
وزیر بهداشت اعالم کرد
 حذف محدودیت سنی 

واکسیناسیون کرونا
در آستانه آغاز سال تحصیلی، موضوع واکسیناسیون دانش آموزان در برابر 
ویروس کرونا به یکی از چالش های اصلی نظام آموزشی و درمانی کشور 
تبدیل شده است. شماری از مدیران آموزشی بر این نظرند که حفظ کیفیت 

آموزش نیازمند حضوری شدن کالس های مدارس است.

 کشف چند کتیبه مهم 
در اطراف میراث جهانی 

تخت جمشید 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل 
اطراف  در  مهم  چند کتیبه  کشف  از  فارس  استان 
مجموعه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد.هادی 
شه دوست شیرازی، گفت: این کتیبه ها در دامنه کوه 
رحمت در شهرستان مرودشت و در نزدیکی مجموعه 

میراث جهانی تخت جمشید قرار دارند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ثروتمندان 20 برابر فقر ا 
 یارانه انرژی

 دریافت می کنند
دولت  از  تهران  اتاق  رئیس  خوانساری  مسعود 
»مهم ترین  و گفت:  را کنترل کند  تورم  تا  خواست 
بحثی که مسئوالن دولت باید به آن توجه کنند همین 
بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در 
ماه های آینده به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت 
بسیار بدی وجود خواهد داشت و نگرانی این است که 

در همه قیمت ها شاهد افزایش باشیم«

پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران 
محیط زیست همچنان باز است

صدور نظر کارشناسی بدون 
حضور وکیل اولیای دم

اتوبوس حامل خبرنگاران محیط  امسال،  تیر ماه  دوم 
زیست که برای بازدید از احیای دریاچه ارومیه به منطقه 
رفته بودند در مسیر نقده چپ کرد و بر اثر این حادثه 
مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار 
ایرنا جان خود را از دست دادند و 19 خبرنگار دیگر مصدوم 
شدند. حاال با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور نظریه 
کارشناسی درباره این پرونده یکی از وکالی اولیای دم 
ضمن انتقاد از ابالغ نشدن نظریه به آنان گفت: »بر اساس 

این نظریه، راننده مقصر صد در صدی اعالم شده... تاکسیدر می »نادیا« 
در بی خبر ی

  کامبیز برادرانی، پژوهشگر حیات وحش: شنیده های ما می گوید »نادیا«
  به دلیل مارگزیدگی از بین رفته و این اتفاق هم حداقل حدود سه ماه قبل

 رخ داده و حاال  پیکرش تاکسیدرمی شده است

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه:

 اخیرا دستگاه های اکسیژن ساز به بیمارستان اضافه شده و طبعا برق بیمارستان 
کشش این را ندارد که سه دستگاه اتوکالو با مصرف برق همزمان کار کنند

 بر اساس اطالعات رسیده به »پیام ما«، خرس سیاه بلوچی
 که دیروز خبر تلف شدنش آمد، حدود سه ماه قبل مرده است

 نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست کشور  به شورای نگهبان:

 طرح امنیت غذایی مجلس طرح امنیت غذایی مجلس
 امنیت ملی را تهدید می کند امنیت ملی را تهدید می کند
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پیام مریاث

چارسوق

پسماندهای بیمارستانی شهر ایذه در محوطه بیمارستان تلنبار شده اند

  گره کور پسماند عفونی
 بیمارستان ایذه
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شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )طراحی ساخت و نصب کانکس تجهیزات فرماندهی مدیریت بحران بر روی کفی تریلر( به شماره 
2000093164000071 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/06/30 می باشد. 

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از 
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 1400/07/07
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 1400/07/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن 

- حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره 
فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )00-36(  نوبت دوم
  )طراحی ساخت و نصب کانکس تجهیزات فرماندهی مدیریت بحران بر روی کفی تریلر  (

2000093164000071کد فراخوان1400/06/30تاریخ چاپ نوبت اول90مدت زمان اجرا)روز(

906/000/000مبلغ تضمین)ریال(1400/06/31تاریخ چاپ نوبت دومدو تعداد مرحله

شناسه آگهی : 1193982
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وزیر بهداشت دیروز درباره آخرین وضعیت 
واکسیناسیون توضیحات جدیدی داد. بهرام 
عین اللهی گفت: ما در جلسه شورای عالی 
آموزش و پرورش اعالم کردیم که مدارس 
و آموزشگاه ها و دانشگاه ها باید زمینه حضور 
دانش آموزان و دانشجویان را فراهم کنند؛ 
واکسیناسیون دانش آموزان ١٢ تا ١٨ سال 
واکسیناسیون  فعال  اما  است،  شده  آغاز 
کنکوری  ها را آغاز کرده ایم و سن به تدریج 
کاهش پیدا می کند و برنامه داریم در ٢ تا 
٣ هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان 

بین ١٢ تا ١٨ سال انجام شود.
درباره  عین اللهی  ایسنا،  گزارش  به 
واکسن هایی که در دنیا برای دانش آموزان 
به تایید رسیده است، گفت: در حال حاضر 
و سینوفارم  واکسن های سوبرانا  دنیا  در 
برای دانش آموزان تاییده شده است. وزیر 
محدودیت  حذف  از  همچنین  بهداشت 
سنی تزریق واکسن کرونا برای افراد باالی 
18 سال در سراسر کشور از امروز خبر داد. 
به گفته عین اللهی واکسیناسیون باالی سن 
18 سال در کل کشور باید بدون محدودیت 
محدودیتی  دیگر  افزود:  او  شود.  انجام 
نداریم و مردم باالی 18 سال می توانند با 
واکسن  واکسیناسیون،  مراکز  به  مراجعه 
از  تشکر  با  بهداشت  وزیر  دریافت کنند. 
دانشجویان، بسیجیان، نیروهای هالل احمر 
گفت:  االن حتی در مراکز شبانه روزی تزریق 
واکسن تا 3 صبح و بیشتر در حال انجام 

است و این یک کار مردمی بوده است که 
از مردم قهرمان و شهید پرور سرزمین مان 

تشکر می کنم .
عین اللهی در حاشیه جلسه کمیته کشوری 
علمی کووید19، با قدردانی از کادر بهداشت 
به  زمینه کووید19  در  که  درمان کشور  و 
صورت شبانه روزی بسیار تالش کردند، از 
پرداخت معوقات کادر سالمت که در زمینه 
مقابله با کرونا کار می کنند، خبر داد و گفت: 
ما بودجه پرداخت معوقات کادر سالمتی 
که در زمینه مقابله با کرونا کار می کنند را با 
دستور رئیس جمهور و معاون اول دریافت 
کردیم و از امروز توزیع شروع می  شود، در 
سفرهای استانی به ویژه پرستاران به دلیل 
معوقات گالیه  مند بودند و اعالم کردیم این 
ستادی  نه  میدانی  نیروهای  به  معوقات 

پرداخت شود.

 محدودیت مشاغل کم می شود
اینکه ۵0  بیان  با  ادامه  در  عین اللهی 
درصد مردم واکسینه شده اند، تصریح کرد: 
در حال حاضر به مرز تزریق 4۵ میلیون دوز 
واکسن رسیده ایم و هفته پیش ٨ میلیون 
امیدواریم  و  کردیم  تزریق  واکسن  دوز 
در چند هفته آینده ٧٠ درصد جمعیت را 
صحنه های  مشاهده  از  و  واکسینه کنیم 
تلخ و مرگ و میر هموطنانمان جلوگیری 
کنیم، در تمام نقاط دنیا ثابت شده است 
جلوگیری  میر  و  مرگ  از  واکسیناسیون 
می  کند، البته رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 

استفاده از ماسک و تهویه مناسب همچنان 
باید رعایت شود.

وزیر کشور هم درباره تصمیمات نشست 
قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا، گفت: قرار شد 
محدودیت برای مشاغلی که با زدن 2 دوز 
می کنند،  پیدا  عمومی  مصونیت  واکسن 
برداشته شود. به گزارش ایرنا احمد وحیدی 
عصر سه شنبه در حاشیه نشست قرارگاه 
خبرنگاران  جمع  در  ستاد کرونا  عملیاتی 
گفت: طرح شهید سلیمانی مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد تا با تقویت هر چه 
بیشتر آن بتوانیم مرحله  شناسایی، مراقبت، 
قرنطینه، حمایت و واکسیناسیون با دقت و 

سرعت بیشتری انجام شود.
مرحله  در  است  قرار  وحیدی  گفته  به 
یابد:  افزایش  تست ها  میزان  شناسایی 
»بنا شد حمایت های شخصی  و صنفی 
را مجددا مورد بررسی قرار دهیم. نسبت 
کامال  واکسیناسیون  بخشی  سرعت  به 
این آمادگی از طرف عزیزان ما در وزارت 
بهداشت با تمهیداتی که صورت گرفته وجود 
دارد و باید مردم با توجه به این  آمادگی ها 
هر چه سریعتر برای واکسیناسیون مراجعه 
کنند تا موضوع واکسیناسیون در کمترین 

زمان ممکن به انتها برسد«.
او  گفت: بحث دیگر نشست روز سه شنبه، 
راجع به پیگیری تامین معوقات کادر درمان 
بود که بخش هایی از این معوقات پرداخت 
شده و معوقات به مرور تکمیل می شود. 

وزیر کشور درباره محدودیت ها هم گفت: 
محدودیت هایی که  برخی  جلسه  این  در 
برخی  ویژه  به  شود-  برداشته  می تواند 
مشاغل- مورد بررسی قرار گرفت. قرار شد 
محدودیت برای مشاغلی که با زدن 2 دوز 
می کنند،  پیدا  عمومی  مصونیت  واکسن 
این  در  وحیدی  گفته  به  شود.  برداشته 
و کنترل  ترددهای مرزی  به  راجع  جلسه 
دقیق تر، تست در مبادی ورودی و خروجی 
به شکل زمینی و هوایی بحث و مقرر شد 
تمهیدات قوی تری در این رابطه وضع شود. 
محدودیت های  شدن  برداشته  درباره  او 
شبانه هم تاکید کرد: تردد شبانه تا  فوتی ها 
به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، برداشته 
محدودیت ها  رفع  دنبال  به  ما  نمی شود. 
هستیم اما این موضوع باید همراه با کاهش 

ابتالها و فوتی ها باشد.

 اطالعیه مرکز آمار وزارت بهداشت 
درباره »اصالح برند واکسن 

مسافران«
به کرونا  مربوط  از مشکالت  دیگر  یکی   
به خروج مسافران از کشور مربوط است 
که در روزهای گذشته با مشکالتی مواجه 
بوده است. از همین رو مرکز مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان 
اطالعیه ای  انتشار  با  پزشکی  آموزش  و 
کرد:  تاکید  واکسن،  برند  اصالح  درباره 
واکسن  برند  در  اشکال  هرگونه  اصالح 
صرفا توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت 
انجام می شود تا از هرگونه سوء استفاده 

شود. جلوگیری 
به گزارش ایسنا، در پی انتشار گزارش هایی 
که  افرادی  واکسن  برند  تغییر  بر  مبنی 
قصد سفر به خارج از کشور دارند، در کارت 
واکسن دیجیتال و در ازای دریافت پول، 
اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز 
وزارت بهداشت تاکید کرد: دسترسی اصالح 
برند واکسن، به خاطر رفع اشکاالت ثبت 
واکسن، تنها در سه دانشگاه علوم پزشکی 
اخیرا فعال شده بود. این دسترسی از امروز 

در سراسر کشور غیر فعال شد.
کلیه موارد ثبت شده تغییر برند با دقت در 
حال بررسی هستند و اگر مواردی بر خالف 
واقعیت ثبت شده باشد ضمن برگرداندن به 
حالت اولیه، گزارش پیگیری آن به بازرسی 
این  از  شد.  خواهد  ارائه  بهداشت  وزارت 
پس اصالح هرگونه اشکال در برند واکسن 
صرفًا توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت 
انجام خواهد شد تا از هرگونه سواستفاده 
به  مسافران  همچنین  شود.  جلوگیری 
خارج از کشور برای دریافت کارت واکسن 
تنها مرجع  نپردازند،  پولی  دیجیتال هیچ 
دیجیتال  واکسن  کارت  دریافت  رسمی 

است.  vcr.salamat.gov.ir سامانه 
بعضی افراد یا سازمان ها در ازای مبلغی، 
یا  پالستیکی  کاغذی،  کارت  یا  نامه 
از  خارج  انگلیسی  زبان  به  دیجیتال 
می کنند  صادر  بهداشت  وزارت  سیستم 
که فاقد اعتبار است. طبق اطالعیه ای که 
به تمامی سفارتخانه ها ابالغ می شود تنها 
کارت دیجیتال رسمی وزارت بهداشت به 
آدرس vcr.salamat.gov.ir معتبر است. 
با مراجعه به  مسافران به خارج از کشور 
 24 از  ظرف کمتر  می توانند  آدرس  این 
ساعت کارت بین المللی دیجیتال دریافت 
است.    معتبر  کشورها  همه   در  که  کنند 
تزریق و دریافت کارت واکسن در سراسر 
هیچ  افراد  و  است  رایگان  کامال  کشور 
پولی نباید به هیچکسی در ازای تزریق یا 

بپردازند. واکسن  کارت  دریافت 

وزیر بهداشت اعالم کرد

 حذف محدودیت سنی
 واکسیناسیون کرونا
عین اللهی: برنامه داریم در ٢ تا ٣ هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان بین ١٢ تا ١٨ سال انجام شود

رئیسی: با جاهلیت 
مدرن در دنیا مواجه ایم

یک  از  تکریم  مراسم  در  رئیس جمهور 
مقدس، گفت:  دفاع  پیشکسوت  میلیون 
هستیم  مواجه  مدرن  جاهلیت  با  امروز 
مالی  قدرت  و  فناوری،سالح  علم،  به  که 
فراوان مجهز است و می تواند زشت ترین 
جامعه  به  ارزش  عنوان  به  را  کارها 
تحمیل کند و در واقع نداشته  های خود 
از  تجلیل  می کند که  تحمیل  دنیا  به  را 
جهل  این  چهره  از  نقاب  می تواند  شهدا 

بردارد. مدرن 
و  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
رئیسی  ابراهیم  سید  المسلمین 
میلیون  یک  از  تکریم  مراسم  در 
قدردانی  با  مقدس،  دفاع  پیشکسوت 
سراسر  در  مراسم  این  برگزارکنندگان  از 
به  بخشی  صیانت  راه  کرد:  اظهار  کشور، 
است  آن  آینده  نسل های  و  امروز  نسل 
که عاشورا معرفی شود، باید معلوم شود 

دارد. امتداد  عاشورا 
از  ای  جلوه  مراسم  این  گفت:  رئیسی 
و  پیام  راه،  یاد،  به  نسبت  روشنگری 
جهل  در  که کسی  است  شهیدان  هدف 
فتنه گران  فتنه  اثر  بر  کسی  اگر  و  نماند 
شود  گمراهی  و  ذاللت  وارد  می خواهد 
پیدا  رهایی  شهیدان  راه  دادن  نشان  با 
است هرچه  الزم  مقطع  این  در  لذا  کند؛ 
برای  است  شهیدان  مسیر  و  راه  درباره 
رهایی  جهت  در  و  عمومی  افکار  تنویر 
و  ارائه  گران  فتنه  های  فتنه  از  یافتن 
ادامه  عظیم  حرکت  این  و  شده  تبیین 
نسل  سازی  مصون  راه  مسیر  این  یابد. 

است. جوان 
می  جنگ  بسیاری  گفت:  جمهور  رئیس 
چه  است.  مقدس  دفاع  کدام  اما  کنند 
ما  بسیج  و  دفاع  تقدس  باعث  چیزی 
چیست؟  ما  دفاع  قدسیت  رمز  است؟ 
مسلم  آنچه  است؟  قدسی  ما  نظام  چرا 
قدسی  امری  و  زمین  زمان،  هیچ  است 
اگر  قدوس.  جوار  در  مگر  شود  نمی 
زمانی  و  شخصی   ، مکانی   ، زمینی 
است. قدوس  با  پرتو  در  دارد  قدسیت 
او افزود: نظام قدسی است چون مبتنی 
بر دین و کتاب و سنت و آموزه های دین 
است.  ما  نظام  قدسیت  رمز  این  است. 
آموزه هایش  همه  می خواهد  که  نظامی 
نظام  باشد  دین  های  آموزه  اساس  بر 

شود. می  قدسی 
او یادآور شد: در راس نظام ما حاکمیتی 
ولی  خدا،  حجت  از  نیابت  دارد که  قرار 
او  نظر  و  امر، دستور  و  دارد  عصر )عج( 
است.  )عج(  زمان  امام  حجت  ما  برای 
حاکمیت  قدسیت  گفت:  رئیس جمهور 
طرف  از  جانشینی  این  که  است  آن  بر 
می بخشد  قدسیت  نظام،  به  خدا  حجت 
به نحوی که امروز نیروی های مسلح ما 
مفتخر به خدمت تحت فرمان فرماندهی 
معظم کل قوا و اطاعت فرمان او هستند 
دهند.  انجام  را  خود  تکلیف  و  وظیفه  تا 
ما  همه  افتخار  امروز  داد:  ادامه  او 
فقیه  ولی  نظر،  تحت  ما  که  است  این 
زمان  امام  جانشین  جامعه الشرایطی که 
قدسیت  این  و  داریم  قرار  است  )عج( 
کرد:  نشان  خاطر  رئیس جمهور  است. 
و هیچ  مقررات  قانون،  ما هیچ  نظام  در 
اجرا  و  تصویب  نمی تواند  نبایدی  و  باید 
شرعی  موازین  مطابق  اینکه  مگر  شود 
را  نگهبان  شورای  مجلس،  برای  باشد. 
قضا،  دستگاه  برای  و  تضمین  عنوان  به 
از سلسله مراتب  دیوان عالی و یکسری 
قانونی  و  حکم  هیچ  تا  تعیین کردند  را 
تصویب  نظام  مجموعه  در  شرع  برخالف 
هر  و  قانونی  و  حکم  هر  نشود.  اجرا  و 
شرعی  موازین  خالف  بر  که  مقرره ای 

است. ساقط  اعتبار  درجه  از  باشد 
امام  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
که  کردند  اعالم  اول  روز  از  خمینی)ره( 
موازین  و  شرع  با  منطبق  باید  قوانین 
این  بر  عالوه  تصریح کرد:  باشد  شرعی 
می خواهیم  هم  عمل  قدسیت  در  ما 
یعنی هم حسن فعلی می خواهیم و هم 
و  مدافعان  می خواهیم.  فاعلی  حسن 
شهیدان ما قدسی شدند چون برای خدا 
از جان و آینده این دنیا گذشتند و آینده 
اشاره  با  او  آوردند.  دست  به  را  جاودانه 
به جایگاه و عرفان امام خمینی )ره( به 
دیدگاه ایشان درباره شهیدان و مدافعان 
کسی  گفت:  و  کرد  اشاره  مقدس  دفاع 
حاضر  نظامی  و  بسیجی  لباس  در  که 
که  خورد  قبطه  حالش  به  باید  می شود 
باید همواره  چه جایگاه پر عظمتی دارد. 
رئیسی  شود.  تجلیل  نورانی  خط  این  از 
مدرن  جاهلیت  با  امروز  داد:  ادامه 
فناوری،  علم،  به  که  هستیم  مواجه 
است  مجهز  فراوان  مالی  قدرت  و  سالح 
عنوان  به  را  زشت ترین کارها  می تواند  و 
واقع  در  و  تحمیل کند  جامعه  به  ارزش 
تحمیل  دنیا  به  را  خود  نداشته  های 
می کند که تجلیل از شهدا می تواند نقاب 

بردارد. مدرن  جهل  این  چهره  از 

 محدودیت 
در تراکنش های واریز

معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در راستای 
ابالغ کرده  بانک ها  به  بخشنامه ای  قمار،  با  مقابله 
است که در پی آن هر فرد روزانه فقط 20 تراکنش 
تراکنش   80 تا  ماه  طول  در  نهایت  در  و  واریزی 
ایسنا،  گزارش  به  باشد.  داشته  می تواند  واریزی 
برای  خود  اقدامات  بیان  به  مرکزی  بانک  امروز 
در  پرداخت.  سایبری  شرط بندی  و  قمار  با  مقابله 
کنار سه الگوی اصلی اقدامات بانک مرکزی مبنی 
بر رصد و شناسایی هوشمند مجاری قمار، مشارکت 
با قوه قضائیه و پلیس فتا، اقدامات آگاهی رسانی، 
صورت  قمار  با  مقابله  برای  تنبیهی که  و  تشویقی 
فناوری های  معاون   - محرمیان  مهران  می گیرد. 
خبری  نشستی  در  امروز   - مرکزی  بانک  نوین 
مرکزی  بانک  اقدامات  مجموعه  تشریح  ضمن 
بخشنامه ای  که  کرد  اعالم  قمار،  با  مقابله  برای 
برای اعمال محدودیت در تراکنش های واریزی به 
بانک ها ابالغ شده است و در پی آن هر فرد با کد 
 80 ماهانه  و  تراکنش   20 فقط  روزانه  خود  ملی 

باشد. داشته  می تواند  واریزی  تراکنش 
شده که  ابالغ  بانک ها  به  بخشنامه  این  افزود:  او 
هنوز از سوی آن ها اجرا نشده است و در ماه های 

می شود. اجرا  آینده 
محرمیان تاکید کرد: الزام هر کد ملی به انجام 20 
با  افراد  می شود  موجب  روز،  در  واریزی  تراکنش 
داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این 

انجام دهند. واریزی  تراکنش  محدود 
 80 انجام  به  مجاز  نهایتا  فرد  هر  اساس،  این  بر 
تراکنش در طول یک ماه است، لذا این تراکنش ها 
ممکن است طی چهار روز و در هر روز 20 تراکنش 
طی  است  ممکن  یا  شود  پر  فرد  سقف  و  انجام 
روزهای بیشتر و تعداد تراکنش کمتر انجام شود. 
سقف  و  روزانه  سقف  برای  محدودیت  نهایت  در 
ماهانه لحاظ می شود که نباید به ترتیب بیش از 

20 و 80 شود.

 واریز 480 هزار تومان
 به حساب »معلوالن شدید«

 480 واریز  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
 133 از  بیش  بانکی  روی کارت  بر  تومان  هزار 
شدیدی که  خیلی  و  شدید  معلوالن  از  نفر  هزار 
باالی 18 سال سن دارند و فاقد شغل و درآمد 

داد. خبر  هستند، 
خصوص  در  قبادی دانا  وحید  ایسنا،  گزارش  به 
دارای  افراد  حقوق  از  دفاع  قانون   2۷ ماده 
معلولیت و پرداخت کمک هزینه کمک معیشتی 
خیلی  و  شدید  معلولیت  دارای  افراد  برای 
 2۷ ماده  اجرای  جهت  در  کرد:  بیان  شدید، 
معلولیت،  دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  قانون 
بیش  مجموع  )در  اعتبار صورت گرفته  تأمین  با 
از 64 میلیارد تومان برای پرداخت کمک هزینه 
 133 از  بیش  برای  دوم(  ماهه  سه  معیشتی 
دارای معلولیت شدید و خیلی  افراد  از  نفر  هزار 
فاقد  و  دارند  سن  سال   18 باالی  که  شدیدی 
شغل و درآمد هستند، 480 هزار تومان بر روی 

شد. شارژ  آنها  بانکی  کارت 
او افزود: البته برای اجرای کامل ماده 2۷ قانون 
از  بیش  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از  حمایت 
1۵ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است که 
امید است در آینده ای نزدیک با تامین اعتبار الزم 
برای اجرای کامل مواد مختلف قانون حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت شاهد بهبود وضعیت 

معیشتی این افراد در کشور باشیم.

وزیر کشور: قرار شد محدودیت 
برای مشاغلی که با زدن 2 دوز 
واکسن مصونیت عمومی پیدا 
می کنند، برداشته شود. به گفته 
وحیدی در این جلسه راجع 
به ترددهای مرزی و کنترل 
دقیق تر، تست در مبادی ورودی 
و خروجی به شکل زمینی 
و هوایی بحث و مقرر شد 
تمهیدات قوی تری در این رابطه 
وضع شود

معاون امور برق و انرژی وزارت 
نیرو: اداره صنعت برق بدون 
بهره گيري از مكانيزم هاي 
اقتصادي انجام مي شود، مشكل 
فعلي صنعت برق نبود تناسب 
شرايط با نيازها و الزامات 
محيط جديد كسب و كار است

در آستانه آغاز سال تحصیلی، موضوع واکسیناسیون دانش آموزان در برابر ویروس کرونا به یکی از چالش های اصلی نظام 
آموزشی و درمانی کشور تبدیل شده است. شماری از مدیران آموزشی بر این نظرند که حفظ کیفیت آموزش نیازمند حضوری 
شدن کالس های مدارس است. از سوی دیگر بیم آن می رود که با بازگشایی مدارس موج تازه ای از شیوع ویروس کرونا 
آغاز شود. وزیر بهداشت پیش از این تاکید کرده در صورتی مدارس بازگشایی می شود که واکسیناسیون هر دو ُدز کلیه 
دانش آموزان کامل شود و برای همین منظور ظرف دو هفته آینده واکسیناسیون دانش آموزان 7 تا 18 سال آغاز می شود.

انرژی

|  
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 |

ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر برای حل مشكل اقتصاد برق
در برنامه هایی که وزیر نیرو در دولت سیزدهم 
ارائه کرده بود، یکی از مهمترین موارد، افزایش 
ظرفیت نیروگاهی و تولید برق بود. موضوعی که 
نقدهایی به آن وارد شد، بعضی آن را مستلزم 
فراهم شدن پیش شرط های دانستند و برخی 
عنوان  برق  بحران کمبود  از  خروج  راهکار  آن را 
کردند. اما این توسعه در حوزه زیرساخت های 
صنعت برق چه ویژگی هایی باید داشته باشد. 
موضوعی که محمد خدابخش  رئیس و علیرضا 
ورناصری نایب رئیس فراکسیون توسعه متوازن 
مجلس، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی و محمدحسن متولی زاده مدیرعامل 
توانیر در گفت و گویی که با رادیو فرهنگ داشتند، 

به آن پرداختند.  

مشکل صنعت برق عدم تناسب شرایط 
با نیازهاست

در این گفت و گو حائری معاون امور برق و انرژی 
وزیر نیرو با اشاره به جایگاه چهاردهم تولید برق 
کشور در دنیا با 80 هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی 
که نزدیک به یک میلیارد کیلومتر خطوط برق 
و ۵00 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پستهای فوق 
توزیع، پشتیبانی می شود، گفت: »اداره صنعت 
برق بدون بهره گیری از مکانیزم های اقتصادی 
انجام می شود، مشکل فعلی صنعت برق نبود 
تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید 
کسب و کار است.« حایری با اشاره به انباشت 

قابل توجه بدهیهای صنعت برق، واقعی نبودن 
قیمت برق و اعمال قیمت تکلیفی را یک اشکال 
حمایت  نیازمند  آن  حل  که  برشمرد  اساسی 
مجلس است.معاون وزیر نیرو با اشاره به لزوم 
کاهش وابستگی به واحدهای برق آبی، از برنامه 
وزیر نیرو برای به مدار آوردن 3۵ هزار مگاوات 
نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر طی 4 سال خبر 
داد و درعین حال منطقی نبودن برخی مصارف 
در کشور به ویژه اختصاص 40 درصد مصرف برق 
فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذکر شد که 

باید اصالح شود.

ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در 
جهان باشد

مدیرعامل شرکت توانیر در این برنامه رادیویی 
برق  پوشش کامل  و  توسعه  شاخص های  به 
کشور  بودن  پیشرو  و  شهری  و  روستایی 
و گفت:  اشاره کرد  جهانی  متوسط  به  نسبت 
در  برق  صنعت  کم سابقه  »محدودیت های 
افزایش  خشکسالی،  بروز  جهت  به  تابستان 
 60 تا   ۵0 دما، کاهش  بی سابقه  و  زودهنگام 
از  استفاده  و  آبی  نیروگاه های  تولید  درصدی 
رمز ارزهای غیر مجاز رقم خورد« محمدحسن 
متولی زاده گفت: »ایران نباید سردمدار مصرف 
دالر  میلیارد   80 با  و  باشد  جهان  در  انرژی 
یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت 
و منابع انرژی را به حرارت تبدیل کند، راه حل 

این مشکل اصالح مدل مصرف برق است که 
با کمک مجلس قابل انجام است« مدیرعامل 
توانیر معتقد است: »قابلیتهای صنعت برق کشور 
در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبکه برق و 
قابل  صنعت  این  مهندسی  فنی  توانمندیهای 
توجه است و در عین حال موضوع اقتصاد برق 
مساله اصلی صنعت برق محسوب می شود.« 
متولی زاده با مقایسه قیمت هر کیلووات ساعت 
برق در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی نسبت به 
امروز، سیر نزولی ارزش این انرژی بی بدیل در 
کشور را متذکر شد و گفت: »در ابتدای پیروزی 
انقالب قیمت هر کیلووات ساعت برق با قیمت 
یک عدد نان برابر بود و هم اکنون به طور متوسط 
بیستم  یک  می رود که  فروش  به  تومان   100
قیمت نان است و طبیعی است عرضه ارزان ترین 
بخش  اقبال  نمی تواند  کشور،  در  دنیا  برق 
خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت را 
به دنبال داشته باشد. اصالح اقتصاد برق مبتنی 
بر قوانین و مقررات و یا کمک به بودجه صنعت 
برق و پرداخت مابه تفاوت قیمت برق تکلیفی 
دو راهکار اساسی برای رفع این مشکل است«

نیاز به بهبود رابطه دولت و بخش خصوصی
 رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس در این 
برنامه با تاکید بر اهمیت زیرساخت برق برای 
نامتوازن زیرساخت های  توسعه کشور، توسعه 
موجب  را  استان های کشور  و  مناطق  در  برق 
بر لزوم  این مناطق دانست و  عدم نفع مردم 

تدبیر وزارت نیرو در این خصوص، تاکید کرد. 
استانها  تطبیقی  مقایسه  به  محمد خدابخش 
حرارتی  نیروگاه های  از  برخورداری  لحاظ  به 
پرداخت و با اشاره به کم برخوردار بودن برخی 
استان ها ازجمله کهگیلویه و بویر احمد با رتبه 
31، چهارمحال وبختیاری رتبه 30، لرستان رتبه 
29 و ایالم رتبه 28، پیشنهاد کرد در طرح توسعه 
در  استان هایی که  برق،  زیرساختهای  متوازن 
جایگاه پایین تر قرار دارند در اولویت قرار بگیرند. 
خدابخش همچنین افزایش سهم نیروگاههای 
تجدیدپذیر در ترکیب تولید برق کشور را مورد 
تاکید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و 
وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه 
تولید برق شد.محمد خدابخش معتقد است: 
»ما به تاسیس یک نهاد تنظیم گر که نمایندگانی 
قوه  و  مجلس  نیرو،  وزارت  بازرگانی،  اتاق  از 
نیاز داریم  قضائیه در آن حضور داشته باشند، 
تا قیمت گذاری ها منصفانه انجام شود و بخش 
خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این 

بانک ها  از  برخی  رابطه  این  در  بپردازد.  عرصه 
نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعالم 
نایب رئیس  آمادگی کردند.«علیرضا ورناصری 
فراکسیون توسعه متوازن مجلس در این برنامه 
شده،  واقع  غفلت  مورد  »آنچه  رادیویی گفت: 
استفاده نکردن از مکانیزم های اقتصادی در اداره 
این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است که 
ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یک خدمت 
هیچ  تکلیفی  قیمت  ساختار  است.  دولتی 
انگیزه ای را برای ورود بخش خصوصی به این 
صنعت باقی نگذاشته است. لذا باید مشوق های 
الزم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات 
نیروگاه ها را پرداخت کنیم و نیروگاه های مقیاس 
کوچک را در جهت توسعه متوازن استانها توسعه 
دهیم. فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی با قیمت 
واقعی برق یک مانع در این مسیر است. تجربه 
کشورهای پیشرفته نشان می دهد باید یک نهاد 
تنظیم گر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد کنیم 

که مسایل را رصد و مدیریت کند«



پیامک شما را دربـاره 
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عمر  سالی   18 حدود  در  که  خرس  این 
داشته، از حدود سه ماه قبل در باغ وحش 
دیده نشده است. کامبیز برادرانی، پژوهشگر 
حیات وحش به »پیام ما« می گوید یکی از 
باغ  این  به  ماه های گذشته  در  دوستانش 
»آنها  نبوده  »نادیا«  از  اثری  و  رفته  وحش 
و  نیست  اینجا  نادیا  چرا  که  شدند  پیگیر 
می خواهند او را ببینند اما متصدیان قفس 
پیگیر  و  است  خوب  حالش  گفتند  نادیا 
اتفاق  همین  از  بعد  می گوید  او  نشوید.« 
باال  نادیا  نبودن  حاضر  به  شبهه ها  و  شک 
گرفت اما همچنان هیچ خبر موثقی از حضور 
او به دست نیامد تا االن که می گویند دلیل 
مرگش مبهم است »شنیده های ما می گوید 
و  رفته  بین  از  مارگزیدگی  دلیل  به  »نادیا« 
قبل  ماه  سه  حدود  حداقل  هم  اتفاق  این 
تاکسیدرمی شده  رخ داده چرا که پیکرش 
است.« برادرانی همچنین تاکید می کند که 
انجام گرفته،  پنهان کاری های  با وجود تمام 
است که چرا حداقل حیوان  این  اما سوال 
تا  منتقل نشده  تهران  به  تاکسیدرمی  برای 
با امکانات بهتر این اتفاق بیفتد و بتوانند از 
تاکسیدرمی شده نادیا در موزه و ... استفاده 
کنند »آنطور که می دانیم از شیر نری که در 
باغ وحش زابل بوده هم مدتی است اطالعی 
این  می رود که  آن  بیم  و  نیست  دست  در 

باشد.« بین رفته  از  حیوان هم 

نهایت  در  وحش  حیات  متخصص  این 
این  نگهداری  سخت  وضعیت  از  گالیه  با 
بار  نخستین  این  که  می گوید  حیوانات 
در  حیوانات  شدن  تلف  شاهد  که  نیست 
نگهداری  وضعیت  و  هستیم  وحش ها  باغ 
کم  »نمونه هایش  است  اسفبار  بسیار  آنها 
نیست. وقتی یک شیر دریایی را در حوض 
می توان  توقعی  چه  دیگر  می دارند  نگه 
زیست  محیط  سازمان  متاسفانه  داشت؟ 
که متولی این حوزه است، رسیدگی خاصی 
راحتی  به  که  هستیم  این  شاهد  و  ندارد 
می شود  داده  وحش  باغ  اندازی  راه  مجوز 
افراد خاص که  به  مجوز  این  دادن  حاال  و 
از همیشه  اغلب فقط پولدار هستند بیشتر 

است.« شده 

 محیط زیست به وضع حیات 
وحش رسیدگی نمی کند

»نادیا« تنها خرس بلوچی اسیر در باغ وحش 
چاه نیمه زابل بود که از همان دهه هشتاد 
نگهداری اش  شرایط  برای  نگرانی ها  هم 
وجود داشت. بارها فعاالن این عرصه درباره 
قفس  حیوان،  این  به  نشدن  رسیدگی 
او  نگهداری  غیراستاندارد  و شرایط  کوچک 
وحید  سال گذشته  اما  بودند  داده  هشدار 
استان  محیط زیست  مدیرکل  پورمردان، 
سیستان وبلوچستان اعالم کرد که از احوال 
»شهروند«  به  و  است  باخبر  حیوان  این 

آماری  بسیاری  »باغ وحش های  گفت 
حیوانات شان  ولد  و  زاد  و  مرگ ومیر  از 
در  استان  باغ وحش  تنها  از  اما  نمی دهند، 
بدون  و  داریم  دقیقی  آمار  چاه نیمه  منطقه 
قید و شرط از آن بازدید می کنیم. همین دو 
محیط  زیست شهرستان  اداره  پیش  هفته 
زهک پس از بازدید و سرشماری گونه های 
وضع  دادند.  من  به  مجموعه، گزارشی  این 
خرس سیاه باغ وحش هم خوب است.« به 
گفته او »رئیس باغ وحش هم دامپزشکی 
از مجموعه دانشگاه است و این طور نیست 
عالقه مند  فقط  یا  باشند  درآمد  دنبال  که 
مدیریت  واسطه  به  مجموعه  این  باشند. 

دارد.« تحقیقاتی  حالت  دانشگاه 
باغ وحش  بررسی  در  همچنین  پورمردان 
استان  در  »ما  بود  گفته  هم  چاه نیمه 
اما مشکالتی  نداریم،  بلوچی  تلفات خرس 
دارد.  وجود  اسارت  در  حیات وحش  درباره 
فرد   ٦ باغ وحش  همین  در  مثال  به طور 
ماده  آن  فرد   ٥ می شود که  نگهداری  شیر 
هزینه ها  و  نیست  نرمال  آنها  جای  است. 
است،  معضل  اینها  باالست.  نگهداری شان 
زیست  محیط   به عنوان  را  ما  باغ وحش  اما 
خیلی  و  نیست  خصوصی  نمی کند.  نگران 
بازدید  می شود.  جابه جا  آن  مسئول  راحت 
عمومی دارد، اما بعید می دانم بلیت فروشی 
خود  هم  را  هزینه ها  همه  باشد.  داشته 

اتفاق  دانشگاه زابل پشتیبانی می کند. این 
دغدغه  که  است  باغ وحش  برای  خوبی 
درآمدی ندارد که مثل باغ وحش های دیگر 
و  کنند  دست آموز  درآمد  برای  را  حیوانات 

بدهند.« راه  قفس  به  را  مردم 
صحبت های  از  بعد  سال  یک  حدود  در 
هم  خرس  این  الشه  از  حتی  پورمردان، 
تحقیقات  آنکه  بدون  و  نیست  خبری 
انجام  مرگش  دلیل  و  او  روی  بر  الزم 
سپهر  است.  شده  تاکسیدرمی  گیرد 
مدافع  و  زیست  محیط  فعال  سلیمی، 
مورد  این  بر  تاکید  با  هم  حیوانات  حقوق 
»تاکسیدرمی کردن  می گوید  »پیام ما«  به 
حیوان زمان بر است و اینکه گفته شده چند 

ندارد.« صحت  قطعا  مرده  است  روز 
این سال ها  در  فراوانی که  به حیوانات  او   
کشته شده اند اشاره می کند. به زرافه کشته 
دلفین  یا  و  باغ وحش صفادشت  در  شده 
و  میالد  برج  دلفیناریوم  در  شده  کشته 
مسئله  درگیر  وحش  »حیات  می گوید 
هستند  غیرمجاز  فروش  و  خرید  و  قاچاق 
رسیدگی  و  پیگیری  به  نیاز  مسئله  این  و 
که  داریم  بسیاری  حیوانات  دارد.  جدی 
هیچکس  و  می شود  فروخته  توله هایشان 
و  نیست  مطلع  تبادل  این  جزئیات  از  هم 
و  وحش ها  باغ   برای  وحش  حیات  داللی 
شده  تبدیل  دیگری  معضل  به  هم  افراد 

تاکید  هم  نکته  این  بر  سلیمی  است.« 
بود  قرار  ابتدا  از  زابل  وحش  باغ  دارد که 
تاکنون  اما  باشد  حیوانات  بازپروری  مرکز 
هیچ اطالعی از حیوانات بازپروری شده در 
دست نیست و آنها آماری از این حیوانات 

نداده اند.

 ضرب العجل رسیدگی به وضع 
باغ وحش ها به تعویق افتاده است

تلف شدن خرس های بلوچی  در سال های 
کاریزا،   ،9۷ سال  بوده.  دار  سابقه  اخیر 
روستای  حوالی  در  ماهه  دو  خرس  توله 
رودان  شهرستان  در  خیرآباد  کاریزای 
٢٤ساعت  از  پس  محیط بانان  شد.  دیده 
در  مادر،  خرس  یافتن  برای  جست وجو 
نهایت خرس را ابتدا به اداره رودان و بعد 
فنی  معاون  کردند.  منتقل  بندرعباس  به 
استان هرمزگان همان  اداره محیط زیست 
در  مایلیم کاریزا  ما  بود که  وقت ها گفته 
هم  شهرداری  با  حتی  و  بماند  هرمزگان 
برای  را  محلی  بتوانیم  تا  کردیم  صحبت 
اما  کنیم  فراهم  حیوان  این  نگهداری 
حیات وحش گفتند  پژوهشگر  این  بعدها 
که کاریزا ُمرده است. تیرماه  سال ٩٧ هم 
وارد  آسیایی گرسنه  سیاه  توله خرس  دو 
باغی در روستای خروس آونگ دهستان 
رمشک شدند. صاحب باغ زنده گیری شان 
همان  داد.  تحویل  محیط بانان  به  و  کرد 
قلعه گنج کرمان گفت  اداره  رئیس  وقت 
پی  در  محیط زیست  حفاظت  ماموران  که 
یافتن مادر توله خرس ها هستند تا توله ها 
را در نزدیکی مادرشان رهاسازی کنند. اما 
در  و  غیراستاندارد  ماشین  با  جا به جایی 
در  غیراستاندارد  تغذیه  همین طور  و  گرما 
نهایت باعث تلف شدن این دو توله خرس 
رها  آنها هیچ وقت در زیستگاه شان  و  شد 

نشدند.
دالیل  و  »نادیا«  مرگ  سناریوی  هم  حاال 
دیگر  مشکالت  بر  مشکلی  مرگ  مبهم 
مدیر  منتظمی،  شهاب الدین  و  اضافه کرده 
حیات وحش  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  کل 
هم به »پیام ما« می گوید از مدیران استانی 
در  او  بررسی کنند.  را  مسئله  این  خواسته 
پاسخ به این پرسش که آیا خبر دارد پیکر 
می  هم  خیر  یا  شده  تاکسیدرمی  »نادیا« 
گوید »هنوز نمی دانیم و منتظر اعالم نظر از 

هستیم.« استان 
فعال  باغ وحش   ۷۵ میان  از  او  گفته  به 
آنها  درصد   ۷0 تا   60 حدود  در  کشور،  در 
نیستند  برخوردار  استاندارد  شرایط  از 
برای رسیدگی  »سال گذشته ضرب العجلی 
کردیم  تعیین  باغ وحش ها  وضعیت  به 
کردن  استاندارد  برای  دستورالعملی  و 
عاملی  کرونا  اما  شد  تدوین  آنها  فعالیت 
بیفتد.  تعویق  به  ضرب العجل  این  شد که 
درآمد  با  باغ وحش ها  این  همه  که  چرا 
کرونا  دلیل  به  و  می شوند  اداره  شخصی 
روند  در  همین  و  بودند  تعطیل  آنها  اغلب 

شد.« ایجاد  اخالل  کارشان 
استاندارد  مسئله  که  دارد  تاکید  منتظمی 
کردن باغ وحش ها در دستور کار قرار دارد و 
برای همین هم سامانه ای طراحی شده که 
همه مراکز ملزم به حضور در آن هستند و 
هرچند ماه یکبار باید از وضعیت گونه هایی 
که دارند اطالع دهند »این سامانه هنوز وارد 
آینده  ماه های  در  امیدواریم  اما  نشده  کار 
باید  راستی آزمایی شود چرا که  و  عملیاتی 
این  حل  برای  منطقی  راهکاری  دنبال  به 
نمی شود  را  حیوانات  این  باشیم.  مسئله 
رهاسازی کرد و در نهایت فقط باید شرایط 

آورد.« فراهم  را  استاندارد  حفظ 

بر اساس اطالعات رسیده به »پیام ما«، خرس سیاه بلوچی که دیروز خبر تلف شدنش آمد، حدود سه ماه قبل مرده است

تاکسیدر می»نادیا« در بی  خبری
کامبیز برادرانی، پژوهشگر حیات وحش: شنیده های ما می گوید »نادیا« به دلیل مارگزیدگی از بین رفته و این اتفاق هم حداقل 

حدود سه ماه قبل رخ داده چرا که پیکرش تاکسیدرمی شده است
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش: از میان 75 باغ وحش فعال در کشور، در حدود 60 تا 70 درصد آنها از شرایط 

استاندارد برخوردار نیستند

برداشت معدنی در قله 
دماوند برای همیشه 

تعطیل شده است
مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
درباره  در فضای مجازی  »فیلمی که  گفت: 
فعالیت یک معدن در قله دماوند دست به 
پیش  سال  چند  به  متعلق  می شود  دست 
ارتفاع  در  موجود  معادن  همه  اکنون  است. 
تعطیل  دماوند  و 800 متر  از یک هزار  بیش 
شده اند و هیچ برداشت معدنی در این قله 
انجام نمی شود.«حسینعلی ابراهیمی کارنامی 
با اشاره به بازنشر چندباره فیلمی در فضای 
قله  در  معدن  یک  فعالیت  درباره  مجازی 
به  متعلق  ویدیو  »این  کرد:  اظهار   ، دماوند 
حدود هشت سال پیش است که خبرنگار 
از  گزارشی  تهیه  برای  سیما  و  صدا  وقت 
فعالیت یک معدن در ارتفاعات دماوند اقدام 
سال  چند  طی  و  بود  تهیه گزارش کرده  به 
مسئول  است.«این  شده  بازنشر  بارها  اخیر 
درباره آخرین وضعیت فعالیت های معدنی در 
قله دماوند تصریح کرد: »تمام معادن حوزه 
دماوند در ارتفاع باالی یک هزار و 800 متری 
تعطیل شده اند و دیگر شاهد فعالیت معدنی 
در این قله نیستیم و طی سال های اخیر و 
نهادهای  پیگیری های مستمر و همکاری  با 
دماوند  قله  در  معدنی که  هشت  هر  مرتبط 
فعال بودند تعطیل شدند. آخرین معدنی که 
در این قله تعطیل شد معدن ملک آباد بود که 
1۵ تیر 1400 با پایان تاریخ پروانه بهره برداری و 
تمدید نشدن پروانه فعالیت آن برای همیشه 
خاطرنشان  کارنامی  ابراهیمی  شد.  متوقف 
کرد: سازمان صمت برای تمدید نشدن پروانه 
فعالیت این معادن همکاری خوبی داشت ، 
ضمن این که قطعا دیگر هیچ پروانه جدیدی 
صادر  حوزه  این  در  معادن  فعالیت  برای 
نمی شود. بنابراین برداشت های معدنی از قله 
متر  و 800  یکهزار  از  بیش  ارتفاع  در  دماوند 
برای همیشه متوقف شده و دیگر شاهد این 
فعالیت نخواهیم بود. او افزود: »حتی یکی 
دارد  این محدوده  در  دپو  مقداری  معادن  از 
و پیگیر خارج کردن دپو است که برای این 
موضوع نیز تا کنون مجوز صادر نشده و پیگیر 
تا چنین مجوزی برای خارج کردن  هستیم 
دپو نیز صادر نشود.«شورای عالی معادن کشور 
در خرداد 1393 مصوبه ای را ابالغ کرده بود که 
به استناد آن صدور هرگونه فعالیت معدنی در 
کل دامنه و قله کوه دماوند ممنوع اعالم شد. 
توقف فعالیت های معدنی در قله دماوند یکی 
از چندین پیش نیاز برای ثبت جهانی این کوه 

در فهرست میراث جهانی است.

پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران 
محیط زیست همچنان باز است

صدور نظر کارشناسی بدون 
حضور وکیل اولیای دم

دوم تیر ماه امسال، اتوبوس حامل خبرنگاران 
محیط زیست که برای بازدید از احیای دریاچه 
نقده  مسیر  در  بودند  رفته  منطقه  به  ارومیه 
چپ کرد و بر اثر این حادثه مهشاد کریمی، 
خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا 
جان خود را از دست دادند و 19 خبرنگار دیگر 
حدود  وجود گذشت  با  حاال  شدند.  مصدوم 
یک ماه از صدور نظریه کارشناسی درباره این 
پرونده یکی از وکالی اولیای دم ضمن انتقاد از 
عدم ابالغ نظریه به آنان گفت: »بر اساس این 
نظریه، راننده مقصر صد در صدی اعالم شده 
این در حالیست که مستنداتی در زمینه قصور 
مسئوالن از ابتدای امر وجود داشته و دارد.«

اظهار  ایسنا  با  گفت و گو  در  برهانپور  پرتو 
اولیای دم هر  از  وکالت  به  تیرماه  کرد: »در 
را  وکالت نامه  و  شکواییه  عزیز،  خبرنگار  دو 
 23 ناحیه  دادسرای  بازپرسی   3 شعبه  در 
تهران - که ویژه نیابت قضایی است - ثبت 
کردیم اما اخیرا متوجه شدیم که در یک نظر 
کارشناسی به تاریخ ۵ شهریور ماه بر اساس 
تصمیم یک هیات سه نفره از »کارشناسان 
وزارت دادگستری در زمینه تصادفات و امور 
مقصر  راننده  زمینی«  موتوری  نقلیه  وسایل 
اتوبوس خبرنگاران  صددرصد حادثه واژگونی 
اعالم شده است.«به گفته او طبق مقررات هر 
گونه جابجایی مسافر مستلزم رعایت قوانین 
تردد  محل  جاده  است.  جاده ای  حمل و نقل 
از نوع درجه 2 روستایی  اتوبوس خبرنگاران 
خبرنگاران  گفته های  اساس  بر  است.  بوده 
در  تند  شیب های  و  پیچ ها  وجود  بر  مبنی 
جاده درجه 2 روستایی نباید از چنین اتوبوسی 
این  از  پیش  اینکه  ضمن  می شد  استفاده 
اعالم کرده ایم که بر اساس پیامک های موجود 
و بلیت های تهیه شده، این تور مطبوعاتی از 
سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شده 
مقصر  نمی تواند  راننده  صرفا  بنابراین  است 
باشد. سوال اصل اینجاست که چرا همه این 
مستندات کنار گذاشته شده است و راننده را 
مقصر صد در صد اعالم کرده اند. کارشناسان 
چطور توانسته اند نقش برگزار کنندگان این تور 
مطبوعاتی در زمینه انتخاب اتوبوس و جاده را 

بگیرند؟! نادیده 

برادرانی: آنطور که می دانیم از شیر 
نری که در باغ وحش زابل بوده 

هم مدتی است اطالعی در دست 
نیست و بیم آن می رود که این 

حیوان هم از بین رفته باشد

باغ وحش چاه نیمه زابل تلف شده و وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و  بلوچی در  »نادیا«، خرس سیاه 
بلوچستان می گوید این مرکز نه تنها مکاتبه ای در خصوص اطالع رسانی موضوع به این اداره کل نکرده بلکه به نظر می رسد "نادیا" طی 
چند روز گذشته تلف شده و مسئوالن باغ وحش قصد پنهان کردن این موضوع را داشته اند. این خرس که از جمله گونه های نادر حیات 
وحش کشور است سال 86 به این باغ وحش داده شده و حاال در حالی پورمردان می گوید که »با اعزام تیم کارشناسی از استان به محل 
باغ وحش زابل در حال بررسی علل این حادثه است و نتیجه را پس از اتمام کار کارشناسی اعالم می کند.« که فعاالن حوزه معتقدند 

»نادیا« در حدود سه ماه پیش تلف شده و حاال جسم خرس تاکسیدرمی هم شده است.

سپهر سلیمی، فعال حقوق 
حیوانات: باغ وحش زابل از 
ابتدا قرار بود مرکز بازپروری 

حیوانات باشد اما تاکنون هیچ 
اطالعی از حیوانات بازپروری 
شده در دست نیست و آنها 

آماری از این حیوانات نداده اند.

|  
رنا

 ای
 |

از  گیالن  استان  میراث فرهنگی  معاون 
در  تاریخی  فرهنگی  اثر   42 شناسایی 
روستا دارستان شهرستان رودبار خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  جهانی  ولی   
تخصصی  مطالعات  و  »بررسی ها 
روستای  در  شده  انجام  باستان شناختی 
به  منجر  رودبار   شهرستان  دارستان 
شناسایی 42 اثر فرهنگی تاریخی ارزشمند 
در این روستا و محدوده اطراف آن شد.«
تصریح کرد:  میراث فرهنگی گیالن  معاون 
روستای  در  شده  شناسایی  اثر   42 »این 
از   آثاری  آن،  اطراف  محدوده  و  دارستان 
عصر آهن  تا دوره قاجار را شامل می شود 
دره شول  محوطه های  اثر  قدیمی ترین  که 
نیز درخت قدیمی داخل  اثر  و جدیدترین 

است.« روستا  محوطه 
در  »همچنین  کرد:  اضافه  جهانی 
آسیاب  پنج  شده  انجام  بررسی های 
تاریخی نیز در این روستا شناسایی شد که 
عنایت  آسیاب،  خانم  ننه   نظیر  عناوینی  با 
مشتی  و  آسیاب  قربان  مشتی  آسیاب، 

بوده اند.« معروف  آسیاب  صالح 
آسیاب  پنج  این  ساختار  خصوص  در  او 
مصالح  آسیاب ها  این  ساخت  »در  گفت: 
و  معماری  و  رفته  به کار  ساروج  و  سنگ 
بوده  گونه ای  به  آسیاب ها  این  جانمایی 
بهترین شکل  به  از شیب زمین منطقه  که 

استفاده شود. همچنین در مورد سقف این 
دارد  وجود  بیشتر  به کارشناسی  نیاز  بناها 
لت سر  نوع  از  آنها  سقف  نوع  احتماال  اما 

است.« بوده 
آسیاب ها  این  »معماری  افزود:  جهانی 
شده  ساخته  آسیاب های  با  کلی  طور  به 
متفاوت  غربی گیالن  و  شرقی  مناطق  در 
تالش  گیالن  مناطق  سایر  در  زیرا  است 
نزدیکی  در  آسیاب  بنای  تا  است   شده 
شود  داده  قرار  هموار  نقاط  و  رودخانه ها 
در  دارستان  روستای  آسیاب های  اما 
درجه   ۵0 به  نزدیک  شیب  با  زمین هایی 
نهرها آب به وسیله  قرار گرفته و به کمک 
وارد  ساروج  جنس  از  و  سنگی  لوله های 

است.« آسیاب  شده  چرخه 
کرد:  اضافه  گیالن  میراث فرهنگی  معاون 
این  در  شده  شناسایی  آثار  دیگر  »از 
روستا می توان به قنات واقع در دره شول، 
همچنین  و  تاریخی  ادوار  گورستان های 

کرد.«  اشاره  قدیمی  نهرهای 
روستا  این  آن که  به  اشاره  با  انتها  در  او 
شناسایی  تاریخی  اثر  بیشترین  دارای 
»متأسفانه  گفت:  است،  گیالن  در  شده 
باستانی  محوطه ها  از  زیادی  بخش های 
هادی  طرح  در  دارستان  روستا  اراضی  و 
و  محوطه ها  این  از  حفاظت  و  شده  واقع 
اراضی، نیازمند تعامل با سایر دستگاه های 

است.« اجرایی 

شناسایی 42 اثر فرهنگی تاریخی در روستای دارستان
محوطه

تعداد روزهای ناسالم از ۵9 
روز در سال 9۷ که این قانون 
ابالغ شد، به 86 روز در سال 
98 و 96 روز در سال 99 با 

وجود کرونا و محدودیت های 
تردد افزایش یابد که این 

روند نشان می دهد علی رغم 
ابالغ قانون هوای پاک از 

سال 9۷، تاکنون هیچ روند 
مثبتی در بهبود کیفیت هوا 

وجود نداشته است

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:
یک ریال هم برای اجرای قانون هوای پاک

 تخصیص نیافته است
مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
و  برنامه  »سازمان  گفت:  اسالمی  شورای 
بودجه در قانون هوای پاک 11 تکلیف داشت 
حتی  و  بوده  صفر  دستگاه  این  عملکرد  که 
نداده  قانون  این  اجرای  برای  ریال هم  یک 
است.«سمیه رفیعی با اعالم این خبر تاکید 
قانون  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  که  کرد 
این  در  که  داشت  تکلیف   11 پاک  هوای 
دستگاه  این  عملکرد  شد  مشخص  جلسه 
صفر بوده، یعنی حتی یک ریال برای اجرای 
این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه 
او  گفته  به  است.  نیافته  اختصاص  اعتبار 
همین موارد موجب شده است تعداد روزهای 
ناسالم از ۵9 روز در سال 9۷ که این قانون 
ابالغ شد، به 86 روز در سال 98 و 96 روز 
در سال 99 با وجود کرونا و محدودیت های 
تردد افزایش یابد که این روند نشان می دهد 
علی رغم ابالغ قانون هوای پاک از سال 9۷، 
تاکنون هیچ روند مثبتی در بهبود کیفیت هوا 
وجود نداشته است. رئیس فراکسیون محیط 
جلسه  همان  در  داد:  ادامه  مجلس  زیست 
محرز شد آقایان در اجرای قانون ترک فعل 
داشتند و وظایف خود را انجام ندادند و منجر 
به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس 

در خصوص قانون هوای پاک شد.

قانون   234 ماده  اساس  »بر  گفت:  او 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی هر 
گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام 
از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض 
ناقص  اجرای  یا  قانون  اجرای  از  استنکاف  یا 
یا  و  وزیر  یا  و  رئیس جمهور  توسط  قانون 
مسئوالن دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم 
کنند، موضوع بالفاصله از طریق هیئت رئیسه 
ارجاع  ذی ربط  کمیسیون  به  رسیدگی  برای 
حداکثر  »کمیسیون  افزود:  می شود.«رفیعی 
صورت  در  و  رسیدگی  را  موضوع  روز   10 طی 
وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را 
از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می دهد. 
در تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس 
بر تایید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی 
به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صالح ارسال 
تشریفات  بدون  و  نوبت  از  خارج  تا  می شود 
دادرسی رسیدگی کنند.«او با بیان اینکه در حوزه 
محیط زیست باید یک برخورد نظارتی مقتدرانه 
بر  ترتیب  »بدین  تصریح کرد:  صورت گیرد، 
اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، 
قانون هوای پاک در دستور جلسه کمیسیون 
کشاورزی مجلس قرار گرفته است و مقرر شد 
در اولین هفته بعد از تعطیالت مجلس موضوع 

شود.« بررسی  سریعا 

| روزنامه نگار  |

| فروغ فکری |
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شهر  قدیمی  قبرستان  نام  تخت فوالد 
لسان االرض  نام های  به  است که  اصفهان 
نامیده  خاشعی  و  رکن الدین  بابا  و 
قرن  از  گورستان  این  قدمت   شده است. 
گورستان  است.  تاکنون  هجری  چهارم 
تخت فوالد با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار 
زاینده رود  رودخانه  جنوبی  حاشیه  در 
محورهای  از  یکی  انتهای  در  و  اصفهان 
واقع  شهر  جنوبی   – شمالی  تاریخی 
می نویسد،  ایسنا  که  آنطور  شده است. 
مجموعه  مدیر  معرک نژاد،  علی  سید 
دراین باره  فوالد  تخت  مذهبی  و  فرهنگی 
بزرگی  تناقضات  از  یکی  »مصال  می گوید: 
مجموعه  در  هشتاد  دهه  در  که  است 
وجود  به  فوالد  تخت  میراثی  و  تاریخی 
این  در  که  است  نطفه ای  بنا  این  آمد. 
به  مکان گذاشته شد و فرزندی است که 
دوران  به  هنوز  فرزند  این  اما  آمده،  دنیا 
به  رسیدن  و  نرسیده  خود  تکامل  و  بلوغ 
بسیار  هزینه های  نیز  تکاملش  و  بلوغ 
کرده  تحمیل  مردم  و  شهر  به  را  زیادی 

است«.
به گفته او یک طرف قضیه این است که 
در  جدیدی  مدیریت  اخیر  سال  چند  در 
همت  که  شده  مستقر  آن  اجرایی  حوزه 
پروژه  این  سریع تر  اتمام  آن  دغدغه  و 
اما  بوده،  وسیع تر  پروژه  البته  است، 

دلیل  به  و  خورده  اصالحیه  دوره ای  در 
کوچک تر  فرهنگی  و  اقتصادی  مباحث 
مدیریت  دغدغه  روی،  در هر  است.  شده 
اجرایی پروژه  این است که سریع تر آن را 
برساند  پروژه  پایان  خط  به  و  جمع کرده 
هر  و  است  منطقی  دیدگاهشان  این  که 
این  سریع تر  باید  پروژه ای  هر  در  فردی 
کار را انجام می داد چراکه هرچه سریع تر 
جمع  و  مشخص شده  مکان  این  تکلیف 
نباید  و  است  اصفهان  مردم  نفع  به  شود 
در  بخواهند  مدام  که  باشد  چاهی  مانند 

کنند. هزینه  آن 
بود  قرار  »اگر  می کند:  تصریح  معرک نژاد 
این  در  اینکه  از  قبل  پروژه  این  درباره 
صحبت  شود  ساخته  مکانی  محدوده 
بودیم. کار  آن  نیز جزو مخالفان  ما  کنیم 
چنین  در  پروژه  این  که  بوده  اشتباهی 
معماری  و  حجم  چنین  با  و  فضایی 
و  انجام شده  که  حاال  اما  شود،  انجام 
کمترین  با  باید  ساخته،  شکل  این  به 
میزان صدمه و تخریب به بافت به پایان 

» برسد.
تخت  مذهبی  فرهنگی  مجموعه  مدیر 
در  می رسد که  نظر  »به  می افزاید:  فوالد 
بسیار  نقش  فرهنگی  میراث  اول  درجه 
محوطه  این  که  چرا  است  داشته  مهمی 
و وظیفه حفاظت  بوده  یک مکان میراثی 

تمدن  و  فرهنگ  میراث،  از  حراست  و 
و  میراث  فوالد که  تخت  و  اصفهان  شهر 
اداره  عهده  به  ماست  بین المللی  تمدن 
نباید  اداره  این  و  بوده  فرهنگی  میراث 
به  اما  بیفتد؛  اتفاقی  چنین  می گذاشت 

افتاد.« اتفاق  این  دلیلی  هر 
مدیر  »من  می دهد:  ادامه  معرک نژاد 
و  هستم  فوالد  تخت  مجموعه  فرهنگی 
مسئولیتی  و  اختیار  عمرانی  حوزه های  در 
که  دغدغه ای  به واسطه  ما  اما  ندارم، 
موضوع  این  در  می توانیم  الاقل  داریم 
یک  به عنوان  و  باشیم  داشته  مطالبه گری 
محیط  و  عمرانی  پروژه های  مطالبه گر، 
را  فوالد  تخت  سبز  فضای  و  زیستی 
پروژه هایی که  از  یکی  می کنیم.  پیگیری 
دغدغه های  جزو  سال  دو  یکی  این  در 
بوده، تکمیل بخش شمالی مصالست؛  ما 
روضات  صاحب  تکیه  به  جایی که  یعنی 
ارتباط  چهارسوقی  تکیه  همان  یا 
که  طرحی  اساس  بر  می کند.  پیدا 
فعلِی  دیوار  دارند  مصال  پروژه  مجریان 
و  است  موقتی  دیوار  یک  گذاشته شده، 
مزار  سنگ  دیوار  این  به  چسبیده  دقیقًا 
از  یکی  دارد؛  قرار  میرزا حسین کشیکچی 
بسیاری  عنایت  مورد  که  شخصیت هایی 

است.« مردم 
بر این اساس طرح مجریان پروژه مصلی 

اینجا حالت رواق گونه پیدا  این است که 
این  شود  ایجاد  رواق  این  وقتی  و  کند 
می کند  پیدا  ساماندهی  حالت  محدوده 
مردم  طرف  از  موضوع  این  دائمًا  چون 
دارد  سایبانی  نه  اینجا  می شود که  عنوان 
دیواره هایش  و  می کند  رسیدگی  نه کسی 
حالی  در  این  است.  ریزش  حال  در  نیز 
این طرح  با  تداخل  دلیل  به  ما  است که 
آن  روی  بر  کاری  هیچ  نمی توانستیم 
می گویند  مصلی  دوستان  و  دهیم  انجام 
رواق  یک  اینجا  که  است  این  ما  طرح 
دیوار  یک  تا  چند  متر  سه  ارتفاع  تا  و 
فضای  تعدادی  تا  باال  رود  و  زده  شود 
اداری داخل آن شکل بگیرد. دغدغه ما و 
این  داشتیم  با دوستان  ابتدا  صحبتی که 
انجام  که  مداخله ای  و  رواق  آیا  که  بود 
قبوری که  رفتن سنگ  بین  از  باعث  شود 
داخل مجموعه تخت فوالد است می شود 

نمی شود؟ یا 
»این  می کند:  خاطرنشان  معرک نژاد 
اداره  اختیارات  حوزه  در  هم  موضوع 
و  وظایف  جزء  هم  و  فرهنگی  میراث 
هم  و  است  اداره  این  مسئولیت های 
افتاده  اتفاق  بارها  و  دارد  را  آن  قدرت 
پروژه های  فرهنگی  میراث  یگان  که 
تحت  نرم افزاری  پروژه  مثل  ما  کوچک 
را  قبور  سنگ  اطالعات  برداشت  عنوان 
که  پروژه ای  آن هم  است،  کرده  متوقف 
و  دادیم  انجام  اصفهان  هنر  دانشگاه  با 
برداشته  را  قبور  سنگ  اطالعات  تمام 
تحلیلی  کارهای  برای  و  ثبت شده  و 
اداره  اما  است،  فوق العاده  پژوهشی  و 
این کار  جلوی  اول  روز  فرهنگی  میراث 
این  است  ممکن  چطور  حاال  گرفت!  را 
عظمت  این  با  مصلی  پروژه  برای  اتفاق 
آن  دغدغه  می شود  مگر  و  نیفتد  اتفاق 
وجود نداشته باشد!؟ بنابراین یک جای 
مرتفع  امیدوارم  که  دارد  ایرادی  کار 

» شود.
معرک نژاد تصریح می کند:  طرح توسعه 
مصلی سال 1399 شروع شد و ما جلوی 
و گفتم  رفتم  بنده شخصًا  را گرفتیم.  آن 
و  شد  جنجال  شود،   اجرا  نمی گذاریم 
دوستان  و  شد  متوقف  طرح  نهایت  در 
و  می رویم  ادعا کردند که  مصلی  پروژه 
مصوبه را می گیریم. اآلن هم ادعای آن ها 
این است که مصوبه را گرفته ایم! در چند 
مشغول  مصلی  در  مجددًا  گذشته  روز 
ما  انتظامات  شدند که گشت  حصاربندی 
و  گرفت  را  کار  این  جلوی  سریع  خیلی 
عمرانی  پروژه  دوستان  با  من  وقتی که 
مطرح  را  موضوع  و  تماس گرفته  مصلی 
میرزا حسین  مزار  گفتند  آن ها  کردم 
می کنند  جدا  همین االن  را  کشیکچی 
بروند  مکان  این  به  بتوانند  مردم  که 
این  که  است  این  رویکردشان  اتفاقًا  و 
عنوان کردند  و  شود  ساماندهی  محدوده 
ندارند  قبور  سنگ  در  مداخله ای  هیچ  که 
نیز گرفته اند!  را  و مصوبه میراث فرهنگی 
فرهنگی  میراث  اگر مصوبه  من هم گفتم 
پس  تأیید کردند  را  آن  واقعًا  و  دارید  را 
اما  بگیریم!؟  را  چیز  چه  جلوی  باید  ما 
زنگ  فرهنگی  میراث  اداره  دوستان  بعد 
هم  من  ندارند!  مصوبه  گفتند  و  زدند 
مدیران  طرف  یک   از  که  کردم  تعجب 
و  دارند  مصوبه  می گویند  مصلی  پروژه 
فرهنگی  میراث  مسئوالن  ازیک طرف 
دلیل  همین  به  ندارند!  مصوبه  می گویند 
کاری  تا  شود  پیگیری  باید  موضوع  این 
که قرار است انجام شود به صورت آگاهانه 
و  انجام شده  دوباره کاری  اینکه  نه  باشد 

بگیرد. صورت  مداخله ای 

وزارتخانه  از بخش حقوقی  باید 
شود استعالم 

سوی  از  مجوزی  »آیا  که  سؤال  این 
طرح  برای  میراث فرهنگی  اداره کل 
را  خیر؟«  یا  شده  صادر  مصلی  توسعه 
اداره کل  سرپرست  کامیابی،  علی  از 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان، پرسیدیم و او پاسخ داد: 
دیروز  ما  داریم.  مجوز  هم گفتند  ما  »به 
متوجه شدیم و یگان حفاظت به آن محل 
رفت و قرار شد شنبه معاونت میراث برود 
و  ارائه کنند  را  دارند مجوز  اگر مجوزی  و 

است. داده  مجوز  کسی  چه  ببیند 
 من چند ماه بیشتر نیست این مسئولیت 
را دارم و  آنچه من شنیدم این است که 
است  میراث  معاونت  که  طاهری  آقای 
مدیران  طرف  از  اما  نداده  مجوزی  چنین 
باید  و  گفته شده  چیزی  چنین  مصلی 
و  نیست  صحیح  یا  است  صحیح  ببینیم 
درست  چیزی  چه  ببینیم  و  بررسی کنیم 

است«.

فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
کجای  فعلی  موضوع  »اینکه  داد:  ادامه 
نمی دانم.  هم  من  را  است  مجموعه  این 
البته به من پیام دادند که متوقف  شده تا 
انجام  را  الزم  بررسی های  میراث  معاونت 
حقوقی  بخش  از  که  است  الزم  و  دهد 
به  بتوانم  من  تا  شود  استعالم  وزارتخانه 

دهم. قطعی  جواب  شما 
را  موضوع  این  باید  ما  مجموع  در  اما   
بررسی  فرهنگی  میراث  معاونت  طریق  از 
مهندس  با  داشتید  سوالی  اگر  و  کنیم 
باشید  تماس  در  میراث  معاونت  طاهری 
حدود  اینکه  به  توجه  با  ایشان  چون 
فعالیت  حوزه  این  در  است  سال  هشت 
اطالعات  فوالد  تخت  محوطه  از  می کنند 

دارند.« قوی  
جزئیات  یافتن  برای  ایسنا،  خبرنگار   
اداره کل  می شود  ادعا  که  مجوزی 
و گردشگری  صنایع دستی  میراث فرهنگی 
ناصر  با  کرده  صادر  را  آن  اصفهان  استان 
طاهری، معاون میراث فرهنگی این اداره 
پاسخی  تمام  این  و  گرفت  تماس  نیز 
مجوز  فرهنگی  میراث  »نه  شنید:  بود که 
هستم  درمانگاه  در  فعاًل  من  اما  نداده، 
بعدی  تالش های  بزنید.«  زنگ  بعد 
فرهنگی  میراث  معاون  با  ارتباط  برقراری 
نیز  اصفهان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 

ماند. بی نتیجه 

با وجود توقف طرح توسعه مصلی در محوطۀ تاریخی تخت فوالد اصفهان در سال 99،  این طرح بار دیگر از سر گرفته شده است

تخریب محوطه تاریخی به بهانه توسعه
مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد: مصلی یکی از تناقضات بزرگی است که در دهه هشتاد
 در مجموعه تاریخی و میراثی تخت فوالد به وجود آمد

کشف چند کتیبه مهم 
در اطراف میراث جهانی 

تخت جمشید 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
چند  کشف  از  فارس  استان  صنایع دستی 
کتیبه مهم در اطراف مجموعه میراث جهانی 
دوست  شه  هادی  داد.  خبر  جمشید  تخت 
کوه  دامنه  در  کتیبه ها  این  گفت:  شیرازی، 
رحمت در شهرستان مرودشت و در نزدیکی 
قرار  جمشید  تخت  جهانی  میراث  مجموعه 
و  میراث فرهنگی، گردشگری  مدیرکل  دارند. 
»این  داد:  ادامه  فارس  استان  صنایع دستی 
کتیبه ها احتمااًل برای اواخر دوره ساسانی و 
اوایل دوره اسالمی و به خط فارسی باستان و 
در دل سنگ نگاشته شده است و مضمون یکی 
از این کتیبه مربوط یک شخص است که اسم 
آن آسیب دیده است و واژه دبیر و سال چهارم 
یزدگردی و منطقه در آن مشاهده شده است 
که متعلق به یک استودان دبیر بوده است.« 
شه دوست شیرازی تصریح کرد: »کتیبه ها از 
طبقه بندی مهم ترین اسناد تاریخی به شمار 
می رود و اهمیت این کتیبه ها به تواتر خط و 
زبان فارسی بازمی گردد و بسیاری واژه ها در 
کتیبه ها و پیشینه زبان فارسی را در بعضی از 
کتیبه ها می بینیم.« مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: 
به علت وجود تمدن ها و  »دشت مرودشت 
هخامنشیان  چون  حکومت هایی  پیدایش 
و ساسانیان و وجود آثاری از پیش از تاریخ 
همچون تل باکون یکی از غنی ترین دشت های 
کشور و دنیا در علم باستان شناسی محسوب 
مجموعه  چون  مهمی  آثار  وجود  و  می شود 
نقش  رستم،  نقش  جمشید،  تخت  جهانی 
برگ  دیگر  آثار  ده ها  و  استخر  و شهر  رجب 
به  را  ایران زمین  فرهنگ  و  تاریخ  از  مهمی 
مرکز  بیان کرد:  او  است.«  نمایش گذاشته 
پژوهش های کتیبه شناسی در تخت جمشید 

فعال شده است. برای خوانش کتیبه ها 

تسهیالت مسکن به 
هنرمندان صنایع دستی 

اعطا می شود
معاونت  تولید  از  حمایت  دفتر  مدیرکل 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از اعطای تسهیالت مسکن به 
هنرمندان صنایع دستی در سال جاری خبر داد. 
فرهاد فالح با اشاره به برنامه های حمایتی این 
صنایع دستی، گفت:  هنرمندان  برای  وزارتخانه 
»براساس ماده ۷ قانون حمایت از هنرمندان، 
استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب 1396 
مبنی بر اعطای تسهیالت مسکن به هنرمندان 
و صنعتگران صنایع دستی، بانک مرکزی مکلف 
شده بخشی از تسهیالت مسکن بانک های عامل 

خود را به این صنعتگران اختصاص دهد.«
معاونت  تولید  از  حمایت  دفتر  مدیرکل 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، افزود: خوشبختانه با پیگیری های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
موفق به دریافت 2 هزار سهمیه تسهیالت مسکن 
در سال 1400 شدیم. فالح اضافه کرد: »براساس 
دستور بانک مرکزی به بانک مسکن مقرر شد، 
تهران  در شهر  تسهیالت خرید مسکن  سقف 
600 میلیون ریال، در شهرهای باالی 200 هزار 
نفر جمعیت ۵00 میلیون ریال و در سایر مناطق 

شهری 400 میلیون ریال تعیین شود.«

سید علی معرک نژاد: به نظر 
می رسد که در درجه اول میراث 
فرهنگی نقش بسیار مهمی 
داشته است چرا که این محوطه 
یک مکان میراثی بوده و وظیفه 
حفاظت و حراست از میراث، 
فرهنگ و تمدن شهر اصفهان به 
عهده اداره میراث فرهنگی بوده 
و این اداره نباید می گذاشت 
چنین اتفاقی بیفتد

طرح توسعه مصلی در محوطۀ تاریخی تخت فوالد اصفهان از سرگرفته شده و مسئوالن اجرای طرح، مدعی دریافت مجوز از میراث فرهنگی 
اصفهان شده اند، اما میراث فرهنگی می گوید که هیچ گونه مجوزی برای دخل و تصرف جدید در تکیه چهارسوقی تخت فوالد داده نشده 
است. طرح توسعه مصلی و دست درازی آن به تکیه چهارسوقی در سال 1399 به دلیل مخالفت شدید میراث فرهنگی اصفهان متوقف 
شد. اگرچه چند روز قبل و بعد از انتشار خبر از سرگیری اجرای این طرح عبدالرضا عرب بافرانی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان اصفهان، از توقف پروژه خبر داد، اما هنوز بیم آن می رود که با اجرایی شدن این طرح در سکوت، تعدادی از قبور از جمله قبر میرزا 

حسین کشیکچی در تکیه چهارسوقی تخریب شود.

|  
سنا

 ای
 |

سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان اصفهان: 
اینکه موضوع فعلی کجای 

این مجموعه است را من هم 
نمی دانم. البته به من پیام 

دادند که کار متوقف  شده تا 
معاونت میراث بررسی های 

الزم را انجام دهد و الزم است 
که از بخش حقوقی وزارتخانه 

استعالم شود تا من بتوانم 
جواب قطعی دهم

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید 
 41۷ از  فرعی   3۵46 پالک  به شماره  خانه  یكباب  قانونی ششدانگ  حدود 
اصلی چهارمحال واقع درفارسان بنام وحید محمدی فارسانی فرزند رحم خدا 
و سایر مالكین مشاعی صادر گردیده در صبح روز دوشنبه مورخ 1400/0۷/2۷ 
رأس ساعت 9 در محل  وقوع ملك انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا 
مورد  نباشد ملک  نماینده اش حاضر  یا  تحدید حدود، خود  موقع  در  کننده 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد ،مطابق ماده 
20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید و 
مطابق ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید 
به  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم  
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
اداره ثبت  به  را دریافت و  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390

به موجب تبصره ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی ششدانگ یكباب خانه به شماره پالک 
2۷03 فرعی از 41۷ اصلی چهارمحال واقع درفارسان بنام حسین اسالمی باباحیدری فرزند ذوالفعلی صادر گردیده در صبح 
روز شنبه مورخ 1400/0۷/24 رأس ساعت 10 در محل  وقوع ملك انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد وامالک 
چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد ،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم نماید و مطابق ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد 
محل تسلیم  نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390

به موجب تبصره ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی ششدانگ یكباب مغازه به شماره پالک 
2۵63 فرعی از 41۷ اصلی چهارمحال واقع درفارسان بنام حشمت اله خسروی فارسانی فرزند عباسقلی صادر گردیده در 
صبح روز شنبه مورخ 1400/0۷/24 رأس ساعت 8 در محل  وقوع ملك انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد 
وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد شد ،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم نماید و مطابق ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد 
محل تسلیم  نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید 
حدود قانونی ششدانگ یكباب خانه به شماره پالک 3469 فرعی از 41۷ اصلی 
چهارمحال واقع درفارسان بنام احمد بهرامی فرزند درویش صادر گردیده در صبح 
روز یكشنبه مورخ 1400/0۷/2۵ رأس ساعت 10 در محل  وقوع ملك انجام خواهد 
شد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد 
وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر 
نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید 
و مطابق ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم  نماید در 
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم 
با رعایت  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  بدون توجه  امالک  اسناد و  واداره ثبت 

مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مصوب 1390
به موجب تبصره ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی 
ششدانگ مجموعه ورزشی كارگران به شماره پالک 3۵43 فرعی از 41۷ اصلی 
چهارمحال واقع درفارسان بنام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت كار و 
امور اجتماعی –  سازمان كار و امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری با قید » 
هرگونه فروش و تغییر بهره بردار منوط به تصویت هیأت وزیران خواهد بود« صادر 
گردیده در صبح روز دوشنبه مورخ 1400/0۷/26 رأس ساعت 8 در محل  وقوع ملك 
انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت 
اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود یا نماینده اش حاضر 
نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید و مطابق 
ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم  نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
االشاره  فوق  قانون  نامه  ایین   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
فرعی   3382 به شماره پالک  یكباب خانه  قانونی ششدانگ  تحدید حدود 
از 41۷ اصلی چهارمحال واقع درفارسان بنام مهدی شفیعی فارسانی فرزند 
محمدشفیع و سایر مالكین مشاعی صادر گردیده در صبح روز یكشنبه مورخ 
لذا  شد  خواهد  انجام  ملك  وقوع  محل   در   8 ساعت  رأس   1400/0۷/2۵
بموجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد 
اش  نماینده  یا  خود  حدود،  تحدید  موقع  در  تقاضا کننده  چنانچه  وامالک 
حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 

خواهد شد ،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد مجاوری که نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم نماید و مطابق ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  باید  معترض  امالک  و  اسناد 
آنرا  و گواهی  تقدیم  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  ثبتی  مرجع  به 
یا  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم   اسناد محل  ثبت  اداره  به 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      
رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
یزدانی  اكبر 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید 
 41۷ از  فرعی   26۵8 پالک  شماره  به  خانه  یكباب  ششدانگ  قانونی  حدود 
صادر  فتحعلی  فرزند  فدائی  فرشاد  بنام  درفارسان  واقع  چهارمحال  اصلی 
گردیده در صبح روز شنبه مورخ 1400/0۷/24 رأس ساعت 9 در محل  وقوع 
ملك انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند مطابق 
تحدید  موقع  در  کننده  تقاضا  چنانچه  وامالک  اسناد  ثبت  قانون   1۵ ماده 
اظهار  حدود  با  تقاضا  مورد  ملک  نباشد  حاضر  اش  نماینده  یا  خود  حدود، 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد ،مطابق ماده 20 قانون  ثبت اسناد 
است  قائل  خود  برای  حقی  ارتفاقی  حقوق  یا  حدود  به  نسبت  مجاوری که 
می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید و مطابق ماده 86 
ایین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم  نماید در غیر اینصورت 
و  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  تواند  می  وی  قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم واداره 
ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

داد.  ادامه خواهد 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مصوب 1390
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون   13 ماده  تبصره  موجب  به 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه قانون فوق االشاره تحدید 
 41۷ از  فرعی   341۷ پالک  شماره  به  خانه  یكباب  ششدانگ  قانونی  حدود 
فرزند  فارسانی  اسكندری  صفرعلی  بنام  درفارسان  واقع  چهارمحال  اصلی 
ساتیار صادر گردیده در صبح روز یكشنبه مورخ 1400/0۷/2۵ رأس ساعت 9 
در محل  وقوع ملك انجام خواهد شد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
پالکهای مجاور اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم 
رسانند مطابق ماده 1۵ قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع 
حدود  با  تقاضا  مورد  ملک  نباشد  حاضر  اش  نماینده  یا  خود  حدود،  تحدید 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد ،مطابق ماده 20 قانون  ثبت 
قائل  خود  برای  حقی  ارتفاقی  حقوق  یا  حدود  به  نسبت  مجاوری که  اسناد 
حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  روز  تا سی  فقط  تواند  می  است 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید و مطابق 
باید ظرف  معترض  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  ایین   86 ماده 
مرجع  به  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت اسناد محل تسلیم  نماید در 
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
محل  ثبت  اداره  به  و  دریافت  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه 
تسلیم واداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

داد.  ادامه خواهد  مقررات  رعایت 
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31      

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فارسان                     
اكبر یزدانی 
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نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به شورای نگهبان:

طرح امنیت غذایی مجلس، امنیت ملی را تهدید می کند
نمایندگان ادوار مختلف مجلس از اقداماتی که در کوتاه مدت، به ظاهر ثمربخش بوده ولی در بلند مدت، آثار ویرانگر خواهند 
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مدیرعامل شرکت مدیریت
 شبکه برق:

استخراج مجاز رمز ارز از 
ابتدای مهرماه مجدد 

شروع می شود 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
گفت: استخراج کنندگان مجاز رمز ارزها که به 
دستور رئیس جمهوری وقت فعالیت خود را به 
دلیل افزایش مصرف بخش خانگی متوقف 
کرده بودند از ابتدای مهرماه می توانند مجدد 
فعالیت خود را از سر بگیرند. به گزارش ایرنا 
برق  مشهدی گفت: صنعت  رجبی  مصطفی 
تالش می کند 2۵0 مگاوات برق مورد نیاز این 
مراکز را تامین کند تا آن ها بتوانند برنامه های 

خود را دنبال کنند.
رجبی مشهدی در عین حال از تداوم برخورد با 
مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: 
برخورد با این نوع مراکز از دستور خارج نخواهد 
به  شناسایی  در صورت  مراکز  نوع  این  شد. 
مراجع قانونی فرستاده می شوند و دستگاه های 
آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی 

باقی خواهند ماند.
مصطفی رجبی مشهدی همچنین در خصوص 
تغییر  تاثیر  به  برق  مصرف  میزان  کاهش 
کاهش  در  زمستان  فصل  در  اداری  ساعات 
اقدام  این  و گفت:  اشاره کرده  برق  مصرف 
در حال حاضر در بیش از ۷0 کشور به همین 
منظور انجام می شود با بیان اینکه یکی از دالیل 
تغییر ساعت در نیمه دوم سال استفاده بیشتر 
از نور طبیعی روز و در نتیجه کاهش مصرف 
انرژی است، گفت: این اقدام در حال حاضر 
در بیش از ۷0 کشور به همین منظور انجام 
برای  هم  پیش  سال   1۵0 حدود  می شود. 
صرفه جویی در مصرف شمع و یا زغال سنگ 
هم تغییر ساعت انجام می گرفته است. چند 
کاهش  این  که  می دهد  نشان  اخیر  سال 
مصرف در نتیجه تغییر ساعت، حدود یک تا 
1.۵ درصد در کاهش مصرف برق تاثیر دارد که 
این میزان معادل مصرف برق استان سمنان 

در این دوره از سال است.
رجبی مشهدی گفت: حتی در سال های اخیر 
ما درخواست کردیم که به منظور کاهش بیشتر 
مصرف در نیمه اول سال که محدودیت ها در 
تأمین برق و فشار بر نیروگاه ها بیشتر است، 
ساعت کاری ادارات هم تغییر کند یعنی ادارات 
یک ساعت زودتر شروع به کار کنند تا با یک 
ساعت زودتر خاتمه دادن به کار و خاموش 
کاهش  مصرف،  سرمایشی  وسایل  شدن 

بیشتری پیدا کند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
تغییر ساعت تابستانی را تاثیرگذارتر از تغییر 
این  ساعت زمستانی دانست و گفت: حتی 
از کشورها که عرض  تغییر ساعت در برخی 
جغرافیایی بیشتری دارند تا چهار بار در سال 
یعنی هر سه ماه یک بار اتفاق می افتد و در هر 

نوبت بیش از یک ساعت است.

قیمت جهانی نهاده های 
دامی 50 درصد 

افزایش یافته است 
واردکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیأت  عضو 
نهاده های دام و طیور گفت: بر اساس مستندات 
قیمت نهاده های دامی در بازارهای جهانی ۵0 
مهر  گزارش  به  است.  یافته  افزایش  درصد 
اتحادیه  سید جالل طیبا، عضو هیات مدیره 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان 
نهاده های  قیمت  اساس مستندات،  بر  اینکه 
افزایش  درصد   ۵0 جهانی  بازارهای  در  دامی 
یافته اما این امر در تحلیل دالیل افزایش قیمت 
نهاده ها در داخل کشور مغفول مانده است. اظهار 
کرد: موضوعی که همواره در این روزها به آن 
پرداخته می شود عدم تأثیر یارانه پرداختی از 
طریق ارز 4200 تومانی روی کاالهای نهایی مورد 
واردکنندگان در قیمت  و نقش  مصرف مردم 
کاالهای اساسی است. نکته مغفول مانده در 
این فرآیند نقش تغییرات قیمت های جهانی 
نهاده ها و افزایش سایر هزینه های داخلی در باال 
رفتن قیمت کاالی نهایی در بازار داخلی است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های 
بر اساس مستندات  ایران گفت:  دام و طیور 
موجود؛ نرخ رشد بهای جهانی نهاده ها از تیرماه 
سال 1399 تا تیرماه سال 1400 برای سه گروه 
نهاده شامل ذرت، جو و کنجاله سویا بالغ بر ۵0 
درصد بوده است. نرخ مصوب فروش داخلی 
در این فاصله زمانی میانگین کمتر از 30 درصد 
افزایش پیدا کرده و این در حالی است که سایر 
هزینه های واردکنندگان از جمله نقل و انتقال 
ارز خارج از شبکه بانکی، دموراژ ناشی از توقف 
کشتی ها در بنادر، هزینه های تاخیر در پرداخت 
هزینه های  حتی  و  خارجی  فروشندگان  به 
داخلی ناشی از تخلیه و انبارداری کاال در بنادر 
افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به 
افزایش تمامی هزینه های مؤثر در واردات کاال، 
تعداد قابل توجهی از شرکت های واردکننده از 
چرخه واردات این کاالها خارج شده و مابقی 
شرکت ها با زیان و یا سودهای اندک به فعالیت 

خود ادامه می دهند.

طرح »تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات 
»طرح  عنوان  با  رسانه ها  در  کشاورزی« که 
ابتدای  از  یاد می شود  از آن  امنیت غذایی« 
مطرح شدن در صحن مجلس واکنش هایی 
مواردی  مهم ترین  از  یکی  داشت.  دنبال  به 
که باعث انتقاد از این طرح شده است، مواد 
بروز  موجب  است که  طرح  این   13 و   12
نگرانی هایی در خصوص تغییر کاربری اراضی 
امنیت غذایی،  نتیجه تهدید  کشاورزی و در 
ماده  دو  این  معتقدند  بسیاری  است.  شده 
با اهداف کلی طرح همخوانی ندارد. در اظهار 
نظر کارشناسی که از سوی مرکز پژوهش های 
تغییرات  ایجاد  بر  نیز  شد  منتشر  مجلس 
آمده  و  شده  تاکید  ماده  این  در  عمده 
مبنی  ضابطه ای  هیچ  ماده  این  »در  است: 
موضوع  فعالیت های  احداث  از  جلوگیری  بر 
این ماده که نیاز به اراضی حاصل خیز ندارند 
تکمیلی  صنایع  کارگاه های  احداث  جمله  از 
و غذایی، در اراضی حاصل خیز و درجه 1 ،2 
این  است.  نشده  پیش بینی  و 3 کشاورزی 
اراضی  وسیع کلیه  کاربری  تغییر  سبب  امر 
در  چه  و  شهرها  حریم  در  -چه  کشاورزی 
و کارگاه های  اسم گلخانه  به  آن-  از  خارج 
فرآوری خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر 

دارد.  وجود  زمینه  این  در  جدید  شواهد  نیز 
همچنین استثنا نکردن زمین های حاصلخیز 
درجه 1 ،2 و 3 از اختصاص به کارگاه و امثال 
قانون  سوم  و  چهل  اصل   9 بند  مغایر  آن 
اساسی مبنی بر افزایش تولیدات کشاورزی 
صورت  در  ماده  این  لذا  می شود.  تلقی  نیز 
عدم اصالح، موجب از بین رفتن منابع پایه 
تولید شده و نهایتًا امنیت غذایی را در معرض 

داد« خواهد  قرار  تهدید 
هماهنگی  شورای  سوی  از  نامه ای  دیروز 
زیست  محیط  مردم نهاد  تشکل های  شبکه 
و منابع طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای 
تشکل   ۷6 حدود  که  شد  منتشر  نگهبان 
مردم نهاد آن را امضا کرده و نسبت به طرحی 
تایید  انتظار  در  و  تصویب  مجلس  در  که 
در  نگرانی کردند.  ابراز  است،  نگهبان  شورای 
مقدمه این نامه آمده است: »متاسفانه این 
دایر  متعددی  بندهای  حاوی  تنها  نه  طرح 
اراضی  تخریب  و  کاربری  تغییر  تسهیل  بر 
تصرفات  انواع  برخی  بلکه  است،  کشاورزی 
و  تشویق  را  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  در 
تحریک کرده است.« این نامه که با اظهارت 
مورد  طرح  مفاد  کارشناسانه  بررسی های  و 
اشاره را بررسی و نقد هایی به آن وارد کرده 

است، مهم ترین تبعات این طرح را مواردی 
در  نظام  با سیاست های کلی  اختالف  مثل: 
تزلزل  منابع طبیعی،  و  حوزه محیط زیست 
تشویق  طبیعی،  و  ملی  منابع  بر  حاکمیت 
موجود،  کشاورزی  طرح های  کاربری  تغییر 
یکسان تلقی کردن منابع طبیعی با کشاورزی 

است. دانسته  دیگر  بسیار  موارد  و 
طرح،  این  تبصره های  پربحث ترین  از  یکی 
روزنامه  که  است   12 و   11 ماده   4 تبصره 
»پیام ما« نیز هفته گذشته نسبت به تصویب 
آن واکنش نشان داده و در گزارش »به نام 
کشاورزان به کام سازندگان« به ابعاد مختلف 
از سوی  نامه ای که  در  پرداخت.  تبصره  این 
شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور منتشر 
آمده  به تبصره 4 ماده 12  شده در واکنش 
به  امتیازات بی سابقه ای  تبصره  است: »این 
تا زمان قطعی  به گونه ای که  متخلفان داده 
اراضی  تداخالت  رفع  کمیسیون  رأی  شدن 
استانی، دخل، تصرف و کاشت در زمین های 
متصرف  هر  و  بالمانع کرده  را  تصرف  تحت 
اراضی ملی با خیال آسوده می تواند به امید 
اراضی  این  از  سالها  تا  رسیدگی،  تطویل 
پوشش  و  خاک  نابودی  با  و  استفاده کرده 

و  نماید  آفرینی  ثروت  خود  برای  طبیعی، 
حتی با استفاده از مزایای ماده 11 این طرح 
احداث بنا کرده و برای خود ایجاد حق کند که 
دارد.  منافات  اصول حفاظتی  بدیهی ترین  با 
در این ماده رسیدگی به تصرفات غیرقانونی 
در اموال عمومی با تسامح و اطاله رسیدگی، 
به نفع متخلف پاسخ داده شده که نتیجه آن 
حمایت از متخلف و تشویق عموم به هجوم 

بود« به عرصه های ملی خواهد 
مرکز  کارشناسان  مواد  این  با  رابطه  در 
در  را  انتقاداتی  نیز  مجلس  پژوهش های 
و  کرده  مطرح  خود  شده  منتشر  گزارش 
و  ابهام ها  مهم ترین  از  »برخی  گفته اند: 
چالش های موجود در طرح، از جمله مواد 12 
کاربری  تغییر  زمینه ساز  ترتیب  به  و 13 که 
اراضی حاصلخیز کشور شده و فاقد رویکرد 
پرچالش  فضای  اصالح  به  نسبت  اساسی 
کسب وکار در بخش کشاورزی است، اصالح 
کماکان  حاضر  طرح  همچنین  است.  نشده 
همچون  مهمی  بسیار  موضوعات  به  نسبت 
وظایف  بر  آن  تمرکز  و  دولت  سازی  چابک 
رفع  توانمندسازی،  و  هدایتی  نظارتی، 
بخش کشاورزی،  ساختار  در  منافع  تعارض 
توانمندسازی تشکل های مردمی و ساماندهی 

ندارد.  روشنی  رویکرد  بهره برداری،  نظام های 
حذف واسطه های غیرضرور از بازار محصوالت 
به صورت کلی مد نظر  نیز هرچند  کشاورزی 
که  بود  آن  شایسته  ولی  است  گرفته  قرار 
از  برای استفاده  الزام آوری  تکلیف روشن و 
فضاهای خالی موجود در شهرها برای عرضه 
با  همچنین  می شد.  پیش بینی  مستقیم 
توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها 
و پیش بینی ایجاد دو سازمان و یک ستاد، 
قلمرو فعالیت آنها به روشنی مشخص شود تا 
زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در 
امر تصدی گری و رقابت شرکت های دولتی با 

نشود. فراهم  خصوصی  بخش 
عالوه بر این، ضروری است که در این طرح 
برخی از جزئیات ناظر بر ساماندهی روندهای 
و  غذایی  امنیت  تحقق  رویکرد  با  فعلی 
افزایش تاب آوری کشور در شرایط و با فرض 
ماندگاری تحریم ها مورد تاکید بیشتری قرار 

گیرد.«
طبیعی  منابع  و  زیستی  محیط  تشکل های 
است  داده  نشان  »تجربه  معتقدند:  کشور 
توسعه بی رویه و غیراصولی، هرچند شاید در 
کوتاه مدت به عنوان مسّکن درد، ایفای نقش 
جا  به  موجب  بلندمدت،  در  اما چون  نماید، 
ماندن سرزمینی سوخته خواهد شد، راه حل 
اقدامات  اینکه  کما  بود.  نخواهد  مناسبی 
طرح  قبیل  -از  سال های گذشته  شتاب زده 
هرچند   -… و  بی رویه  سدسازی  طوبی، 
موجب جلب رضایت برخی افراد و محبوبیت 
برخی نمایندگان شده، اما در سنوات بعد در 
غیرقابل  نشست  خشکسالی،  تورم،  قالب 
بر  متعدد  درگیری های  و  دشت ها  بازگشت 
تهدید  را  ملی  امنیت  و  یافته  بروز  آب  سر 
ادوار  نمایندگان  است  بدیهی  است.  کرده 
مختلف مجلس می بایست به جای اقدامات 
مصالح  دوره ای،  منافع  به  توجه  و  تبلیغاتی 
بلندمدت مردم و کشور را مدنظر قرار داده و از 
اقداماتی که در کوتاه مدت، به ظاهر ثمربخش 
بوده ولی در طوالنی مدت، آثار ویرانگر خواهند 

نمایند. خودداری  داشت، 
و  شدید  آسیب های  و  تبعات  به  توجه  با   
متعدد ناشی از این طرح که محیط زیست 
کشور و به تبع آن، حیات ساختارهای موجود 
با چالش جدی مواجه  را  آینده  و نسل های 
خواهد کرد؛ از شورای محترم نگهبان استدعا 
با  و  آن  همه جانبه  و  دقیق  بررسی  با  داریم 
رهنمودهای  اساسی،  قانون  به  بیشتر  توجه 
رهبر معظم انقالب و اسناد باالدستی، از تایید 
این  هم  حاال  نمایند.«  خودداری  آن  کلیات 
با رئیس قوه مقننه  طرح هوادارانی دارد که 
هم نظر بوده و معتقدند طرح امنیت غذایی 
»در افزایش سالمت و کنترل قیمت ها موثر 
اجرای  به  بلند مدتی  نگاه  برخی  اما  است« 
این طرح دارند و معتقدند طرح در طوالنی 
مدت منجر به تغییر کاربری گسترده اراضی 
را وابسته  نتیجه کشور  کشاورزی شده و در 
به واردات کرده و در نهایت امنیت غذایی را 

می کند. تهدید 
 کارشناسان و صاحبنظران تشکل های محیط 
زیست و منابع طبیعی در خصوص تشریح 
مختلف  مواد  خصوص  در  خود  نگرانی های 
این طرح اعالم آمادگی کرده و در پایان نامه 
جهت  را  خود  »آمادگی  تاکید کرده اند:  خود 
برگزاری نشستی فوری با اعضاء و کارشناسان 
محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات 
برای  مصوبه  این  اندیشیده نشده   و  ویرانگر 
اعالم می داریم.« حساسیت  اعضاء محترم، 
این طرح در شرایط فعلی کشور آنقدر باالست 
که شورای نگهبان می تواند فارغ از شتابزدگی 
به  نسبت  اظهارات کارشناسان  به  توجه  با  و 

این طرح اظهار نظر کنند.

در حال حاضر بیشترین سود 
را از یارانه انرژی دهک های 

باال می برند. دهک های 
پایین از یارانه بنزین  1.6 
درصد استفاده می کنند در 
حالی که دهک های باالیی 
21.8 درصد بهره می برند، 

یعنی دهک های باال 20 برابر 
دهک های پایین از یارانه 

استفاده می کنند

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ثروتمندان 20 برابر فقرا یارانه انرژی دریافت می کنند
اتاق  نمایندگان  هیات  جلسه  در  دیروز 
تهران مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران 
و  را کنترل کند  تورم  تا  خواست  دولت  از 
گفت: »مهم ترین بحثی که مسئوالن دولت 
بحث کنترل  همین  توجه کنند  آن  به  باید 
در  اگر  است که  تورم  رشد  از  جلوگیری  و 
ماه های آینده به همین روال ادامه پیدا کند 
وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت و 
نگرانی این است که در همه قیمت ها شاهد 
در  خوانساری  مسعود  باشیم«  افزایش 
سخنانش به موضوع یارانه انرژی در کشور 
برنامه  سازمان  »رئیس  گفت:  و  پرداخت 
سال  در  دالر  میلیارد   63 اعالم کرده اند که 
یارانه انرژی پرداخت می شود. از سوی دیگر 
گزارشی  در  هم  انرژی  بین المللی  آژانس 
عنوان کرده است که از سال 2010 تا 2020 در 
ایران 986 میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت 
شده که به صورت میانگین می شود ساالنه 
آقای  رقم  از  که  دالر  میلیارد   98 از  بیش 
همین  اگر  اما  است.  بیشتر  میرکاظمی 
بگیریم  نظر  را هم در  رقم 63 میلیارد دالر 
یارانه  از  ایرانی  هر  سهم  میانگین  واقع  در 
خواهد  سال  در  تومان  میلیون   19 انرژی 
را  پول  این  از  درصدی  بتوانیم  ما  اگر  بود. 
پذیر  آسیب  اقشار  به  هدفمند  صورت  به 
بدهیم حتما اقتصاد به حرکت در می آید. در 
حال حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی 

یارانه  از  مثال  برای  می برند  باال  دهک های 
بنزین دهک های پایین 1.6 درصد استفاده 
می کنند در حالی که دهک های باالیی 21.8 
درصد بهره می برند، یعنی دهک های باال 20 
برابر دهک های پایین از یارانه استفاده می 
همین  دیگر هم  یارانه های  اکثر  در  و  کنند 
روش  این  متاسفانه  و  دارد  وجود  روال 
سالیان سال است که ادامه دارد. اثراتی که 
این شرایط می گذارد دامن زدن به اختالفات 
طبقاتی است که روز به روز بیشتر می شود 
داشت  نخواهد  مردم  رفاه  در  مثبتی  آثار  و 
کنترلی  با  می شود  باعث  دیگر  طرف  از  و 
شاهد  می گیرد  صورت  ها  قیمت  روی  که 
آن  دنبال  به  و  نباشیم  قیمت ها  آزادسازی 
کشور  تولیدی  محصوالت  و  کاال  قاچاق 

پیدا کند« افزایش 
ادامه  در  همچنین  تهران  اتاق  رئیس 
اقتصادی  اولویت  دو  به  صحبت هایش 
اقتصاد  است  قرار  اگر  گفت:»  و  پرداخت 
باید به موضوع هدفمندی  ساماندهی شود 
شود.  توجه  ارز  یکنواخت کردن  و  یارانه ها 
ارز  پرداخت  شاهد  هنوز  ما  متاسفانه 
ترجیحی 4200 تومانی هستیم که در بودجه 
هرچه  امیدواریم  است.  شده  مصوب  هم 
زودتر بحث هدفمندکردن یارانه ها و حذف 
ارز چند نرخی انشالله در دستور کار دولت 

بگیرد«  قرار 

فروردین ماه سال جاری طرحی که کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تحت عنوان »طرح تقویت امنیت 
غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی« تهیه کرده بود، اعالم وصول شد و حدود یک ماه بعد کلیات آن به تصویب نمایندگان 
رسید. اما با توجه به حساسیت های موجود نسبت به موضوع کلی آن، طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. طرحی که بعد از انتشار 
جزییات آن، با انتقادات بسیاری به ویژه در مورد ماده 12 و 13 روبه رو شد. حاال این طرح مصوبه مجلس را گرفته و در انتظار تایید شورای 
نگهبان است. هنوز بسیاری از کنشگران محیط زیست، فعاالن حوزه کشاورزی و حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضا کمیسیون 
کشاورزی به اجرایی شدن طرح با مواد مصوب مجلس انتقاد دارند. واکنش هایی هم در خصوص اعالم مخالفت با تایید طرح در 
مجلس و بعد از آن شورای نگهبان مطرح شد. از جمله نامه ای که شورای هماهنگی شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر کرده و بالغ بر 76 تشکل از سراسر کشور آن را امضا کرده اند. نامه ای که تدوین کنندگان 

آن معتقدند اجرای این طرح با این مواد مورد تایید مجلس می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.

تجربه نشان داده است توسعه 
بی رویه و غیراصولی، هرچند 
شاید در کوتاه مدت به عنوان 

مسّکن درد، ایفای نقش نماید، 
اما چون در بلندمدت، موجب 

به جا ماندن سرزمینی سوخته 
خواهد شد، راه حل مناسبی 

نخواهد بود

اقدامات شتاب زده سال های 
گذشته -از قبیل طرح طوبی، 

سدسازی بی رویه و …- 
هرچند موجب جلب رضایت 

برخی افراد و محبوبیت برخی 
نمایندگان شده، اما در سنوات 
بعد در قالب تورم، خشکسالی، 

نشست غیرقابل بازگشت 
دشت ها و درگیری های متعدد 
بر سر آب بروز یافته و امنیت 

ملی را تهدید نموده است

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله اینوبت اول
) موضوع جزء دو بند الف و جزء یک  
بند ب  ماده چهار قانون برگزاری مناقصات (

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقالم زیر را از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای در بستر سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادیران( به 

آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.

1- بصورت نقدی در وجه شماره حساب 4054030607565573 تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس 
استان یا شماره شبا IR190100004054030607565573 , شناسه واریز 905127654100004054030607565573

2- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید 3 ماه از تاریخ  صدور

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30  روز سهشنبه مورخه 1400/07/06  می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:30 روزشنبه مورخه 1400/07/17 می باشد.

*زمان بازگشائی پاکت های تضمین فرایند ارجاع کار: ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1400/07/18 می باشد.
*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/31
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/07/01

شماره مناقصه ردیف
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار موضوع مناقصه )خرید(در سامانه ستاد ایران

مناقصه )ریال(
800/000/000خرید  4000 عدد صندلی بازودار امتحانی1200000421۷000032

800/000/000خرید 100 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی2200000421۷000033

1/000/000/000خرید 100 دستگاه لپ تاپ4200000421۷000031

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز دارس

استان آذربایجان شرقی
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مدیر عامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران: مخازن 
جدید، کاوری دارند که مخزن داخل 
آن کاور می رود و قفل می شود

پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران: 

مخازن زباله در تهران قفل دار می شوند 
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری تهران از تغییر شکل مخازن زباله 
در تهران برای کوتاه شدن دست زباله گردان 

داد.  خبر  آن ها  از 
سازمان  مدیر عامل  علیپور«  »صدرالدین 
پاسخ  در  تهران  پسماند شهرداری  مدیریت 
به این سوال که اینکه افزایش تولید و توزیع 
مخازن در سطح شهر که به دستور مدیریت 
اجرای  مراحل  با  داده،  رخ  جدید  شهری 
سطح  در  مخازن  به کاهش  طرح کاپ که 
شهر منجر می شود در تضاد نیست؟ به ایلنا 
اساس  بر  پسماند  مدیریت  سازمان  گفت: 

میانی  ایستگاه  از  را  وظایف کار خود  شرح 
آغاز می کند و رفت و روب برعهده آن نیست؛ 
یعنی در مناطق کار نظافت انجام و پسماندها 
جمع می شوند و از ایستگاه میانی و فرایند 
پسماند  سازمان  را  پردازش  و  دفن  انتقال، 

می دهد.  انجام 
او ادامه داد: در بحث رفت و روب نیز معاونت 
اشکالی  اگر  ناظر  عنوان  به  خدمات شهری 
وجود داشته باشد تذکر می دهد و مکاتباتی 

انجام می شود تا وضعیت مطلوب تر شود. 
مورد  بیشتر  آنچه که  اینکه  تاکید  با  علیپور 
مخازن  فرسودگی  بحث  می گیرد  قرار  نقد 

ندارد،  طرح کاپ  با  تعارضی  و  است  فعلی 
دارد که  متعدد  افزود: طرح کاپ ۷ مرحله 
از ساخت ایستگاه MRF گرفته تا اقدامات 
طرح  جزو  زمینه کمپوست  در  شده  انجام 
کاپ است و الزاما مربوط به مساله مخازن 

نیست. 
علیپور در پاسخ به این سوال که این مخازن 
دارند؟ گفت:  فعلی  مخازن  با  تفاوتی  چه 
کاوری دارند که مخزن داخل آن کاور می رود 
یا  و  کلید  توسط  فقط  و  می شود  قفل  و 
ابزاری که توسط کارگر و یا نیروی خدماتی 
و مخزن  باز می شوند  دارد  وجود  شهرداری 

آن  به  بتواند  کسی  هر  نیست که  باز  دائما 
باشد.  داشته  دسترسی 

او افزود: در نتیجه در جاهایی که امکان پذیر 
به  و  می گذاریم  تفکیکی  مخازن  است 
فعلی  مخازن  می توان  مقداری  آن  موازات 
را جمع کرد. سال گذشته نزدیک به دوهزار 
زمان بر  این کاری  اما  را کم کردیم.  مخزن 

ما  با  و  حمایت  آن  از  باید  مردم  و  است 
بنابراین منافاتی وجود ندارد  همراهی کنند. 
مخازن  بیفتد  جا  طرح  این  زمانی که  تا  و 
را خواهیم داشت. اما مخازن فعلی موجود 
باید تعمیر یا مجددا به صورت نو خریداری 
شوند تا سیمای خوبی نیز در سطح شهر در 

باشیم. داشته  شهری  مبلمان  زمینه 

زباله دانی  ایذه،  بیمارستان  بیرونی  محوطه 
شده است. زباله ها در کیسه های زرد و سفید 
و سیاه روی هم انباشته  شده اند. محتویات 
داخل کیسه ها آنچنان که از تصاویر پیداست، 
گان های  دارند،  بیمارستانی  تجهیزات 
سرمه ای رنگ  پزشکان و پرستاران از داخل 
کیسه ها بیرون آمده است. در روزهای اخیر 

عفونی  زباله های  تصاویر  انتشار  از  بعد  و 
بودند که گره  امیدواری کرده  ابراز  مسئوالن 
ایذه  عفونی  زباله های  الینحل  و مشکل  کور 
شود.  حل  جاری  هفته  یک  در  دست کم 
پیش  روز  دو  نیز  ایذه،  شهردار  ره،  علیرضا 
در همین رابطه به خبرگزاری مهر از برگزاری 
خبر  مسئوالن  و  فرماندار  با  متعدد  جلسات 

داده بود و گفته بود: »سایت پسماند آماده 
تحویل به بیمارستان برای تحویل زباله های 
که  بود  کرده  تاکید  او  است.«  بیمارستانی 
حجم  جوابگوی  ساز  بی خطر  دستگاه های 
 200 خصوصی  »زباله های  نیستند:  زباله ها 
کیسه و زباله های دولتی 100 کیسه هستند که 
به بیمارستان تحویل داده شده اند. همچنین 

جاده های دسترسی به سایت پسماند آماده 
است و زمینی به مساحت پنج هزار متر در 
اختیار بیمارستان قرار داده شده تا زباله های 
عفونی در آنجا دفع شوند.« امیر یاراحمدی، 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه 
اما درباره چرایی تلنبار شدن زباله در محوطه 
روزنامه  به  دیگری  توضیحات  بیمارستان، 
زباله های  می گوید  او  می دهد.  »پیام ما« 
عفونی کلینیک ها و بیمارستان ها باید بی خطر 
سایت  در  خودشان  سلول  در  بعد  و  شوند 
زباله  به صورت مجزا دفن شوند. یاراحمدی 
می گوید بیمارستان دارای 3 دستگاه اتوکالو 
است: »3 دستگاه اتوکالو با هزینه و بودجه 
با این  چند میلیاردی خریداری شده است، 
اما در  زباله ها بی خطر می شوند.  3 دستگاه 
مدت اخیر دستگاه های اکسیژن ساز به هر 
بیمارستان اضافه شده و طبعا برق بیمارستان 
کشش این را ندارد که سه دستگاه اتوکالو با 
مصرف برق همزمان کار کنند.« او می گوید کار 
نکردن دستگاه ها باعث شده که زباله ها روی 
می خواسته  بیمارستان  زیرا  شوند  تلنبار  هم 
به  بعد  و  شوند  بی خطر  حتما  زباله ها  همه 
می گوید  یاراحمدی  شوند.  منتقل  سایت 
در  غیرعفونی  پسماندهای  روزها،  این  در 
بیمارستان  عفونی  زباله های  سایت  محوطه 
تفکیک شدند: »زباله هایی در مراکز بهداشتی 
اشتباه  به  می شوند که  تولید  بیمارستانی  و 
زباله عفونی محسوب می شوند. به طور مثال 
ممکن است در ایام کرونا تمام زباله های یک 
مطب پزشک عمومی، عفونی به حساب بیاید 
متخصص  پزشک  یک  مطب  زباله های  اما 
اعصاب، عفونی نیست. ما زباله ها را تفکیک 
جدا  را  غذا  ظروف  مثال  طور  به  و  کردیم 
را  ماند  باقی  که  زباله هایی  باقی  و  کردیم 
پروسه  این  می گوید  او  کردیم.«  بی خطر 
بیمارستان  زباله های  از  غیر  و  بود  زمانب ر 
این  به  هم  شهری  مطب های  زباله های 
یاراحمدی،  به گفته  بود.  شده  اضافه  حجم 
مجازی  فضای  در  روزها  این  تصاویری که 
منتشر شده مربوط به سایت زباله های عفونی 
در بیمارستان است که با یک »در« از سایر 
قسمت ها مجزا شدند. آنطور که مدیر شبکه 
اتوکالو  دستگاه های  می گوید،  ایذه  بهداشت 
فرآیند  و  شدند  مدار  وارد  اخیر  روز  چند  در 
به سایت  انتقال  نهایت  بی خطر سازی و در 

اجراست. حال  در  ایذه  پسماند 

دفن پسماند بیمارستانی پیش بینی 
شده است 

ایذه  پسماند  سایت  گذشته  ماه  چند  در 
زیست  محیط  حوزه  فعاالن  بحث  محل  نیز 
خوزستان بود. حدود 40 سال گذشته سایتی 

در منطقه راسفند ایجاد شده بود که زباله ها 
می شدند.  رهاسازی  تنها  آن  در 

جامعه  نارضایتی  دلیل  به  راسفند  سایت 
ایذه  که  مقطعی  در  و  شد  تعطیل  محلی 
نزدیکی  در  شهر  زباله های  نداشت،  شهردار 
آرامگاه ایذه دفن می شدند. پیگیری فعاالن 
اخیر  سال های  در  محلی  زیست  محیط 
سبب ساخت اصولی سایت پسماند ایذه در 
انجمن  دبیر  کیانی،  هژیر  شد.  مرغا  منطقه 
استان  طبیعت  دوستداران  و  زیست  محیط 
خوزستان، به روزنامه »پیام ما« می گوید که از 
سایت جدید بازدید داشته است: » مشکالتی 
می کردند  تصور  محلی ها  داشت،  وجود 
همچون  سرنوشتی  هم  سایت  این  که 
به  هم  ما  داشت.  خواهد  قبلی  سایت های 
عنوان سازمان های مردم نهاد دعوت شدیم و 
وقتی متوجه ارزیابی ها و مطالعه های محیط 
او  همراهی کردیم.«  شدیم،  سایت  زیستی 
می گوید سایت جدید خارج از محل سکونت 
مردم است و سالمت مردم تهدید نمی شود: 
»آن چیزی که باید در آینده اتفاق بیفتد بحث 
تفکیک و کارخانه بازیافت در سایت است، به 
ما قول دادند که در مراحل بعدی این اتفاق 
این سایت  در  بیفتد.« کیانی می گوید دفن 
صورت می گیرد و سازمان های مردم نهاد هم 

می کنند. نظارت  آن  عملکرد  روی 
 او درباره پسماندهای عفونی و بیمارستانی نیز 
می گوید: »در جلسات متعدد، بیمارستان ها و 
کلینیک های خصوصی موظف شدند که ابتدا 
بی خطرسازی شوند و بعد در قسمت از سایت 
به صورت جداگانه دفن شوند.« او می گوید 
مساله پسماند ایذه مساله 30، 40 ساله بوده 
کمی  احتماال  آن  تمام  ساماندهی  و  است 

زمان بر است.

گزارش »پیام ما« از تلنبار شدن پسماندهای بیمارستانی شهر ایذه در محوطه بیمارستان شهر

گر ه کور پسماند عفونی بیمارستان ایذه
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه: در مدت اخیر دستگاه های اکسیژن ساز به هر بیمارستان اضافه شده و طبعا برق 
بیمارستان کشش این را ندارد که سه دستگاه اتوکالو با مصرف برق همزمان کار کنند

اهدای پالک طالیی 
پایتخت به صاحب 
خشکشویی پاکان

پالک طالیی شهر از سوی شهردار منطقه 6 به 
صاحب خشکشویی پاکان اهدا شد.

اجتماعی  فعال  علیزاده  امید  برنا،  به گزارش 
محله ایرانشهر در ناحیه یک، به دلیل استفاده 
از  پیشگیری  برای  ضدعفونی  تونل  اولین  از 
طرح های  اجرای  در  کرونا،  شیوع  گسترش 
کمک های مومنانه، مشارکت در پیاده روسازی 
موسیو  »داستان  نمایشگاه   برپایی  ناحیه، 
فیشر« و تولد یک محله و احیای هویت  دیرین 
ساختمان  خشکشویی پاکان  به سبک ایرانی و 
رعایت دیگر شاخص ها در انتخاب برترین نمای 
صنفی، موفق به کسب پالک طالیی از سوی 
شهرداری منطقه 6  شد. این پالک در مراسمی 
با حضور تورج فرهادی شهردار منطقه6 تهران و 
دیگر مدیران شهری ، به علیزاده اهدا و از زحمات 
صورت گرفته او و خانواده علیزاده تجلیل شد. 
شهردار منطقه 6 در این رابطه گفت: این طرح 
که با همکاری و مدیریت شهرداری ناحیه یک 
اجرا شد، مهم ترین هدف از اجرای آن، تشویق 
معماری  الگوهای  رعایت  برای  شهروندان 
ایرانی اسالمی در نمای ساختمان؛ حذف زوائد 
شهری  پیرایش  و  رنگ آمیزی  و  رویت  قابل 

ساختمان ها بوده است. 

عضو شورای شهر تهران: 
دوچرخه سواری در 
تهران یک سیاست 
شکست خورده است

یک عضو شورای شهر تهران گفت: در حالی که 
ما برای یک میلیارد تومان در مناطق محروم 
و جنوبی تهران که می تواند در زندگی مردم اثر 
زیادی بگذارد، معطل هستیم فقط در یک منطقه 
احداث پنج مسیر دوچرخه را 18 میلیارد تومان 

به مناقصه گذاشته شده است.
جلسه  در  امانی  ناصر  »پیام ما«،  گزارش  به 
دیروز، شورای شهر تهران طی تذکری با اشاره 
به مناقصه 18 میلیارد تومانی در منطقه هشت 
کرد:  اظهار  دوچرخه،  مسیر  پنج  احداث  برای 
بحث دوچرخه سواری در تهران سیاست شکست 
خورده ای بوده و به اهداف خود نرسیده است اما 
این سیاست در دوره ما نیز ادامه پیدا کرده است.
او افزود: در حالی که ما برای یک میلیارد تومان 
در مناطق محروم و جنوبی تهران که می تواند در 
زندگی مردم اثر زیادی بگذارد، معطل هستیم 
فقط در یک منطقه احداث پنج مسیر دوچرخه را 
18 میلیارد تومان به مناقصه گذاشته شده است.
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  عضو کمیسیون 
تهران اضافه کرد: اساسًا توپوگرافی تهران مناسب 
توسعه افراطی دوچرخه سواری نیست، قطعًا با 
اصل آن نمی شود مخالفت کرد که در بعضی از 
مناطق مناسب است اما با این هزینه کرد جز 
برای  مسیری  و  شود  باریک  خیابان ها  اینکه 
موتورسواران ایجاد شود، نتیجه دیگری ندارد.

امانی با بیان اینکه مشابه همین اتفاق در منطقه 
سه نیز افتاده است گفت: فارغ از اینکه برای 
میلیارد  سه  میرداماد  خیابان  دوچرخه  مسیر 
احداث پل  برای  قراردادی  تومان هزینه شده، 
فلزی دوچرخه سواری به طول 600 متر به مبلغ 
20 میلیارد تومان منعقد کردند؛ یکی از دالیلی 
تغییرات کند  می کند  پیدا  ادامه  روند  این  که 

است. تهران  شهرداری 

| پیام ما| زباله های عفونی ایذه چند روز است که در محوطه بیمارستان شهر روی هم تلنبار شدند. کیسه های بزرگ زرد و مشکی که احتماال 
هزارتویشان ردی از ویروس کرونا نیز هست، در روزهای اخیر به دغدغه تازه مردم شرق استان خوزستان تبدیل شده است. دغدغه ای که 
تازه نیست و دست کم سال گذشته در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خوزستان درباره آن هشدارهایی داده شده بود. در جلسه ای که 
آبان سال گذشته برگزار شد، دبیر سالمت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان اعالم کرد که در ایذه پسماند های بیمارستانی بدون 
بی خطرسازی دفن می شوند. تصاویر تازه دغدغه قدیمی مسئوالن را در دل مردم زنده کرده است. این بار زباله ها حتی دفن هم نمی شوند. 
با این حال مسئوالن می گویند، فرآیند بی خطرسازی زباله ها درحال طی شدن است و در روزهای آینده به سایت پسماند ایذه منتقل 

می شوند. 

یاراحمدی می گوید بیمارستان 
دارای 3 دستگاه اتوکالو است: 
»3 دستگاه اتوکالو با هزینه و 

بودجه چند میلیاردی خریداری 
شده است، با این 3 دستگاه 
زباله ها بی خطر می شوند. اما 

در مدت اخیر دستگاه های 
اکسیژن ساز به هر بیمارستان 

اضافه شده و طبعا برق 
بیمارستان کشش این را ندارد 

که سه دستگاه اتوکالو با مصرف 
برق همزمان کار کنند.«

|  
س

فار
  |

جهت عملیات تکمیلی خرید،نصب،اجرا،راه اندازی و بهره برداری
 تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر رشت به روش 

ت اول
نوب

1-نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان گیالن
2-شرح مختصر موضوع مناقصه:عملیات تکمیلی خرید،نصب،اجرا،راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب 

PC مسکن مهر رشت به روش
3-مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی:از تاریخ 1400/۷/3 الی 1400/۷/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/۷/2۵
زمان اعالم نتایج ارزیابی:ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/8/10

قراردادها  گیالن،دفتر  استان  فاضالب  و  آب  قدس-شرکت  پارک  ارزیابی:رشت،جنب  اسناد  دریافت  مکان 
تلفن:33368482

4-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:قیمت اسناد ارزیابی 1/۵00/000لاير )یک میلیون و پانصد هزار لاير( بحساب                                          
1-122222222-43-2902 بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نشانی رشت،فلکه یخسازی بنام شرکت آب و 

فاضالب استان گیالن
5-مبلغ برآورد اولیه: 241/920/89۵/18۷ لاير براساس فهارس بها)ابنیه،تاسیسات مکانیک و برقی،خطوط انتقال آب، 

شبکه توزیع آب و پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق( سال 1400
6-رشته پیمانکار:پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت رشته آب حداقل پایه 4یا مشارکت دارای حداقل رتبه 4رشته 

ابنیه و ساختمان و رتبه 4رشته تاسیسات و تجهیزات
7-محل تامین اعتبار:جاری )درامدهای ماده 11 و تبصره 3 شهر رشت(

8-دستگاه نظارت:مهندسین مشاور پارس پیاب
   http://iets.mporg.ir :9-سایت ملی مناقصات کشور

  www.abfa-guilan.ir :سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن
10-مهلت اعتبار پیشنهاد:سه ماه)برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(

11-هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آب و فاضالب استان گیالن نوبت اول:1400/6/31      نوبت دوم:1400/۷/1
    شركت شهركهای صنعتی تهران

نوبت اول

نوبت اول چاپ: 1400/6/31 نوبت دوم چاپ: 1400/7/3     
میم الف: 2202  1195733 شناسه آگهی :  

پروژه تكمیل احداث تصفیه خانه فاز توسعه شهرك صنعتی شمس آباد

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي  
با ارزیابي کیفي   57-1400

شركت شهركهای صنعتی تهران در نظر دارد باستناد آئین نامه اجرائی بند ج ماده )12( قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران جهت انجام 
)پروژه تكمیل احداث تصفیه خانه فاز توسعه شهرك صنعتی شمس آباد(  به شماره )2000001051000055 ( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت اقدام نماید . به 
منظور ارزیابی توان اجرای تعهدات مناقصه گران، از تمامی شركت های متقاضی دارای پایه 5 رشته آب و پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه كشور 
و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دعوت می گردد كه برای شركت در مناقصه از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( اقدام نمایند . كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی ، اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه 
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- شهر مذهبی، من تبریزی - بزرگواران، 
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که در گذشته در جنگها استفاده می شد۵ 
- مخالف - لنا وارونه - پرسش از مکان - 
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نخستین، عدد پیشتاز12 - مارک چرخ 
خیاطی - برنده نوبل ادبی 200۷13 - سال 
ترکی، سال آذری - راه میانبر، طریق کوتاه 
- ناپسند، خوب نیست - گریختن، پیدا 
كردن، خیز برداشتن14 - امین و درستكار 
- یک میلیون متریک - یک عامیانه، یك 
فقدان  نداری، كالم  خودمانی1۵ - حرف 
- ماه سرد، روز گذشته - كفش اسب - 
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پسوند آلودگی - عدد منفی، جواب سر باال

جدول شماره 2112

یزد

چادرملو بیش از 80 هزار میلیارد تومان طرح در دست 
اقدام دارد و به زودی مناقصه احداث دو كارخانه تولید 

ورق 8 میلیمتری را برگزار می كند.
مدیر مهندسی توسعه و تكنولوژی چادرملو در گفت وگو با 
خبرنگار دنیای معدن با بیان این مطلب اقدامات و روند 
انجام پروژه های در دست اقدام و آتی شركت صنعتی و 

معدنی چادرملو را تشریح كرد. 
بزرگمهر غفرانی از 80 هزار میلیارد تومان طرح در دست 
اقدام شركت معدنی و صنعتی چادرملو خبر داد و گفت: 
چادرملو به سمت تكمیل زنجیره ارزش افزوده فوالد در 

حال حركت است.
طرح ها  این  تومان  میلیارد  هزار   20 از  بیش  افزود:  او 
هزار   40 به  نزدیک  مناقصه  و  است  بهره برداری  آماده 
میلیارد تومان طرح شامل پروژه گندله سازی 2 چادرملو 
تنی  پروژه 1.۵ میلیون  و دو  با ظرفیت ۵ میلیون تن 
تولید ورق 8 میلیمتری ظرف 10 روز آینده برگزار می شود.
او اضافه كرد: برنامه چادرملو، تولید ورق هایی با ضخامت 

8 میلی متر با بروزترین تكنولوژی تین اسلب موجود در 
دنیا با كوره های القایی است كه دارای باالترین راندمان 

و كمترین میزان دورریزی است. 
كارخانه های  از  احداث یكی  غفرانی تصریح كرد: محل 
تولید ورق استان یزد و دیگری با توجه به نیاز شركت 
ایران خودرو خراسان رضوی و صنایع دیگر حد فاصل 
شهر مشهد و فریمان خواهد بود. به این ترتیب شركت 
شرق  فوالد  تولیدكنندگان  بزرگترین  یكی  به  چادرملو 

می شود. تبدیل  كشور 
نیاز  مورد  زیرساخت های  احداث  اینكه  بیان  با  او 
چادرملو  شركت  طریق  از  همزمان  مذكور  پروژه های 
برای  چادرملو  آتی  برنامه های  از  رفت،  خواهد  پیش 
و  داد  خبر  یزد  استان  در  صنعتی  جدید  منطقه  ایجاد 
گفت: چادرملو در حال رایزنی برای ایجاد منطقه ای برای 
اجرای پروژه هایی مثل تولید آهن اسفنجی در مقیاس 
و  و فروسیلیكو  تولید نسوز  واحدهای  سوپر مگامدول، 

است. فروآلیاژها 

مدیر مهندسی توسعه و تكنولوژی چادرملو:

مناقصه احداث دو كارخانه ورق فوالدی برگزار می شود
شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر 
به  عمل  راستای  در  خود  اقدام  تازه ترین  در 
مسئولیت های اجتماعی، احداث میدان ورودی 
جاده شیراز و بهسازی و زیباسازی این مسیر را 

گرفت.  برعهده 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
در  گل گهر،  منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه، 
و  مدیرعامل  حضور  با  که  مشترکی  نشست 

معاونان این شرکت و سرپرست و معاون فنی و 
مهندسی شهرداری سیرجان به میزبانی مدیرعامل 
شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر 
برگزار شد، مقرر شده است احداث میدان ورودی 
این مسیر  بهسازی و زیباسازی  جاده شیراز و 
توسط شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه 
گل گهر اجرا شود. در ابتدای این نشست، مهندس 
حسن رحیمی مدیرعامل شرکت توسعه، عمران 
و مديريت منطقه گل گهر با بیان اینكه ماهیت کار 
این شرکت و شهرداری سیرجان یکی است و ما 
به عنوان شهردار منطقه گل گهر فعالیت می کنیم، 
گفت: الزم است که ارتباط بین این شرکت و شورا 
ما حاضریم  بیشتر شود.  و شهرداری سیرجان 
پروژه های  اجتماعی،  مسئولیت های  راستای  در 
مختلفی را که نیاز مبرم مردم است با مشارکت و 

همکاری یکدیگر اجرا کنیم. 
مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت  مدیرعامل 

منطقه گل گهر با اشاره به وضعیت نامناسب ورودی 
جاده شیراز که یکی از ورودی های مهم شهر برای 
مسافران و همچنین مسیر تردد روزانه پرسنل 
بهسازی  شاغل در منطقه گل گهر هست، گفت: 
و زیباسازی این ورودی، مورد تاکید مدیرعامل 
شرکت گل گهر و نماينده مردم در مجلس نیز است 
و در روزهای گذشته، خواستار رسیدگی مناسب و 

سریع تر به وضعیت آن بوده اند. 
رحیمی گفت: آمادگی کامل خود را برای احداث 
میدان ورودی جاده شیراز و بهسازی و زیباسازی 
مراحل  و  هزینه ها  تمامی  و  کردیم  اعالم  آن 
اجرای آن را نیز برعهده خواهیم گرفت.  امیرمحمد 
از  نیز  سیرجان  شهرداری  سرپرست  عسکری، 
دغدغه و توجه مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و 
مديريت منطقه گل گهر و آمادگی این شرکت برای 
مشارکت و همکاری با شهرداری در حوزه عمرانی 

تشکر کرد. 

توسط شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر

عملیات احداث میدان ورودی شیراز و زیباسازی آن به زودی آغاز می شود 

تامین  به منظور  ایالم گفت:  آبخیزداری  و  مبارکی/ مدیرکل منابع طبیعی 
گیاهان دارویی با ارزش با توجه به تاثیر این گیاهان در درمان بیماری ها 
اداره کل  توسط  ایالم  استان  در  دارویی  ارزش گیاهان  با  14 گونه  تاکنون 
روابط  گزارش  به  است.  شده  تولید  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی 
داروهای  این  افزود:  احمدی  رضا  ایالم،  طبیعی  منابع  اداره کل  عمومی 
گیاهی بصورت بسته بندی با برچسب خواص و نام علمی در اختیار مردم 

می گیرد. قرار 
این گیاهان شامل:  ایالم اضافه کرد:  آبخیزداری  و  مدیرکل منابع طبیعی 
بادرنجبویه، گل  بابونه،  چای ترش،  زیتون تلخ،  زوفا،  مریم گلی،  آویشن، 
گل  آلوئه ورا،  گل ،  سرخار  فلفلی،  نعنا  رازیانه،  اسطوخودوس،  گاوزبان، 
اشتغال زایی  ضمن  تواند  می  است که  و…  زنیان  ،بادرنجبویه،  محمدی 

تامین کند. دارویی  به گیاهان  را  استان  نیاز  از  بخشی 
و  مهران  نهالستان  دو  است که  نهالستان   12 دارای   ایالم  احمدی گفت: 

هستند. محلی  مابقی  و  مادر  عنوان  به  ایوان 

منطقه گلستان  مخابرات  خدمات  و  محصوالت  مومنی / کمیته کیفیت 
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  اداره   گزارش  به  داد.  جلسه  تشکیل 
و  محصوالت  جلسه کمیته کیفیت  در  شهمرادی که  غالمعلی  گلستان ، 
خدمات حضور داشت با تاکید بر شاخص مهم کیفیت در ارائه خدمات 
اعضای  برای  تعیین شده  به شرح وظایف  توجه  با  و محصوالت گفت: 
مورد  را  محصوالت  و  خدمات  ارائه  فرایند  در  بازنگری   ، کمیته  این 
اعضای کمیته کیفیت  تالش  از  حاصل  نتایج   : و گفت  دانست  توجه 

شود . مشتریان  مندی  رضایت  به  منجر  باید  خدمات  و  محصوالت 
شناسایی  و  مشتریان  نارضایتی  رفع  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
این کمیته  در  بررسی  برای  تمرکز  نقاط  از  را  نارضایتی ها  دلیل  عمده 
عنوان کرد  و نسبت به تعریف اقدامات اصالحی و بهبود فرآیند تاکید 

کرد.
پاسخگویی  مرکز  فرآیندهای  بررسی  دستور  با  جلسه که  این  ادامه  در 
رفع مشکالت  و  پاسخگویی  بهبود  و  ارتقا  بود شاخص های  2020 همراه 

شد. ارائه  مناسب  راهکارهای  و  بررسی  تماس گیرندگان 

نفتی منطقه خراسان  فرآورده های  فهیمه صدقی/ مدیر شرکت ملی پخش 
رضوی گفت: 9 هزار و 800 دستگاه خودروی عمومی از خرداد ماه پارسال در 
این منطقه به طور رایگان گازسوز شد و مالکان هزار و 200 دستگاه خودروی 
دیگر در سطح خراسان رضوی در نوبت اقدام فنی برای گازسوز کردن موتور 

خودروهای خود به سر می برند.
 علی  اصغر اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۵0 کارگاه تخصصی و 
دارای مجوز فنی الزم در استان خراسان رضوی عملیات دوگانه سوز کردن موتور 

خودروهای متقاضی را بر عهده دارند.
او ادامه داد : 16 واحد از مجموع ۵0 کارگاه مجاز گازسوز کردن خودروها در 
خراسان رضوی عملیات فنی گازسوز کردن موتور خودروهای عمومی را به شکل 

رایگان انجام می دهند.
رضوی گفت:  خراسان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
واحدهای تولید مخازن و کیت ویژه موتورهای گازسوز نیز در قالب قرارداد با 
کارگاه های مجاز این حوزه و بر اساس درخواست  آنها ادوات الزم گازسوز کردن 

موتور خودروها را به طور مستقیم در اختیار این کارگاه ها قرار می دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد: 
تولید گیاهان دارویی در نهالستان های 

منابع طبیعی ایالم

بررسی کیفیت محصوالت و خدمات 
مخابرات منطقه گلستان

9هزار و 800 خودرو در خراسان رضوی 
به رایگان گازسوز شده است

| ایالم | | گلستان | | خراسان رضوی |

تجلیل از برگزیدگان جشنواره 
داستان فیروزه و مس 

با برگزاری و داوری آثار ارسالی جشنواره داستان کوتاه 
فیروزه و مس از برگزیدگان این جشنواره تجلیل شد. 
در بخش دوم این آیین از کتاب عکس شهربابک 
مجتمع  عمومی  روابط  همت  به  که  نگاه  یک  در 
مس شهربابک به چاپ رسیده است رونمایی شد. 
نوشته زهرا حسینی موسی  نگاه  در یک  شهربابک 
مومنی  و عکاسی حمزه  روزبهی  پروین  ،ترجمه ی 
است که به معرفی قابلیت های گردشگری، تاریخی، 

طبیعی و صنعتی شهربابک می پردازد.

مفقـودی

مفقـودی

مفقـودی

سایپا  سواری  سبز  برگ 
سفید-  131SEمدل1395 
موتور شماره   به  رنگ  روغنی 
M13.5592918 و شماره شاسی 
به شماره   NAS411100G1221041
پالک 22ن 331ایران 65 متعلق 
به مریم ساردوئی  فرزند تاج مراد 
مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

. است  
منوجان

پژو  خودرو  سبز  برگ 
مدل1396   405GLX-XU7
به  رنگ  متالیک  خاکستری 
 124K1162784موتور شماره  
شاسی شماره  و 
به   NAAM01CEXHK136269
ایران   742 93ص  پالک  شماره 
84 متعلق به محمد فرهادی فرزند 
اعتبار  درجه  واز  مفقود  غالمشاه 
است.منوجان  گردیده  ساقط 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
140060319008000996هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدحسنی جور فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵3۵000۵23۵ صادره از کرمان در یک باب خانه 
به مساحت 3۷0.۵0 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۵9۷ فرعی از 19 اصلی واقع در کوهبنان بلوار آزادی کوچه 6 بخش 16 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای شیرعلی کمساری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/6/16

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/6/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
شورای حل اختالف استان خراسان رضوی

نظر به اینکه آقای عباس عسگری بایگی دارای شماره شناسنامه شماره 
108 به شرح داد خواست به کالسه 1400-41-10 از این شورا درخواست 
داده که شادروان محمد  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 
عسگری بایگی با شناسنامه 133 در تاریخ 1400/0۵/31 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ت  ت   096021332۵ ملی  ش  محمد  ف  بایگی  عسگری  1-مهسا 

1390/03/18 فرزند متوفی
ت  ت   0960۵23316 ملی  ش  محمد  ف  بایگی  عسگری  2-فائزه 

1391/11/09 فرزند متوفی
ت  ت   064034392۵ ملی  ش  اصغر  ف  بایگی  خاکشور  3-الهه 

13۷0/06/30 همسر متوفی
ت  ت   0۷03468901 ملی  حسن ش  ف  بایگی  عسگری  4-عباس 

1336/12/01 پدر متوفی
۵-فاطمه خدابنده بایگی ف علیجان ش ملی 4831 ت ت 1332/01/2۷ 

مادر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره 1059
دبیر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه
ت ح ج

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتای

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1400/06/13  -  140060306018000183 شماره  رأی  برابر 
سیدجواد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  جغتای  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
42۷1 صادره از جغتای، در یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 23۷۵.4۵ مترمربع،  جغتائی فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 
قسمتی از پالك ۷6۵  فرعی از ۵ - اصلی واقع در اراضی جغتای از بخش ۷ سبزوار حوزه ثبت ملک جغتای خریداری مع الواسطه 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  فرزند سیدجواد محرز  آقای سیدعلی جغتایی  مالك رسمی  مالکیت  از محل 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی كه  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

شد. خواهد  صادر  مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/6/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :    1400/06/31

حمیدرضا آریان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

آگهی مفقودی مجوز اسلحه

آگهی مفقودی

هم.معمولی  کنار  دولول  شکاری  سالح  مجوز 
Dk700_Js200 بنام احمد حسینی  فرزند رضا به 
شماره ملی 3091353893 و شماره  شناسنامه 5 
اعتبار ساقط است. زرند از درجه  و  برگ سبز و کارت ماشین   مفقود گردیده 

سواری پراید : مدل 1385      
رنگ نقره ای متالیک      

به نام : نوید حسین پور    
165 ب 72

شماره انتظامی : ایران 84
شماره موتور : 1653252

شماره شناسایی :  
S 1412285247742

رنگ  شیری   سفید   1389 ل  مد  پیکان  وانت  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   11488117943 موتور  شماره   به 
65ایران  پالک  شماره   NAAA36AA8AG212142
554ق41 متعلق محمدرضا تاک نژاد  مفقود واز درجه اعتبار 

گنج .قلعه  است  گردیده  ساقط 

نوبت دوم

 تسهیل تملکات و توافقات 
 با تشکیل کمیته اجرایی 

در شهرداری قم 
به  اشاره  با  قم  شهردار  مشاور   / کوهستانی  نگین 
تملک  قم گفت:  در شهرداری  اجرایی  تشكیل كمیته 
و بازگشایی شوارعی مانند بلوار جمهوری، فاز ۵ عمار 
یاسر، بلوار شهید روحانی، خیابان شهید سقایتی و ... 
با فعالیتهای کمیته اجرایی و کمیسیون ها محقق شد. 
ناصر رعیت پور قمی با اشاره به تشکیل کمیته اجرایی 
در شهرداری قم از سال های گذشته اظهار داشت: کار 
این کمیته ارائه پیشنهاد درباره روش تملک یا توافق، 
نهایتًا  پیشنهادات  این  و  توافقات است  به کمیسیون 
تنظیم  به مرحله  داخل کمیسیون، تصویب و سپس 
توافقنامه وارد می شود. او با بیان اینکه در ادامه، بخش 
امالک شهرداری توافقنامه را تنظیم می کند ابراز کرد:  
بعد از تنظیم توافقات، برای تایید به شورای شهر و بعد 
از تصویب شورا، مصوبه برای تایید نهایی به فرمانداری 
اینکه  بر  تأکید  با  قم  شهردار  مشاور  می شود.  ارسال 
در هر مرحله اگر مالک معترض باشد، مصوبه دوباره 
برای  را  مالک  و کمیته  می شود  بازگردانده  به کمیته 
تصریح  می کند  دعوت  و حل مشکل  تشکیل جلسه 
کرد: در بسیاری از موارد جلسات با مالکان به نتایج 
شکایت  درخواست  مالک  اگر  و   می انجامد  مثبت 
او  می کند.  مراجعه  حقوقی  شورای  به  باشد،  داشته 
اقدامات شاخص کمیته اجرایی را در 6 سال اخیر مورد 
توجه قرار داد و یادآور شد: تملک و بازگشایی شوارعی 
شهید  بلوار  یاسر،  عمار   ۵ فاز  جمهوری،  بلوار  مانند 
فعالیت های  با  روحانی، خیابان شهید سقایتی و … 

کمیته اجرایی و کمیسیون ها محقق شد.
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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BBC/اولین ورود جوجه الک پشت به دریا - عکس برگزیده مسابقه عکاسی اقیانوس

| پارک ملی ساریگل اسفراین |
پارک ملی ساریگل اسفراین  در 2۵ کیلومتری 
است.  واقع  اسفراین  جنوب شرقی شهرستان 
مساحت این پارک ۷.3۷ هکتار است و دارای 

اقلیم نیمه خشک معتدل است.
 منطقه ساریگل در 20 شهریور ماه سال 13۵3 
با عنوان »منطقه حفاظت شده شاه جهان« به 
صورت رسمی تحت حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیست قرار گرفت. پس از انقالب منطقه 
حفاظت شده شاه جهان به منطقه حفاظت شده 
ساریگل تغییر نام داد و از آذر ماه سال 1381 
بخشی از منطقه حفاظت شده ساریگل، از آن 
جمله  از  یافت.  ارتقا  ملی  پارک  به  و  تفکیک 
گیاهان منطقه می توان به ارس، زرشک، زالزالک، 
کرکو، انجیر وحشی، گردو، باریجه، درمنه، کاله 
میرحسن، گون، شیر خشت، نسترن وحشی، 

چوبک، کنگر و … اشاره داشت. 
و  قوچ  اصلی  زیستگاه های  از  یکی  ساریگل 
نظیر  دیگری  جانوران  است.  اوریال  میش 
پلنگ، بز و پازن، کفتار، گرگ، گربه پاالس، گربه 
وحشی، آهو، کبک، تیهو، هما، چکاوک، سهره، 

عقاب طالیی، باالبان، انواع سارگپه، افعی )گرزه 
مار(، کفچه مار، تیر مار و … نیز در این منطقه 
زیست می کنند. امروزه این منطقه یکی از مناطق 
شاخص نه تنها در استان خراسان شمالی بلکه 
در سطح کشور است. از شاخص ترین جاذبه های 
ایزی،  آبشار  به  می توان  منطقه  این  طبیعی 
و  سرچشمه  روستای  اردغان،  دره  و  رودخانه 
چشم انداز پشت سد اسفراین اشاره کرده. منطقه 
ساریگل در تاریخ بیستم شهریور ماه سال 13۵3 
به موجب مصوبه شماره 4۷ مورخ 20/9/13۵2 
با عنوان منطقه حفاظت شده شاه جهان رسما 

تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار گرفت. پس از انقالب از منطقه حفاظت شده 
شاه جهان به منطقه حفاظت شده ساریگل تغییر 
نام پیدا کرد و از آذر ماه سال 1381 به موجب 
 1381/6/21 مورخ   99 شماره  مصوبه  اصالحیه 
محدوده  زیست  محیط  حفاظت  عالی  شورای 
امن منطقه حفاظت شده ساریگل به پارک ملی 
پارک  منطقه  دو  به  ساریگل  و  شد  داده  ارتقا 
ملی ساریگل با وسعت ۷,03۷ هکتار و منطقه 
محافظت شده ساریگل با وسعت 21,309 هکتار 

تقسیم شد./ سیری در ایران

با عنوان   در روز 31ام شهریور 1399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی 
»گرانی کود تیر آخر به تار و پود کشاورزی« منتشر کرده است که به افزایش 
پنج برابری قیمت کود های شیمیایی بعد از حذف ارز 4200 تومانی کود های 
شیمیایی وارداتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اشاره دارد. همچنین خبری با تیتر 
»100میلیون هکتار از عرصه های کشور تحت تاثیر بیابانی شدن« در این شماره 

از روزنامه به چاپ رسیده است.

آلودگی محیط زیست ) قسمت سوم(
روش های مهار و پیشگیری از آلودگی، متناسب با نوع و ویژگی های منبع آالینده 
طراحی می شوند، اما گام  های اصلی در پیشگیری از آلودگی را می توان حفاظت از 
محیط زیست، بازیافت مواد دورریختنی، مصرف منابع تجدید پذیر و کنترل جمعیت 
دانست، به طور مثال با استفاده ی بهینه از انرژی می توان مصرف برق را کاهش داد. 
با کاهش مصرف برق، آب مورد نیاز برای خنک کردن دستگاه ها در نیروگاه های برق 
کاهش می یابد و از آلودگی حرارتی و آلودگی بر اثر وجود کلر در آب های سطحی 
کاسته می شود. همچنین، نیاز به سوخت های فسیلی یا سوخت های اتمی در نیروگاه ها 
کاهش می یابد و در نتیجه، زیستگاه ها در برابر عملیات معدن کاوی حفظ می شوند. از 
دیگر مزایای کاهش مصرف برق این است که مقدار کمتری سوخت فسیلی در نیروگاه 
برق سوزانده می شود و در نتیجه آلودگی کاهش می یابد. با توجه به آن چه گفته شد، 

کاهش تقاضای انرژی سبب حفظ منابع آب و هوا و زیستگاه هاست.

و  علیزاد  علی اکبر  ترجمه  با  ممت  دیوید  نوشته  »اولئانا«  نمایش 
کارگردانی کیارش دستیاری، از ابتدای مهرماه در سالن کوچک مرکز 
تئاتر مولوی به روی صحنه می رود. طراحی پوستر و بروشور و ساخت 
تیزر این نمایش بر عهده محمدصادق زرجویان است. کیارش دستیاری 
کارگردانی  و  نویسندگی  خود،  کارنامه  در  اثر  این  کارگردان  ُرست، 
نمایش های »آنها«، »هذیان های داریوش سعادت« و »ماجرای پارک« 
را دارد و از سال 1398 و پیش از آغاز  پاندمی بیماری کرونا، به همراه 
گروه بازیگرانش تمرینات نمایش »اولئانا« را آغاز کرده بود . در خالصه 
نمایش آمده است؛ کارول، دانشجوی جوان برای رفع ابهامات درسی به 
دفتر استادش در دانشگاه مراجعه می کند. اتفاق هایی که در دفتر استاد 
رخ می دهد زندگی هر دو نفر را دگرگون می کند اما این پایان این ماجرا 
نیست. نمایش »اولئانا« از روز پنجشنبه، یکم مهرماه در سالن کوچک 
مرکز تئاتر مولوی میزبان مخاطبان است و پیش فروش این نمایش از 

روز سه شنبه در سایت تیوال آغاز شده است./ هنرآنالین

»ابلق«  فیلم  بین المللی  پخش   Outsider Pictures کمپانی 
آبیار و تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی  به کارگردانی نرگس 
سینمادار  مجموعه های  جزو  این کمپانی که  برعهده گرفت.  را 
آمریکاست ساالنه 6 تا 8 فیلم را اکران و تنها سه تا چهار فیلم 
برای پخش و فروش بین المللی خریداری می کند. محصوالت 
این کمپانی از زمان راه اندازی در سال 200۵ تاکنون در جشنوارهای 
مهمی چون کن،  ونیز،  برلین،  تورنتو، سن سباستین،  ساندنس و 
بسیاری از جشنواره های مهم بین المللی دیگر حضور داشته است. 
فیلم سینمایی »ابلق« برای نخستین بار در سی  ونهمین جشنواره  
فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
با بازی گالره عباسی، بهترین چهره پردازی و بهترین جلوه های 

ویژه بصری شد./ مهر

| تئاتر |

| سینما |

اروپایی  خارپشت  از  بلند  گوش  خارپشت  جثه 
کوچک تر است و پوزه کشیده تر و نوک تیزی دارد. 
سر  پشت  خارهای  از  و  دراز  بسیار  گوش هایش 
بلندتر است. دست ها و پاهای بلندی دارد. بر خالف 
خارپشت بیابانی و خارپشت برانت، خارهای جلوی 
پیشانی دو قسمت نمی شوند. متمایل به قهوه ای 
حدود 1۵ میلی متر است. خارها گندمی رنگند و دو 
نوار تیره نوارهای تیره روشن تر است. رنگ موهای 
صورت، گلو و پیشانی دارچینی متمایل به زرد است. 
موهای زیر بدن، پهلوها، دم، دست و پا سفیدند. 
در منطقه سیستان رنگ خارهای پشت و موهای 
زیر شکم این خارپشت تیره رنگ است. بر اساس 
تحقیقاتی که به تازگی از طریق مطالعه DNA، توسط 

دکتر پاتون از موزه جانورشناسی دانشگاه برکلی بر 
روی نمونه هایی که در چاه نیمه زابل جمع آوری 
شد انجام گرفت، مشخص شد که خارپشت های 
 )H. a. megalotis( این منطقه زیر گونه ای به نام
 )H. a. Auritus( هستند که با زیر گونه کرمان
تفاوت دارند. طول سر و تنه این جاندار 1۵0 تا 
2۷0 میلی متر، درازای دم شان 10 تا ۵۵ میلی متر و 

میانگین وزن آن ها حدود 4۵0 گرم است.
خارپشت  شبیه  جاندار  این  خصوصیات  اغلب 
اروپایی است، ولی برای ایجاد النه به طور معمول 
سوراخ هایی به عمق 60 تا 100 سانتی متر در زمین 
ساکن  جانوران  سایر  سوراخ  در  یا  می کند  حفر 
می شود. در موقع احساس خط نیز هر چند تا 
حدودی گلوله مانند می شود ولی مانند خارپشت 
اروپایی به صورت کامل گرد درنمی آید./ کویرها و 

ایران بیابان های 

خارپشت گوش  بلند

اصالحیه فراخوان مناقصات عمومی
 QCBS خرید خدمات مشاوره به روش

بدین وسیله تاریخ های مناقصه مطالعات توجیه نهایی، تفصیلی طرح احداث بزرگراه و مطالعات طراحی تفصیلی پل ها 
و تقاطع های کمربندی شمالی شهر جیرفت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان اصالح می گردد.

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/07/01 تا تاریخ 1400/07/08.
o-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/07/27.

o-زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/28.
o-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان


