینجا  دانشی که در 
با دانش کشاورزی کامال متفاوت است. در 
کشاورزی ما نهاده ای را به زمین داده، چیزی 
را می کاریم و سپس برداشت می کنیم. اما 
در منابع طبیعی،  این طبیعت است که این 
کارها را انجام می دهد، بنابراین نیاز است که 
رئیس جدید قوانین طبیعی را شناخته و از 
دخالت های غیرمجاز انسانی جلوگیری کند تا 

طبیعت بتواند کار خود را انجام دهد.

  کارشناسان در گفت وگو با »پیام ما« درباره انتخاب 
 رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سیاست های این سازمان می گویند

رویکر د پلیسی در حفاظت تغییر کندرویکر د پلیسی در حفاظت تغییر کند
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با بیان  مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان 
است،  فقیر  آبی  منابع  حیث  از  استان  اینکه 
این  جمعیت  درصد   ۴۸ نیاز  مورد  آب  گفت: 
می شود.  تامین  زمینی  زیر  آب های  از  استان 
داشت:  اظهار  قاسمی  علیرضا  مهر،  گزارش  به 
آب مورد نیاز ۳۸ درصد جمعیت این استان از 
زیرزمینی  منابع  از  درصد  آب های سطحی، ۴۸ 
منابع  از  آب شیرین کن ها  طریق  از  درصد   ۱۴ و 
می شود.  تأمین  زیرزمینی  و  دریا  سطحی 
تامین آب پایدار در شرایط خشکسالی، افزایش 
و  سیستان  وسعت  دلیل  به  خدمات  هزینه 
متناسب  بودجه  تخصیص  عدم  و  بلوچستان 
بوده  چالش هایی  جمله  از  استان  با گستردگی 

که خدمت رسانی مطلوب به مردم این منطقه را 
تحت تاثیر قرار داده است. چالش های بسیاری 
برای تأمین آب در سیستان و بلوچستان وجود 
دارد از جمله وابستگی استان به آب های مرزی، 
کاهش نزوالت جوی و خشکسالی های طوالنی 
مدتی که عالوه بر افت شدید منابع آب زیرزمینی 
شده  آب  منابع  کیفی  و  کمی  کاهش  سبب 
روزافزون  افزایش  اظهارداشت:  است.قاسمی 
درخواست ها برای آبرسانی سیار به دلیل خشک 
شدن منابع آب روستایی بر اثر خشکسالی های 
متمادی، هزینه های سرسام آور آبرسانی سیار که 
افزایش  امسال نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد 
و  توزیع  تولید،  منابع  فرسودگی  داشته،  قیمت 

افزایش روزافزون تقاضا برای آب در کنار ثابت 
پیش رو  چالش های  دیگر  از  آبی  منابع  ماندن 
اشاره  با  است.قاسمی  بلوچستان  و  سیستان 
عدم  از  بلوچستان  و  پهنه گسترده سیستان  به 
استان  نیاز  نسبت  به  اعتبار  مناسب  تخصیص 
خبر داد و گفت: هرچند اعتباراتی که برای این 
استان مصوب می شود در کل کشور ویژه بوده و 
گاهی در ردیف اول یا دوم قرار دارد اما با توجه 
بسیاری  متاسفانه  خطه  این  خاص  شرایط  به 
از طرح ها را نتوانستیم به دلیل کمبود اعتبارات 
تکمیل کنیم و در مجموع طی سال های اخیر به 
خصوص در بخش روستایی تا قبل از سال ۹۴ 

است. نشده  انجام  خاصی  اقدام 

ارایه  مالک های  از  یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
خدمات در آینده داشتن کارت واکسیناسیون کرونا 
خواهد بود و همه خدمات با کارت واکسن انجام 

می شود.
به  روز جمعه  بهرام عین اللهی که  ایرنا  به گزارش 
همراه رییس جمهوری به خوزستان سفر کرد، در 
بیان  اهواز  گلستان  بیمارستان  از  بازدید  حاشیه 
کرونایی  بیمار  هزار  سه  حدود  اکنون  هم  کرد: 
و  هستند  بستری  خوزستان  بیمارستان های  در 
همچنین روزانه حدود ۱۰ هزار بیمار به مراکز درمانی 

می کنند. مراجعه  استان  این 
بیمارستان  در  اکنون  هم  داد:  ادامه  عین اللهی 
بیماران  به  یو  سی  آی  بخش   ۱۲ اهواز  گلستان 
چهارم  یک  همچنین  یافته  اختصاص  کرونایی 
بیماران  اختیار  در  بیمارستان  این  های  تخت 
کرونایی است که به خوبی در حال خدمات دهی 

. هستند
او گفت: تنها راه کنترل کرونا، واکسیناسیون است 
واکسن  باید  دارند که  تاکید  جمهوری  رییس  و 
تولید  اینکه کار  ضمن  شود  وارد  میزان کافی  به 

می شود. دنبال  جدیت  با  واکسن 
واکسیناسیون  که  کشورهایی  دنیا،  در  افزود:  او 
مدیریت  را  نوعی کرونا  به  داده اند،  انجام  خوبی 
کردند لذا سیاست ما بر این است که واکسیناسیون 

انجام شود. با سرعت 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر 

نوع واکسنی که بهداشت وارد می کند خوب است 
و مردم دنبال مارک خاصی نباشند. خوشبختانه در 
خوزستان افراد باالی ۳۸ سال می توانند واکسن 

بزنند که یک اقدام ارزشمند است.
او ادامه داد: در هفته آینده مقدار بیشتری واکسن 
فجر  دهه  تا  داریم  بنا  و  می شود  خوزستان  وارد 

امسال جمعیت هدف کشور را واکسینه کنیم. 
ها  سنت  و  رسوم  برخی  خوزستان  در  افزود:  او 
انتقال  و  جمعیت  ازدحام  باعث  که  دارد  وجود 
شده  انجام  بررسی  طبق  می شود.  بیماری 
از  خوزستان  در  کرونا  به  ابتال  موارد  بیشترین 
دورهمی و نشست های خانوادگی است که از مردم 
زمان  به  را  نشست ها  این گونه  داریم  درخواست 

کنند. موکول  دیگری 

عین اللهی گفت: امروز دچار بحران کرونا هستیم و 
باید با این بیماری مقابله کنیم. به مردم خوزستان 
تجمع ها  و  مجالس  در  شرکت  از  می کنم  توصیه 
خودداری کنند.او از کادر درمان که به خاطر شیوع 
کرونا در یک سال و نیم گذشته زحمت کشیده و 

به مرخصی نرفته اند تشکر کرد.
ادامه  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در  وزیر 
مدت  این  در  ما  افزود:  داروسازی  روز  تبریک  با 
تولید کنیم.  داخل  در  زیادی  داروهای  توانستیم 
تولیدات  از  باید  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  طبق 
داخلی حمایت شود و ما بنا داریم در بحث دارو به 
خوزستان  شهرستان   ۲۰ برسیم.اکنون  خودکفایی 
پنج  و  نارنجی  شهرستان   ۲ قرمز،  وضعیت  در 

هستند. زرد کرونایی  شهرستان 

مدیرعامل آبفای سیستان و بلوچستان عنوان کرد:

عدم تخصیص اعتبار مناسب به آبرسانی در سیستان و بلوچستان

وزیر بهداشت:

3هزار بیمار کرونایی در بیمارستان های خوزستان بستری هستند
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سید ابراهیم رئیسی روز جمعه، 5 شهریور به 
استان خوزستان سفر کرد. او دلیل این سفر 
را یافتن راه حل های مناسبت برای رفع سریع 
مشکالت استان خوزستان با مشورت وزیران 
و مسئوالن مطرح کرد. در این سفر وزیران 
نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و 

بودجه او را همراهی کردند.
در ۲5 تیرماه سال جاری و در روزهای پایان 
کار دولت دوازدهم مردم خوزستان در اعتراض 
این  به  و  بودند  آمده  خیابان  به  به کم آبی 
وضعیت اعتراض کرده بودند. این اعتراضات 
موجب شد که توجه مسئوالن به این استان 

جلب شود.
استان  به  خود  سفر  ابتدای  در  رئیسی 
فاضالب  آوری  جمع  کارگاه  از  خوزستان 
کرد.  بازدید  اهواز  ملت  کوی  منطقه  در 
کارگاه جمع آوری  از  بازدید  در  رئیس جمهور 
تعداد کارگاه ها  افزایش  به  نسبت  فاضالب 
برای  را  یک ماهه ای  فرصت  و  داد  دستور 
زمینه حل مشکل دفع آب های  در  تحقیق 
به صورت  سطحی و فاضالب در خوزستان 
برون  برای  موقت  طرح  اجرای  و  تفکیکی 
رفت از مشکالت بارندگی های پاییزه به ویژه 
در نقاط بحران زا برای  وزارت نیرو تعیین کرد.
او برای همچنین کوتاه کردن زمان به پایان 
و  اهواز  آب وفاضالب  پروژه های  رساندن 
به  پیش بینی  برای  روزشمار  دادن  قرار 
اهواز  پایان رساندن پروژه های آب وفاضالب 
دستوراتی را صادر کرد. رئیس جمهور همچنین 
از تاالب هورالعظیم بازدید هوایی کرد. خشک 
شدن بخش عظیمی از تاالب هورالعظیم یکی 
دیگر از موضوعات اعتراض مردن خوزستان 

در تیرماه بود که موجب سختی  زندگی و 
معیشت مردم و آسیب دیدن دام های آنها 

است. شده 

افتتاح طرح آب رسانی به 515 نفر
رئیسی در سفر به خوزستان در مراسم 
افتتاح پروژه آبرسانی به روستاهای جفیر از 

خط انتقال آب غدیر هم شرکت کرد.
محمدرضا کرمی نژاد، مدیرعامل آب وفاضالب 
خوزستان با اشاره به اینکه در این روستاها 
آب  از  دام  راس   ۷۰۰۰ از  بیش  و  نفر   5۱5
شرب بهره مند می شوند، به ایرنا گفت:»دبی 
آب مورد نیاز چهار لیتر بر ثانیه و طول خط 
انتقال ۱۳.۴ کیلومتر است و با بهره برداری از 
این طرح روزانه سه هزار و 5۰۰ متر مکعب آب 
شرب سالم تهیه و از طریق این خط انتقال 
برای شرب در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.

طرح های  از  بسیاری  نیرو:  وزیر 
آب وفاضالب تکمیل نشده اند

این  در  نیرو که  وزیر  محرابیان،   علی اکبر 
مورد گالیه مردم  در  بازدیدها حضور داشت 
از وضعیت کم آبی و انتقادات آنها به کیفیت 
سال های  در  گفت:»  شرب،  آب  کمیت  و 
حوزه  در  زیادی  سرمایه گذاری های  گذشته 
است  شده  انجام  خوزستان  آب وفاضالب 
به  استان، گالیه های  این  قهرمان  اما مردم 
اصلی  علت  دارند.  حوزه  دو  این  در  حقی 
گالیه مردم این است که بسیاری از طرح های 
مردم  و  نشده اند  تکمیل  آب وفاضالب 
نمی توانند به طور کامل از مزایای این طرح ها 

کنند.« استفاده 
موضوع  اینکه  بیان  با  او  ایسنا،  به گزارش 
فاضالب که موضوع مشترک اغلب شهرهای 

استان خوزستان است، افزود: »با توجه به 
سطح باالی آب در این شهرها، دفع فاضالب 
به خوبی انجام نمی شود بنابراین باید در تمام 
به  روز  به  و  مدرن  تصفیه خانه های  شهرها، 
باشیم.«  داشته  آب  دفع  شبکه های  همراه 
در  گذشته  سال های  »در  گفت:  محرابیان 
با  تصفیه خانه ای  کارون،  شرق  در  اهواز 
سرمایه گذاری سنگین اجرا شده اما شبکه 
نشده  اجرایی  کامل  طور  به  فاضالب  دفع 
است و در مراحل ابتدایی قرار دارد. در بازدید 
مشاهده  طرح،  این  از  رئیس جمهور  امروز 
شد که سرعت و پیشرفت کار کند است که 
مقرر شد منابع الزم زودتر تزریق شود تا این 
کار با سرعت انجام و مدت اجرا حداقل 5۰ 
درصد کاهش یابد. در این راستا کارگاه های 
متعددی در اهواز ایجاد می شود تا سیستم 
فاضالب سریع تر بهره برداری شود و فاضالب 
شهر توسط این شبکه به تصفیه خانه برسد.«
او مساله آب شرب و کشاورزی در خوزستان 
داد:  توضیح  و  خواند  پیچیده ای  مساله  را 
خوزستان  در  آب  بزرگ  طرح  سه  »اکنون 
داریم. طرح غدیر که آب شرب و کشاورزی 
۲۶ شهر استان خوزستان را تحت پوشش 
قرار می دهد و فاز اول این طرح برای تامین 

آب از سد کرخه انجام شده است. 
به  آبرسانی غدیر  از طریق طرح  اکنون آب 
اما  استان خوزستان رسیده است  ۱۸ شهر 
کیفیت آب به ویژه در سال های کم بارش 
مناسب نیست بنابراین پیش بینی شده بود 
منبع و مخزن آب به سد دز تغییر پیدا کند. 
تقریبا  غدیر  آبرسانی  طرح  حاضر  حال  در 
متوقف است و بر اساس بازدید و بررسی های 
انجام شده، مقرر شده است با روش میانبر 

هر چه سریع تر آب با کیفیت دز را به ایستگاه 
پمپاژ ام الدبس برسانیم و آب را وارد شبکه 

کنیم.«
وزیر نیرو گفت: »دو شبکه آب رسانی دیگر 
نیز در شمال شرق و جنوب شرق داریم که 
امیدواریم سرعت بیشتر پیدا کنند و هر چه 
سریع تر شاهد رفع مشکالت مردم در زمینه 

باشیم.« آب وفاضالب 

اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی به 
استان خوزستان واگذار می شود

سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم  
روستای  از  رئیس جمهور  بازدید  حاشیه  در 
جفیر استان خوزستان به شبکه خبر گفت: 
با توجه به این که مسائل آب و کشاورزی 
از  یکی  عنوان  به  اخیر  خشکسالی های  و 
چالش های موجود منطقه بوده است، در سفر 
یک روزه رئیس جمهور به استان خوزستان 
بنده و وزیر نیرو همراه رئیس جمهور هستیم.
توصیه های  اساس  بر  داد:  ادامه  او 
کشاورزی  جهاد  سازمان  به  رئیس جمهور، 
نگاه  ویژه  صورت  به  هم  خوزستان  استان 
خواهد شد و اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی 

می شود. واگذار  استان  به 

در  که  این  به  اشاره  با  ساداتی نژاد 
دچار  آب  تامین  در  اخیر  خشکسالی های 
»دغدغه  کرد:  اظهار  بودیم،  چالش هایی 
وزارت جهاد کشاورزی در مرحله اول کشت 
پاییزه است و در این سفر با وزیر نیرو در 
محصوالت  کشت  چگونگی  بررسی  حال 
پاییزه بر اساس الگوی کشت منطقه خواهیم 
 55۰ طرح  به  مربوط  مسئله،  بود.دومین 
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان 
خوزستان است؛ فاز نخست این طرح تقریبا 
به پایان رسیده و فاز دوم آن هنوز آغاز نشده و 
مطالبه مردم منطقه در حوزه کشاورزی شروع 

است.« طرح  این  دوم  فاز 
کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  ساداتی نژاد 
مطالعات ورود به فاز دوم این طرح را شروع 
کرده و با کمک ظرفیت های داخلی استان 
خوزستان در حوزه پیمانکاران محلی با نگاه 
کالن، در حوزه تامین اعتبار فاز دوم طرح 55۰ 
هزار هکتاری خوزستان و شروع آن در پایان 

جلسه امروز تصمیم گیری می شود.

مراکز  ظرفیت  از  بیش تر  استفاده 
درمانی نیروهای مسلح

رئیسی در سفر یک روزه خود به خوزستان  
از بخش بستری بیماران کرونایی بیمارستان 
رازی اهواز هم بازدید کرد. او در این بازدید 
درمانی  کمبودهای  فوری  رفع  به  نسبت 
تخت های  افزایش  از  اعم  بیمارستانی  و 
بیمارستانی، تامین اکسیژن مورد نیاز مراکز 
نیازمندی های  تامین  همچنین  و  درمانی 
بخش مراقبت های ویژه دستوراتی به وزیر 

کرد. صادر  بهداشت 
استفاده  برای  داد  دستور  کشور  وزیر  به  او 
درمانی  مراکز  ظرفیت  از  پیش  از  بیش 
بیماران  بستری  برای  مسلح  نیروهای 
دهد. انجام  را  الزم  پیگیری های  کرونایی، 

در سفر  رئیس جمهور به خوزستان اعالم شد

تغییر منبع آب  خوزستان از کرخه به دز
وزیر نیرو: منبع طرح آب رسانی غدیر به دلیل کیفیت نامناسب تغییر می کند

نماینده اهواز:
بحث اول خوزستان 

منتفی شدن طرح های 
انتقال آب است

اسالمی  شورای  مجلس  در  اهواز  نماینده 
خوزستان  استان  اول  بحث  امروز  گفت: 
منتفی  و  آب  بحث  کرونا،  از  پس 
از  بین حوضه ای  انتقال  طرح های  دانستن 
 55۰ طرح  تکمیل  و  کارون  سرشاخه های 
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان 

است. خوزستان 
سید کریم حسینی در نشست رئیس جمهور 
 5 خوزستان که  عشایر  سران  و  شیوخ  با 
برگزار  خوزستان  استانداری  در  شهریورماه 
شد، اظهار کرد: امیدواریم برکات این حضور 
به  دولت  تشکیل  روز  دومین  در  برکت  پر 

برسد. و کشور  خوزستان 
به گزارش ایسنا، او افزود: این امید در دل 
بزرگان  است که  افتخار  باعث  است.  مردم 
طوایف با شفافیت و صراحت و کارشناسی 

مطالب خود را بیان می کنند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  اهواز  نماینده 
بیان کرد: امروز بحث اول استان خوزستان 
منتفی  و  آب  بحث  کرونا،  از  پس 
از  بین حوضه ای  انتقال  طرح های  دانستن 
 55۰ طرح  تکمیل  و  کارون  سرشاخه های 
هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان 
خوزستان است. در فاز اول، مردم برکات این 

دیده اند. را  طرح 
دردی  نیز  فاضالب  شبکه  بحث  افزود:  او 
مشخص  بارندگی ها  اولین  در  که  است 
استان  جوانان  اشتغال  بحث  و  می شود 
خوزستان نیز مشکل دیگری است. اشتغال 
بگیرد. قرار  رئیسی  توجه  مورد  باید  جوانان 

واکنش ایران به حوادث 
تروریستی اخیر در فرودگاه کابل

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مراتب تاثر شدید 
خود از حوادث تروریستی ۴ شهریورماه از جمله در 

فرودگاه کابل را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، با محکوم کردن 
نوع  هر  و  افغانستان  بی دفاع  مردم  دادن  قرار  هدف 
عملیات تروریستی که در آن زنان و مردان و جوانان و 
خردساالن مورد حمله قرار می گیرند، اظهار امیدواری 
کرد: با تشکیل هرچه سریعتر دولتی فراگیر در کابل، 
ارگانها و نهادهای مسئول وظایف خود را در صیانت از 

جان و مال مردم عهده دار شوند.
براساس این گزارش طبق اعالم برخی از منابع خبری 
و  کشته  نفر   ۶۰ از  بیش  تروریستی  حوادث  این  در 

بیش از ۱5۰ نفر زخمی شده اند.  
پنتاگون نیز در بیانیه ای اعالم کرده است که دو عامل 
به  منجر  هدف گرفتند که  را  فرودگاه کابل  انتحاری 
آمریکایی و زخمی شدن ۱۸  کشته شدن ۱۳ سرباز 
افغانستان شده است.   نیروهای آمریکا در  از  تن دیگر 
داعش مسئولیت این حوادث تروریستی را بر عهده 

است. گرفته 

سفیر سابق آمریکا در افغانستان :

جنگ اصلی در راه است
رایان کراکز سفیر سابق واشنگتن در افغانستان 
روز جمعه در پی کشته شدن ۱۳ نیروی نظامی 
آمریکا در انفجارهای کابل هشدار داد که جنگ 
علیه نیروهای آمریکایی هنوز آغاز نشده و باید 
انتظار خشونت های بیشتری را داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، رایان کراکز که ریاست سفارت 
آمریکا در کابل را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ و از 
۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بر عهده داشته است، در مصاحبه 
نیروهای  ان گفت: خروج  ان  با شبکه سی 
شدن  جسورتر  باعث  افغانستان  از  آمریکا 
شبه نظامیان در دیگر کشورها شده است و 
اتفاقاتی که هم اکنون در حال رخ دادن در 
افغانستان است  به دیگر کشورها نیز سرایت 
می کند. او افزود: جنگ اصلی هنوز آغاز نشده 
و در راه است، روند خروج نیروهای خارجی 
های  به گروه  عظیمی  روحیه  افغانستان  از 
رادیکال های اسالمی در همه جا داده است، 
القاعده، داعش و طالبان پاکستانی آنها در حال 
جان گرفتن هستند.  کراکز با انتقاد از نحوه 
افغانستان  آمریکایی گفت:  نیروهای  خروج 
به عنوان محل پرورش گروه های تروریستی 
روز  حمالت  مشابه  حمله های  انجام  برای 
پنجشنبه عمل می کند. سخنان کراکز در حالی 
عنوان می شود که عصر روز پنجشنبه دو بمب 
گذار انتحاری و چندین فرد مسلح به جمعیت 
انبوه در مقابل فرودگاه کابل حمله کردند. در 
این حمالت تاکنون ۷۲۰ نفر غیر نظامی افغان 
شده  آمریکایی کشته  نظامی  نیروی   ۱۳ و 
و بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر دیگر مجروح 
شدند. گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه در 
حساب کاربری  خود در تلگرام رسمًا مسئولیت 
انفجارهای تروریستی فرودگاه کابل را به عهده 

گرفت.

در تماس تلفنی نماینده عالی سیاست 
خارجی اروپا با وزیر خارجه اعالم شد

تاکید بورل بر اعالم تاریخ 
تهران برای نشست وین 

نماینده  بورل،  جوزپ  جمعه  روز  تلفنی  تماس  در 
حسین  با  اروپایی  اتحادیه  خارجی  سیاست  عالی 
امور  وزیر  انتخاب  تبریک  ضمن  او  امیرعبداللهیان، 
گسترش  برای  اروپایی  اتحادیه  آمادگی  خارجه، 
نماینده  اعزام  و  اعالم  را  کشور  این  با  همکاری ها 
عالی اتحادیه برای مراسم  تحلیف ریاست جمهوری 
این  در  اتحادیه  عزم  دهنده  نشان  را  ایران  اسالمی 

دانست. زمینه 
اتحادیه  نقش  به  اشاره  با  بورل  ایسنا،  به گزارش 
به عنوان هماهنگ کننده برجام و گفت وگوهای وین، 
هر  استقرار  برای  اروپایی  اتحادیه  امیدواری  مراتب 
چه زودتر دولت جدید و اعالم تاریخ مورد نظر تهران 

برای نشست بعدی وین را مورد تاکید قرار داد.
او همچنین تحوالت افغانستان را چالش جدید برای 
همکاری های  به  نیاز  بر  و  دانست  جهان  و  منطقه 

تاکید کرد. افغان  زمینه مهاجران  در  جدی 
گفت وگوی  این  در  نیز  عبداللهیان  امیر  حسین 
در  سازنده  تعامل  و  به گفت وگو  تهران  تعهد  تلفنی 
چارچوب دیپلماسی متوازن را مورد تاکید قرار داد و 

یاد کرد. دیپلماسی  ابزار  عنوان  به  مذاکرات  از 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تاکید کرد: برای 
نتایج ملموس و عملی داشته  ای که  ایران مذاکره 
باشد و همراه با تامین حقوق و منافع مردم باشد، 

قبول است. قابل 
خصوص  در  مجلس  مصوب  قانون  عبداللهیان  امیر 
االجر  الزم  ایران  دولت  برای  را  ای  هسته  مسائل 
دانست و افزود: در هر مذاکره ای باید اقدام واقعی 
شود. محرز  تعهداتشان  به  برجامی  مقابل  های  طرف 
را  افغانستان  راه حل  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
تشکیل دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی 
افزود:مردم  و  دانست  باشد،  این کشور  جمعیتی  و 
آینده  برای  خودشان  باید  که  هستند  افغانستان 
تصمیم بگیرند. دکتر امیر عبداللهیان همچنین تاکید 
ایران میزبان بیش از سه و  کرد، جمهوری اسالمی 
نیم میلیون از اتباع افغانستان در ایران است اما موج 
جدید مهاجران  افغانستانی یک موضوع جدی است 
بین  سازمان های  و  دیگر  است کشورهای  الزم  که 
داشته  زمینه  این  در  را  الزم  های  مساعدت  المللی 

باشند.

 امیر جعفری نخستین 
مدال آور ایران در پارالمپیک توکیو

نقره برای وزنه برداری
بازی های  از  روز  در سومین  ایرانی  ورزشکاران 
پارالمپیک توکیو در چهار رشته رقابت کردند که 
به کسب  برداری موفق  وزنه  در  امیر جعفری 

مدال نقره شد.
بازی های  از  روز  سومین  ایسنا،  گزارش  به 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو برای نمایندگان ایران روز 
پرمسابقه ای بود.  آنها در رشته های تیروکمان، 
دوچرخه سواری، بسکتبال با ویلچر و وزنه برداری 
در  توانست  جعفری  امیر  که  کردند  رقابت 
ایران  کاروان  برای  را  نقره  مدال  وزنه برداری 

آورد. بدست 
امیر جعفری در رقابت های دسته منهای ۶5 
کیلوگرم وزنه برداری پارالمپیک توانست  با مهار 
وزنه ۱۹5 کیلوگرم روی سکوی دوم برود. امیر 
جعفری در حرکت اول یکضرب ۱۹5 کیلوگرم را 
به ثبت رساند. ملی پوش کشورمان در حرکت 
دوم که ۱۹۶ کیلوگرم بود، دچار خطا شد. او در 
حرکت سوم هم نتوانست ۱۹۸ کیلوگرم را ثبت 

کند. 
این مدال جعفری، نخستین مدال کاروان  با 
اعزامی کسب شد. بر مبنای ارزیابی کمیته ملی 
پارالمپیک، جعفری مدعی مدال برنز بود که با 

عملکردی بهتر، مدال نقره را به دست آورد

در سال های گذشته در اهواز در 
شرق کارون، تصفیه خانه ای با 
سرمایه گذاری سنگین اجرا شده 
اما شبکه دفع فاضالب به طور 
کامل اجرایی نشده است و در 
مراحل ابتدایی قرار دارد

روز گذشته رئیس دولت سیزدهم به همراه گروهی از وزیران از جمله وزیر نیرو به استان خوزستان که در ماه های گذشته 
محل اعتراضات مردم به کم آبی بود، سفر کرد. در این سفر وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون  طرح آب رسانی غدیر که بر اساس 
آن به 1۸ شهر استان خوزستان آب می رسیده، متوقف شده است اظهار کرد:»کیفیت آب به ویژه در سال های کم بارش 
مناسب نیست بنابراین پیش بینی شده بود منبع و مخزن آب از کرخه  به سد دز تغییر پیدا کند.« او توضیح داد که قرار 

شده است با روش میانبر آب با کیفیت دز به ایستگاه پمپاژ ام الدبس برسد و وارد شبکه شود.

با توجه به سطح باالی آب 
در شهرهای خوزستان دفع 

فاضالب به خوبی انجام نمی شود 
بنابراین باید در تمام شهرها، 

تصفیه خانه های مدرن و به روز به 
همراه شبکه های دفع آب داشته 

باشیم

است  هفته  یک  از  بیش  یک حقوقدان گفت: 
که از بازداشت چند وکیل و فعال مدنی گذشته 
گفته  مدنی  فعاالن  و  وکال  اتهامی  عنوان  و 
نشده است؛ بی خبر گذاشتن افکار عمومی امر 
شایسته ای نیست و موجب تعبیر و تفسیرهای 
مختلفی می شود. به گزارش ایلنا، کامبیز نوروزی 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به بازداشت 
هفت نفر از وکالی دادگستری، اظهار کرد: متأسفانه 
بیش از یک هفته است که از بازداشت چند وکیل 
و فعال مدنی گذشته است و اخبار رسمی در مورد 
علت بازداشت این افراد منتشر نشده است. عنوان 
اتهامی این افراد گفته نشده و اینکه توضیح داده 
نشده که این اشخاص چه عملی مرتکب شده اند 
که متهم شدند. این حقوقدان افزود: فعاالن مدنی 
و وکال افرادی هستند که جامعه نسبت به آنان 
حساس است و اخبار آنها را دنبال می کند. بی خبر 
گذاشتن افکار عمومی امر شایسته ای نیست و 

موجب تعبیر و تفسیرهای مختلفی می شود. 
او گفت: یک خبر به صورت غیر رسمی گفته شده 
که ظاهراً  این وکال و فعاالن مدنی در مورد کیفیت 
واکسیناسیون کرونا قصد شکایت داشتند؛ این 
خبری است که به صورت غیر رسمی منتشر شده 
و گفته می شود که بازداشت این افراد مرتبط با 
این موضوع است. اگر واقعا بازداشت این افراد 
فعلی  مقررات  و  قوانین  با  باشد،  دلیل  این  به 

سازگار نیست.  نوروزی ادامه داد: اصل ۳۴ قانون 
اساسی دادخواهی را حق آحاد ملت دانسته است 
و دادگستری مرجع تظلمات است و هر کسی 
می تواند دادخواهی کند و افراد هم در برابر قانون 
و  نیست  جرم  شکایت کردن  هستند.  یکسان 
تشکیل  به شکایات  رسیدگی  برای  دادگستری 
اخبار  زمانی که  تا  تصریح کرد:  او  است.  شده 
رسمی منتشر نشود،  طبیعی است که ما آنچه 
را که در مجامع خبری حمل بر صحت کنیم و 
بگوییم که علت بازداشت اینها همین بوده است 
که در مجامع خبری گفته می شود. این حقوقدان 
ضمن اشاره به اطالع رسانی قوه قضائیه، گفت: 
زمانی که آقای محسنی اژه ای در مقام سخنگوی 

قوه قضائیه عمل می کردند، ما گردش اطالعات 
بهتری را شاهد بودیم. آقای اژه ای در مقام سخنگو 
تا حدی در روشن کردن مسائل برای افکار عمومی 
موثر بود. به جاست که ایشان در مقام رئیس 
روابط  مانند  ذی ربط  ادارات  از  نیز  قوه قضائیه 
عمومی بخواهند که همان روش را ادامه دهند 
و اطالعات مورد نیاز جامعه را به موقع به مردم 
بدهند. امروز نیز علت بازداشت این وکال و فعاالن 
مدنی می طلبد که قوه قضائیه اتهام این افراد را 
اعالم کند و بگوید که این اشخاص چه رفتاری 
کردند که مستحق تعقیب کیفری شدند و دلیل 
بازداشت آنها چه بوده است و به این ترتیب به 

روشن شدن افکار عمومی کمک کنند

نوروزی:

عنوان اتهامی وکال و فعاالن مدنی گفته نشده است

قضا

حداقل تا کیلومتر ۱۰ جاده 
آرامستان، هیچ گونه مشکل و 
معارضی برای اجرای خطوط 
انتقال آب و برق نداشتیم؛ 
ضمن اینکه مشکالت ملکی 
و معارض، در روزهای آخر و 
در محدوده زمین آرامستان 
به وجود آمد

اجرای  آغاز  از  شهرداری کرمان،  سرپرست 
خطوط انتقال آب و برق به آرامستان جدید 

»بهشت کریمان« خبر داد.
پور اسماعیلی  محسن  ایمنا،  گزارش  به 
گفت: از آنجا که در آرامستان قدیمی شهر 
کرمان، دیگر جایی برای دفن اموات نبود، 
تعیین   سال های گذشته  از  آرامستانی که 
تکلیف و مشخص شده بود، با تمام تاخیرها 
و اختالفات مالکیتی که وجود داشت، در دوره 
پیشین شورای اسالمی شهر کرمان افتتاح 
شد، اما افتتاح آرامستان یک موضوع بود 
و بهره برداری و استفاده مردم از آرامستان، 

دیگر. موضوعی 
او با اشاره به شروع دفن اموات در آرامستان 
افتتاح  علی رغم  گفت:  کریمان«  »بهشت 
اجرای  جمله  از  الزم  اقدامات  آرامستان، 
انتقال آب و برق انجام نشده بود؛  خطوط 
بنابراین، اجرای حدود ۱۳ کیلومتر خط انتقال 
برق و انتقال آب برای آبیاری فضای سبز 
بود. ضروری  »بهشت کریمان«،  آرامستان 

سرپرست شهرداری کرمان افزود: بنابراین، 
کار  اول  روز  از  که  اولویت هایی  از  یکی 
دنبال  شهرداری کرمان  سرپرست  به عنوان 
»بهشت  آرامستان  آماده سازی  کردم، 
با حضور فرماندار محترم  بود که  کریمان« 
کرمان، از آرامستان بازدید کردیم و جلساتی 
به  اینکه  ضمن  داشتیم؛  این خصوص  در 

دستگاه های مربوط هم گزارشی ارسال کردیم 
که شرایط آرامستان جدید، مناسب نیست.
باید تمام  اینکه  بر  با تأکید  پور اسماعیلی 
توان و امکانات شهرداری را در یک مقطع 
زمانی کوتاه مدت به کار می گرفتیم تا شرایط 
الزم را در آرامستان جدید فراهم کنند، گفت: 
آرامستان  در  الزم  شرایط  و  امکانات  باید 
»بهشت کریمان« فراهم شود تا شهروندانی 
که برای دفن اموات خود در آرامستان حاضر 
ناراحتی و نگرانی به دلیل  می شوند، به جز 
دیگری  دغدغه  خود،  عزیز  دادن  دست  از 

باشند. نداشته 
آرامستان  افتتاح  زمان  در  اینکه  بیان  با  او 
»بهشت کریمان«، برای روشنایی آرامستان، 
تعدادی ژنراتور و برای تامین آب هم، منبع 
قرار  وقتی  گفت:  است،  شده  نصب  آب 
است این آرامستان تا 5۰ سال آینده شهر 
کرمان را پوشش دهد، ابتدا باید آب و برق 
آرامستان تامین می شد. سرپرست شهرداری 
کرمان تاکید کرد: حداقل تا کیلومتر ۱۰ جاده 
آرامستان، هیچ گونه مشکل و معارضی برای 
نداشتیم؛  برق  و  انتقال آب  اجرای خطوط 
ضمن اینکه مشکالت ملکی و معارض، در 
روزهای آخر و در محدوده زمین آرامستان 
زودتر  خیلی  باید  بنابراین،  آمد؛  به وجود 
خطوط انتقال آب و برق را با هزینه بسیار 

کمتر اجرا می کردیم.

آغاز دفن اموات در قبرستان تازه شهر کرمان
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 سازمان جنگل ها
 رئیسی قاطع و 

فسادناپذیر می خواهد
سازمان  راس  در  که  مدیری  منظور  این  به 
جنگل ها قرار می گیرد باید تخصصش در زمینه 
اکولوژی و اکوسیستم را  بوده،  منابع طبیعی 
بشناسد و در کنار آن تجربه کار اجرایی داشته 
باشد. سازمان جنگل ها سازمانی است که دارای 
میراث کارشناسی است، با این حال متاسفانه 
شده  وارد  لطماتی  هویت کارشناسی  این  به 
است. در سازمان جنگل ها در مقاطعی شورای 
عالی مرتع،  جنگل و خاک اثرگذار بود  اما به 
دست  از  را  خود  اثرگذاری  شورا  این  تدریج 
داده است. همچنین گرچه سازمان جنگل ها 
در حد معاونت وزیر است اما شبکه مدیریتی 
به  وزارتخانه  یک  حد  در  سطح کشور  در  آن 
اداره کل و در  حساب می آید. در تمام کشور 
شهرستان ها دو سه واحد نظارتی و حفاظتی 
و ادارات را داریم ، بنابراین فردی که قرار است 
در راس این سیستم باشد باید بتواند از این 
توان بهره بگیرد.  دو. توان اجرایی، مدیریتی 
را   ایران  اگر وسعت  باشد:  قاطعیت داشته  و 
۱۶۸ میلیون هکتار در نظر بگیریم ۳۰ میلیون 
هکتار آن شامل شهرها،  زمین های کشوری و 
مدیریت  تحت  بقیه  و  است  صنعتی  اراضی 
حفاظت،  برای  باید  جنگل هاست که  سازمان 
در  این  اقدام کند،  آنها  از  بهره برداری  و  احیا 
حالی است که تمام دستگاه های دولتی و سایر 
و بخش خصوصی چشم  اشخاص  و  نهادها 
طمع به این عرصه دارند. بنابراین رئیس این 
سازمان در عین اینکه معاون وزیر است باید 
در مقابل خواسته های وزیر جهاد کشاورزی و 
سایر وزارتخانه ها از این میراث گرانقدر نگهبانی 
کند. ما سال ها از این موضع دفاع می کردیم 
که این سازمان در حد وزارتخانه است زیرا باید 
از حریم مهمی  تا  باشد  را داشته  این قدرت 
که در اختیار دارد حفاظت کند. متاسفانه طرح 
کاداستر که باید بعد از ملی شدن اراضی در 
سال   ۶۰ از  بعد  هنوز  می شد  اجرایی  کشور 
این  ضعف  نشان دهنده  نرسیده که  پایان  به 
سیستم است. اگر همه زمین ها سند داشته 
این  به  نمی تواند  نهادی  یا  فرد  هیچ  باشند 
راحتی روی آن دست بگذارد. از این رو رئیس 
جدید سازمان جنگل ها باید طرح های مدیریتی 
برای تمام این عرصه هایی که تحت مدیریتش 
چارچوب  در  مدیریت  تا  باشد  داشته  است 
این طرح ها انجام شود. همچنین قرار بود از 
جنگل های  برای  جایگزین  طرح  سال ۱۳۹۶ 
تهیه  طرح  این  تاکنون  شود که  ارائه  شمال 
مردم  مشارکت  به  سه.  است.  نشده  ارائه  و 
باشد:  داشته  باور  طبیعی  منابع  مدیریت  در 
پیش از ملی شدن اراضی، عرصه های جنگلی،  
مرتعی و بیابانی کشور به شکل خرده مالکی یا 
قانون  با  می شد که  مدیریت  خوانین  توسط 
ملی شدن ، مدیریت آنها به دولت واگذار شد. 
مدیریت دولتی طی دهه ها موفق عمل نکرده و 
همین امر سبب شده بحث مدیریت مشارکتی 
می شود.   مطرح  مدیران  از  بسیاری  سوی  از 
رئیس جدید سازمان جنگل ها باید به مشارکت 
مناطقی که  بداند  و  باشد  داشته  باور  مردم 
اختیار سازمان جنگل هاست قرن ها  امروز در 
توسط مردم مدیریت شده است. در این راستا 
مدیریت می تواند توسط مردم محلی بوده و 
سازمان نقش پشتیبانی علمی و فنی را داشته 
باشد. توجه داشته باشیم که مشارکت را باید 
فراتر از پیمانکاری و کارگری جامعه محلی باید 
بومی خود  آنها در کنار دانش  در نظر گرفت. 
نسل جدید تحصیل کرده را دارند که می توانند 
با تلفیق دانش روز و دانش بومی حفاظت را 
به بهترین شکل انجام دهند. سازمان جنگل ها 
داشته  حضور  ناظر  عنوان  به  می تواند  هم 
آنچه  و  پشتیبانی  را  درست  فعالیت های  و 

نادرست است را اصالح کند.
سازمان  جدید  رئیس  مورد  سه  این  کنار  در 
جنگل ها باید با فساد مبارزه کرده و نگذارد در 

سیستم فساد رشد و نمو پیدا کند. 

آتش زدن عامدانه تاالب 
انزلی برای تصرف زمین ها

زیست گیالن  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
را  انزلی  تاالب  در  نیزار  عامدانه  زدن  آتش 
آغازی برای تصرف زمین های تاالبی دانست.
ساسان اکبری پور با اشاره به آتش سوزی روز 
چهارشنبه در 5 هکتار از نیزارهای تاالب انزلی 
در روستای شانگهای پرده گفت: یگان حفاظت 
محیط زیست گیالن به تنهایی قادر به پیشگیری 
نیست و نیازمند برپایی گشت های مشترک با 
آب  جهاد کشاورزی،  طبیعی،  منابع  همکاری 
منطقه ای و توجه بیشتر مراجع قضایی است.
اکبری پور گفت: اگرچه آتش زدن زمین ها جرم 
است و ۶ تا ۲ سال حبس دارد اما خشک شدن 
بخش هایی از تاالب انزلی سودجویان را برآن 
می دارد تا با آتش زدن زمین های تاالبی شرایط 
تصرف این زمین ها را برای شالیکاری، استخر، 
همکاری  صورت  در  آورند.  فراهم  درختکاری 
نکردن این دستگاه ها شاهد تکرار این موضوع 

خواهیم بود.

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری که رئیسش 
معاون وزیر جهاد است، در دهه ۹۰، دست کم 
5 سکاندار مختلف داشته. اکنون روزهای پایانی 
ریاست مسعود منصور است و هنوز معلوم نیست 
به  سیزدهم  دولت  در  سازمان  این  سرنوشت 
دست چه کسی خواهد افتاد. او از فروردین ۹۹ کار 
را در سازمان جنگل ها شروع کرد. پیش از او، در 
آذر ۹۶ خلیل آقایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی 
به عنوان رئیس سازمان منصوب و در آبان ۹۸ به 
اتهام ارتشا بازداشت شد. در این مدت تا آمدن 
منصور، خسرو شهبازی، سرپرستی این سازمان 

را بر عهده داشت.
که  است  کارشناسانی  از  میرقاسمی  ابوالفضل 
تجربه حضور در این سازمان را دارد، در پروژه های 
در  با کار  و  همکاری کرده  بین المللی  مختلف 
سازمان های مردم نهاد هم بیگانه نیست. او در 
گفت وگو با »پیام ما« شرحی از تاریخچه سازمان 
جنگل ها می دهد: »سازمان جنگل ها بخشی از 
ساختار وزارت منابع طبیعی پیشین است. اواخر 
این  از  زیست  و محیط  دهه ۱۳۴۰ که شیالت 
وزارتخانه جدا شد، بخش باقی مانده وزارتخانه به 
سازمان جنگل ها و مراتع تغییر نام داده شد و 
بعدتر معاونت آبخیزداری )که برای مدتی از آن 
جدا شده بود(، بار دیگر به آن ملحق شد تا بشود 
»سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور«. 
این سازمان حاکمیتی باید بر روند حفظ، احیاء، 
اصالح، توسعه و بهره برداری اصولی از ۸۳ درصد 
نظارت  است،  دولت  اختیار  در  که  اراضی کشور 

کند.« به گفته او این سازمان جدا از نظارت، در 
ُبعد اجرا، مدیریت و اجرای طرح های مدیریتی 
نظیر جنگلداری، مرتعداری، آبخیزداری، مقابله با 
بیابان زایی، حفاظت و حمایت و ... حضور دارد. 
»نمونه ای از این اقدامات اجرایی شامل اطفای 
حریق، ممیزی اراضی و مشخص کردن محدوده 
اراضی ملی و مستثنیات، مقابله با آفات، کنترل 
فرسایش خاک، حفظ آب و خاک است، عالوه 
دارد که  مهندسی  و  فنی  دفتر  سازمان  آن،  بر 
مباحثی مانند کاربرد علوم نقشه برداری، سنجش 
 )GIS( از دور و سیستم های اطالعات جغرافیایی
و.. را دنبال می کند. سازمان در موضوع قوانین و 
مقررات هم با چالش هایی در زمینه تداخل قوانین 
مرتبط با معادن و منابع طبیعی مواجه است که 
کارشناسان به دنبال رفع آنها هستند ولی البی 

معدن بسیار قوی تر است.«

رئیس جدید از سیاسی کاری بپرهیزد
از نگاه شاهرخ جباری ارفعی، عضو پیشین 
شورای عالی جنگل، حضور روسای مختلف در 
بازه های زمانی کوتاه، شیرازه مدیریتی این سازمان 
را از بین می برد. او به »پیام ما« می گوید: »در 
تغییرات مدیریتی، آنچه در روی صحنه مشاهده 
شده مواردی از قبیل اختالف نظر با وزیر محترم 
جهاد کشاورزی، تخلفات رئیس سازمان و ادامه 
خدمت در مسئولیت دیگری بوده است. بدیهی 
شیرازه  بار  یک  سال  دو  تغییرات  این  است 
در  به خصوص  برد،  خواهد  بین  از  را  مدیریت 
شرایطی که ساختار اداری ما به شدت قائم به 

شخص است و باعث سستی جایگاه معاونان 
استانی می شود. طبق  و  و مدیران کل ستادی 
معمول رئیسان جدید تعدادی را با خود به همراه 
می آورند و چون جایگاه های سازمانی باالیی به 
یا  شده  منزوی  یا  قبلی ها  می شود؛  داده  آنان 

سازمان را ترک می کنند.«
رئیس جدید سازمان جنگل ها باید چه مولفه هایی 
»رئیس  می گوید:  جباری ارفعی  باشد؟  داشته 
سازمان باید از مدیران تراز اول کشور باشد. حتی 
اگر تخصص منابع طبیعی هم نداشت، مانعی 
ندارد؛ مشروط بر اینکه معاونانی متخصص، آگاه 
و دارای سابقه مثبت و روشن به کار گرفته شود. 
او همچنین باید حیثیت حرفه ای را مورد نظر قرار 
داده و به اهداف چهارگانه سازمان شامل حفاظت، 
احیا، توسعه و نهایتا بهره برداری از منابع طبیعی 

کشور وفادار باشد و از سیاسی كاری بپرهیزد.«

چه کسی رئیس سازمان جنگل ها 
نباشد؟

از سوی دیگر میرقاسمی معتقد است چنانچه 
رئیس جدید سازمان جنگل ها از بدنه این سازمان 
و مدیران آن نباشد، با دو آسیب مواجه خواهیم 
بود؛ یکی از بین رفتن  انگیزه ارتقای شغلی در 
بین مدیران میانی و دیگری اینکه رئیس جدید 
باید زمان زیادی صرف کند تا با وظایف دفاتر و 
روال کاری آنها و چالش های موجود آشنا شود. 
میرقاسمی اضافه می کند: »کسانی که در بدنه 
این سازمان کار می کنند با حساسیت های آن آشنا 
هستند. ما فرصت آزمون و خطا نداریم و باید از 

مدیران کارآمد در این حوزه بهره بگیریم.« او ادامه 
می دهد: »انتخاب استادان دانشگاه و محققان 
هم نامناسب است. آنها بیشتر به واسطه کارهای 
علمی و پژوهشی خود کمتر با مشکالت اجرایی 
آشنا هستند و معموال انتظار برقراری رابطه استاد-
باعث  همین  دارند.  محیط کار  در  را  شاگردی 
موفقی  نتوانند کارنامه  عمل  میدان  در  می شود 

داشته باشند.«

ویژگی های ضروری رئیس سازمان
آشنایی با قوانین و مقررات زمین از جمله 
مواردی است که میرقاسمی برای ریاست جدید 
سازمان جنگل ها الزم می داند و می گوید: »با توجه 
به مافیایی که در این حوزه وجود دارد چنانچه این 
آشنایی وجود نداشته باشد، ممکن است رئیس 
جدید تصمیماتی را اتخاذ کند که بعدها سازمان 
بازرسی و نهادهای امنیتی به ماجرا وارد شوند. 
همچنین از آنجا که منابع طبیعی فضایی برای 
رانت ایجاد می کند، رئیس جدید، عالوه بر تعهد و 
پاکدستی، نباید وام دار هیچ جناح و حزبی باشد و 
فقط باید برای حفظ و بهره برداری اصولی و پایدار 

از منابع اراضی تالش کند.«
به اعتقاد او رئیس جدید سازمان جنگل ها باید 
سابقه مدیریت در این سازمان را داشته باشد؛ 
این سابقه، توان سنجش عملکرد پیشین رئیس 
را فراهم می کند. همچنین از آنجا که این سازمان 
چندین معاونت، ۲۲ دفتر و ۳۳ مدیرکل استانی 
سابقه ای  چنین  جدید،  رئیس  چنانچه  دارد، 
نداشته باشد، در مدیریت و برقراری ارتباط موثر با 

این مدیران و معاونان با چالش های جدی مواجه 
می شود.

رویکرد پلیسی جواب نمی دهد
توجه  درباره  طبیعی  منابع  این کارشناس 
به رویکردهای جدید حفاظتی هم می گوید: »از 
دهه ۱۳۴۰ تاکنون دیدگاه های جهانی نسبت به 
حفاظت تغییر کرده است. نگاه بسته به منابع 
یک  باید  هم  مردم  به  بی اعتمادی  و  طبیعی 
فرآیند  باید  جدید  رئیس  شود.  متوقف  جایی 
جامعه  واقعی  مشارکت  جلب  و  اعتمادسازی 
محلی و بخش خصوصی را در حوزه های حفظ، 
احیاء و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی را پیش 
ببرد.« به گفته او تجربه شش دهه گذشته نشان 
داده است که رویکرد پلیسی، تحکمی و باال به 
پایین جواب نمی دهد. »ما در دو دوره "گارد جنگل" 
داشتیم و االن "یگان حفاظت" داریم؛ با این حال 
چون سرمایه اجتماعی ضعیف و تعلق خاطر مردم 
به منابع طبیعی کمتر شده، شاهد تخریب بیشتر 
هستیم. از این رو باید با اصالح ساختار و قوانین، 
نمایندگان جامعه محلی، انجمن ها و تشکل های 
و  تصمیم سازی  فرایندهای  تمام  در  نهاد  مردم 

سیاستگ ذاری دخیل باشند.«
او همچنین می گوید: »رئیس جدید نمی تواند 
در همه حوزه ها مانند جنگل، مرتع، بیابان و ... 
نظرات  از  بتواند  باید  بنابراین  باشد،  متخصص 
کارشناسان بهره گرفته و مدیران میانی را در فرآیند 
تصمیم گیری و تصمیم سازی درگیر کند، ضمن 
اینکه تعامل خوبی با جامعه مدنی و انجمن های 
تخصصی داشته باشد تا با شنیدن دیدگاه های 

مختلف بهترین تصمیم را بگیرد.«
میرقاسمی، سازمان جنگل ها را سازمانی می بیند 
که گوشه رینگ قرار گرفته و به همه )مجلس 
او  است.  بدهکار  دولت(  مختلف  بخش های  و 
می گوید: »متاسفانه این سازمان در یک موضع 
سازمان  این  زمانی  است،  گرفته  قرار  انفعالی 
می تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد که 
سایر نهادها و سازمان ها مانند بخش های مختلف 
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه 
نیروی  دادگستری،  و  قضائیه  قوه  بودجه،  و 
تعاون،  صمت،  نیرو،  وزارتخانه های  انتظامی، 
علوم  پرورش،  و  آموزش  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
و تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و .. کار 
خود را درست انجام دهند. زمانی که جامعه با 
بحران اقتصادی مواجه است، طبیعی است که 
بوته کنی  و  بی رویه  چرای  سراغ  محلی  جامعه 
برای تامین علوفه می رود. اگر ما بتوانیم از طریق 
توسعه فعالیت هایی چون زنبورداری، نوغان داری، 
گیاهان  کشت  و  صنایع دستی  طبیعت گردی، 
دارویی معیشت های مکمل یا جایگزین ایجاد 
کنیم، فشار بر منابع طبیعی کم می شود اما اجرای 
این موارد، به تنهایی از عهده سازمان جنگل ها بر 
نمی آید و باید با همکاری بین بخشی و حمایت 
سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی محقق شود.«
این کارشناس منابع طبیعی در پایان می گوید: 
دستگاه  است که ۱۰  به شکلی  »شرایط کنونی 
می کنند  تخریب  را  طبیعی  عرصه های  اجرایی 
و یک دستگاه باید آن عرصه ها را حفاظت کند. 
دیگری  دستگاه  می کاود،  معدن  دستگاه،  یک 
انتقال  خطوط  یکی  می سازد،  صنعتی  شهرک 
برق ایجاد می کند و سازمانی به دنبال انتقال آب 
است و نظایر آن. ولی انتقادات به سمت سازمان 
جنگل هاست. تمام دستگاه ها باید با هم همکاری 
کنند تا ظرفیت سازی برای توسعه پایدار تحقق 
یابد و مشکالت منابع طبیعی مرتفع شود.« او 
انتخاب فردی متخصص و  با  امیدوار است که 
متعهد از بدنه خود سازمان، از ظرفیت های این 
و  بهینه  استفاده  اجرایی  و  حاکمیتی  سازمان 
اثربخش شود، منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه 
توسعه  و  حفاظت شده  پیش  از  بیش  کشور، 
یابد و تحت بهره برداری اصولی، پایدار، تاب آور و 

مشارکتی قرار گیرد.

  کارشناسان در گفت وگو با »پیام ما« درباره انتخاب رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سیاست های این سازمان می گویند

رویکرد پلیسی در حفاظت تغییر کند
جباری ارفعی: رئیس سازمان باید از مدیران تراز اول کشور باشد و معاونانی متخصص و آگاه به کار بگیرد

ابوالفضل میرقاسمی: فرصت آزمون و خطا نداریم و باید از مدیران کارآمد در این حوزه بهره بگیریم

ابوالفضل میرقاسمی: انتخاب 
استادان دانشگاه و محققان 

هم نامناسب است. آنها بیشتر 
به واسطه کارهای علمی و 

پژوهشی خود کمتر با مشکالت 
اجرایی آشنا هستند و انتظار 

برقراری رابطه استاد-شاگردی 
را در محیط کار دارند. همین 

باعث می شود در میدان عمل 
نتوانند کارنامه موفقی داشته 

باشند

فرقی نمی کند جنگل آتش بگیرد، برای معدنی مجوز صادر یا جاده ای احداث شود، در همه این موارد تیر پیکان انتقاد جامعه به سمت 
سازمان حفاظت محیط زیست می رود. این در حالی است که جمع مناطق تحت مدیریت آن سازمان، اندکی از 10 درصد بیشتر است 
و در مقابل، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیریت بسیاری از عرصه ها که در آن ها فعالیت توسعه ای انجام می شود را 
به عهده دارد. در این روزها که همه نگران انتخاب رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست هستند، کمتر گروهی دلواپس انتخاب 
رئیس برای سازمان جنگل هاست؛ سازمانی که در دولت قبل، چندین تغییر مدیریتی را تجربه کرد و یکی از نگرانی های همیشگی درباره 

آن مساله زمین خواری، فساد مالی، سو مدیریت و ... است.

اکنون روزهای پایانی ریاست 
مسعود منصور است و هنوز 
معلوم نیست سرنوشت این 
سازمان در دولت سیزدهم به 

دست چه کسی خواهد افتاد. او 
از فروردین ۹۹ کار را در سازمان 

جنگل ها شروع کرد. پیش از 
او، در آذر ۹۶ خلیل آقایی به 

ریاست سازمان منصوب و در 
آبان ۹۸ به اتهام ارتشا بازداشت 
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| فاطمه باباخانی |

کل  اداره  بینی  پیش  و  توسعه  معاون 
این  گفت:  اصفهان  استان  هواشناسی 
استان امسال یکی از کم بارش ترین سال ها 
در ۱5 سال اخیر را تجربه کرد و این شرایط 
تا نیمه اول پاییز ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
میانگین  اینکه  بیان  با  حاجی بابایی  نوید 
)مهر  آبی  سال  ابتدای  از  استان  بارشی 
تا یکم شهریور ماه ۱۰۹ میلی متر   )۱۳۹۹
است، به مهر گفت: »استان اصفهان امسال 
و  درصد   ۳5 سال گذشته  با  مقایسه  در 
نسبت به بلند مدت ۳۰ درصد کمبود بارش 
دارد و برپایه آمار موجود سال جاری یکی 
از کم بارش ترین سال های اصفهان در ۱5 

سال اخیر بوده که سپری کردیم.«
او ادامه داد: »شدت کم بارشی در مناطق 
غربی و سرچشمه های آبی زاینده رود بیشتر 
آبی  سال  طوری که  به  می شود  مشاهده 
جاری بارندگی در کوهرنگ سرشاخه اصلی 
حوضه زاینده رود ۴۰ درصد کمتر از نرمال 

است.«
معاون توسعه و پیش بینی اداره هواشناسی 
اصفهان عنوان کرد: شرایط کم بارشی و باال 
بودن میانگین دما نسبت به نرمال که در 
مدت ۱۰ ماه اخیر از زمستان ۱۳۹۹، بهار و 
تابستان امسال به طور مداوم ادامه داشته، 
تبخیر  افزایش  آب،  منابع  سبب کاهش 

تشدید شرایط کم آبی  و  آب های سطحی 
شده است.

هوای  دمای  اینکه  بیان  با  حاجی بابایی 
استان در ۱۰ ماه گذشته بین یک تا دو درجه 
سانتی گراد نسبت به نرمال افزایش یافته 
مناطق  در  دما  افزایش  اضافه کرد:  است، 
 ۲ بین  رود  زاینده  سرشاخه های  و  غربی 
این  بوده که  نرمال  از  فراتر  درجه  سه  تا 
باعث کاهش پوشش برف در مناطق  امر 
و  رطوبت خاک شده  کوهستانی، کاهش 
تشدید شرایط خشکسالی و تنش آبی در 

است. ۱۴۰۰ شده  زراعی ۱۳۹۹-  سال 
خشکسالی  شدت  اینکه  به  اشاره  با  او 
کوتاه مدت و بلند مدت در اصفهان افزایش 
یافته و مناطق وسیعی از استان را فرا گرفته 
است، ابراز داشت: هم اکنون ۹۰ درصد از 
مساحت استان درگیر خشکسالی متوسط 
تا بسیار شدید است که خشکسالی بسیار 
را  اصفهان  شرق  و  مرکزی  مناطق  شدید 

می شود. شامل 
به گفته او پایه آخرین الگوهای هواشناسی، 
وقوع بارش های پاییزی در استان ۱۴۰۰ در 
زمان موعد که آبان ماه است اتفاق نخواهد 
دوره  پیش بینی می شود  رو  این  از  افتاد. 
خشکسالی و شرایط کم بارشی تا نیمه اول 

پاییز ادامه داشته باشد.

تجربه بیشترین کم بارشی 15 سال 
اخیر در اصفهان

پایش

آغاز فصل نوین اکتشاف در چادرملو 

کمبود سنگ آهن برای تولید فوالد، چالشی 
است که کارشناسان حوزه معدن، همواره 
نسبت به آن هشدار می دهند و معتقدند که 
ایران هرچه زودتر باید به سمت اکتشافات 

عمقی حرکت کند. 
تجهیزات  نبود  که  است  حالی  در  این 
شناسایی  برای  حفاری  روز  به  و  کارآمد 
دیگر  و  آهن  سازی  کانی  پتانسیل های 
عناصر و مواد معدنی در عمق، یکی از اصلی 

اکتشافی در کشور است  ترین مشکالت 
که باعث شده برنامه تولید خوراک برای 
فوالدسازان از برنامه ترسیم شده برای افق 

۱۴۰۴ عقب بماند.
بزرگ  شرکت های  از  برخی  تمرکز  با  اما 
معدنی در کشور بر موضوع اکتشاف، فصل 
نوینی در اکتشافات معدنی ایجاد شده که 
اکتشافات  توسعه  بخش  نوید  تواند  می 
و افزایش تولید کاالهای معدنی در کشور 

و  صنعتی  شرکت  راستا  این  در  باشد. 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  چادرملو  معدنی 
نوسازی و خرید تجهیزات جدید حفاری، 
در اولویت اکتشافی کشور قرار گیرد، اقدام 
عمیق  حفاری  دستگاه   ۱۰ خریداری  به 
کرده است که به تازگی ۲ دستگاه از آن در 
محدوده این شرکت استقرار یافته است. 

در همین زمینه »ناصر تقی زاده« مدیرعامل 
مجتمع  این  اینکه  به  اشاره  با  چادرملو، 

صنعتی و معدنی با حداکثر توان در حال 
انجام  برای  آمادگی  از  است،  فعالیت 
عملیات اکتشافی در تمام پهنه های کشور 

خبر داد.
به گفته تقی زاده با تأمین این دستگاه های 
جدیدی  فاز  وارد  چادرملو  عمیق،  حفاری 
فالت  و   ایران  در  اکتشافات گسترده  از 

مرکزی شده است. 
او با اشاره به این که اصلی ترین اقدام در 
بخش معادن مسأله اکتشاف است، ادامه 
داد:  آمادگی داریم در هر کجای ایران که 
به ما پهنه واگذار شود، عملیات اکتشافی 

انجام دهیم.
به گفته مدیرعامل چادرملو ماشین آالت 
توان  و  دنیا  روز  فناوری  از  که  حفاری 
حفاری و مغزه گیری تا عمق ۲هزار و 5۰۰ 
متر و توان موتور ۳۸۰ اسب بخار برخوردار 
مستقیم  راهبری  بر  نظارت  با  هستند، 
کارشناسان حوزه اکتشاف شرکت چادرملو 
ساخته  سازنده،  شرکت  تولید  فرایند  در 

شده اند.
درون  ادوات  همچنین  افزود:  تقی زاده 
تا  شده اند  انتخاب  به گونه ای  نیز  چاهی 
ریسک عملیات حفاری مغزه گیری عمیق 

را تا حداکثر ممکن کاهش دهند.

»ناصر تقی زاده« مدیرعامل 
شرکت صنعتی و معدنی 
چادرملو از خرید  ۱۰ دستگاه 
حفاری عمیق جدید خبر داد و 
گفت: به تازگی ۲ دستگاه جدید 
در محدوده این شرکت استقرار 
یافته که چادرملو را وارد فاز 
جدیدی از اکتشافات می کند.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2090   | شنبه  6 شهریور 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام مریاث4

مجلس که  پژوهش های  مرکز  تازه  گزارش 
و فرهنگ  آموزش  معاونت مطالعات  توسط 
شکل گیری  فلسفه  شده،  تهیه  مرکز  این 
صنعتی،  انقالب  به  را  شهری  بازآفرینی 
افزایش  و  تکنولوژیکی  پیشرفت های 
جمعیت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن 
بافت های ناکارآمد شهری به نیاز شهروندان، 

است. دانسته  مرتبط 
در ادامه این گزارش آمده: »مفهومی که در 
آن اصولی نظیر نقش حمایت گر و تسهیل گر 
شهری،  مدیریت  محوریت  به  توجه  دولت، 
محور،  محله  رویکرد  وجهی،  چند  رویکرد 
رویکرد تقاضا محور، توجه به بستر فعالیت، 
و  بر توسعه درونی  تاکید  مشارکت مردمی، 
پایدار، اولویت بندی محالت و همچنین توجه 
آن،  بر  مسئله  حل  و  پیشگیری  به  توامان 
حاکم است. در هر روی، این جریان در کشور 

ما نیز عقبه ای قابل توجه دارد.«
که  نکته  این  بیان  با  گزارش  این  در 
و  عمران  تخصصی  مادر  شکل گیری شرکت 
ساختارهای  ایجاد  و  ایران  شهری  بهسازی 
مرتبط با آن در استان ها و شهرداری ها، ریشه 
در پیگیری طرح های بازآفرینی شهری دارد، 
تصریح شده: در قانون برنامه ششم توسعه، 
از این طرح با عنوان »برنامه ملی بازآفرینی 
از  اما یکی  پایدار«، یاد شده است.  شهری 
بازآفرینی  طرح های  در  حیاتی  جنبه های 
شهری، توجه به بافت های تاریخی است که 
هویت  ملت،  یک  فرهنگی  میراث  عنوان  به 
به  توجه  با  می دهند.  شکل  را  شهر  یک 

دنبال  به  رو  پیش  موضوع، گزارش  اهمیت 
پاسخ به این سوال که »ظرفیت های طرح 
تاریخی  بافت های  با  ارتباط  در  بازآفرینی 

چیست«؟ شهری 
از  شهری  بازآفرینی  طرح  دیگر  سوی  از 
بافت های  حوزه  در  ویژه ای  ظرفیت های 
تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیت های 
قوانین و مقررات موجود را می توان در قانون 
حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های 
ملی  سند  شهری،  ناکارآمد  و  فرسوده 
راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های 
شورای  مصوبه  شهری،  ناکارآمد  و  فرسوده 
عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص 
ابالغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی 
۱۶۸ شهر کشور و اصالحیه آن، قانون برنامه 
و  مرمت  از  حمایت  قانون  توسعه،  ششم 
قانون  و  فرهنگی  تاریخی  بافت های  احیای 
بودجه سال ۱۴۰۰، جست وجو کرد. به لحاظ 
اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تاکید 
اساسنامه،  در  تاریخی  بافت های  موضوع  بر 
تاریخی  بافت های  نظرگیری  در  و  راهبردها 
بازآفرینی، بدین  از گونه های  به عنوان یکی 

است. داشته  توجه  موضوع 

 پیشنهادهایی برای استفاده
 از ظرفیت ها

بهره گیری  برای  دیگر  سوی  از  این گزارش 
با  مرتبط  ظرفیت های  از  بیشتر  هرچه 
بافت های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری، 
یکی  است.  کرده  مطرح  را  پیشنهاد  دو 
بافت های  فعلی  وضعیت  کردن  مشخص 

شهری؛  بازآفرینی  طرح های  در  تاریخی 
به  منوط  طرحی  هر  در  روی  پیش  مسلمًا 
روشن سازی دقیق وضعیت فعلی است. به 
از ظرفیت  بهره گیری  راستای  اگر در  عبارتی 
تاریخی  بافت های  زمینه  در  طرح  این 
تحقق  وضعیت  وضوح  به  باید  هستیم 
اهداف و قوانین پیشین روشن شود. اینکه 
اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی 
شهری تا چه حد به بافت های تاریخی تعلق 
گرفته است یا سرانجام طرح ویژه حفاظت 
و احیای بافت های تاریخی فرهنگی به کجا 
همچنان  که  است  ابهاماتی  است،  رسیده 

پابرجاست.
تصریح  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
باید  هم  عملیاتی تر  سطحی  »در  شده: 

تعداد بافت های تاریخی مرمت و احیا شده، 
همچنین  و  یک  هر  برای  هزینه کرد  میزان 
پراکندگی جغرافیایی این بافت ها، مشخص 
شود. روشنگری در این زمینه و پس از آن 
بر  هدفمند  و  دقیق  ریزی  برنامه  پیگیری 
در  می تواند  آمده  دست  به  اطالعات  مبنای 
تاریخی،  بافت های  احیای  و  مرمت  زمینه 

باشد.« راهگشا 
در بخش تجویزی این گزارش هم بیان شده: 
استفاده از ظرفیت های قانونی پیش روی با 
تاکید بر بافت های تاریخی؛ گستردگی وظایف 
بازآفرینی شهری از بهسازی، نوسازی و مقاوم 
خدمات  امکانات  تجهیز  و  توسعه  سازی، 
ارتقای  و  بهسازی  و شهری،  محلی  روبنایی 
زیرساخت محلی و شهری و توسعه فضای 
اقدامات  انواع  از  تقریبًا طیف کاملی  شهری 
نرم افزاری و سخت افزاری و عمرانی را شامل 
می شود که به لحاظ مکانی و جغرافیایی بین 
سکونتگاه  و  فرسوده  بافت  تاریخی،  بافت 

غیررسمی نیز توزیع می شود.
از سوی دیگر این گزارش اشاره می کند، این 
 )5۹( ماده  تدوین  نحوه  است که  حالی  در 
در  سنواتی  بودجه  و  ششم  برنامه  قانون 
این خصوص به گونه ای است که هیچ گونه 
شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد و نظارت 
نمایندگان محترم مجلس فراهم نمی آورد. 
هفتم  برنامه  تدوین  در  است  ضروری  لذا 
ابتدا،  سنواتی  ریزی  بودجه  نیز  و  توسعه 
صورت  به  تاریخی  بافت  حوزه  اعتبارات 
به  توجه  با  تعیین شود و سپس  تفکیکی 
 ۱۶۸ تاریخی  محدوده های  ابالغ  مصوبه 
یک  هر  مطالعات  بر  مبتنی  و  کشور  شهر 
زمان  همراه  به  مورد نیاز  اقدامات  آنها،  از 
بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه 
تاریخی، تبیین  بافت  توانمندسازی  احیا و 
قابل  به حجم  توجه  با  این موضوع،  شود. 
و  شهری  بازآفرینی  حوزه  اعتبارات  توجه 
تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم 
چندان  دو  اهمیت  درصدی(،   ۲۰ )برآورد 
می یابد. همچنین، به نظر می رسد ظرفیت ها 
و فرصت های گردشگری بافت های تاریخی 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد 
در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن 

شود. پرداخته 

 خالهایی درباره بافت های تاریخی
پژوهش های  مرکز  گزارش  اساس  بر 
جایگاه  درباره  کلیدی  نقد  دو  مجلس 
بافت های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری 
رصدهای  نبودن  دقیق  یکی  است.  مطرح 
این  در  عملکرد  نحوه  درباره  گرفته  صورت 
زمینه؛ به عبارتی، اینکه دقیًقا چه تعداد بافت/ 
بنای تاریخی شهری و در کدام نقاط کشور از 
ِقبل طرح بازآفرینی شهری طی این سال های 
مشخص  شده اند  احیا  و  مرمت  متمادی، 
نیز  مرتبط  اسناد  از  برخی  بررسی  نیست. 

تصویر واضحی در این خصوص ارائه نمی کند. 
به گزارش های  به عنوان شاهد مثال می توان 
ششم  برنامه  قانون  درخصوص  عملکرد 
توسعه –با توجه به طرح موضوع بازآفرینی 
شهری در ماده 5۹ این قانون- مراجعه کرد. 
دراین باره دو نوع گزارش  قابل بررسی است؛ 
گزارش های تهیه شده سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی که هر دو گزارش فاقد اطالعاتی دقیق 

ارتباط هستند. این  در 

از سوی دیگر درباره »طرح های ویژه حفاظت 
فرهنگی«  ـ  تاریخی  بافت های  احیای  و 
تصویب  از  سال  دو  حدود  وجود گذشت  با 
قانون »حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری« به نظر 
هنوز تصویر واضحی از عملکرد دستگاه های 
مکلف در قانون در این زمینه موجود نیست.
مورد دوم، بی توجهی به جایگاه وزارت میراث 
است.  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
این در حالی است که به طور صریح در بند 
میراث  سازمان  اساسنامه  قانون   ۲ ماده   ۱۰
شده  تاکید   )۱۳۶۴ )مصوب  فرهنگی کشور 
الزم  طرح های  اجرای  و  »تهیه  که  است 
مرمت  تعمیر،  حفاظت،  حراست،  به منظور 
ارزش  با  مجموعه های  و  بناها  آثار،  احیا  و 
فرهنگی- تاریخی« از جمله وظایف دستگاه 
از دو حیث واجد  این موضوع  متبوع است. 
اهمیت است: اول، تخصص و تولیت مرتبط 
با این امر از جمله دانش و تجربه الزم برای 
است.  این دستگاه  اختیار  در  احیا  و  مرمت 
دوم، اطالع دقیق و تشخیص صحیح اولویت 
و  مرمت  فعالیت های  انجام  برای  مناطق 
احیای بافت های مذکور ضرورت دارد. با این 
به  اگرچه   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  در  همه 
بافت های تاریخی در تعیین اعتبارات به طرح 
بازآفرینی شهری پرداخته شده است اما هیچ 
گونه ردپایی از توجه به جایگاه و نقش آفرینی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری -حتی در 

حد همکاری - دیده نشده است.

در  اتکینز  الفی  خالق  و  سوئدی  تصویرگر 
بریستروم،  گونیال  درگذشت.  سالگی   ۷۹
تصویرگری  و  روزنامه نگار  و  نویسنده 
با  همه  از  بیش  ایرانی ها  برای  سوئدی که 
در  می شد  شناخته  اتکینز  الفی  شخصیت 
رفت. دنیا  از  گوتنبرگ  در  ۷۹ سالگی  سن 
بریستروم،  گونیال  هنرآنالین،  گزارش  به 
شخصیتی  و  بود  محبوب کودکان  نویسنده 
خلق  سوئد  در  ُابری  آلفونس  نام  با  او  که 
نام های  با  مختلف  کشورهای  در  کرد، 
را  او  انگلیسی ها  می شد؛  شناخته  متفاوت 
آلمانی ها هم  و  اتکینز صدا می کردند  الفی 
به این پسربچه که با پدرش زندگی می کرد 
ویلی ویبرگ می گفتند. در مجموع ۲۶ جلد 
از مجموعه کتاب های »الفی اتکینز« منتشر 
کنار  و  گوشه  در  زبان   ۳5 از  بیش  به  و 

شد. ترجمه  جهان 
گوتنبرگ  در   ۱۹۴۲ در  بریستروم  گونیال 
بیش  خود  پربار  زندگی  در  و  آمد  دنیا  به 
جمله  از  نوشت.  برای کودکان  ۴۰ کتاب  از 
و  نویسنده  این  که  جایزه هایی  مهم ترین 
می توان  کرد  دریافت  سوئدی  تصویرگری 
آسترید  بسکو، جایزه معتبر  السا  به جایزه 
لیندگرن و مدال افتخار دولت سوئد اشاره 
الفی  آوردن شخصیت  وجود  به  با  او  کرد. 
بتوانند  که  کودکانی  بود  معتقد  اتکینز 
برای  بهتر  کنند،  درک  را  واقعیت  جادوی 

می شوند. آماده  کردن  زندگی 

استکهلم  به   ۱۹۶۶ سال  بریستروم 
در  را  روزنامه نگاری  و  رفت  سوئد  پایتخت 
نی هتر  داگنز  و  آفتونبالدت  روزنامه های 
دنیای  وارد  بعد  سال  پنج  کرد.  تجربه 
نخستین  و  شد  کودکان  برای  نویسندگی 
سال  اتکینز«  »الفی  مجموعه  از  کتاب 
پسربچه ای  الفی  فرستاد.  بازار  به   ۱۹۷۲
دست  و  هوا  سربه  کمی  پدِر  با  که  است 
زندگی  شهر  حومه  در  چلفتی اش  پا  و 
و  انواع  با  الفی  داستان ها  این  در  می کند. 
اقسام موقعیت های عادی و روزمره مواجه 
عادی  رویدادهای  تک تک  از  و  می شود 
زندگی لذت می برد. گاهی داستان به قلمرو 
شخصیت های  و  می شود  نزدیک  فانتزی 

می شوند.  داستان  وارد  هیوالها  و  خیالی 
این شخصیت و ماجراهای او چنان در دنیا 
مجموعه  یک  که  شد  پسندیده  و  خوانده 
روی  دقیقه ای   ۱۰ قسمت   ۲۶ در  انیمیشن 
کتاب ها  اندازه  به  و  رفت  تلویزیون  آنتن 

بود. موفق 
 ۲۰۱۲ سال  تا  اتکینز«  »الفی  مجموعه 
میالدی به ۲۶ کتاب رسید. این داستان ها 
به ۲۹ زبان از جمله فارسی ترجمه شده اند.
یک  »الفی«  داستان های  اساس  بر 
زمان  مدت  با  قسمتی   ۱۶ انیمه  مجموعه 
کارتون های  از  که  شد  ساخته  دقیقه   ۱۰
 ۶۰ دهه  در  ایران  در  تلویزیون  پرطرفدار 

بود. خورشیدی 

مرکز پژوهش های مجلس جایگاه بافت های تاریخی در برنامه های بازآفرینی شهری را بررسی کرد

ابهاماتی درباره مرمت بافت های تاریخی
اینکه دقیًقا چه تعداد بافت و بنای تاریخی شهری و در کدام نقاط کشور، با چه میزان اعتبار، مرمت و احیا شده، مشخص نیست

خداحافظی با خالق الفی اتکینز

ضرغامی:
بازمانده خرابه های تخت 

جمشید به نفع ماست
وزیر جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: اگر امروز خرابه های تخت 
جمشید برای ما مانده به نفع ماست و نباید ما 
این ها را به دو قطبی تبدیل کنیم. مثال در روزی 
که منتسب است به روز کوروش، بد است که 
این موضوع به دلیل برخی اشتباهات به جای 
یک روز وفاق ملی، تبدیل شود به دوقطبی های 

بد.
به  معارفه اش  مراسم  در  ضرغامی  عزت هللا 
عنوان وزیر جدید میراث فرهنگی، گردشگری 
بدنه  وزارتخانه  این  گفت:  دستی  صنایع  و 
کارشناسی قوی و خوبی دارد و این یک مزیت 
نسبی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
سطح  او  مدیران  است،  صنایع دستی  و 

باالست. توانمندی شان 
او بیان کرد: این وزارتخانه سه حوزه تخصصی 
دارد که نگاه من به هر سه بخش مساوی و 
متعادل است. در تمام این حوزه ها در سراسر 
کشور گنجینه ای از کارشناسان، نخبگان، فعاالن 
وزارت  دارد.  وجود  و…  خصوصی  بخش 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
سازمان های  که  است  کم نظیر  وزارتخانه ای 

دارد. و بخش خصوصی جدی  مردم نهاد 
او در ادامه تأکید کرد: شیوع کرونا موجب شد 
تا بخش خصوصی ضرر و زیان های زیادی 
روبه رو  دوران سختی  با  بخش  این  و  ببیند 
است به این منظور برنامه ای در این خصوص 
نوشته شده است و پس از نشست کارشناسی 
با کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اعالم می کند تا بتوانیم بخش 

خصوصی را نجات دهیم.
ضرغامی گفت: یکی از کارهای ما برنامه ریزی 
برای استفاده از بدنه عظیم بخش خصوصی، 
کارشناسان و نظرات دلسوزانه در سراسر کشور 
کشورمان  در  زیبایی ها  از  گنجینه ای  است. 
با سازمان  با هماهنگی جدی  وجود دارد که 
محیط زیست بتوانیم امکان بازدید مناطق بکر 

را برای مردم فراهم کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
عنوان کرد: در این سه حوزه تا کنون اقدامات 
خوبی انجام شده و ما ادامه راه این برنامه ها 
خواهیم بود و در جایی که اقتضا پیش آید 
انجام  متعدد  روش های  با  را  کارهای جدید 
می دهیم. او تأکید کرد: بنا بر فرمایش های 
مقام معظم رهبری باید جهش انجام شود، 
را  جهش  این  می توان  جاهایی که  از  یکی 
انجام داد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی است. با تغییر نگاه و هماهنگی 
میان دستگاه های مختلف می توان محقق کرد.
ضرغامی با بیان اینکه در جلسه هیات دولت 
وزیر بهداشت در خصوص توسعه گردشگری 
افزود:  است،  کرده  آمادگی  اعالم  سالمت 
زمانی که وزارت بهداشت با تمام توان خود پای 
کار بیاید و سایر بخش ها کمک کنند می توانیم 

به توسعه گردشگری سالمت کمک کنیم.
او ادامه داد: این حوزه هم از لحاظ اقتصادی و 
هم فرهنگی و نیز صدور انقالب بسیار بااهمیت 
است و همین سه حوزه در این وزارتخانه کافی 
است برای ایده های صدور انقالب به شرطی 
که همه دست اندرکاران متوجه شوند که این 
حوزه بسیار مهم است.ضرغامی گفت: باید به 
نیازهای مردم و آنچه دوست دارند توجه کنیم. 
برای ما  امروز خرابه های تخت جمشید  اگر 
مانده  به نفع ماست و نباید ما این ها را به دو 
قطبی تبدیل کنیم. مثال در روزی که منتسب 
است به روز کوروش، بد است که این موضوع 
به دلیل برخی اشتباهات به جای یک روز وفاق 

ملی، تبدیل شود به دوقطبی های بد.

 نقد کارنامه گردشگری 
در سال های کرونا

دفاتر  صنفی  انجمن  مدیره  هیات   رییس 
متولیان  گفت:  ایران  مسافرتی  خدمات 
سال های  در  دفاعی  قابل  گردشگری کارنامه 
کرونا ندارند، بگویند چه کار مثبتی در حمایت 
انجام داده اند و چه جایگاه و پایگاهی را ایجاد 
کرده اند؟ این همه سختگیرِی ستاد ملی کرونا 
برای گردشگری به چه خاطر بوده و چه نتیجه 

است؟ داشته  قبولی  قابل 
متولیان  عملکرد  نقد  در  رفیعی  حرمت هللا 
گردشگری در سال های کرونا به ایسنا گفت: 
به تازگی معاون گردشگری اعالم کرده که ستاد 
ایران  به  خارجی  ورود گردشگران  ملی کرونا 
را وتو کرده، سوال ما از متولیان این است از 
زمانی که ویروس کرونا در کشور و جهان شایع 
شده، چه کار مثبتی در حمایت و برای صنعت 
حمایتی  چه  است؟  شده  انجام  گردشگری 
برای جبران زیان مالی و بیکاری گردشگری 
صنعت  این  ادامه گفت:  در  او  است؟  شده 
جایگاه و پایگاه قوی ندارد. ما به فردی قوی و 
بانفوذ در ستاد ملی کرونا نیاز داریم تا از این 
صنعت دفاع کند، نه این که فقط به فکر حفظ 
صندلی خود باشد. ما از مدیر و مسئول انتظار 
داریم که حق و حقوق این صنعت را بگیرد، 
خودمان که در ستاد ملی کرونا حضور نداریم.

اینکه اعتبارات تخصیص یافته 
به طرح بازآفرینی شهری تا 
چه حد به بافت های تاریخی 
تعلق گرفته است یا سرانجام 
طرح ویژه حفاظت و احیای 
بافت های تاریخی فرهنگی به 
کجا رسیده است، ابهاماتی 
است که همچنان پابرجاست

|پیام ما| مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی جایگاه بافت های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری پرداخت. در این گزارش، 
بر وجود خال هایی درباره بافت های تاریخی در زمینه طرح های بازآفرینی شهری اشاره و تاکید شده اینکه چه میزان از اعتبارات تخصیص 
یافته به طرح بازآفرینی شهری به بافت های تاریخی تعلق گرفته یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی به کجا 

رسیده است، همچنان موضوعاتی مبهم است.

یادبود

به تازگی دو آجر بزرگ از 
مجموعه سرقت شده به ایران 
بازگردانده شده اند و پیش تر 
در سال ۱۳۹۹ هم ۴۹ آجر 
باستانی لعابدار به موزه ملی 
تحویل مسترد شده بود

مجموعه ای از آجرهای تزئینی که قدمت 
آن  به ۷۰۰ سال پیش از میالد می رسد و 
از محوطه باستانی قالیچی به سرقت رفته 

بود به طور کامل به کشور بازگشت.
به گزارش ایسنا به نقل از آرت نیوزپیپر، 
به تازگی دو آجر بزرگ از این مجموعه به 
ایران بازگردانده شده اند و پیش تر در سال 
۱۳۹۹ هم ۴۹ آجر باستانی لعابدار به موزه 

ملی ایران تحویل مسترد شده بود.
که  کشف شده  لعابدار  آجر   5۱ این 
 ۳۰ از  بیش  تقریبًا  آن ها  اغلب  اندازه 
سانتی متر مربع است، دارای انواع مختلفی 
از نقوش شامل شیرها و گاوهای بالدار با 
سر انسان، چهره های اساطیری، پرندگان 
یا  گلدار  طرح های  و  گوزن ها  شکاری، 
از  یکی  قالیچی،  از  هستند که  هندسی 
مهم ترین محوطه های باستان شناسی در 
غرب ایران واقع در شمال شهر بوکان در 
نزدیکی مرز عراق، به سرقت رفته بودند. 
قالیچی پایتخت پادشاهی ماناییان بود.
منطقه  در  که  کشاورزی   ،۱۹۷۰ دهه  در 
این  با  بود  زدن  شخم  مشغول  قالیچی 
که  کرد  برخورد  تزئین شده  آجرهای 
ارگ  ستون دار  تاالر  به  متعلق  احتمااًل 
به  منجر  کشف  این  است.  قالیچی 
مخرب  بسیار  غیرقانونی  حفاری های 
شد و در برخی موارد از بولدوزر استفاده 
شد. سرانجام در سال ۱۹۸5 یک حفاری 

رسمی نجات آغاز شد اما به دلیل تشدید 
متوقف  به سرعت  عراق   و  ایران  جنگ 
هم   ۱۹۹۹ تا  سال   ۱۴ مدت  برای  شد. 
تا  می شد  انجام  غیرقانونی  حفاری های 
زمانی که یک حفاری رسمی دیگر کلید 
خورد اما ماحصل آن فقط کشف قطعات 

بود. شکسته  آجرهای  از  کوچکی 
در سال ۱۹۹۱ یک فروشنده آثار باستانی 
با  می کرد  زندگی  سوئیس  در  ایرانی که 
بخش  وقت  مسئول  کرتیس«  »جان 
فروش  برای  بریتانیا،  موزه  خاورمیانه 
باستانی قالیچی  از آجرهای  مجموعه ای 
در  انباری  به  »کرتیس«  تماس گرفت. 
کرد  سفر  ایتالیا  مرز  نزدیکی  در  چیاسو 
و به فروشنده هشدار داد که ممکن است 
صادر  ایران  از  غیرقانونی  طور  به  آجرها 
شده باشند و توصیه کرد که باید آن ها را 
پس داد، اما این توصیه ها نادیده گرفته 
مقام های   ۲۰۰۸ سال  در  نهایت  در  شد. 
سوئیسی از موضوع باخبر شدند و تهران 
آثار شد. کشف  این  بازگرداندن  خواستار 
این آجرها نشان داد مانایی ها هنرمندان 
بسیار ماهری بوده اند که البته از آشوری ها 

فراوانی گرفته اند. تاثیر 
کرونایی،  شرایط  بهبود  با  است  قرار 
باستانی  آجرهای  این  از  نمایشگاهی 
و  بوکان  حقیقی  موزه  در  ابتدا  تزئینی 
شود. برگزار  ایران  ملی  موزه  در  سپس 

استرداد بقایای گنجینه غارت شده به ایران

در »طرح های ویژه حفاظت 
و احیای بافت های تاریخی 
ـ فرهنگی« با وجود گذشت 

حدود دو سال از تصویب قانون 
»حمایت از احیا، بهسازی و 

نوسازی بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری« هنوز تصویر 

واضحی از عملکرد دستگاه های 
مکلف در قانون در این زمینه 

موجود نیست |  
رنا

 ای
 |
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نگاهی به دالیل بی توجهی به فناوری در رفع چالش های حوزه آب

سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضالب محکوم به شکست است
عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران: برای سرمایه گذاری در حوزه آب وفاضالب  دولت اهرم های تشویقی 

پیش بینی نکرده است

| عضو هیئت مدیره فدراسیون 
صنعت آب ایران |

  | رضا حاجی کریم |

| دبیر ستاد توسعه فناوری های 
آب و انرژی |

  | مهدی شریف زاده |

|  
ph

ys
  |

دبیر نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان:

نمایندگان به وظیفه 
قانونی خود در قبال 
زاینده رود عمل کنند 

استان  نظام صنفی کشاورزی  اجرایی  دبیر 
در  استان  این  نمایندگان  گفت:  اصفهان 
مجلس شورای اسالمی باید به وظیفه قانونی 
خود در قبال حل معضل خشکی زاینده رود 
و چالش های معیشتی کشاورزان عمل کنند. 
به گزارش ایرنا اسفندیار امینی گفت: احیای 
رودخانه زاینده رود و حل مشکالت کشاورزان 
باید با همکاری نمایندگان مجلس و دیگر 
مقامات استانی دنبال شود در غیر اینصورت 
روز به روز به چالش های این منطقه افزوده 
شورای  مجلس  نمایندگان  خواهد شد. 
مردمی هستند که  منتخب همین  اسالمی 
رود  زاینده  احیای  و  آبی  رفع مشکالت کم 
مهم ترین و اصلی ترین درخواست آن هاست 
و  رای دهندگان  مطالبات  پیگیری  بنابراین 
اجرای کامل مصوبات مرتبط مانند مصوبات 
۹ ماده ای شورای عالی آب باید بطور جدی 

دنبال شود.
استان  نظام صنفی کشاورزی  اجرایی  دبیر 
وزارت  سوی  از  امسال  داد:  ادامه  اصفهان 
آبریز  اینگونه عنوان شد که در حوضه  نیرو 
زاینده رود با کم آبی شدید روبه رو هستیم 
اما مشاهدات میدانی در باالدست رودخانه 
زاینده رود چه در استان اصفهان و چه استان 
همجوار از برداشت های بی حساب و کتاب و 
حتی بیشتر از سال های قبل حکایت دارد.

حقابه  نشدن  تامین  به  اشاره  با  امینی 
به یک  نزدیک  و  در سال جاری  این قشر 
این  کرد:  تصریح  زاینده رود  خشکی  سال 
مشکالت  افزایش  و  سردرگمی  سبب  امر 
است.  شده  کشاورزان  معیشتی  و  مالی 
طبیعی کشاورزان  از حقابه حق  برخورداری 
مانند  مالکیت ها  دیگر  همانگونه که  است. 
زمین برای همگان محترم شمرده می شود 
حقابه ها نیز حق قانونی و دخل و تصرف آن 

است.  غیرقانونی 

مدیرعامل آب منطقه ای 
گلستان خبرداد:

کاهش ۸4 درصدی 
رواناب رودخانه ها

گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
رواناب  درصدی   ۸۴ الی   ۴۸ کاهش  از 
رودخانه های استان خبرداد. به گزارش مهر 
سیدمحمد حسینی گفت: از ابتدای سال آبی 
جاری تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در گلستان بر مبنای 
 ۳۳۶ منطقه ای  آب  شرکت  ایستگاه های 
که  داشتیم  تجمیعی  بارندگی  متر  میلی 
نسبت به آمار بلند مدت با ۴۶۳ میلی متر، 

نشان می دهد. را  درصد کاهش   ۲۷
گلستان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  شده  اندازه گیری  رواناب  گفت: 
اصلی  رودخانه های  شاخص  ایستگاه های 
الی  درصدی   ۸۴ کاهش  از  حاکی  استان، 
است. بلندمدت  دوره  به  نسبت  درصدی   ۴۸
هم  آبخوان  ذخیره  خصوص  در  حسینی 
آبخوان های  ذخیره  مدت،  این  طی  گفت: 
استان حدود ۲۷۲ میلیون مترمکعب معادل 
دوره  آمار  به  نسبت  را  کاهش  درصد   ۲۲
آبخوان های  در  نشان می دهد که  بلندمدت 
و  مترمکعب  میلیون   ۲۰۴ حدود  عمق  کم 
میلیون   ۶۸ حدود  عمیق  آبخوان های  در 

هستیم. شاهد  را  کاهش  متر مکعب 

بخش های  در  نوین  فناوری های  از  استفاده 
 ... و  آب  توزیع  و  قبیل کشاورزی  از  مختلف 
بهینه  مدیریت  در  عمده ای  نقش  می تواند 
منابع آب داشته باشد. بسیاری از کشورها به 
سمت استفاده از این فناوری ها رفته اند. عالوه 
بر ساخت تجهیزات گوناگون برای کنترل اتالف 
در  رفت  هدر  هرگونه  از  پیشگیری  یا  و  آب 
سیستم توزیع، در بخش کشاورزی هم از این 
فناوری ها بهره گرفته می شود تا میزان مصرف 
آب و همچنین اتالف آب را به کمترین میزان 
ممکن برسد. محمد حسین امیرحسینی، محقق 
و پژوهشگر هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه شرق لندن در یک میزگرد اینستاگرامی 
که هفته گذشته برگزار شد، به تشریح راه های 
استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت منابع آب 
پرداخت.  امیرحسینی معتقد است: »بخش 
خود  کردن  سازگار  حال  در  دنیا  در  کشاورزی 
با شیوه های مبتنی بر فناوری است. استفاده 
است  روش هایی  از  یکی  مصنوعی  هوش  از 
بخش  در  آب  بهره وری  و  بهبود  به کمک  که 
کشاورزی آمده و به کاهش هدر رفت آب کمک 
استفاده  با  می تواند  مصنوعی  هوش  می کند. 
تصاویر  و  ماشین  یادگیری  الگوریتم های  از 
ماهواره ای ثبت شده وضعیت های آب وهوایی 
را پیش بینی کند، پایداری محصوالت کشاورزی 
را تحلیل کند و مقادیر بهینه آب و دما و سایر 
مولفه ها و ملزوماتی را که برای تولید محصول 

نیاز است را با دقت باالیی تعیین کند. استفاده 
از هوش مصنوعی عالوه بر ارتقای بهره وری در 
بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی به نوعی 
می تواند بحران های آب را یا به تاخیر بیندازد یا 
احتمال وقوع آنها را کاهش دهد.« در مواردی 
استفاده از دانش روز در کشاورزی باید همراه 
با تغییر نگرش در الگوی کشت باشد، تغییری 
عمده در سنت هایی که شاید سالها تبدیل به 
سیاستگذاران  و  میان کشاورزان  عادی  امری 
این حوزه شده است. در خصوص این رویکرد، 
امیرحسینی می گوید: »کشاورزان می توانند قبل 
از کاشت محصول و تصمیم برای نوع محصولی 
که قصد کشت آن را دارند، با استفاده از امکانی 
جدید  پیش بینی  برای  مصنوعی  هوش  که 
سالهای  بارش  میزان  و  آب وهوایی  شرایط  از 
پیش رو به آنها می دهد، به صورت آگاهانه نوع 
موجود  مولفه های  اساس  بر  را  محصول خود 
در این پیش بینی ها انتخاب کنند. در ایران اما 
ما می بینیم در یک روستایی کسی در زمین 
کشاورزی خود بیست سال است که جو یا گندم 
می کارد بدون اینکه به همخوانی آن محصول با 
شرایط موجود دقت کند یا انعطافی در شیوه و 
نوع کشت خود داشته باشد.« استفاده از هوش 
همین  به  آب وفاضالب  صنعت  در  مصنوعی 
با  رابطه  امیرحسینی در  نمی شود،  جا محدود 
هوش  کمک  با  آب  منابع  مدیریت  موضوع 
مصنوعی در شهرها می گوید: »آب دیجیتال و 

طراحی سیستم های مدیریت هوشمند آب به 
نوعی که بتوانند خود را بر اساس شرایط مصرف 
شهری سازگار کنند و به صورت هوشمند توزیع 
آب را انجام دهند، از مصادیق دیگر بهره گیری از 
تکنولوژی در مدیریت منابع است. یعنی به جای 
با تمرکز روی  باشیم  اینکه قطعی آب داشته 
منابع آبی مختلف بتوانیم توزیع آب را بر اساس 

شرایط مصرفی داشته باشیم«
از  استفاده  که  فرصت هایی  تمام  وجود  با 
فناوری های نو در حوزه آب وفاضالب در اختیار 
این صنعت قرار می دهد، باز هم غفلتی جدی 
در این حوزه نسبت به این فرصت وجود دارد، 
رضا حاجی کریم عضو هیئت مدیره فدراسیون 
صنعت آب ایران در گفت و گو با »پیام ما« در 
خصوص دالیل این غفلت می گوید: »بی توجهی 
به فناوری های نو در حوزه آب وفاضالب دو وجه 
از  چرا  است که  این  اول  وجه  دارد.  مختلف 
فناوری استفاده نمی کنیم؟ پاسخ این سوال بر 
می گردد به نگاه ما که همیشه به دنبال راه های 
ساده هستیم. ما در بازچرخانی پساب در این 
مناطقی  در  بسیار ضعیف عمل کردیم.  سالها 
که با کمبود شدید آب مواجهیم -مثل جنوب 
آب   از  مختلف  صنایع  همچنان  خوزستان- 
رودخانه ها و منابع تجدیدپذیر استفاده می کنند  
پساب  بازچرخانی  سیستم های  سراغ  به  و 
دارد،  مختلفی  علت های  امر  این  نمی روند. 
علت اصلی این است که می خواهند راه  ساده را 

انتخاب کنند، و سراغ راه های پیچیده تر نمی روند. 
به این دلیل که اصال انگیزه ای برای این کار وجود 
ندارد، اگر پتروشیمی در جنوب ساعتی ۷ هزار 
متر مکعب از کارون استفاده می کند، کسی مانع 
او نمی شود یا اگر پاالیشگاهی در جنوب تهران 
ساعتی ۲ هزار متر مکعب از منابع زیرزمینی 
برداشت می کند، کسی نیست که به این موضوع 
رسیدگی کند و این مجموعه را ملزم به استفاده 

از بازچرخانی پساب کند.«
بودن  پایین  که  می کند  تاکید  کریم  حاجی 
قیمت آب در ایران علت اصلی نبود تمایل به 
سرمایه گذاری در حوزه استفاده از فناوری های 
»اصوال  می گوید:  او  است،  حوزه  این  در  نو 
هر  ایران  در  آب  قیمت  بودن  پایین  دلیل  به 
در  آب وفاضالب  حوزه  در  سرمایه گذاری  گونه 
حوزه ای  در  است.  شکست  به  محکوم  ایران 
تولید  سرمایه گذاری صورت می گیرد و کاالیی 
می شود که فاقد ارزش اقتصادی است. طبیعی 
است که این سرمایه گذاری محکوم به شکست 
است.« در ادامه اما به نقش دولت هم در این 
زمینه پرداخته و می گوید: »به عنوان عضو هیئت 
مدیره فدراسیون صنعت آب اعالم می کنم که 
بخش خصوصی این آمادگی را دارد که خالءهای 
تکنولوژیکی که در حوزه آب وفاضالب داریم را با 
سرمایه گذاری به اشکال مختلف در بازار سرمایه، 
بازار پولی، اوراق قرضه و ... پر می کند، مشروط بر 
اینکه از طرف دولت زمینه ای فراهم شود که این 

سرمایه گذاری جذاب شود. در سال های اخیر 
موردی  صورت  به  شرکت هایی که  از  بسیاری 
در حوزه آب وفاضالب سرمایه گذاری کرده اند، با 
زیان های متعددی مواجه شدند. به این علت که 
تعرفه  آب پایین است. اهرم های تشویقی که از 
طرف دولت باید طراحی شود تا سرمایه گذاری 
داشته  اقتصادی  توجه  آب وفاضالب  حوزه  در 

باشد متاسفانه وجود ندارد.«
و  دانشگاه  معتقدند  برخی  موارد  این  کنار  در 
صنعت به واسطه دوری از هم نمی توانند تعاملی 
سازنده در این حوزه داشته باشند. امیرحسینی 
و  صنعت  بین  موثر  ارتباط  »نبود  می گوید: 
دانشگاه عامل اصلی است. به دلیل تجربه ای 
که در انگلستان دارم و پل ارتباطی بسیار قوی 
بین صنعت و دانشگاه که در این کشور می بینم 
متوجه می شود که چقدر این امر می تواند باعث 
به  تمایل  نبود  دوم  علت  شود.  تحول  ایجاد 
جلب مشارکت بخش خصوصی و شرکت های 
دانش بنیان است. معتقدم یکی از راههایی که 
دانشگاه  و  بین صنعت  ارتباط موثر  می توانیم 
ایجاد و بخش خصوصی را تشویق به  همکاری 
با دانشگاه کنیم این است که فاندهای دولتی به 
صورت رقابتی ارائه کنیم. اینطور نباشد که یک 
پروژه تعریف شود مزایده برگزار شود و کسی 
به  و  انجام دهد  و  بگیرد  را  بند پروژه  و  با زد 
صورت خصولتی کار پیش رود«مهدی شریف 
زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی 
دیروز به خبرگزاری مهر گفته است: »بسیاری 
از محققان کشور در زمینه های مختلف تصفیه 
فاضالب، بازچرخانی پساب، شورورزی، کاهش 
تبخیر از سطح آب و... کارهای موفقی را ارائه 
کرده  اند. بسیاری از این طرح ها به دلیل نداشتن 
طرح  یک  حد  در  بی توجهی  یا  سرمایه گذار 
اما  حاجی کریم  می مانند«  باقی  دانشگاهی 
نظر متفاوتی دارد و می گوید: »چندان قائل به 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه  این نیستم که 
گسسته است. اتفاقا فکر می کنم ما در منطقه 
خاورمیانه و شمال غرب آفریقا جزو کشور هایی 
هستیم که در حوزه دانش آب وفاضالب مدعی 
هستیم. شرکت های ایرانی و محافل دانشگاهی 
ما در این حوزه بسیار پیشرو هستند. در حوزه 
ساخت بخش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز 
روش های  با  حتی  را  آب وفاضالب  صنعت 
مدرن امروز در کشور ساخته می شود. مشکل 
اصلی اینجاست که دولت نگاه اقتصادی به این 
بخش ندارد. اخیرا وزارت نیرو، شرکت مهندسی 
آب وفاضالب فهرست بها برای تصفیه خانه های 
آب وفاضالب طراحی کرده است. وقتی در عرف 
پیمانکاری، بخشی در چارچوب فهرست بها قرار 
می گیرد عمال باب هر گونه نوآوری و تکنولوژی 
در آن کار بسته می شود و صرفه اقتصادی ندارد 
و نوعی خودزنی است.« حاجی کریم معتقد 
است: »این اتفاق باید از سمت دولت بیفتد. من 
چندان معتقد به فاصله بین صنعت و دانشگاه 
نیستم. اساتید دانشگاه همیشه یاریگر صنعت 
آب وفاضالب بودند در شرکتهای مختلف حضور 
آنها استفاده کردند.  از تجارب  دارند و شرکتها 
اگر شرکتی سراغ این روش ها و طرح های ارائه 
شده از سوی دانشگاه نمی رود به این دلیل است 
که انگیزه و توجیه اقتصادی ندارد. این توجیه 
متاسفانه  ایجاد کند،  باید  دولت  را  اقتصادی 
که  نمی بینیم  سیزدهم  دولت  برنامه های  در 
چندان به موضوع اقتصادی کردن قیمت آب یا 
بازطراحی کردن آب وفاضالب ورود کرده باشند« 
بی نتیجه بودن راهکارهای سنتی و مواردی که در 
طول این سال ها نه تنها منجر به حل مسئله آب 
در کشور نشده که در مواردی آن را تشدید کرده 
است، موید این نکته است که باید راه های جدید 
انتخاب شود،  نتیجه مطلوب  به  برای رسیدن 
راه هایی که در دنیا امتحان خود را پس داده و 

می تواند راه رسیدن به هدف را کوتاه تر کند.

سازمان  گیاهی  بهداشت  و  قرنطینه  معاون 
واردات  در  تاخیر  دلیل  کشور  نباتات  حفظ 
یونجه از روسیه را تعلل در سپردن تعهد رعایت 
استانداردهای سالمت گیاه از سوی این کشور 
بیان کرد. به گزارش ایلنا مهدی قائمیان درباره 
دالیل تاخیر واردات یونجه از کشور روسیه به 
رغم ضرورت آن در شرایط خشکسالی، گفت: 
واردات یونجه برای اولین بار نیست که انجام 
می شود و حدود 5 سال پیش این محصول 
با دریافت مجوزهای الزم وارد کشور شد. در آن 
زمان درخواست برای واردات از کشور اسپانیا 
بود و پس از آن کشور فرانسه نیز اعالم آمادگی 
برای صادرات یونجه به ایران کرد. سازمان حفظ 
نباتات به یک شرط با واردات یونجه موافقت 
کرد که محصول در کوره حرارتی خشک شده 

باشد. 
قائمیان با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا 
محصول یونجه پس از برداشت در مزرعه رها 
شده تا در آفتاب خشک شود، اظهار کرد: در این 
روش از خشک کردن محصول بیماری های و 
به کشور  و می تواند  مانده  باقی  آن  در  آفات 
نوع   ۱۰ از  بیش  منتقل شود.  وارداتی  مقصد 
بیماری و آفات قرنطینه ای در یونجه وجود دارد 
و انتقال هر یک از آن ها تهدیدی برای بقای 
محصوالت کشاورزی هستند و می توانند کشور 

را دچار خطر کنند. قائمیان تنها راهکار جلوگیری 
از  قرنطینه ای  بیماری های  و  آفات  ورود  از 
طریق یونجه را خشک کردن آن ها در کوره های 
حرارتی دانست و گفت: خشک کردن در کوره 
حرارتی عالوه بر از بین بردن آفات و بیماری ها 

موجب حفظ مواد مغذی آن می شود. 
سازمان  گیاهی  بهداشت  و  قرنطینه  معاون 
کرد: سازمان حفظ  اظهار  نباتات کشور  حفظ 
خواسته  روسیه  کشور  از  بار  چندین  نباتات 
است که مستندات خود را برای خشک کردن 
به روش کوره ارائه دهد تا مجوز بهداشتی را 
صادر کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده 

است. 

او خطاب به مسئوالن و اتحادیه دامدارن گفت: 
ما شرایط خاص کشور را درک می کنیم، اما از 
مسئوالن و اتحادیه ها می خواهیم اجازه دهند 
پروسه های الزم طی شود چراکه هر تعجیل 
و کوتاهی در این زمینه می تواند به قیمت از 
تمام شود.  امنیت غذایی کشور  رفتن  دست 
بروز و شیوع یک آفت یا بیماری قرنطینه ای 
می تواند بخشی از محصوالت کشاورزی را از 
بین ببرد و امنیت غذایی کشور را تهدید کند، 
پس از همه می خواهیم شرایط را بهانه ای برای 
فشار به سازمان حفظ نباتات نکنند و فرصت 
سالمت  و  امن  واردات  برای  ما  همکاران  به 

دهند. محصوالت 

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور عنوان کرد:

احتمال ورود بیماری از یونجه وارداتی

کشاورزی و دامپروری

برای کسانی که به هر دلیلی 
احتمال قطعی برق داشته 
باشند و منجر به ضررهای 

جانی و مالی شود این 
امکان فراهم می شود که از 
طریق دستگاه های شارژر 

و باتری ها بتوانند مدت 
محدودی که برق شان به 

دلیل حادثه و یا هر دلیل 
دیگری قطع شد از برق 

ذخیره سازها استفاده کنند

آیا می توان برای زمستان در منازل برق ذخیره کرد؟
اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوی 
بیشتر  الگو  برابر   ۲ از  مشترکانی که 
مصرف دارند پول برق با نرخ متوسط 
می شود،  دریافت  تضمینی  خرید 
نفت  شرکت  که  کرد  امیدواری  ابراز 
ذخایر سوخت نیروگاه ها را تا قبل از 
گزارش  به  کند.  تامین  سرما  شروع 
درباره  رجبی مشهدی  مصطفی  ایلنا 
پرمصرف  مشترکان  تعرفه  افزایش 
تعرفه  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
محاسبه  پلکانی  صورت  به  برق 
برابر  یک  که  مشترکانی  و  می شود 
هزینه  درصد   ۱۶ کنند  مصرف  الگو 
ضمن  می پردازند،  بیشتری  برق 
اینکه به ازای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت 
برای  و  می شود  برابر  دو  برق  تعرفه 
پول  بیشتر،  الگو  برابر   ۲ از  مصرف 
تضمینی  خرید  متوسط  نرخ  با  برق 
 ۸۰۰ حدود  یعنی  می شود،  دریافت 
ساعت  کیلووات  هر  بابت  تومان 
برای  آمادگی  حتی  ما  بپردازند.  باید 
پرمصرف ها  از  برق  پول  بیشتر  احصا 
پرمصرف  تعرفه مشترکان  و  داریم  را 
افزایش  مصرف  پلکان  با  متناسب 

می کند. پیدا 
که  پرمصرف  مشترکان  واقع  در   
به کم  نسبت  را  بیشتری  برق  یارانه 

به  باید  می کنند  دریافت  مصرف ها 
هم  بیشتری  پرداختی  پلکانی  طور 

باشند. داشته 
حاضر  حال  در  گفت:  رجبی مشهدی 
نیست  مطرح  برق  جیره بندی  بحث 
مصرف  سقف  مناطقی که  در  فقط  و 
از  برخی  نکنند،  رعایت  را  برق 

می شود. اعمال  محدودیت ها 
احتمال  درباره  برق  سخنگوی صنعت 
در  زمستان گفت:  در  سوخت  کمبود 
به  هماهنگی  جلسات  حاضر  حال 
تانکر  ذخیره  ظرفیت  تکمیل  منظور 
برگزاری  حال  در  نیروگاه ها  سوخت 
ذخایر  نفت  شرکت  امیدواریم  است، 
را تا قبل از شروع سرما تامین کند تا 
باشیم. نداشته  زمستان  در  مشکلی 

او درباره امکان ذخیره برق در منازل 
و  شارژرها  طریق  از  داد:  توضیح 
دارد  وجود  برق  ذخیره  امکان  باتری 
دلیلی  به هر  برای کسانی که  و قطعا 
و  باشند  داشته  برق  قطعی  احتمال 
منجر به ضررهای جانی و مالی شود 
این امکان فراهم می شود که از طریق 
دستگاه های شارژر و باتری ها بتوانند 
دلیل  به  برق شان  مدت محدودی که 
حادثه و یا هر دلیل دیگری قطع شد 

استفاده کنند. ذخیره سازها  برق  از 

مسئله آب امروز یک مسئله جهانی است. بسیاری از کشورهای دنیا برای مواجهه با بحران های ناشی از کمبود آب و کاهش آسیب های 
آن، راهبردها و برنامه های مختلفی را در نظر گرفته اند. سال هاست که بهره گیری از فناوری های نو برای مدیریت منابع آب و کاهش 
اتالف این منابع در مصارف شهری و کشاورزی به عنوان حلقه ای طالیی مطرح است. اما در ایران به رغم تشدید مسئله آب در کشور و 
نیاز جدی به بهره گیری از راهکارهای نو برای عبور از بحران های موجود در حوزه آب، یک غفلت ساختاری به موضوع فناوری های نو در 
مواجهه با کم آبی و مسائل مرتبط با آن وجود دارد. غفلتی که باعث شده همچنان تالش برای حل مسائل آب با روش های سنتی، جزو 
اولویت ها باشد نه سرمایه گذاری در رویکردهای نوین مواجهه با کم آبی و بهره مندی از فناوری در این مواجهه. علت این غفلت چیست؟ 

پایین بودن قیمت آب یا نبود تمایل از سوی دولت برای تغییر رویکرد در این زمینه؟

به دلیل پایین بودن قیمت آب 
در ایران هر گونه سرمایه گذاری 
در حوزه آب وفاضالب در ایران 

محکوم به شکست است. 
یعنی در حوزه ای سرمایه گذاری 

صورت می گیرد و کاالیی 
تولید می شود که فاقد ارزش 
اقتصادی است. طبیعی است 
که این سرمایه گذاری محکوم 

به شکست است

بسیاری از محققان کشور در 
زمینه های مختلف تصفیه 

فاضالب، بازچرخانی پساب، 
شورورزی، کاهش تبخیر از 

سطح آب و... کارهای موفقی 
را ارائه کرده  اند. بسیاری از 

این طرح ها به دلیل نداشتن 
سرمایه گذار یا بی توجهی در 

حد یک طرح دانشگاهی باقی 
می مانند

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی را 
مردم بخش 1۸ کرمان 

 ۳۴ پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  اینکه  به  نظر 
فاطمه  خانم  تقاضای  مورد  اصلی   ۱۷۶۷ از  فرعی 
کاروان پیشه راوری واقع در راور خیابان ۲۲ بهمن بخش ۱۸ کرمان 
مورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۴۰۰۰۰5۹ رای  استناد  به  مساحت۲۷۴.5۰   به 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱۴۰۰.۰۲.۰۱
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی راور در مالکیت نامبرده قرار 
گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید 
حدود دارد لذا بر حسب درخواست مالک بدین وسیله آگهی تحدید 
حدود آن به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات 
تحدید حدود از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۴۰۰.۰۶.۲۷ در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد.لذا بدین وسیله به مالک و یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر گردند در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام چنانچه شخص یا اشخاصی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند بر طبق ماده ۲۰ قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
 اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. 
نامه قانون ثبت  ضمنًا معترض بایستی به استناد ماده ۸۶ آیین 
حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواست الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
می تواند  وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  این صورت  غیر  در 
به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت اسناد و امالک راور تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.م الف ۴۱۸

 تاریخ انتشار روز سه شنبه :۱۴۰۰.۰۶.۰۶
مرتضی کاربخش رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور

آگهی 
خانم آذر ثغابیان همسر شما آقای شهریار محمدزاده 
تصمیم دارد شما را به طالق رجعی مطلقه نماید. لذا به 
شما اعالن و احظار میشود ظرف مهلت ۶ روز به این 
محضر مراجعه کنید. به آدرس مشهد- مطهری جنوبی ۲۸ پالک 

۷۹۱۲ تلفن ۳۷۲۹۷۸۳۶
سازمان ثبت اسناد و امالک دفتر طالق شماره 4 مشهد
سردفتر سیدهاشم هاشمی
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در سایت کارزار، ۴ کمپین در مخالفت با شهردار 
از  که  آن  اولین  در  است.  فعال  زاکانی  شدن 
تاریخ ۲۴ مرداد فعال شده، شهروندان تهرانی، 
کنشگران شهری، شهرسازان، معماران، حقوق دانان 
و متخصصان شهری از وزیر کشور خواستند تا 
حکم زاکانی را امضا نکند. در بخش هایی از متن 
این کمپین که انتقادش بیشتر به نگاه زاکانی در 
حوزه شهری بر می گردد، آمده است: »فراتر از این 
نگرانی ها، به نظر می رسد انتخاب آقای زاکانی به 
عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم 
دارای  شهرداران  سمت  تصدی  احراز  شرایط  بر 
مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی 
آن بر عهده جنابعالی است. بر خالف بند ۶ ماده 
۳ »آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت 
شهردار« مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه 
»دستورالعمل  به  مستند  است؛  ارشد  مدیریت 
اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای« 
مدیران  عنوان  به  ارشد  مدیران   ،۱۳۹5 مصوب 
حرفه ای در دستگاه های اجرایی سابقه فعالیت 
مدیریت خدمات  قانون  ماده ۷۱  طبق  و  دارند 
کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار 
آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب 
بخشنامه  اساس  بر  این،  بر  افزون  نمی شود. 
ابالغی وزیر کشور ایشان بدون »حداقل مدرک 
این  متن  ادامه  در  است.«  مرتبط«  کارشناسی 
کمپین به ابهامات قانونی که برای امضای حکم 
زاکانی وجود دارد اشاره شده است: »با توجه به 

ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب 
و  نشده  رعایت  تهران  شهردار  عنوان  به  ایشان 
اصالح مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص 
انتخاب شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض 
قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و 
تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس 
دوره  میانه  در  مجلس  نماینده  یک  استعفای 
مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات 
میان دوره ای، نقدکردنی است؛ چنان که مورد انتقاد 
مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعالم نیز 
واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در 
خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب 
در  همچنین  است.«  مغایر  اجرایی  سمت های 
پایان متن این کارزار آمده است که این شیوه 
انتخاب شهردار و »اصرار بر نادیده انگاری قانون« 
ناپذیری  باعث »برجا گذاشتن خسارات جبران 
در شهر می شود، خساراتی که هم متوجه شهر و 
شهروندان می شود.« در پایان نامه از وزیر کشور 
خواسته شده تا حکم انتصاب زاکانی را امضا نکند. 
تا لحظه نگارش این گزارش، این کمپین را ۲۷ 
هزار و ۹5۶ نفر امضا کردند. سه کمپین دیگر از 
طرف مردم تهران فعال شده و هرکدام امضاهای 
کمتری هم پای خودش دارد. عنوان یکی از آن ها 
»درخواست  است،  شده  تنظیم  مرداد   ۲۲ که 
تجدید نظر در انتخاب شهردار تهران«. مخاطب 
این کارزار شورای شهر تهران است: »جهت احترام 
به شایسته ساالری و قانون مداری خواهشمندیم 

به علت عدم هماهنگی رشته تحصیلی جناب 
آقای زاکانی با سمت شهرداری، فرد دیگری را 
به جای ایشان به عنوان شهردار تهران انتخاب 

فرمایید.
 انتخاب فردی متبحر و آشنا به امور شهری برای 
پیشرفت و توسعه پایتخت کشور ضروری بوده و 
درخواست داریم این مهم را در انتخاب شهردار 
در نظر بگیرید.« کمپین دیگر خطاب به رئیس 
سازمان بازرسی کشور نوشته شده و تمرکزش بر 
نداشتن سابقه مدیریت اجرایی زاکانی در عرصه 
مدیریتی است: »طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی 
به  ابالغی  شهردار،  سمت  تصدی  احراز  شرایط 
سابقه  سال   ۹ باید  انتخابی  فرد  وزارت کشور، 
مدیریت ارشد شهرداری  های شهرهای با جمعیت 

بیش از یک میلیون نفر را داشته باشد.
 طبق تبصره ۱ نیز مدارک و رشته های تحصیلی 
درجه  با  متناسب  کشور  وزیر  توسط  مرتبط 
فرد  آنجایی که  از  می شود.  تعیین  شهرداری 
برگزیده شورای شهر تهران، جناب آقای علیرضا 
و  شهری  اجرایی  مدیریت  سابقه  فاقد  زاکانی، 
از جنابعالی تقاضا می شود  رشته مرتبط است، 
به مسئله انتخاب شهردار وارد شوید تا قانون به 
صورت دقیق اجرا شود.« این کمپین هم ۲۰ مرداد 
تنظیم شده است و تا ۲۰ شهریور فرصت برای 
جمع امضا دارد. کارزار دیگر هم مخاطبش شورای 
شهر تهران است و با تاکید بر شایسته ساالری از 
شورا خواسته تا نسبت به انتخاب شهردار تهران 

تجدیدنظر کنند. 

انتقاد حزب سیاسی اصالح طلب به 
انتخاب زاکانی 

به جز کمپین های مردمی، احزاب سیاسی هم 
حزب  نبودند.  بی توجه  زاکانی  شدن  شهردار  به 
است  کرده  صادر  بیانیه ای  تهران،  ملت  اتحاد 
و نسبت به شهردار شدن، رئیس سابق بسیج 
دانشجویی واکنش نشان داده است. در بیانیه 
انتقادی این حزب اصالح طلب که نگاهش بیشتر 
آمده  است  زاکانی  قانونی شهرداری  ابهامات  به 
است: »مدعیان اصولگرایی که سه دهه است به 
جای حقوق شهروندی بر مقوله احراز صالحیت 
تاکید می کنند و »نظارت استصوابی« را به ابزاری 
برای کمرنگ کردن حق انتخاب و پررنگ کردن 
حدود و مرزهای تنگ نظرانه تبدیل کرده اند، حاال 
باید پاسخ دهند که چرا وقتی می خواهند پاداش 
کاندیدای پوششی انتخابات ریاست جمهوری را 
تصدی  قانونی  ابتدایی  بدهند، حاضرند شرایط 
سمت شهردار را هم نقض کنند و جدا از صالحیت 
تخصصی، حتی نگران صالحیت قانونی او هم 
نیستند.« در بخش های دیگر این بیانیه با اشاره 
به »شرایط احراز تصدی سمت شهردار« و بند 
چ این ماده یعنی سابقه مدیریت اجرایی آمده 
است: »حتی اگر عالوه بر صدور بخشنامه جدید 
پزشکی  رشته  افزودن  و  کشور  وزیر  سوی  از 
هسته ای به فهرست، مصوبه هیات وزیران هم 
به نحوی اصالح شود که آقای زاکانی بتواند بدون 
هیچ گونه سابقه اجرایی و تجربه مدیریت ارشد 
به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، باز این تغییر 
مقررات را نمی توان به مصوبات پیش از ابالغ 
آنها تسری داد و در هرحال مصوبه شورای شهر 
ششم در انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار 
تهران، غیرقانونی و ناقض مقررات جاری کشور 
بوده است.« در بخش دیگری از این بیانیه هم 
به استعفای او در موعد مقرر قانونی اشاره شده 
است: »انتخاب آقای زاکانی توسط شورای شهر 
در زمانی صورت گرفت که هنوز استعفای وی در 

مجلس مطرح و تصویب نشده بود.
 بنابراین در هرحال این انتخاب در زمان انجام، 
بخشنامه  اگر  حتی  و  است  بوده  غیرقانونی 
وزارت کشور تغییر کند و مصوبه هیات وزیران 
هم اصالح شود، باز شورای شهر اگر می خواهد 
زاکانی را به صندلی شهرداری تهران برساند، باید 
مصوبه غیرقانونی پیشین خود را اصالح کند و 
پس از تغییر مقررات و ضوابط و و تامین همه 
پیش نیازهای قانونی، دوباره برای انتخاب شهردار 
رای گیری کند«. در پایان این بیانیه حزب اتحاد 
ملت از اعضای شورای ششم خواسته تا خالف 
را  قانون گرایی  و  نکنند  اقدام  مقررات  و  قانون 
فدای منافع جناحی خود نکنند: »اصرار بر انتخاب 
آقای زاکانی، مخصوصا اگر بدون تغییر قانون و 
افکار عمومی مصداق  در  باشد،  رای گیری  تکرار 
تصویری  چنین  و  می شود  تلقی  سوگندشکنی 

برای شورای اسالمی شایسته نیست.« 

انتقادات مسبوق به سابقه 
پیش از این بیانیه ها و کمپین های مردمی 
 ۶ و  تهران  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  نیز، 

دانشگاه دیگر به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار 
تهران معترض بود. بسیج دانشجویی در نامه ای 
بهشت  به  رسیدن  از  تا  بود  خواسته  زاکانی  از 
استعفا دهد. این صحبت ها درحالی مطرح شد 
در جمع  منتخب شورای ششمی ها  که شهردار 
خبرنگاران در شورای شهر تهران گفته بود: بخشی 
از تخصص های من در حوزه پزشکی است که در 
نیامده  احراز شهردار  آیین نامه سال ۹۷ شرایط 
این آئین نامه داری نقص هایی است. او همچنین 
درباره سابقه کار و استعفایش از مجلس نیز تاکید 
کرده بود: من ۴۲ سال عقبه کار اجرایی دارم که 
یک وجه آن تخصصی است. چهارشنبه بعد از 
رای استمزاجی اعضا استعفایم را تقدیم رئیس 
مجلس کردم و طبق آیین نامه داخلی مجلس 
باید هفته بعد از استعفا این موضوع در تریبون 
مجلس قرائت شد و به بحث نمایندگان گذاشته 
شود.  با این حال و باوجود انتقاداتی که به شهردار 
است،  وارد شده  اخیر  روزهای  در  زاکانی  شدن 
حقوقدانان عمومی نکته دیگری دارند و می گویند 

حتی نیازی به اصالح آیین نامه نیست. 

روزنامه »پیام ما« در گزارشی با عنوان: »سرنوشت 
شهرداری زاکانی در دستان وزیر کشور« از قول 
علی دشتی، حقوقدان نوشته بود: »مطابق ماده 
آیین نامه مدارک و رشته های تحصیلی  این   ۳
مورد نیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه 

شهرداری ها تعیین شود.
طی   ۱۳/۱۱/۹۷ تاریخ  در  هم  کشور  وزیر   
آن  و  داده  انجام  را  خود  تکلیف  بخشنامه ای 
را به استانداران ارسال کردند و استانداران نیز 
آن را به شوراها ابالغ کردند. در این بخشنامه 
است،  را گفته  تحصیلی  رشته های  و  مدارک 
یک سری رشته ها لیست شده است و گفته 
شده که این مدارک الزم است، بعدا چند رشته 
هم به لیست اولیه اضافه شده است، من یادم 
الکترونیک  و  برق  مثل  رشته هایی  است که 

شد. اضافه 
 در پایان همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه 
کردن رشته ها و مدارک و سایر موارد با تشخیص 
معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر 
کشور است«. به گفته دشتی هر چند آیین نامه 
اما  است  وزیران  هیات  مصوب  احراز  شرایط 
بخشنامه مربوط به مدارک و رشته ها به تشخیص 
وزیر واگذار شده و وزیر هم آن را به معاون عمرانی 
خودش واگذار کرده است و تا زمانی که بخشنامه 
معتبر است، معاون عمرانی می تواند تشخیص 
دهد و رشته ها و مدارک را در آن کم و زیاد کند.

کنشگران شهری و یک حزب سیاسی در انتقاد به شهردار شدن علیرضا زاکانی در فضای مجازی واکنش نشان دادند

کارزار »نه« به زاکانی

کاهش حشرات بر اثر 
آلودگی نوری

محققان بر این باورند که آلودگی نوری ممکن 
جمعیت  نگران کننده  عوامل کاهش  از  است 

باشد. اخیر  دهه های  در  حشرات 
به گزارش ایسنا، نتایج مطالعه ای که در انگلیس 
انجام گرفته حاکی از آن است نور چراغ خیابان 
رفتار حشرات را تحت تاثیر قرار داده است و 
می تواند تعداد آن ها را کاهش دهد همچنین به 
گفته محققان به نظر می رسد که نور المپ های 
بر  را  تاثیر  بیشترین   )LED( دی  ای  ال 
حشرات داشته باشد. شواهد فزاینده ای وجود 
دارد که نشان می دهد جمعیت حشرات رو به 
کاهش است. عوامل افت قابل توجه جمعیت 
شامل  که  است  متنوع  و  پیچیده  حشرات 
نابودی جنگل ها، دشت ها و مرداب ها، استفاده 
بی رویه از آفت کش ها، تغییر اقلیم و آلودگی 
اکنون  همچنین  می شود.  دریاچه ها  و  رودها 
استفاده از نور مصنوعی به عنوان یکی دیگر از 
عوامل کاهش جمعیت حشرات مطرح شده 
است، هرچند ابعاد تاثیر آن مشخص نیست. 
محققان انگلیسی بر این باورند که مطالعه آنها 
قوی ترین شواهد را از تاثیر مخرب آلودگی نوری 
بر جمعیت حشرات ارائه کرده که با عواقبی برای 
پرندگان و سایر گونه های حیات وحش همراه 
است که از این موجودات تغذیه می کنند. آنان 
اظهار کردند: اکنون می توان با اطمینان گفت که 
در یک محیط بومی، آلودگی نوری مهم است. به 
گزارش ایسنا، محققان تصور می کنند نور خیابان 
ممکن است مانع تخم گذاری برخی گونه های 
حشرات شود یا آن ها را در معرض خطر بیشتر 
شکار توسط گونه های دیگر قرار دهد همچنین 
کرم های ابریشمی که زیر نور چراغ خیابان، به 
عادات  آمده اند  دنیا  دی،  ای  ال  نور  خصوص 

غذایی متفاوتی دارند.

تشنگی هورالعظیم در میان 
اختالف نظر دستگاه ها

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  حالی که  در 
خوزستان تنها راه جلوگیری از کاهش تنش در 
هورالعظیم را اختصاص حقابه دانسته، رئیس 
حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب وزارت نیرو، از 
اختالف نظرها درباره میزان حقابه این زیستگاه 
رجایی  شاهپور  ایسنا  گزارش  به  می گوید. 
می گوید: هیچ وقت سهم تاالب هورالعظیم را 
انکار نکردیم اما درباره مقدار حقابه ای که سازمان 
حفاظت محیط زیست اعالم کرده است، اختالف 
نظر داریم. اعدادی که سازمان حفاظت محیط 
رد  را  اعالم کرده  تاالب ها  حقابه  درباره  زیست 
نمی کنیم اما باید این مطالعات در اختیار ما قرار 
بگیرد تا با هماهنگی به این اعداد برسیم سپس 
وزارت نیرو ملزم به تخصیص این حقابه است.
او می افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست باید 
مطالعات خود در مورد تعیین حقابه تاالب ها را 
در ستاد هماهنگی تاالب ها مطرح کند تا پس 
حوضه  رئیس  شود.  ابالغ  ما  به  تصویب  از 
آبریز کرخه و مرزی غرب وزارت تقصیر اصلی 
در نرسیدن آب به هورالعظیم را متوجه کشت 
تابستانه در خوزستان و حاشیه رودخانه کرخه 
می داند که با وجود ممنوعیت در تابستان سال 
جاری، بیش از ۱۰ هزار هکتار شلتوک حتی در 
بستر تاالب و با برداشت آب از مخزن تاالب، 
انجام شده است. در عین حال مدیرکل حفاظت 
متوجه  را  قصور  این  زیست خوزستان  محیط 
ایجاد  شرایطی  باید  که  می داند  نیرو  وزارت 
می کرد تا برداشت آب به راحتی انجام نشود.

 در سایت کارزار، ۴ کمپین در 
مخالفت با شهردار شدن زاکانی 
فعال است. در اولین آن که از 
تاریخ ۲۴ مرداد فعال شده، 
شهروندان تهرانی، کنشگران 
شهری، شهرسازان، معماران، 
حقوق دانان و متخصصان 
شهری از وزیر کشور خواستند تا 
حکم زاکانی را امضا نکند

| پیام ما | حکم علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران در واپسین روزهای دولت دوازدهم امضا نشد. رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی 
بدون امضای حکم زاکانی از مقام خود خداحافظی کرد و به این ترتیب سرنوشت شهردار شدن زاکانی به دست احمد وحیدی، وزیر کشور 
دولت رئیسی افتاده است. برای رسیدن رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس و نماینده سابق مردم قم به خیابان بهشت اما دو مشکل 
اساسی وجود داشت. اولین آن منطبق نبودن رشته تحصیلی او یعنی پزشکی هسته ای با آیین نامه انتخاب شهردار مصوب سال 94 بود. 
دیگر اینکه براساس قانون این کاندیدای سابق ریاست جمهور که دقایق پایانی به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کناره گیری کرده بود، 
سابقه مدیریت اجرایی در کشور ندارد. همین دو عامل باعث شده تا روزهای اخیر احزاب سیاسی و گروه های مردمی در واکنش به انتخاب 
علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران انتقاد کنند. از طرف دیگر برنامه ای که او برای مدیریت شهر در روزهای اخیر به مردم تهران ارائه داده 
است، انتقاد فعاالن مدنی و جامعه شناسان شهری را برانگیخته است. بسیاری این روزها در فضای مجازی می گویند او قرار است خاطره 

مدیریت جهادی به مسائل اجتماعی را زنده کند. در ادامه مرور کوتاهی به تعدادی از این واکنش ها داریم. 

شهردار منتخب شورای ششم 
در جمع خبرنگاران در شورای 
شهر تهران گفته بود: بخشی 
از تخصص های من در حوزه 

پزشکی است که در آیین نامه 
سال ۹۷ شرایط احراز شهردار 

نیامده این آیین نامه داری 
نقص هایی است
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آگهي دعوت به  مناقصه  عمومي
 )دو مرحله ای(

اداره کل نوسازي مدارس استان  آذربایجانشرقی درنظر دارد کاال با مشخصات به شرح ذيل را ازطريق 
مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجدشرايط و دارای تشخيص صالحيت معتبر از سازمان بهینه 
سازی مصرف سوخت ، تائیدیه وزارت نفت ، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، پروانه کار 
و عالمت استاندارد جهت محصول ذیل از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستادایران( به آدرس

www.setadiran.ir  واگذار نمايد.  

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30  روز سه شنبه مورخه 1400/06/09  می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1400/06/20 می باشد.

*زمان بازگشائی پاکت  فرایند ارجاع کار: ساعت 10 صبح روزیکشنبه 1400/06/21 می باشد.
هزينه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

شماره فراخوانمبلغ تضمين فرآیند ارجاع کارتعدادموضوع مناقصهردیف

۱

خرید تجهیزات گرمایشی مدارس سطح 
استان  آذربایجانشرقی)بخاری گازسوز دودکش 
دار راندمان باالی هوشمند )هرمتیک( دارای 
برچسب انرژی رده A دارای قابلیت تنظیم 

برنامه تقویم آموزشی(

 ۱۰۰۰
دستگاه

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۱۹ریال

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۱- بصورت نقدی در وجه شماره حساب ۴۰5۴۰۳۰۶۰۷5۶55۷۳ تمرکز وجوه سپرده  اداره کل 
 IR۱۹۰۱۰۰۰۰۴۰5۴۰۳۰۶۰۷5۶55۷۳ نوسازی مدارس استان یا شماره شبا

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

اداره کل نوسازی مدارس 

استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي

1– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزی در نظر دارد،  عملیات احداث  ایستگاه حفاظت از زنگ 
) ایستگاه چاهی ( میدان راه آهن شهرستان اراک  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد صالحیت 

واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ) عملیات احداث  ایستگاه حفاظت از زنگ ) ایستگاه چاهی ( میدان راه آهن شهرستان 

اراک(
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  326.۸67.000    ریال خواهد بود.

4- در این پروژه 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 

-محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی باشد.
-مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 1400/06/15 
از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir و همچنین به صورت فیزیکی حداكـثر تا ســاعت دوازده 
روز دو شنبه 1400/06/15 می باشد که می بایست به  دفتر امور قراردادهای گاز استان مركزی واقع در طبقه 

دوم ساختمان مركزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراك، خیابان امام خمینی )ره(، تحویل گردد.
-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی كیفی 

شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی ساخت 

داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی تقریبی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 6.537.321.000  ریال بر اساس 
فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1400  می باشد.

7- پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات 
وتجهیزات ، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  وب  به  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  می  گران  مناقصه 
قراردادهای  امور   0۸6-  324120۸1-4 تلفنهای  شماره  با  یا  و  مراجعه   WWW.shana.ir

شركت گاز استان مركزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفكس: 0۸6-32776660 

– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزی در نظر دارد، سیستم روشنایی محوطه  انبار 
کاالی شرکت گاز استان مرکزی  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: )تهیه مصالح و  اجرای  سیستم روشنایی محوطه  انبار کاالی شرکت گاز 

استان مرکزی(
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  1.013.261.000    ریال خواهد بود.

4-پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 

"ستاد"  سامانه  اسناد،  دریافت  محل  كیفی:  ارزیابی  اسناد  دریافت  -محل 
www.setadiran.ir مـی باشد.

-مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 
1400/06/16 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir و همچنین به صورت فیزیکی حداكـثر 
تا ســاعت دوازده روز سه شنبه 1400/06/16 می باشد که می بایست به  دفتر امور قراردادهای 
گاز استان مركزی واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراك، 

خیابان امام خمینی )ره(، تحویل گردد.
-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز 

ارزیابی كیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی 

ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 20.265.200.931  ریال می باشد.
رشته  در  صالحیت  گواهینامه  كار،  اداره  از  ایمنی  گواهینامه  دارای  بایستی  پیمانكاران   -7
مربوطه، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
رسانی  اطالع  پایگاه  سایت  وب  به  بیشتر  اطالعات  جهت كسب  توانند  می  گران  مناقصه 
با شماره تلفنهای 4-324120۸1 -0۸6 امور قراردادهای  یا  WWW.shana.ir مراجعه و 

شركت گاز استان مركزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفكس: 0۸6-32776660 

آگهي فراخوان مناقصه 
یك مرحله اي

آگهي فراخوان مناقصه 
یك مرحله اي

نوبت دوم )۰۰-۲۷(
كد پایگاه ملی:5۳۰۹۳۸۱۷     

شماره :

نوبت اول )۰۰-۲۹(
كد پایگاه ملی:5۳۰۹۴۰۰۴    

شماره :

شناسه آگهی: ۱۱۷۸۳۹۸ میم الف: -۱ شناسه آگهی: ۱۱۷۸۳۹۸ میم الف: -۱
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افقی
 ۱ - شهر فردوسی - اثر ابراهیم گلستان - حرف 
نداری، كالم فقدان - دوش و كتف، كتف۲ - 
هر دارویی که روی زخم بگذارند تا بهبود یابد، 
دارویی روی زخم، مراهم  - حرف شرط، چنانچه 
باروخ  از  اثری   - مرکزی۳  فرنگی،  مرکزی   -
نیم   - باال  سر  جواب  منفی،  عدد   - اسپینوزا 
صدای سگ - یکدندگی، کار بچه یک دنده - 
زیر پا مانده۴ - صدای درد، کالم درد - پریشان 
، درهم و آشفته - خدای دراویش، خدای قلندر 
- محصول آب و صابون5 - خزنده خوش خط 

و خال، از خزندگان، مادر در زبان گیالنی - درخت 
زبان گنجشك - عملی در كشاورزی، كاری مهم 
در زراعت۶ - عید ویتنامی ها - كبد - بیهوده 
گذشته  روز  سرد،  ماه   - صدای گوسفند۷   -
پینوشه، کشوری در  او - کشور  - مخفف هم 
آمریکای جنوبی، میزبان جام جهانی ۱۹۶۲۸ - 
حس بویایی، بوئیدن - كشور دو تكه، بعضی ها 
از ماست می گیرند - سرمه كشیدن۹ - خط 
كش مهندسی، چای خارجی - قیمت بازاری - 
شهر مذهبی، من تبریزی - بنده و غالم، زاویه 
هدف گیری برای توپخانه - دوران گذشته۱۰ - 
آوازی در دستگاه شور - زخم، زخم زدن - دریا۱۱ 

نوایی در  - كجاست؟ - اسب پهن پشت  - 
موسیقی قدیم ۱۲ - قورباغه درختی - از اپراهای 
اشتراوس - دستور، حكم، فرمان، ضد نهی۱۳ - 
تخم گیاه مخصوص كشت - نوعی زغال سنگ، 
زغال سنگ مرغوب - یازده، دو یار هم قد - 
ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران برونته - 
درهم پیچیدن۱۴ - اواز دهنده، ندا دهنده - در 
آزاده  آزاده،   - است  كن  در  تابستان خستگی 
ازسوره های   - نخستین شهید كربال۱5  كربال، 
 - زنانه، گشوده  تعجب  تعجب،  قران - حرف 
آرزو، شهر شمالی، شهر آرزو - بخش ها، پاره 
ها۱۶ - شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای 
انفصال - یار زنجیر - کالم تنفر، حرف بیزاری 
- چیز۱۷ - عطا دادن - خواب، نام مرغی، نیاز 
و حاجت - تیز و قاطع، برنده - خرقه درویشی 

عمودی
۱ - زمینه موسیقی - از انواع حج - ماالریا - 
روستا، عدد روستایی۲ - پشت وعقب - گوشت 
آذری، مترادف آشغال، اسب ترك - چیز، مفرد 
اشیا - بسیار دروغگو۳ - ساز سنتی ایران، نام 
 - نشده  باز  آسیب، كارتن  و  - صدمه  سازی 
عنکبوت سمی، حشره ای با زهر خطرناك۴ - 
مسمار، تو سری خور چکش - استوار ساختن، 
ها،  دانشکده  از   - عکس   - کردن  محکم 
منسوب به فن5 - تك تك - باال بر ماشین۶ - 
نفس، خون، نفس غنیمتی - مگس - تسمه 
عقب پاالن - درك۷ - شن وارونه - زرد چوبه، 
الفت، انس گرفتن، عادت۸ - قمر  زعفران - 
مصنوعی - كوهی در خراسان۹ - گه برعکس، 
گه برعکس، گه برعکس - گاه استراحت، پایان 
روز - من و تو، ضمیر جمع، آب تازی - دوره 
چیز۱۰  هر  برگزیده  صورت،  عضو   - زمانها  ها، 
- سطح، چهره، مایه پیشرفت بعضی ها - به 

طور ناگهانی، به یكباره - چه وقت؟، چه کسی؟ 
- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت۱۱ - از 
صفات باریتعالی - ارزش، قدر و مرتبه، پایه و 
اعتبار - بی معنی۱۲ - بله بیگانه، سوره سی و 
ششم، از حروف مقطعه قران - ورزش كننده - 

جیب بری۱۳ - برج كج فرانسه - هنوز التین، 
عالمت مصدر جعلی - غار بعثت - نام ترکی، 
راستی،  به   - نازو عشوه   - آذربایجانی۱۴  نام 
واقعَا - جملگی - غروب كننده۱5 - صد متر 
مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - 

ناراست - اثر موسیقی حسام الدین سراج - از 
عبادات، سفر به خانه خدا۱۶ - حرف نخستین، 
ارتعاش، جنبش و  از مركبات -  هزار عرب - 
تکان شدید۱۷ - دام صیاد - بیم و وحشت، 

ترس - تکرار حرف - رد پا

جدول شماره 2090

خراسان رضوی

واکسیناسیون  مجهز  مرکز  سومین  باقرزاده/  سمیه 
شهرستان تربت حیدریه برای تسریع در انجام واکسیناسیون 
پخش  ملی  شرکت  در  سوخت رسانی  عرصه  تالشگران 
فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه افتتاح شد. این 
ستاد کرونای  رئیس  و  استاندار  معاون  حضور  با  مرکز 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  معاون  و  رئیس  شهرستان، 
علوم پزشکی به همراه جمعی دیگر از مسئوالن ذیربط 
واکسیناسیون  برای  این مرکز  افتتاح شد.  و خبرنگاران 
کارکنان مجاری عرضه سوخت مایع، تالشگران این عرصه و 
همچنین رانندگان حمل و نقل جاده ای و با تایید مسئوالن 
و کارشناسان فنی معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه دایر شد. مدیر منطقه تربت حیدریه 
در مراسم افتتاحیه، ضرورت ایجاد این مرکز را به واسطه 
فعالیت  عرصه سوخت رسانی،  تالشگران  بی وقفه  تالش 
شبانه روزی مجاری عرضه سوخت و ناوگان حمل و نقل 
در جهت رونق تولید و خدمت مطلوب به هموطنان اجتناب 
ناپذیر عنوان کرد. جواد بلندی تصریح کرد: طبق برآورد اولیه 

قرار است نزدیک به چهار هزار نفر از جامعه هدف در این 
مرکز واکسینه شوند. مدیر منطقه تربت حیدریه، از واکسینه 
شدن کارکنان سایر دستگاه های اجرایی و خدماتی در این 
مرکز خبرداد و افزود: برابر لیست ارائه شده از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی، کارکنان سایر دستگاه های اجرایی و خدماتی 
در این مرکز واکسینه می شوند. معاون استاندار و فرماندار 
تربت حیدریه )شرافتی راد( ضمن تشکر از آماده سازی و 
تجهیز این مرکز توسط شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه تربت حیدریه گفت: با توجه به اهمیت موضوع، 
این مرکز تا پایان کار واکسیناسیون این گروه شغلی خاص  
دایر است. معاون بهداشت  و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
فراهم  در  شده  انجام  هماهنگی های  و  همکاری  از  نیز 
ساختن شرایط و تجهیز امکانات این مرکز تقدیر و اذعان 
کرد: در شرایط همه گیری و شیوع ویروس کرونا، این 
منطقه با این اقدام جهادی، نقش به سزایی در همراهی 
واکسیناسیون  روند  در  تسریع  و  سالمت  مدافعان  با 

همشهریان دارد.

افتتاح سومین مرکز مجهز  واکسیناسیون 
در منطقه تربت حیدریه پیام ما/ مسئول کارگروه استانی نظارت و رفع 

نقایص طرح 55۰ هزار هکتاری تاکید کرد در 
صورت رفع نشدن نقص اجرای طرح کشاورزی 
55۰ هزار هکتاری، کشاورزان در فاز دوم این 
طرح با شرکت جهاد نصر همکاری نمی کنند. 

مرمضی پور  حسین  »پیام ما«  گزارش  به 
مسئول کارگروه استانی نظارت و رفع نقایص 

طرح 55۰ هزار هکتاری در نامه ای سرگشاده 
ارجمند  »برادر  نوشت:  خوزستان  استاندار  به 
بعد  دشتکی،  سلیمانی  مهندس  آقای  جناب 
تشکل های کشاورزی  با  مشترک  نشست  از 
استان، تلقی و برداشت ما از سخنان شما این 
بود که استانداری آمده که با درایت و عقالنیت 
عبور  و  توسعه  راه  که  شده  متوجه  کامل 
می گذرد  کشاورزی  از  مشکالت  از  خوزستان 
این  از  و حمایت  همراهی  متوجه شده که  و 
بخش، عین منافع ملی و منافع دولت است«.
او در بخش دیگری از این نامه نوشته است: 
»طرح 55۰ هزار هکتاری در سطح استان به 
عنوان عنایت ویژه مقام معظم رهبری و یکی 
از افتخارات انقالب اسالمی است که موسسه 
جهاد نصر به عنوان مجری فاز اول این طرح 
مهم تعیین شد که متاسفانه در به ثمر رساندن 
اهداف طرح ناکام بود و عالوه بر وجود نواقص 

غیرقابل انکار، موجبات نارضایتی و گله مندی 
شده  مذکور  طرح  حوضه  کشاورزان  شدید 
دوم  فاز  واگذاری  زمزمه  حالی که  در  است. 
طرح مهم 55۰ هزار هکتاری به همان موسسه 
کشاورزی  جامعه  شدید  مخالفت  علی رغم 
استان و همچنین بعد از نشست صمیمانه و 
صادقانه اخیر تشکل های بخش کشاورزی با 
جنابعالی به گوش می رسد، خبر این نشست 
مشترک شما با مدیرعامل موسسه جهاد نصر 
طرح   ۲ فاز  اجرای  مقدمات  ایجاد  مورد  در 
55۰ هزار هکتاری باعث بهت و حیرت و یاس 
کشاورزی  تشکل های  و  کشاورزان  گالیه  و 
اعتماد  مورد  و  قانونی  نمایندگان  عنوان  به 
مرمضی پور  است«  شده  استان  کشاورزان 
اول،  فاز  نواقص  رفع  بدون  داده  هشدار 
تشکل های کشاورزی در فاز دوم با جهاد نصر 

نمی کنند. همکاری 

مسئول کارگروه استانی نظارت و رفع نقایص طرح 550 هزار هکتاری:

جهاد نصر در اجرای فاز اول طرح 550 هزار هکتاری ناکام بود

و  ارزش  تا  خواست  نهاد  مردم  تشکل های  از  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
اهمیت کار را برای مجموعه های جدید که مستقر می شوند روشن کنند و از 

باشند. داشته  را  خود  مطالبه گری  ابتدا  همان 
و  هماهنگی  ستاد  نوزدهمین  در  جمالی نژاد  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
مناسب سازی کشور گفت: اگر خدایی نکرده اساتید چه در دولت و چه در 
دهیاری و چه در شهرداری مستقر شوند و جا پای این اقدامات را مشاهده 
نکنند و از همان ابتدا کار را مهم ندانند یقین بدانید که به آن توجه خاصی 

نمی شود.
او با بیان اینکه نقش آفرینی و ماموریت ما که از همین ابتدا ارزش کار را 
مشخص کنیم بسیار مهم است، از تشکل های مردم نهاد خواست تا ارزش 
و اهمیت کار را برای مجموعه های جدید که مستقر می شوند روشن کنند و 
از همان ابتدا مطالبه گری خود را داشته باشند، گفت: اگر مطالبه گری نباشد، 
با حجم بسیار زیاد کار که در دستگاه های مختلف وجود دارد ممکن است 

برخی کارها مغفول بماند.

ساحل  ساماندهی  برای  جامع  طرح  تدوین  از  بندرعباس  منتخب  شهردار 
منتخب  شهردار  نوبانی،  مهدی  ایمنا،  گزارش  به  داد.  خبر  شهر  دریای  و 
جامع  برنامه  تدوین  گفت:  ساحلی  مجموعه  از  بازدید  در  بندرعباس 
دوره  در  مدنظر  برنامه های  از  یکی  بندرعباس،  دریای  و  ساحل  ساماندهی 

است.  شهرداری  مدیریت  کنونی 
او با اشاره به اینکه ساحل شهر باید زون بندی و بخش های مختلف جانمایی 
این کار، ساماندهی  از  از اهداف اصلی ما  افزود: یکی  و ساماندهی شوند، 
این بخش مهم  زیرساخت های  تامین  و  رونق گردشگری  وضعیت ساحل، 

است. 
شهردار منتخب بندرعباس با بیان اینکه خرید و تفریحات ساحلی و دریایی 
جذب  کرد:  اضافه  می شود،  محسوب  بندرعباس  شهر  مهم  ویژگی های 
کنیم که  افتخار  باید  و  است  ضروری  مختلف  بخش های  در  سرمایه گذار 
بخش  توسعه  تاکید کرد:  نیز  انتها  در  نوبانی  شود.  شهر  وارد  سرمایه گذار 
رونق  آن،  تبع  به  و  شده  بیشتر  شادابی  و  شهر  رونق  باعث  گردشگری 

می شود. ایجاد  اقتصادی 

شهردار رشت از صدور مجوز پروانه ساختمانی برای زمین های نسقی در روزهای 
ایلنا، سید محمد احمدی در نشست با جمعی از  آینده خبر داد. به گزارش 
معاونان و مدیران شهرداری رشت، گفت: به زودی مجوز پروانه ساختمانی برای 
پروانه  با صدور  زمین های نسقی صادر می شود. شهردار رشت تصریح کرد: 
ساختمانی برای زمین های نسقی، تمامی سازندگان موظف به اقدام قانونی 
برای اخذ پروانه از مناطق شهرداری بوده و ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه 
پذیرفتنی نیست. احمدی با اشاره به ضرورت فعالیت شهربان ساختمان برای 
جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اذعان داشت: مناطق شهرداری برای صدور 
پروانه و همچنین گشت شبانه روزی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز 
فعال و تقویت می شوند. او از تالش ها و پیگیری های اعضای شورای شهر رشت 
و مساعدت های دستگاه قضا برای اجرای شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی 
و  و کارها  ساز  داشت:  بیان  و  قدردانی کرد  و  تقدیر  نسقی  زمین های  برای 
تمهیدات الزم جهت اجرای این شیوه نامه در مناطق شهرداری رشت اندیشیده 
پنجگانه شهرداری  آینده، مناطق  روزهای  الهی در  قوه  به حول  و  شده است 
رشت خدمات مرتبط جهت طی مراحل قانونی اخذ مجوز پروانه ساختمانی به 

شهروندان ارائه می شود. 

 درخواست معاون وزیر کشور از تشکل های مردم نهاد: 
از همان ابتدا نسبت به مناسب سازی 

 مطالبه گری کنید 

شهردار منتخب بندرعباس خبر داد: 
تدوین طرح جامع ساماندهی ساحل و دریا

شهردار رشت خبر داد: 
مجوز  زمین های نسقی در  رشت صادر می شود 

| شهر | | هرمزگان | | گیالن |

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان تاکید کرد:

جذب نیروی انسانی در 
شرکت های پیمانکاری از 
طریق آزمون  و فراخوان 

استان  برق شمال  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
متقاضیان  مهارتی  آزمون  برگزاری  محل  از  کرمان 
شرکت های  قرارداد  طرف  نیروی  جذب  و  اشتغال 
پیمانکاری بازدید و بر حفظ رعایت عدل و انصاف و 
شایسته گزینی در انتخاب نیروی انسانی توسط آنان 

تاکید کرد. براساس معیارهای صنعت برق 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
شمال استان کرمان ، مهندس سلیمانی گفت: توسعه 
سازمان و شرکت بدون وجود نیروی ماهر و متبحر 
متخصص  نیروهای  تربیت  و  نیست  امکان پذیر 
است که  فراوان  مراقبت  و  سرمایه گذاری  نیازمند 
حفظ و نگهداشت این سرمایه و توسعه آن از اهم 
وظایف شرکت هایی ست که  این نیروها را جذب 

می کنند. 
افزایش  برای  عملیاتی  کارکنان  توانمندسازی  او 
توانایی های  و  از ظرفیت  بهینه  بهره وری و استفاده 
اهداف  توسعه  راستای  در  آنها  گروهی  و  فردی 
در  سرمایه گذاری  گفت :  و  دانست  موثر  سازمانی 
حوزه های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگیری 
نیروهای انسانی شایسته در سطوح مختلف مشاغل 
و  عملکرد  پایش  پیمانکاری،  و شرکتهای  سازمانی 
انسانی،  نیروی  صحیح  هدایت  و  مهارت  افزایش 

است. ضروری  امری 
افراد در  سلیمانی افزود: نحوه جذب و به کارگیری 
استفاده  با  عملیاتی  سطح  در  حتی  و  نیرو  وزارت 
آزمون  براساس  پیمانکاری  شرکت های  ظرفیت  از 
از اخذ مجوز های الزم  و دستورالعمل مربوطه پس 
به طوری که  می پذیرد  صورت  مالی  منابع  تامین  و 
در سطح شرکت های پیمانکاری هم توقع و انتظار 
به کارگیری نیرو با روند عادالنه و شفاف است و ما از 

می کنیم. حمایت  مذکور  روند 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده آگهی تاسیس انجمن صنفی کارگری 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آتیه خودرو پاسارگاد )مسئولیت 
محدود( دعوت میشود برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۰۸:۰۰ 

صبح در تاریخ ۱۲/ ۰۶/ ۱۴۰۰ در محل مرکز اصلی شرکت حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۸:۰۰ صبح

۱ - افزایش سرمایه
۲ -  افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

۱-ابوالحسن باقری نسب                                  رئیس هیات مدیره 
۲-میترا یوسفی فر                                         نایب رئیس هیات مدیره 

۳-بنفشه صالحی                                           خزانه دار هیات مدیره 
۴-محسن عباسی فرد                                      دبیر و عضو اصلی هیات مدیره 

5-سمانه امیری                                            عضو اصلی هیات مدیره 
۶-سمیه دار درفشی                                       عضو علی البدل هیات مدیره 

۷-افشین قهرمانی                                          بازرس اصلی 
۸-لیال امیری                                              بازرس علی البدل 

ضمنا برابر ماده ۱۲۶ اساسنامه انجمن ، کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور با اعضای رئیس هیات مدیره و به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر 

خواهد بود .

شرکت آتیه خودرو پاسارگاد ) مسئولیت محدود(
شماره ثبت 463242 و شماره ملی 14004531907 روزنامه نگاران استان کرمانشاه 

هیئت مدیره شرکت آتیه خودرو پاسارگاد

حسن عزیزی -مدیر کل تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی -استان کرمانشاه 

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و تصویب نامه ۱۷۶۴۷۷/ ت ۳۷۲۹۲ ک 
مورخ ۹۸/۸/۸ هیات محترم وزیران و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/5/۶ 
مجمع عمومی و جلسه مورخ ۱۴۰۰/5/۲۱ هیات مدیره انجمن و سایر مدارک 
تسلیمی اسامی و سمت هریک از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و 
بازرسان انجمن که از تاریخ فوق به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح 

ذیل می باشد .

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۰۶۶۸ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 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 
محمد منصوری فرزند خدا رضا بشماره شناسنامه ۴۴۸۰ صادره از رابر کدملی 5۸۳۹۴۸۶۱۳۲ در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر 
فوقانی به مساحت ۲۲۰ مترمربع تحت پالک ۲۰ فرعی از ۷5 اصلی بخش ۶ واقع در شهرک هشت بهشت بلوار هشت بهشت کوچه 
۲۲ خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
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 5۷۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
تکلیف  تعیین  قانون  قانون   ۳ ماده  آگهی 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۱۳۶۰۰۰۲۴۸ 
فرزند  ماشهرانی  بارانی  غالم  مالكانه  تصرفات   ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ مورخ 
حسین تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۶.5۸   متر 
مربع قسمتی از پالک ۱۴- اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک 
بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده ۳ قانون مذکور بميزان یک دانگ 
مشاع از ششدانگ ملکی آقای حسین خیراندیش را تایید نموده 
است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار 
آگهی سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مذکور در دونوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم و 
مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از 
تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد 
و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رأی 
فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت 
وصول اعتراض معترض می بایست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم 
دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم 
ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور 
سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/05/20-تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1400/06/06
1400/296 م الف

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳5۲۱ 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 محمد زعیم زاده ابلی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه ۸۴ صادره از کرمان به شماره ملی ۲۹۹۲۴۱۱۴۴۲ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۸/۹۳ مترمربع تحت 
پالک ۳۰۲ فرعی ۴۲۲۱ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان سرباز خیابان شهید قدوسی کوچه ۲۱ درب اول سمت چپ خریداری 
از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 5۶5
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۸۹۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 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 
مهدی مراد نژاد فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۱ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب گاراژ قسمتی از خانه به مساحت ۲5 مترمربع 
تحت پالک ۶۱۲ فرعی از ۴۲۲۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴ فرعی از ۴۲۲۰ اصلی بخش ۲ کرمان واقع در خیابان سرباز 
کوچه ۴۳ شرقی ۳ آخرین منزل سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه زاده ده باالیی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 5۷۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
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آگهی حصر وراثت
 احتراما گواهی می شود که شادروان محمد محمد نقی زاده رحمت اباد فرزند حسین به شماره 
ملی ۳۰5۱5۴۸۸۶۳  در تاریخ ۹۹.۰۸.۱۸ در اقامتگاه دائمی خود در شهر کشکوئیه در گذشته 

و وراثت حین الفوت وی عبارتند از:
۱-فرهاد محمد نقی زاده رحمت اباد به کد ملی ۳۰5۲۲۸۸۴۸۲ فرزند متوفی.
۲-مصطفی محمد نقی زاده رحمت اباد به کد ملی۳۰5۰۶۶۰۹5۰ فرزند متوفی
۳-فرشته محمد نقی زاده رحمت اباد به کد ملی ۳۰۴۰۱۲۶۹۲۱فرزند متوفی.

۴-زهرا حسین زاده حجت اباد به کد ملی۳۰5۰5۶۰۱۱۷ همسر متوفی.
5-ربابه ابوالقاسمی کشکوئیه کد ملی5۴۲۹۹۳۹۹۳5 مادر متوفی.

وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایتی یا وصیت نامه یا مدرکی از متوفی در دست دارد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار به شورا ارائه نماید.

مسئول دفتر شورای حل اختالف کشکوئیه_زارع

احضار جهت اجرای حکم
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

 نام و نام خانوادگی: خانم ریحانه یوسفی اصل نشانی 
مجهول المکان 

با توجه به محکومیت شما به موجب دادنامه شماره ۲۳۶ _ ۱۳۹۹ 
صادره از شورای حل اختالف کیان شهر، که به موجب آن محکوم به 
پرداخت مبلغ ۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر و 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست )۱۳۹۹/۸/۲5( تا زمان اجرای حکم، 
و پرداخت مبلغ ۱5۷.5۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له، 
آقای عباس محسن بیگی طغرالجردی، فرزند محمد، و هزینه اجرایی 

در حق صندوق دولت، محکوم گردیده اید. 
مقتضی است ظرف مهلت ۳ روز مقرر جهت اجرای رای صادره در 
شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری کوهبنان حاضر 

شوید در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. م الف ۲۴ 
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان

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 ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی- برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۱۸۷ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰5/۰۳ 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 
ندا میرمحمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۱۲۸۹ کد ملی ۲۹۹۴۱۱5۶۳۸ صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی 
با کاربری عرصه مسکونی و صنعتی و کارگاهی به مساحت ۷5۱/۱۷ مترمربع که مقدار ۶۲/5۹ متر مربع از عرصه آن متعلق به وقف 
میباشد تحت پالک ۳۲۹ فرعی از ۲۷۸5 اصلی بخش ۳ کرمان واقع در شرف آباد قائم ۲۷ بلوار امام حسین کوچه ۷ خریداری از 
مالک رسمی آقای صفر باغخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 5۷5
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مسجد امام سمنان- پیمان حمیدی پور/ میزان

پانزدهمین جشنواره فیلم وحشت لیسبون، میزبان فیلم سینمایی »آن شب« 
ساخته کورش آهاری و محصول مشترک ایران و آمریکا و انیمیشن کوتاه 
»خورده شده« به کارگردانی محسن رضاپور است. این رویداد سینمایی 
که با عنوان »MOTEL/X« شناخته می شود از تاریخ ۱۶ تا ٢٢ شهریور در 
کشور پرتغال برگزار خواهد شد. »آن شب« بازی شهاب حسینی و نیوشا 
جعفریان و نویسندگی کوروش اهری و میالد جرموز محصول سال ۲۰۱۹ 
است و روایتگر داستان زوج جوانی است که به همراه دختر یک ساله شان 
خود را محبوس در هتلی قدیمی می یابند. علی رغم تالش شان برای اقامتی 
دلپذیر در این هتل عجیب و وهم آور، نیرویی خارجی آن دو را وادار به 
ابراز رازهای درونی شان که از یکدیگر پنهان نگه داشته اند می کند. انیمیشن 
کوتاه »خورده شده« تاکنون در بخش مسابقه ی ده ها جشنواره ی جهانی 
نظیر سیکاف، انیبار، استاپ موشن مونترال و... به رقابت پرداخته است و 
با حضور در جشنواره فیلم بلک مووی سوئیس موفق به دریافت »جایزه  

کودکان« شد./ایسنا

خراسان  شمال  مقامی  موسیقی  پیشکسوت  هنرمند  مقیمی  برات 
دنیا رفت. مرحوم مقیمی  از  بیماری  به دلیل  پنجم شهریور  جمعه 
وضعیت  وخامت  دلیل  به  و  شده  مبتال  به کووید۱۹  پیش  چندی 
او را  اما متاسفانه بیماری  جسمانی در آی سی یو بستری شده بود 

درآورد. پا  از 
برات مقیمی متولد ۱۳۳۳ روستای داشلی قلعه بجنورد بود، پدرش 
از کرد های پالکانلو و مادرش از تات های گیفان است. برات در داشلی 
قلعه به مدرسه می رود و اما در کنار پدر شغل آهنگری را فرا می گیرد. 
او دوتار را در ۱۰ سالگی نزد پدر و برادرش محمد نیز فرا می گیرد. اما 
کمی بعد در شیروان نزد همراه بخشی و علی بخشی و حسن یزدانی 
پنجه هنرمندش را روان می کند و در جوانی دوتار نوازی را به عنوان 
دنیای  وارد  از سال ۱۳5۲  به طور رسمی  و  انتخاب  می کند  شغل 

موسیقی می شود و از سال ۱۳۶5 به شهرت هنری می رسد./ مهر

| سینما |

| موسیقی |

| دستکند تاریخی دژمنده |
دستکند تاریخی دژمنده ، به صورت تونلی زیرزمینی 
است که در زیر بخشی از خانه های روستای خوئین 
از توابع شهرستان ایجرود و در فاصله ۶۴ کیلومتری 
از  از مرکز استان واقع شده است. دژمنده، یکی 
است  ایران  شگفت انگیز  و  بی نظیر  دستکندهای 
و حفاظت  معرفی   ، مطالعه   ، بررسی  نظر  از  که 
می تواند به عنوان یکی از پروژهای بسیار مهم برای 
پژوهشگران باستان شناس باشد. به طور کلی تونل 
داالن ها  از  دژمنده  به  موسوم  دستکند  زیرزمینی 
و اتاق هایی تشکیل شده که در گذشته های دور 
شده  ایجاد  زیرزمین  در  خوئین  ساکنان  توسط 
است. در دژمنده حتی محلی برای نگهداری دام 
و طیور بوده و این نشان از وسعت کاربرد آن برای 
ساکنان قدیمی خوئین دارد. از نظر سازه ای، دژمنده 
متشکل از داالن ها و اتاق هایی در جوانب است که 
تماماً در دل صخره کنده شده  اند . در داخل اتاق ها 
تاقچه  هایی جهت قرارگیری پیه سو زها ایجاد شده 
است. در سقف داالن ها نیز منافذ و مجراهایی با 
آسیاب  سنگ  شبیه  خورده  تراش  خرسنگ های 
جهت تهویه هوا استفاده شده است. ضمن اینکه 

انبارهای آذوقه در کف داالن ها به عمق ۲ متر تعبیه 
شده  اند. این سازه از دو داالن اصلی تشکیل شده که 
در انتها و غرب داالن شماره ی ۱ که جهت آن شرق- 
غربی است یک درب سنگی به ارتفاع ۱۰5سانتی متر 
و عرض ۹۷ سانتی متر وجود دارد که در حاضر این 
درب بر پاشنه   سنگی خود استوار است و می  چرخد. 
وجود دیوار چینی و معماری زیرزمینی با استفاده از 
الشه  سنگ و مالت گل بوده که در برخی نقاط فضای 
داخل داالن در حد گربه  رو تنگ و رفت و آمد را به 
صورت سینه خیز محدود کرده است. در حال حاضر 

دژمنده دارای یک در اصلی است که در سال های 
اخیر توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری زنجان مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته 
است. البته احتمال این که این اثر تاریخی ، درهای 
از ذهن نیست.  باشد دور  مخفی دیگری داشته 
تعیین قدمت دقیق اثر و زمان ایجاد آن مشخص 
نیست ولی بر اساس سفال های موجود در داخل 
و اطراف دژمنده، از این اثر تاریخی در دوران میانی 
و متاخر اسالمی ) سلجوقی و قاجاریه ( استفاده 

شده است./ سیری در ایران

در روز ۶ام شهریورماه ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»عاقبت سیاسی کاری« منتشر کرده است که به اهمیت و تاثیر عدم تصویب 
دارد.  اشاره  ایران  بانکی  معامالت  در   FATF با  مخالفت  و  چهارگانه  لوایح 
همچنین خبری با تیتر »بررسی تاثیر کرونا بر آلودگی شناگاه هابیابان زایی 
زخمی بر پیکر طبیعت چهارمحال و بختیاری« در این شماره از روزنامه به 

است. چاپ رسیده 

آغازیان ) قسمت اول(
سلسله ای از جانداران، شامل پروتوزوئرها و جلبک ها. آغازیان شامل تک سلولی ها 
و پرسلولی ها هستند و به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: خودپرور یا خوراک ساز 
که غذای خود را از طریق تبدیل مواد معدنی به مواد آلی می سازند و دگرپرور یا 

خوراک گیر یا دگرخوار که غذای شان به گروه خودپرور یا اتوتروف وابسته است.
آغازیان همراه با سلسله ی پیش هسته ای ها، که شامل باکتری ها هستند، در 
طبیعت یافت می شوند و در تجزیه مواد آلی پیچیده و تبدیل آن ها به مواد 

ساده ی آلی یا معدنی نقش دارند./ دانشنامه محیط زیست

آتشین خو دلبری دارم که عالم زار او است

سرو خاکستر نشین با جلوه رفتار او است

شام عاشق مجمر گیسوی عنبربار او است

صبح صادق غنچه نشکفته گلزار او است

نیستم آگه ز سوز الله در این گلستان

این قدر دانم که داغ از شعله دیدار او است

یک عزیز است آن که بهر بیع نقد جان به کف

هرکجا یوسف نژادی هست در بازار او است

تر نمی سازد ز بحر زندگانی کام را

هرکه در این بّر چو مجنون تشنه دیدار او است

نسخه حاجت به کف ناالن در این دارالشفا

صد فالطون خفته در هر گوشه ای بیمار او است

وصل او باشد حیات و هجر او باشد ممات

گاه جان دادن، زمانی جان گرفتن کار او است

ز آفتاب گرم فردای قیامت فارغ است

هر که چون قصاب زیر سایه دیوار او است

اهلی قصاب کاشانی خرگوش های  از  بزرگ تر  خرگوش  این  جثه 
انتهای  با  االغ  گوش  شبیه  بلند،  گوش ها  است. 
وجوه  از  یکی  سیاهی  این  سیاه که  نوک  و  گرد 
چشم ها  است.  اهلی  خرگوش های  با  آن  تمایز 
درشت، دم کوتاه، دست ها دارای پنج و پاها دارای 
ختم  قوی  ناخن های  به  هستند که  انگشت  چهار 
برس  و  زبر  موهای  از  پا  و  دست  می شوند. کف 
و  چسبیدن  باعث  که  است  شده  پوشیده  مانند 
جلوگیری از اصطکاک آن ها می شود. پاها به طور 
موهای  رنگ  هستند.  دست ها  از  بلندتر  مشخص   
پشت متفاوت، از خاکستری روشن تا قهوه ای و زیر 
شکم سفید است، موهای دم بلند و نرم هستند. 
باالی دم سیاه و زیر آن سفید است. طول سر و 
درازی  سانتی مترو   ۶5 تا   ۴۰ غربی  خرگوش  تنه 

وزن  میانگین  است.  سانتی متر   ۱۱ تا   ۷ آن  دم 
تا ۷ کیلوگرم است. وزن ماده ها گاهی  آن ها ۱/5 
از نرها بیشتر است. خرگوش غربی شبگرد است، 
می شود. گاهی  خارج  پناهگاه  از  غروب  اوایل  در 
اوقات در طول روز نیز مشاهده می شود. به صورت 
انفرادی زندگی می کند. خرگوش ها معمواًل در داخل 
بر  آن ها  از  دارند که  استراحتگاه  چند  قلمرو خود 
می کنند.  استفاده  مختلف  موقعیت های  حسب 
نظر  در  را  باد  استراحتگاه جهت  انتخاب  موقع  در 
می گیرند. خرگوش ها هیچ وقت مستقیمًا به طرف 
استراحتگاه نمی روند بلکه برای گیج کردن حیواناتی 
که از طریق رد آن ها را تعقیب می کنند چندین بار 
در مسیرهای مختلف حرکت می کنند، خرگوش ها 
با حس شنوایی بسیار قوی و گوش های بلند خود 
می دهند.  تشخیص  را  آن ها  محل  و  صداها  انواع 
آسانی  به  را  ارتفاع  متر  سه  و  طول  متر  هفت 

ایران بیابان های  و  / کویرها  می پرند. 

خرگوش غربی

»دیوید  غریب  و  عجیب  دنیای  به 
سداریس« خوش آمدید. جایی که همه 
از  می رسد،  نظر  به  طبیعی  خیلی  چیز 
موجودات استثنایی و اتفاقات خارق العاده 
هم خبری نیست. جادوی قلم سداریس 
در ساده نویسی و خلق هیجان از ساده ترین 
نویسنده ی  این  است.   روزمره  اتفاقات 
که  است  محبوب  آن قدر  آمریکایی 
ببر«  این جا  از  رو  نسخه های »مادربزرگت 
و  رفت  فروش  به سرعت  انتشار  از  پس 
سداریس بار دیگر ثابت کرد که برای این که 
نویسنده  خوبی باشی، حتما نباید یکی دو بار 
برنده ی جایزه ی نوبل شده باشی. سوژه های 
ساده هم می توانند همان کتابی را خلق کنند 
که در ذهن مخاطب ماندگار شود و دنیا را 
فتح کند. این کتاب آن قدر دوست داشتنی 
است که روزنامه ی لس آنجلس تایمز آن را 
یکی از بهترین هدیه های کریسمس معرفی 
کرده است. این کتاب، مجموعه ای از چند 
داستان کوتاه است که با هم مرتبط هستند 
و در نهایت، داستانی کامل را روایت می کنند. 
سداریس در نوشتن این داستان ها گریزی 
هم به خاطرات و تجربیات زندگی خود زده 
است. هرچند این نوشته ها در عین ملموس 
بودن، گاهی پررنگ و اغراق شده هستند و 
تشخیص مرز بین واقعیت و تخیل نویسنده 
دشوار می شود. البته یکی از جذابیت های 

کوچک ترین  بزرگ نمایی  هم  داستان 
طنز  است.  اتفاقات  بی اهمیت ترین  و 
سداریس، در تمام دنیا و میان طرفدارانش 
معروف است. برای او طنز استفاده از کلمات 
اصطالحات  یا  خنده دار  و صرفا  اغراق شده 

نیست. عامه پسند 
 سداریس با همان کلمات ساده مفاهیم را 
با طنز بیان می کند. درواقع می توان گفت 
که او خالق مضامین جدید است. مسائلی 
که هر روز می بینیم و از کنارشان ساده رد 
می شویم، در داستان های سداریس حال و 
هوای تازه ای گرفته اند. آدم های سرگردانی 
که هنوز نتوانسته اند خود را با زندگی مدرن 
وفق دهند، شخصیت های مورد عالقه ی این 
نویسنده هستند. پس جای تعجب نیست 
معمولی  آدم های  این کتاب  قهرمانان  که 
زندگی  کنار  و  گوشه  همین  که  هستند 
طول  در  غریبی  و  عجیب  اتفاق  می کنند. 
داستان ها نمی افتد، همه همان ماجراهای 

روزمره و همیشگی است.

| مادربزرگت رو از اين جا ببر! | 
| نویسنده : ديويد سداريس

مترجم : پيمان خاکسار |

آبنمای  شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی خرید و نصب 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  موزیکال  و  هارمونیک 
دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
 : آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  دریافت گواهی 

سازند.  محقق 
- مدت اجرای کار 45 روز میباشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 595.595.000 ریال در وجه 
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در استاد مندرج است.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/0۸می باشد.
 17:00 ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -  

1400/06/1۸ مورخ 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/06/2۸

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت10:00 مورخ 1400/06/30
- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 
اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :آدرس بم - بلوار شهید رجایی - 
سایت اداری شهرداری بم امور قراردادها - تلفن:44345214-

 034
در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : ۸۸969737- 

۸519376۸

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت اول(


