
رییس سازمان زمین شناسی هشدار داد:

 فرونشست ساالنه ۳۶ و ۱۷سانتیمتری
 در تهران و اصفهان

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه در ایران از ۶۰۸ 
دشت موجود بیش از ۳۰۰ دشت ممنوعه هستند، گفت: پدیده فرونشست در 
اصفهان تا  ۱۷ سانتیمتر و در تهران ۳۶ سانتیمتر در سال مشاهده شده است.    

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد:

 ارفاق در پرداخت
حق  بیمه  برای

 آسیب دیدگان  خشکسالی 
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل 
روستاییان و عشایر با اشاره به ارتباط مستقیم میان 
ضریب نفوذ بیمه و توسعه پایدار در یک جامعه، بر 
نتیجه حفظ  در  و  روستاها  پایداری  بر  بیمه  تاثیر 

محیط زیست...

فرماندار تهران گزارش تحقیق و 
 تفحص از »رسا تجارت« را مغایر

با قانون دانسته است

انتقاد شورای شهر تهران 
از فرماندار 

 گزارش پرسروصدای تحقیق و تفحص شورای شهر 
مخالفت  با  حاال  رساتجارت  شرکت  از  تهران 
تطبیق  هیات  است.  روبه رو شده  تهران  فرمانداری 
فرمانداری تهران به این گزارش اعتراض کرده است.

 1408 دست بافته عشایری
در اختیار پژوهشگران قرار گرفت

 هدیه پرویز تناولی
 به مردم ایران

بیش از ۱4۰۰ دست بافته عشایری که پرویز تناولی 
۶5 سال برای جمع آوری آنها از سراسر ایران زحمت 
پرویز  شدند.  وقف  فروش،  جای  به  بود،  کشیده 
تناولی در تمام سال های حضور پررنگش در عرصه 
هنر، همیشه به هنرهای عامیانه پایبند بوده و این 
است.  داده  نشان  مختلفی  شیوه های  به  را  عالقه 
ُمهر   ، عشایری  دست بافته های  مجموعه  اهدای 

تایید بر همین عالقه است. نامز دهای انتخابات برای محیط زیست بر نامه  بدهند
  کارشناسان در بخشی از این نامه نوشته اند: بی اهمیت انگاشتن محیط زیست مترادف با توقف توسعه و ناپایداری سرزمین

برای نسل حاضر فرزندان ما و نسل های آتی سرزمین ما است

جمعی از متخصصان و کنشگران محیط زیست در نامه ای مطرح کردند:

  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز:  
 از اواسط بهار حقابه تاالب به کشاورزی اختصاص داده می شود   

 ابراز نگرانی محیط زیست درباره بی آبی تاالب نظرآباد البرز 

»»  صالحیهصالحیه    ««  همین تابستان می خشکدهمین تابستان می خشکد
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عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داشت: میزان صادرات فرش طبق آخرین آماری  
که داشتم حدود ۷۰ میلیون دالر بود که این میزان 

برای صادرات فرش ایران تقریبا صفر است.
آخرین  مورد  در  رضی  سید  ایلنا،  گزارش  به 
به  ایران  دستباف  فرش  صادرات  وضعیت 
کشورهای مختلف از جمله آمریکا اظهار کرد:  از 
نمی توانیم صادرات  ما تحریم هستیم،  آنجا که 
فرش به آمریکا داشته باشیم بنابراین صادرات به 
آمریکا صفر است مگر اینکه از طریق کشورهای 

شود. انجام  مدارک  تغییر  صورت  به  و  ثالث 
وارد  گزافی  هزینه  با  فرش  یعنی  افزود:  او 
یا ترکیه شود،  یک کشور دیگر مانند پاکستان 
تا  کند  تغییر  غیرقانونی  صورت  به  آن  مدارک 
بتواند وارد آمریکا شود. از آن جهت که این کار 
در دسترس  آن  از  هم  آماری  است  غیرقانونی 
و  می شود  انجام  قلیلی  توسط گروه  و  نیست 

دارد. هم  زیادی  هزینه 
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 

خاطرنشان ساخت: بعد از روی کار آمدن بایدن 
نیز در این مورد تغییری ایجاد نشد. وقتی برجام 
معلق است همه مسائل مربوط به آن نیز معلق 
است. االن هم مذاکرات در حال انجام است اما 
به نظر می رسد همچنان در بر همان پاشنه سابق 
بچرخد. البته اتفاقات داخلی هم تاثیر دارند اما 

در کل به نظر من اتفاق مثبتی در راه نیست.
ایران  فرش  صادرات  تصریح کرد:  همچنین  او 
کاهش  اخیر  سال های  در  نیز  کشورها  سایر  به 
پیدا کرده است. دالیل آن نیز مربوط به وضعیت 
و  ارزی  سپاری  پیمان  برقراری  و  داخلی کشور 
قوانین مرتبط با آن و به طور کلی عدم همکاری 
بانک مرکزی با سیستم صادرات است. با قوانین 
در  صادرات  آنها،  مکرر  تغییر  و  مرکزی  بانک 

پیدا کرد. مجموع کاهش 
میری با اشاره به میزان صادرات فرش ایران بیان 
کرد:  میزان صادرات فرش طبق آخرین آماری  که 
داشتم حدود ۷۰ میلیون دالر بود که این میزان 

برای صادرات فرش ایران تقریبا صفر است.

به  اشاره  با  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
درباره  توضیحاتی  کشور،  در  کرونا  بیماری  روند 
به  ارائه کرد.  کشور  در  واکسیناسیون کرونا  نحوه 
با  ارتباط  در  رئیسی گفت:  ایسنا، علیرضا  گزارش 
باالرونده و یک  بازوی  موج چهارم، هر موج یک 
بازوی نزولی دارد. به دلیل این که بازوی باال رونده 
موج بسیار بلند بود االن یک یا دو هفته است که 
در بیشتر استان ها از قله عبور کرده ایم و در مجموع 
کشور، در شاخه نزولی هستیم و میزان بستری 
کاهش یافته است. آمار مرگ و میر تابعی از میزان 
شیوع بیماری است. االن تعداد بیماران بستری ما 
حدود ۱۰ روزی است که زیر  ۲۰۰۰ تا در روز است و 
مرگ و میر کمتر از ۲۰۰ نفر است ولی تا ۱۰ روز دیگر 

در مرگ و میر به زیر ۱۰۰ نمی رسیم.
خاص،  بیماران  واکسیناسیون  درباره  رئیسی 
قسمت  دو  واکسیناسیون،  فازبندی  در  گفت: 
مثل  خاص  بیماران  و  سالمندان  اول  داریم؛ 
مبتالیان به سرطان فعال، دیالیزی ها، تاالسمی ها، 
و  شده اند  عضو  پیوند  و کسانی که  هموفیلی ها 

مبتالیان به ms تا سه هفته دیگر و بعد از پایان 
حالت  می شود.  آغاز  ساله ها   ۶۰ واکسیناسیون 
پایان  ساله ها   ۶۰ واکسیناسیون  اتمام  بدبینانه 
نوبت  اول تیرماه  بنابراین هفته  خرداد ماه است 

است. خاص  بیماران 
او در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان عدم استفاده از 
ماسک، گفت: اگر ۷۰ درصد مردم واکسینه شوند 
و کشورهای  باشد  شده  ایجاد  جمعی  ایمنی  و 
دیگر هم به خوبی واکسیناسیون را انجام دهند، 

می توان این کار را کرد.
او در خاتمه گفت: تا آخر خرداد باالی ۶۰ سال را 
واکسینه می کنیم. تا نیمه تیرماه بیماران خاص 
را واکسینه می کنیم و پس از آن واکسیناسیون 
اساتید،  معلمان،  راننده ها،  مثل  پرخطر  مشاغل 
می کنیم.  آغاز  را  و...  تجمعی  مراکز  کارکنان 
و  ایرانی  واکسن  توجهی  قابل  حجم  تیرماه  از 
وارداتی در اختیار خواهیم داشت. بسیار امیدوارم 
جمعیت  واکسیناسیون  وارد  شهریور  اول  از  که 

شویم.  عادی 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران :

صادرات فرش ایران تقریبا صفر است
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

احتمال آغاز  واکسیناسیون همگانی از  شهریور
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آگهی مناقصه  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

, مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/03/22  الزامی می باشد .
*- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور1400/03/08 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه مورخ 1400/03/08  و حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز  شنبه   مورخ 1400/03/22 خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت  10 صبح روز یک شنبه  مورخ 1400/03/23 خواهد بود.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676
 شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمانتلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف
۲۰۰۰۰۰۱5۷4۰۰۰۰۲9۷4۶.۰۰۰.۰۰۰واگذاری خدمات خودرویی۱۱4۰۰-۱۱-5

۲۰۰۰۰۰۱5۷4۰۰۰۰۳۰4.44۰/۰۰۰/۰۰۰خرید انواع کنتور فهام۲۱4۰۰-۱۱-۲۷

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده            
شماره ۱400/2/ع

پایداری  انجام مطالعات جامع ژئوتكنیك و  شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " 
با پایه حداقل 2  شیب در معدن شماره 1 " خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت مهندسین مشاور 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  متقاضیان می توانند جهت  لذا كلیه  نماید.  واگذار  زیرمجموعه معدن  رشته های  در 
الكترونیكیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش 
مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/3/23 در محــل 
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع 
مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

مدیریت قراردادها و معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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شبکه  در  همتی  عبدالناصر  شب،  شنبه 
حضور  مقابل  در  کالب هاوس،  اجتماعی 
قرار  سیاسی  فعاالن  و  خبرنگاران  مجازی 
آنها پاسخ داد. همتی  گرفت و به سواالت 
گفت که اولویت اول دولتش، اقتصاد است. 
به  نمی توانیم  و  است  کم  زمان  گفته  او 

دهیم. ادامه  اقتصادی  اشتباهات 
همتی که فردی نزدیک به اصالح طلبان است، 
گفته رقیبش نه 5 کاندیدای دیگر، که »قهر 
با صندوق رای« است. گرچه در این  مردم 
مدت اصالح طلبان چندبار اعالم کرده اند که با 
توجه به رد صالحیت شدن همه نامزدهای 
حمایت  نامزدی  هیچ  از  پیشنهادی شان، 
نخواهند کرد، همتی گفته: »اصالح طلبان و هر 
کسی که به آینده ایران نگاه می کند و دغدغه 
مشکالت مردم را دارد، قاعدتا در انتخابات 
شرکت می کند. قهر مشکلی را حل نمی کند.« 
او خود را »صدای سوم« در انتخابات خوانده 
از  برخی  هم  اصولگرایان  از  برخی  هم  که 
رای  او  به  مستقلین  هم  و  اصالح طلبان 
خواهند داد. همتی در گفت وگوی خود تالش 
کرد که خود را از دولت جدا کند و مسئولیت 
وضعیت نابسامان اقتصادی را بر گردن دولت 
وضع  بانی  »من  بیاندازد:  روحانی  حسن 
موجود نیستم، من نزدیک به سه سال است 
که در دولت حضور دارم، بانی وضع موجود 
دولت سایه است و ممکن است برخی از 

کاندیداها هم بانی وضع موجود باشند.«

 روز شنبه سرانجام 
توسط  او  برکناری  از  خبرهایی  دیروز 
عصر  تا  البته  شد که  منتشر  هم  روحانی 
یکشنبه رسما چیزی درباره آن منتشر نشد. 

شنبه شب، همتی درباره احتمال برکناری اش 
صحبت  رئیس جمهور  آقای  »با  بود:  گفته 
کردم و ایشان معتقد بودند که حضور من در 
صحنه انتخابات تا آخر می تواند بر روی نظام 
پولی و بانکی کشور تاثیر داشته باشد. البته 
انتخابات  این بود حضور من در  من نظرم 
ندارد  بانکی کشور  و  پولی  نظام  بر  تاثیری 
اما از تصمیم رئیس جمهور هم خبر ندارم. 
اقتصاددانان  از  تعدادی  با  ایشان  شنیدم 
مرکزی  بانک  کلی  رئیس  پست  برای 
صحبت کرده اند.  زاکانی، دیگر نامزد ریاست 
از هشتگ  با استفاده  توییتر،  جمهوری در 
»بانیان وضع موجود« نوشته: »نتیجه بینش 
اقتصادی و سیاست های اقتصادی جنابعالی 
رشد  سال های گذشته  طی  همفکرانتان  و 
اقتصادی تقریبا صفر، کاهش ۳5 درصدی 
و  درصدی   5۰ تورم  خانوار،  سرانه  درآمد 
و  باال  دهک های  درآمد  برابری   ۱۶ فاصله 
پایین بوده است.«همتی در بخش دیگری 
از سخنانش بدون آوردن نامی از نامزدها به 
تبلیغات آنها برای پرداخت وام و یارانه انتقاد 
کرد و گفت: »برخی از کاندیدا ها شعار های 
عجیبی می دهند، مثل 5۰۰ میلیون تومن وام 
یا 45۰ هزار تومن یارانه! این چه شعار های 
پوپولیستی است که می دهید؟ کدام بانک 
می خواهد چنین کاری را بکند؟ من اقتصاد 
خوانده ام و می دانم این کار ها شدنی است، 
از خدایم است که به مردم پول بدهیم، ولی 
بر چه اساس؟ می خواهید ۱۰۰ تومن به مردم 
آن ها  هزینه  روی  تومن  بعد ۲۰۰  و  بدهید 
بکشید؟«محسن رضایی که برای چندمین 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای  بار 

و  اقدام  »دولت  را  خود  دولت  می شود، 
تحول« نامیده و گفته که »خانه  داری را شغل 
می دانیم و به بانوان خانه  دار حقوق خواهیم 
اینستاگرامش  در  جمعه  روز  رضایی  داد.« 
نوشته بود که »یارانه را به مبلغ چهارصد و 
پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به چهل 
میلیون نفر از ملت ایران )که درآمد کمتری 
دارند( واریز خواهیم  کرد.«اما یکی از سخنان 
جالب توجه همتی در کالب هاوس این بود که 
گفت، »آمده ام تا از جمهوریت حفاظت کنم؛ 
آمده ام که روحانی آخرین رئیس جمهور ایران 
نباشد.« حرفی که در توییتر هم واکنش هایی 
این  کاربران،  از  بعضی  داشت.  دنبال  به  را 
سخن همتی را این گونه برداشت کرده اند که 
کسی که دارای رای اکثریت واجدان شرایط 
نباشد، نمی توان نام رئیس جمهوری روی او 

نهاد.

 مذاکره برای حمایت از همتی
دیروز، محمود علیزاده طباطبایی، عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران، در گفت وگو 
با خبرگزاری برنا گفته است، حزب کارگزان 
از ابتدای انتخابات بنا را بر این گذاشته بود 
تا »حتی اگر همه کاندیداهای اصالح طلب رد 
صالحیت شوند« باز هم در انتخابات شرکت 
کند. او همچنین گفته است: »آقای همتی 
است  حزب کارگزاران  مرکزی  شورای  عضو 
و بر همین اساس نمایندگان حزب کارگزان 
در حال رایزنی و مذاکره با نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان هستند تا آقای همتی را مورد 
حمایت خود قرار دهند، هنوز این مذاکرات 
نرسیده  نهایی  تصمیم  و  بندی  جمع  به 
از  اجماع ساز  نهاد  تا  دارد  امکان  و  است 

با  علیزاده طباطبایی  کند.«  حمایت  همتی 
مقایسه انتخابات امسال با سال 9۲ گفته، 
نیست که  از سال 9۲  بدتر  امسال  شرایط 
هاشمی رفسنجانی رد صالحیت شد و حاال 
هم جهانگیری رد صالحیت شده است: »در 
سال 9۲ کاندیدای ما آقای روحانی بود که 
هیچ نسبتی هم با اصالحات نداشت اما در 
این دوره آقایان همتی و مهرعلیزاده هر دو 
اصالح طلب هستند. احتمال می دهم آقای 
همتی مورد حمایت قرار بگیرد تا پایان هفته 
این موضوع مشخص می شود.« به گفته او، 
صدا و سیما از شش ماه قبل تالش کرده 
طوری تبلیغ کند که مردم در انتخابات شرکت 
نکنند و کشاندن مردم پای صندوق رای کار 
در  نیست.  ممکن  غیر  اما  است،  سختی 
حالی که بسیاری از تحلیل گران از احتمال 
می گویند،  سخن  مردم  پایین  مشارکت 
علیزاده طباطبایی گفته، اگر اصالح طلبان با 
همه نیرو وارد عرصه انتخابات شوند گمان 
می کنم که شانس بیشتری خواهند داشت 
و در صورت اجماع بر سر آقای همتی احتمال 
این  اما  عارف  می رود.«محمدرضا  پیروزی 
دولت  اول  معاون  نیست.  خوشبین  اندازه 
تشخیص  مجمع  عضو  و  خاتمی  محمد 
مصلحت نظام در بیانیه ای گفته، امروز بیش 
از هر زمان دیگری احساس نگرانی می کند. 
عارف نسبت به کاهش مشارکت مردم هشدار 
داده و گفته نباید از این موضوع با بی تفاوتی 
عبور کنیم. مصطفی هاشمی طبا، دیگر فعال 
سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با برنا گفته 
که رئیسی، رئیس جمهور بعدی ایران است. 
هاشمی طبا با بیان اینکه قوه مجریه نسبت به 
قوه قضائیه وسعت بیشتری دارد و به نوعی از 
کنترل رئیس جمهور خارج است، گفته کاش 
رئیسی در همان قوه قضائیه باقی می ماند.

اتفاق هایی که در حال وقوع است اما حاکی 
از آن است که رئیسی برای تکیه بر مسند 
ریاست قوه مجریه، تصمیم خود را گرفته 
است. دیروز سعید محمد به همراه اعضای 
ستاد انتخاباتی خود با رئیسی دیدار کرده 
است. ایسنا گزارش داده که او در این دیدار 
دو ساعته، از آمادگی کامل این ستادها برای 
فعالیت در حمایت از سید ابراهیم رئیسی 
خبر  انقالبی«  جوان  دولت  تحقق  »برای 
داده است. سعید محمد از طرفدارانش هم 
خواسته با مشارکت حداکثری در انتخابات 
شرکت کنند.از طرف دیگر، جبهه پایداری هم 
حمایت خود را از ابراهیم رئیسی به عنوان 
»نامزد اصلح انتخابات« اعالم کرده است. 
پایداری  جبهه  سخنگوی  متقی فر،  مجید 
به  ما  بصیر  و  شریف  »ملت  است:  گفته 
دست  امور  هرگاه  درک کرده اند که  خوبی 
توانمند و  و  و بصیر  تقوا  با  و  فداکار  افراد 
انقالبی باشد بطور قطع بهترین و گواراترین 
خروجی را خواهد داشت.«او در ادامه گفته، 
ابراهیم  میان  از  پایداری  جبهه  شد  مقرر 
رئیسی، محصولی و جلیلی، یک نفر را به 
عنوان گزینه نهایی و اصلح به مردم معرفی 
کند: »نهایتا جناب آقای محصولی علی رغم 
اصرار اعضا شورای مرکزی جبهه از ثبت نام 
پایداری  جبهه  نهایت  در  و  خودداری کرد 
اغلب  اجماع  به  توجه  با  اسالمی  انقالب 
جناب  انقالب  جبهه  نیروهای  و  جریانات 
آقای رئیسی را به عنوان اصلح به مردم عزیز 
و شریف ایران اسالمی معرفی می نماید.« 
حاال با این سخنان به نظر می رسد که سعید 
انتخابات  کاندیداتوری  از  زودی  به  جلیلی 
کند.  کنار ه گیری  رئیسی  ابراهیم  نفع  به 
برخی از تحلیل گران معتقدند که باید منتظر 
کناره گیری تعداد بیشتری از کاندیداها به 

نفع رئیسی باشیم.

اظهارنظر پر سرو صدای عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات:

آمده ام تا روحانی 
آخرین رئیس جمهور ایران نباشد
محمد رضا عارف: بیش از هر زمان دیگری نگرانم

رئیس جمهوری:
  دولت به حمایت

از آسیب دیدگان کرونا 
ادامه می دهد

رئیس جمهوری گفت: دولت با وجود همه 
محدودیت ها در حد توان برای حمایت از 
است  تالش کرده  کرونا  از  آسیب دیدگان 
ادامه می دهیم. به حمایت های خود  ما  و 

اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
و  بیست  و  دویست  جمهوری،   ریاست 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  نهمین 
دولت به ریاست رئیس جمهوری برگزار و در 
این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده 
درباره حمایت ها و کمک های الزم در مقابله 
با تبعات اقتصادی کرونا در سال ۱۳99 ارائه 

شد.
تسهیالت  تمدید  تصویب  به  توجه  با 
و  بنگاه ها  از  کرونایی  حمایت های  و 
از  حمایت  برای  پیشنهادها  کسب و کارها 
محورهای  در   ۱4۰۰ سال  در  کسب و کارها 
گیری  تصمیم  و  بررسی  مورد  مختلف 
قرار گرفت. حمایت های انجام شده در سه 
ودیعه  تسهیالت  جمله  از  خانوارها  بخش 
شامل  بنگاه ها  از  حمایت  و  مسکن  اجاره 
اعطای تسهیالت ارزان، حمایت های مرتبط با 
حوزه برق و گاز، تامین اجتماعی، هزینه های 
عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغالن 
بیکار شده در اثر محدودیت های کرونایی از 

بود. این گزارش  محورهای  مهم ترین 
روحانی  والمسلمین حسن  االسالم  حجت 
زیان های  و  آثار  به  اشاره  با  زمینه  این  در 
 ۱9 بیماری کووید  شیوع  از  ناشی  سنگین 
اقتصادی،  عیار  تمام  جنگ  شرایط  در 
محدودیت های  رغم  به  دولت  کرد:  تاکید 
مالی و درآمدهای ارزی کشور در حد توان 
از جنبه  از آسیب دیدگان هم  برای حمایت 
خانوارها و هم بنگاه های زیان دیده تولیدی 
تالش کرده است و به این حمایت ها ادامه 
این جلسه همچنین درباره  خواهد داد. در 
هماهنگی و همکاری دستگاه های مختلف 
تامین  و  خرید  و  مورد نیاز  ارز  تامین  برای 
کاالهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار 
اقدامات  و  مذاکرات  به  توجه  با  و  گرفت 
ارزی  ذخایر  سازی  آزاد  برای  شده  انجام 
در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از 
منابع ارزی برای حمایت از تولید و تامین 
شد. اتخاذ  الزم  تصمیمات  اساسی  کاالهای 

سیستم یکپارچه 
اطالعات کشاورزی 
راه اندازی می شود

اطالعات  یکپارچه  سیستم  طرح  مجری 
سیستم  نخست  مرحله  گفت:  کشاورزی 
یکپارچه اطالعات کشاورزی با هدف توسعه 
و  هوشمند  حکمرانی  الکترونیک،  دولت 
در  بخش کشاورزی  در  بهره وری  افزایش 
می شود. راه اندازی  جاری  سال  خرداد   ۱۳
افزود:  خرد«  »مهرزاد  ایرنا،   گزارش  به 
جریان  تسهیل  منظور  به  سیستم  این 
اطالعات و انتقال اطالعات دقیق و صحیح 
و  برنامه ریزان  مدیران،  تولیدکنندگان،  به 
مجری  می شود.  راه اندازی  کارشناسان 
طرح سیستم یکپارچه اطالعات کشاورزی 
سیستم  طرح  اساس  بر  اظهارداشت: 
و  اطالعات  کشاورزی،  اطالعات  یکپارچه 
آوری،  جمع  کشاورزی  بخش  داده های 
این  در  تدریج  به  و  ذخیره سازی  تحلیل، 
می شود.  گذاشته  اشتراک  به  سیستم 
مواردی  شامل  اطالعات  این  او  گفته  به 
همچون اطالعات مکانی و توصیفی اراضی 
دام،  تولیدی  واحدهای  باغات،  مزارع، 
آبزیان، صنایع کشاورزی، گلخانه ها،  طیور، 
بازار محصوالت  نوین،  آبیاری  سیستم های 
برآورد  به  مربوط  سامانه های  و  کشاورزی 
میزان تولید، بخش زیر ساخت ها و بخش 
تحقیقات هستند. خرد ادامه داد: اطالعات 
حوزه  در  فعال  سامانه های  تمام  مفید 
ارزیابی  و  بررسی  از  پس  نیز  کشاورزی 
کشاورزی  اطالعات  یکپارچه  سیستم  در 
به  داشت:  اظهار  او  می شود.  بارگذاری 
یکپارچه  سیستم  به  دسترسی  زودی 
هدف  جامعه  برای  کشاورزی  اطالعات 
قرار  کنندگان  تولید  اختیار  در  و  تعریف 
یکپارچه  سیستم  طرح  مجری  می گیرد. 
داریم  انتظار  گفت:  کشاورزی  اطالعات 
اطالعات  یکپارچه  سیستم  راه اندازی  با 
کشاورزی،  نهاده های  توزیع   کشاورزی، 
پرداخت  مکانیزاسیون،  توسعه  تسهیالت، 
های  بخش  به  یارانه ها  و  خسارت ها 
محصوالت  تولید  و  کشاورزی  مختلف 
شود.  انجام  عادالنه  و  نظام مند  هدفمند، 
میلیون هکتار   ۱4 مکانی  اطالعات  تاکنون 
ترسیم  این سیستم  در  باغات  و  مزارع  از 
تولیدی  واحدهای  به  مربوط  اطالعات  و 
شامل واحدهای دام، طیور، آبزیان، صنایع 
کشاورزی و سایر فعالیت ها گردآوری و در 

است. بارگذاری  حال 

رییس سازمان زمین شناسی هشدار داد:
فرونشست ساالنه 36 و 17 

سانتی متری در تهران و اصفهان
فرونشست زمین در کشور به مرحله بسیار خطرناکی 
رسیده تا جایی که باز هم رئیس سازمان زمین شناسی 
است.  داده  باره هشدار  این  در  اکتشافات معدنی  و 
علیرضا شهیدی با بیان اینکه در ایران از ۶۰۸ دشت 
هستند، گفت:  ممنوعه  دشت   ۳۰۰ از  بیش  موجود 
پدیده فرونشست در اصفهان تا  ۱۷ سانتی متر و در 

تهران ۳۶ سانتی متر در سال مشاهده شده است.
هم اندیشی  نشست  در  شهیدی  ایسنا  گزارش  به 
قرارگیری  به  اشاره  با  اصفهان  در  فرونشست  پایش 
ایران در یک اقلیم خشک و بروز خشکسالی در یک 
دوره ۳۰ ساله، گفت: تنها ۱۰ سال از دوره خشکسالی 
پیش رو  در  را  سخت  طوالنی  دوره  یک  و  گذشته 
داریم و با بروز خشکسالی در هر کشور مردم تمایل 
بیشتری به استفاده از منابع آب دارند و با توجه به 
محدودیت منابع آب در ایران چاه ها به صورت قانونی 

می شوند. حفر  غیرقانونی  و 
او ادامه داد: در کل دنیا اجازه دسترسی به منابع آبی 
بین ۳ تا ۲۰ درصد است و وقتی به 4۰ تا ۶۰ درصد 
برسد، به عنوان تنش یاد می شود و بین ۶۰ تا ۸۰ درصد 
بحران است و این در حالی است که در ایران گاهی باالی 
۸۰ درصد از منابع آبی را استفاده می کنیم و خواسته یا 

ناخواسته کشور را به سوی نابودی پیش می بریم.
آبخوان  فرونشست،  بروز  با  این که  بیان  با  شهیدی 
از   زمین شناسان  گفت:  می شود،  آسیب  دچار 
می کنند،  یاد  خاموش"  "زلزله  عنوان  به  فرونشست 
زیرا زلزله وقتی که اتفاق می افتد، در لحظه است و 
ولی  است،  قابل مشاهده  لحظه  در همان  آن  اثرات 
فرونشست به نحوی اتفاق می افتد که آبخوان دچار 
آسیب شده و در حال از بین رفتن است و تخریب به 
صورت جزئی و سپس به صورت کلی اتفاق می افتد و 
زمانی این پدیده روی می دهد، دیگر مرگ آبخوان و 
است. افتاده  اتفاق  انسانی  و جوامع  جانوران  و  گیاهان 
او با بیان اینکه در ایران از ۶۰۸ دشت موجود بیش 
عمق  نشان دهنده  هستند که  ممنوعه  دشت   ۳۰۰ از 
 ۳۰ همه  استان گیالن  جز  به  افزود:  است،  فاجعه 
استان کشور با موضوع فرونشست دست به گریبان 
مسئوالن  اصفهان  استان  در  خوشبختانه  هستند که 

فکر هستند. به  بحران  این  با  مقابله  برای 
رئیس سازمان زمین شناسی با بیان اینکه فرونشست 
می شود،  برای کشور  امنیتی  بحران های  ایجاد  باعث 
یادآور شد: خشکسالی باعث مهاجرت افراد از جنوب به 
شمال کشور و خالی از سکنه شدن بخش های بزرگی 
از کشور می شود و در آمارها مشاهده می شود که از 4 
میلیمتر فرونشست در اتحادیه اروپا به عنوان بحران 
یاد می شود، در حالی که در اصفهان تا  ۱۷ سانتی متر 
و در تهران ۳۶ سانتی متر در سال مشاهده شده است.
رخ  نقطه ای  صورت  به  فرونشست  این که  بیان  با  او 
باید  افزود:  است،  متفاوت  مختلف  نقاط  و  می دهد 
توجه داشت که طی 4۰ سال آینده درجه حرارت کشور 
این  یافت که  خواهد  افزایش  سانتی گراد  درجه   ۲.۶
موضوع نیاز بیشتر کشور را به منابع آبی بیشتر می کند.
اولین   ۱۳4۷ سال  از  این که  بیان  با  شهیدی 
فرونشست دشت کشور در دشت رفسنجان در کرمان 
اتفاق افتاد، گفت: بحران در دشت مهیار به قدری زیاد 
شده که کشاورزان به استفاده از چاه های آب کارست 
که برای آب شرب استفاده می شود، روی آورده اند که 
نیازمند تدوین سیاست گذاری های مناسب و آمایش 

سرزمین و طرح جامع برای اصفهان است.
به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی، به گفته 
تغییرات  به  توجه  با  میالدی   ۲۱۰۰ سال  تا  شهیدی 
اقلیمی و ذوب شدن یخچال ها سواحل جنوبی ایران 
در استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به زیر آب 
آن  در  ما  پتروشیمی  و  نفت  رفت که صنایع  خواهد 

مناطق متمرکز شده است.

محمدرضا عارف، معاون اول 
دولت محمد خاتمی و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در بیانیه ای گفته، امروز بیش 
از هر زمان دیگری احساس 
نگرانی می کند. عارف نسبت به 
کاهش مشارکت مردم هشدار 
داده و گفته نباید از این موضوع 
با بی تفاوتی عبور کنیم.

وزیر نیرو: براساس آخرین 
گزارش مراجع جهانی ۱۰ درصد 
انرژی مصرفی تولید رمزارزها 
در جهان مربوط به ایران است 
و این یعنی حداقل ۲۰۰۰ 
مگاوات صرف تولید رمزارز 
می شود در حالی که مطابق 
مصوبه هیات وزیران آن 
تعدادی که مجوز گرفته اند ۳۲۱ 
مگاوات بیشتر نیست

در میان خبرهای انتخاباتی روز گذشته، همتی، شاخص ترین چهره بود. از سخنانش در گفت وگوی کالب هاوسی در شنبه شب 
تا برکناری او از ریاست بانک مرکزی، تیتر بسیاری از خبرها را به خود اختصاص داد. گرچه اتفاقات دیگری از جمله دیدار سعید 
محمد با رئیسی و اعالم حمایت او از رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری هم یکی دیگر از خبرهای روز گذشته بود.
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وزیر نیرو با حضور در مجلس از دالیل قطع برق در کشور گفت
رمزارز  و افزایش دما دو عامل اصلی خاموشی ها 

را دو  تولید رمزارز  افزایش دما و  نیرو  وزیر 
علت اصلی خاموشی های اخیر عنوان کرد و 
 ۱۰ جهانی  مراجع  براساس گزارش  گفت که 
رمزارزها مربوط  تولید  انرژی مصرفی  درصد 

ایران است. به 
جلسه  در  اردکانیان  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
علنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
علل  درباره  گزارشی  ارائه   جریان  در  و 
آبی  سال  کرد:  اظهار  اخیر  خاموشی های 
آغاز  اول مهرماه گذشته  از  ۱4۰۰ که   -۱۳99
شده از خشک ترین سال ها در 5۰ سال اخیر 
بوده است. وقتی من در آبان ماه سال ۱۳9۶ 
کارم را شروع کردم سال آبی ۱۳9۶ – ۱۳9۷ 
هم خشک ترین سال در 5۰ سال اخیر بود. 
برق  نیروگاه  سدها که  مخازن  مفید  حجم 
آبی دارند مشخص است. امسال حجم مفید 
ما نسبت به پارسال 5۰ درصد کاهش یافته 
و این موجب ۳5۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت 

است. شده  برق 
زودرس  گرمای  دوم  اتفاق  داد:  ادامه  او 
شده  موجب  هوا  گرم شدن  زودتر  است، 
به  زودتر  هم  سرمایشی  دستگاه های 
خروجی  توان  نیز  نیروگاه ها  و  بیفتند  کار 
اندک تری داشته باشند به نحوی که در روز 
اوج  به  ما  جاری  سال  اردیبهشت ماه   ۲9
مصرف 5۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیدیم، در 

حالی که در سال گذشته این اوج مصرف در 
روز ۲4 خردادماه و در سال های قبل در یکم 

افتاد. اتفاق  تیرماه  نهم  و 
وزیر نیرو با بیان این که در سال ۱4۰۰ متوسط 
افزایش  درصد   ۲۲.5 روزانه  انرژی  مصرف 
یافته، اضافه کرد: در اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ 
به نسبت سال های ۱۳99 – ۱۳9۸ افزایش 
همچنین  بودیم،  شاهد  را  درصدی   ۱۷.9
بحث  بوده  غافلگیر کننده  که  سوم  عامل 
خیلی  عمومی  افکار  در  شاید  رمزارزهاست. 
ترجیحم  لذا  باشد،  نداشته  روشنی  مفهوم 
است  انرژی  صادرات  بگویم  که  است  این 
می کند  را  این کار  مجوز  با  استخراج گر  اگر 
هم  اگر  و  می دهد  انجام  انرژی  صادرات 
پنهانی است این کار غیرقانونی است. وقتی 
تولید رمزارز به صورت پنهان انجام می شود 
است. بیشتر  مراتب  به  هم  انرژی  مصرف 

اردکانیان ادامه داد: براساس آخرین گزارش 
مراجع جهانی ۱۰ درصد انرژی مصرفی تولید 
و  است  ایران  به  مربوط  جهان  در  رمزارزها 
این یعنی حداقل ۲۰۰۰ مگاوات صرف تولید 
مصوبه  مطابق  که  حالی  در  می شود  رمزارز 
هیات وزیران آن تعدادی که مجوز گرفته اند 
۳۲۱ مگاوات بیشتر نیست. لذا انتظار می رود 
هماهنگی   با  تدابیری  باره  این  در  زودی  به 

شود. اندیشیده  مربوطه  دستگاه های 

کمیته  جمع بندی  شد:  یادآور  نیرو  وزیر 
و  کشور  امنیت  شورای  توسط  مربوطه 
امنیت ملی معطوف  عالی  همچنین شورای 
رمزارزها  و  دما  افزایش  که  است  این  به 
ان شاهللا  اصلی خاموشی ها هستند که  علت 
موضوع  این  به  قضائیه  قوه  همکاری  با 
خشکسالی،  همچنین  شد.  خواهد  پرداخته 
کمبود آب در سد برای تولید برق و افزایش  
دمای زودهنگام و استفاده از رمزارز موجب 
رشد  گذشته  سال های  همه  برخالف  شد 
مصرف مان ۱9 درصد باشد، یعنی اوج مصرف 
به  نسبت  جاری  اردیبهشت  سال  آخر  تا  ما 
یافت. افزایش  مگاوات   ۸5۰۰ سال گذشته 
وزیر نیرو اضافه کرد: در دنیا هر ۱۰ سال به 
طور متوسط فروپاشی گسترده در صنعت برق 
رخ می دهد اما یکی از افتخارات ما این است 
و  می کنیم  طی  را  هفدهم  سال  امسال،  که 

توانستیم صنعت برق را مدیریت کنیم.
نمایندگان  برخی  به صحبت های  اشاره  با  او 
اظهار کرد: فقط یک  پاریس  در مورد پیمان 
نامه، دستور و ابالغیه از هر جنس که به وزارت 
نیرو ابالغ شده باشد نشان دهید محدودیتی 
تحت تاثیر پیمان پاریس ایجاد کرده باشیم. 
ما خودمان نیروگاه ساز هستیم این حرف ها و 
اطالعات ناقص ممکن است ذهنیت جامعه را 

متوجه مطالب غیرواقعی کند.

اردکانیان با بیان این که صنعت برق با وجود 
صدها نیروگاه، هزاران کیلومتر خطوط انتقال و 
تجهیزات گسترده بودجه ارزی ندارد و متکی 
به صادرات است، گفت: رقم صادرات خالص 
یعنی صادرات منهای واردات در صنعت برق 
که ۸5 هزار مگاوات ظرفیت دارد، 5۰۰ مگاوات 

هم نیز ما برق هم وارد می کنیم.
فعالیت  ضرورت  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
دست  ما  کرد:  اظهار  ماینرها  نظام مند 
می بوسیم  هم  را  اسالمی  شورای  مجلس 
و  می کند  نظام مند  را  فعالیت ها  این  که 
برای موارد خالف مجازات هایی تعیین کند. 
برای هر بیت کوین باید ۳۰۰ مگاوات ساعت 

انرژی مصرف شود یعنی برق شبانه روز ۳۰ 
هزار مسکن باید قطع شود که یک بیت کوین 
یکی  این که  بیان  با  اردکانیان  شود.  تولید 
از  استفاده  ششم  سند  پیوست  الزامات  از 
سرمایه گذاری و فاینانس است، یادآور شد: 
سرمایه گذاری  برای  را  مگاوات  هزار   ۱5 ما 
آماده کردیم ولی عملیاتی نشد. با این حال 
از ۸5 هزار مگاوات ظرفیت صنعت برق ۲5 
درصد در همین دولت اتفاق افتاد، فقط در 
برنامه ششم کار 4۶ نیروگاه را شروع کردیم 
مدار  به  عملی  ظرفیت  مگاوات  هزار   ۱۱ و 
مصرف  مدیریت  برنامه  ده ها  و  شد  آورده 

است. شده  اجرا 
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اجرای طرح کشیک شبانه تاکسیرانان در سطح شهر
نظارتبازرسانناوگانحملونقلعمومیافزایشمییابد

 اخالقی خبر داد:

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری بندرعباس
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مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  به گزارش 
شهرداری  مسافر  و  بار  حمل و نقل 
ارتباط  این  در  اخالقی  حسین  بندرعباس، 
رسانی  خدمات  راستای  در  کرد:  اظهار 
تمهیدات  شهروندان،  به  تر  مطلوب  و  بهتر 
تاکسیرانان  شبانه  کشیک  منظور  به  الزم 
است. گرفته  قرار  سازمان  دستورکار   در 

وضعیت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
برای  تردد  ممنوعیت  و  ها  محدودیت 
راستای  در  شهر  سطح  در  شهروندان 

اجرایی کردن مصوبات ستاد شهرستانی و 
استانی کرونا، گفت: تاکسیرانان در خطوط 
چهارم  مورخ  شنبه  سه  روز  از  تاکسی 
خردادماه به صورت شبانه از ساعت هشت 
به  راستای سرویس دهی  در  الی ۱۱ شب 
دارند. فعالیت  شهر  سطح  در   شهروندان 

با  کرد:  عنوان  ادامه  در  اخالقی 
تاکنون  گرفته،  صورت  هماهنگی های 
شبانه  کشیک  صورت  به  تاکسی    ۸۰
دارند. فعالیت  مختلف  خطوط   در 

خط  تاکسی  دستگاه   ۲5 کرد:  بیان  وی 
هوایی، ۱۳ دستگاه تاکسی خط کوی ملت، 
دستگاه،  خط ششصد  تاکسی  دستگاه   ۱۱
۱۰ دستگاه تاکسی خط رجایی ،۱۰ دستگاه 
تاکسی خط باهنر و ۱۱ دستگاه تاکسی در 
 خط بلوار امام حسین فعالیت خواهند داشت.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر 
اکیپ  کرد:  تصریح  بندرعباس  شهرداری 
نظارت  منظور  به  نیز  بازرسی سازمان  های 
ناوگان تاکسی، شناسایی  بر نحوه فعالیت 

سازی  روان  و  مسافر  ازدحام  دارای  نقاط 
راهنمایی  قوانین  رعایت  بر  ترافیک،نظارت 
رانندگی  و همچنین کنترل آرم و عالئم  و 
 رانندگان فعال در سطح شهر فعالیت دارند.

اخالقی در خاتمه خاطرنشان کرد: شهروندان 
می توانند هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را در 
خصوص ناوگان حمل ونقل عمومی به سامانه 
 ۳۰۰۰۷۶۱۷۶۱ شماره  به  سازمان  پیامکی 
نمایند. گزارش  را  مراتب  پیگیری   جهت 

رئیسسازمانمدیریت
حملونقلبارومسافر
شهرداریبندرعباس
ازاجرایطرحکشیک

شبانهتاکسیراناندراین
شهرخبرداد.

نزدیکی به فصل تابستان و بی آبی گسترده 
محیط  از  حفاظت  مدیرکل  تا  شده  باعث 
این  فعلی  وضعیت  از  البرز  استان  زیست 
حکیمی  فردین  کند.  نگرانی  ابراز  تاالب 
دیروز با اعالم اینکه هر چه به فصل تابستان 
وخیم تر  تاالب  وضعیت  می شویم  نزدیک تر 
می شود گفته که »در فصل کشاورزی، امکاِن 
رهاسازی آب به سمت تاالب، میسر نیست. 
از  رفت  برون  منظور  به  و  فعلی  شرایط  در 
مصارف  برای  آبی  منابع  کمبود  شرایط 
غیر شرب در استان البرز الزم است بر روی 
پساب،  بازچرخانی  و  فاضالب ها  تصفیه 
متاسفانه  شود.  اتخاذ  جدی  تصمیمات 
صنعتی  و  شهری  فاضالب  از  باالیی  حجم 
بدون استانداردسازی و استفاده، وارد منابع 
از طریق رودخانه  نهایت  زیستی شده و در 
چاره ای  لذا  می شود  خارج  استان  از  شور 
در  آن  از  استفاده  و  فاضالب ها  تصفیه  جز 
مصارف غیر شرب به ویژه آبیاری فضای سبز 

نداریم«.
نگرانی برای حفظ تاالب صالحیه اما نگرانی 
خشک  که  سال هاست  و  نیست  جدیدی 
شدن این زیستگاه باعث بروز گرد و غبار در 
شهرهای کرج و قزوین و حتی تهران شده. 
این  اوج گیری  زماِن   ،9۶ سال  که  چنان 
اواخر  سال  زیست کرج  محیط  بود.  بحران 
9۶ دست به کار و پیگیر رهاسازی رودخانه 
کردان شد اما حکیمی همان زمان اعالم کرد 

تاالب  و  است  مقطعی  روشی  آبگیری  که 
نیازمند کار بنیادین است و به همین دلیل 
پروژه ای را با محیط زیست قزوین پیگیری 

تاالب ها مشخص شود. حقابه  کردند که 
سال 95 رضا قاسم پور، رئیس اداره محیط 
زیست شهرستان نظرآباد وجود دو کارخانه 
سیمان آبیک و نیروگاه شهید رجایی قزوین 
شهرستان  هوای  آلودگی  عوامل  جمله  از  را 
منطقه  هوای  به  آسیب رسان  و  نظرآباد 
فعاالن  گفته  به  که  موردی  بود؛  دانسته 
هم  تاالب ها  در خشک شدن  زیست  محیط 
اثر داشته است. اما حکیمی  در جواب گفت 
تغذیه  سطحی  آب های  از  تاالب  این  که 
اثر  دست  این  از  آلودگی هایی  و  می کند 
و  بارش ها  کمبود  و  ندارد  آن  بر  عمده ای 
اصلی  عامل  اخیر  سال های  در  خشکسالی 

است. آن 

 این منطقه شکار ممنوع است
عنوان  به  صالحیه  تاالب  گذشته  سال 
منطقه شکار ممنوع معرفی شد اما آنطور که 
حکیمی به »پیام ما« می گوید این زیستگاه 
تاالب ها  از  حفاظت  ملی  برنامه  جزو  هنوز 
است که  حالی  در  این  است.  نگرفته  قرار 
این تاالب از نظر ارزش اکوسیستم و حضور 
تاالب های  جمله  از  آن،  در  مهاجر  پرندگان 
»تالش های  می شود.  محسوب  مهم کشور 
اعتباری  ردیف  بتوانیم  آنکه  برای  ما 

مشخص برای تاالب داشته باشیم همچنان 
ادامه دارد و از سویی می خواهیم این تاالب 
هم  حفاظت  تحت  تاالب های  مجموعه  در 

گیرد.« قرار 
 به گفته مدیر کل محیط زیست استان البرز 
تاالب صالحیه در فصول پاییز و زمستان و 
دریافت  رودخانه کردان حقابه  از  بهار  اوایل 
می کند اما از اواسط بهار و تابستان که فصل 
به کشاورزی  تاالب  حقابه  است  کشاورزی 
دلیل  همین  به  و  می شود  داده  اختصاص 
ملی  صندوق  سوی  از  گذشته  ماه  در  هم 
محیط زیست از این تاالب دیدن کرده اند و 
یکی از موضوعات اصلی برای حفاظت تاالب 
می گوید:  او  است.  آن  به  حقابه  اختصاص 
»نکته ای که مورد نظر ماست این است که 
با  را  نظرآباد  تصفیه شده  فاضالب  بتوانیم 
احداث تصفیه خانه استاندارد دیگر به تاالب 

وارد کنیم.«
آوردن فاضالب تصفیه شده نظرآباد در حالی 
زیست  محیط  الویت های  و  برنامه ها  در 
البرز قرار گرفته که آنها به دنبال ایجاد منابع 
تاالب  ماندن  زنده  و  برای حفظ  پایدار  آبی 
هستند و حکیمی تاکید می کند ایجاد این 
منبع پایدار نیازمند توجه و اهمیت دادن به 

این تاالب است.

  زهکش را مسدود کردیم
خشکسالی،  و  بارش  کمبود  بر  عالوه 

تاالب صالحیه  در  از مشکالت موجود  یکی 
جهاد کشاورزی  که  است  زهکشی هایی 
اما  بگیرد  رونق  کشاورزی  تا  داد  انجام 
بی آب ماندن تاالب عاملی شد تا گرد و غبار 
و قزوین و حتی  پیدا کند و کرج  افزایش 

دهد. قرار  تاثیر  تحت  را  تهران 
این اتفاق در حالی بود که معصومه ابتکار، 
زیست  محیط  سازمان  پیشین  رئیس 
تاالب  این  اگر  که  بود  گفته   95 در  سال 
تهران،   میلیونی   ۲۰ جمعیت  شود،  خشک 
و قزوین در گردوخاک غرق می شود  البرز 
و در نتیجه با افزایش بیابانی شدن منطقه، 
به  تاالب ها  امور  و  زیست  محیط  سازمان 
در  را  آن  و  افتاد  تاالب  این  احیای  فکر 
داد  قرار  منشا های کانونی گردوغبار  بخش 

و  کنند  دریافت  بیشتری  اعتبار  بتوانند  تا 
پیدا کند  افزایش  هم  منطقه  آن  به  توجه 
و  اولیه  بخش  در  طرح   و  نشد  چنین  اما 
 9۷ سال  ماند.  باقی  منطقه  در  پژوهش 
زمان  آن  که  باقرزاده کریمی  مسعود  هم 
زیستگاه های  دفتر  در  تاالب ها  امور  معاون 
بود  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
در  جهاد  وزارت  زهکشی هایی که  تا  گفت 
احیای  برای  نشود،  جمع  کشیده،  منطقه 
پیش  از  کاری  نمی توانند  زیستگاه  این 
که  زمانی  از  سال  بیست   »حدود  ببرند. 
تاالب  این  داخل  کشاورزی  جهاد  وزارت 
می خواست  جهاد  می گذرد.  کرد،  زهکشی 
اراضی کشاورزی را توسعه دهد و زمین های 
شوند  سیراب  رودخانه ها  آب  از  بیشتری 
زمین ها  گیرد.  رونق  کسب وکارشان  و 
در  خشکی  این  و  شدند  خشک  رفته رفته 
گذر زمان آن قدر روی خاک اثر گذاشت که 
و گیاهانی  شد  خشک  هم  خاک  پروفیل 
مثل خارشتر که در مناطق خشک می رویند 
بود  عاملی  هم  همین  زیاد شد.  منطقه  در 
که شترداران به منطقه آمدند و کل تاالب را 

کرد.« پر  شتر  دسته های 
دشت هللا آباد شامل روستاهای حاجی آباد، 
شهرآباد،  آالدغلو،  گنج آباد،  یعقوب آباد، 
محمدآباد خره، مزرعه و عبدل آباد می شود 
زندگی  ناپذیر  و کشاورزی حاال جز جدایی 
قزوین  دشت  اما  شده  مناطق  این  اهالی 
باغ های  و  گندم  و  جو  یونجه،  مزارع  با 
با  آبیاری  فکر  به  باید  هم  سرشارش 
سهم  باید  باغ  هر  باشد.  جدید  روش های 
و  زمین  غرقاب کردن  از  و  داشته  آب 
این  در  بگیرد.  فاصله  سنتی  روش های 

برد. پیش  از  کاری  بتوان  شاید  صورت 
حاال  البرز  استان  زیست  محیط  مدیر کل 
سال ها  این  در  که  همچنان  می گوید 
تاالب  اکوسیستم  به  زهکش  ماجرای 
آسیب بسیاری رسانده، آنها در این سال ها 
وزارت  که  را  زهکش  این  تا  شدند  پیگیر 
کشاورزی گذاشته و آب تاالب را می کشیده 
نهایت  در  پیگیری هایشان  کنند.  مسدود 
برای  قضایی  حکم  بتوانند  شده  سبب 
این  از  بخشی  بتوانند  و  بگیرند  ماجرا  این 
می گوید:  حکیمی  مسدود کنند.  را  زهکش 
از  بود.  اثرگذار  و  خوب  بسیار  اتفاق  »این 
الیروبی  تاالب،  برای  فعالیت هایمان  دیگر 
تاالب  به  را  آب  است که  خاکی  کانال های 
پاسگاه  احداث  دیگر  سوی  از  و  می رساند 
هم  صالحیه  تاالب  باالدست  در  محیط بانی 
اتفاق جدیدی در این منطقه است. با اینکه 
اما  نیامده  منطقه  این  به  محیط بانی  هنوز 
است.«  امیدوارکننده  پایگاه  این  راه اندازی 
بارش  کمبود  و  خشکسالی  همه  این  با 
حکیمی  و  را گرفته  صالحیه  دامن  امسال 
روی  پیش  سختی  تابستان  می گوید 
اواسط  در  است  ممکن  و  است  زیستگاه 
تابستان تاالب صالحیه به طور کلی خشک 

شود.

ابراز نگرانی محیط زیست درباره بی آبی تاالب نظرآباد البرز

»صالحیه« همین تابستان می خشکد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در گفت وگو با »پیام ما«: این تاالب در پاییز و زمستان و اوایل بهار از رودخانه کردان 

حقابه دریافت می کند اما از اواسط بهار و تابستان که فصل کشاورزی است حقابه تاالب به کشاورزی اختصاص داده می شود

 با نشت نفت در نزدیکی 
جزیره خارگ

عملیات پاکسازی 
خلیج فارس آغاز شد

جزیره  اطراف  در  نفت  دوباره  نشت  با 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  خارگ، 
پاکسازی  عملیات  آغاز  از  بوشهر  استان 

داد. خبر 
موجب  نشتی  این  قلی نژاد گفت:  فرهاد 
و  فارس  خلیج  در  نفتی  آلودگی  ایجاد 
باید  که  شده  خارگ  جزیره  اطراف  در 
کاهش  جهت  در  پاکسازی  اقدامات 
سریعا  محیطی  زیست  خسارت های 
از  ناشی  نفتی  آلودگی  پذیرد.  انجام 
سال هاست  نفتی  سکوهای  فعالیت 
که  می دهد  رخ  فارس  خلیج  در  که 
گرفته  جدی  پیشگیرانه  اقدامات 
ما شاهد  نیست که  یا کافی  و  نمی شود 
آلودگی های پی در پی و گسترده  اینگونه 

. هستیم
محیط  حفاظت  اداره کل  کرد:  تاکید  او 
اخیر  سال های  در  بوشهر  استان  زیست 
مکاتبات  و  اخطاریه  از  پس  ناچار  به 
فراوان در این خصوص بر اساس وظایف 
شکایت  آلوده کنندگان  علیه  خود  ذاتی 
وارده  برآورد خسارت های  کرده و ضمن 
مطالبه  اکوسیستم  بازسازی  جهت  در 
در  قضایی  مراجع  در  پرونده ها  و  کرده 

است. رسیدگی  حال 
بوشهر  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
فارس  خلیج  پاکسازی  آغاز  به  اشاره  با 
شرکت  کمک  با  نفتی  آلودگی های  از 
دریانوردی  و  بنادر  و  قاره  فالت  نفت 
نقص های  دیگر  بار  کرد:  بیان  استان 
موجب  لوله  خطوط  فرسودگی  و  فنی 
خلیج  اکوسیستم  شدید  آلودگی  ایجاد 
و  جمع آوری  اکیپ های  شده اند.  فارس 
شرکت  سوی  از  آلودگی  این  پاکسازی 
و  بنادر  اداره کل  و  قاره  فالت  نفت 
انجام  حال  در  بوشهر  استان  دریانوردی 
و  هستند  پاکسازی  عملیات  و  اقدامات 
نظارت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

دارد. برعهده  را  پاکسازی  عملیات  بر 
نفت  نشت  اخیر  سال های  در  افزود:  او 
به  فارس  خلیج  به  نفتی  مواد  تخلیه  و 
آلوده  منابع  اصلی ترین  از  یکی  عنوان 
ارزشمند  و  غنی  اکوسیستم  این  کننده 
تلقی شده اند. تخلیه مواد نفتی ناشی از 
خسارت های  موجب  و کشتی ها  سکوها 
جمعیت  بر  و  می شود  دریا  در  فراوان 
نهایت  در  و  دریایی  اکوسیستم  آبزیان، 
دارد  مخربی  اثرات  دریا  زیستی  تنوع 
به  و  می ماند  باقی  دریا  در  نفت  زیرا 
ورود  اکوسیستم  مختلف  الیه های 

. می کند
شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  قلی نژاد 
کنند  اتخاذ  را  الزم  تدابیر  باید  نفتی 
منطقه  نفتی  شرکت های  از  کرد:  عنوان 
مستقر در دریا تقاضا می شود با تعویض 
خطوط لوله فرسوده از این گونه اتفاقات 
را  پیشگیرانه  اقدامات  و  جلوگیری کنند 
خلیج  دهند.  قرار  خود  اولویت کاری  در 
ارزشمند  و  غنی  اکوسیستم  یک  فارس 
از فواید آن میدان های  است که بخشی 
نفتی و تولید نفت است ولی ارزش این 
در  نفتی  ارزش  از  بیشتر  اکوسیستم 

است. منطقه 

سال هاست که خشک شدن 
این زیستگاه باعث بروز 

گرد و غبار در شهرهای کرج و 
قزوین و حتی تهران شده. 

چنان که سال 9۶، زماِن 
اوج گیری این بحران بود و یک 

سال پیش از آن نیز، رئیس 
وقت سازمان حفاظت محیط 
زیست گفته بود اگر صالحیه 

بخشکد، تهران، البرز و قزوین، 
غرق گردوغبار می شود

سال هاست رمق تاالب صالحیه کرج گرفته شده. این تاالب که زمانی پرآب بود و مامن پرندگان مهاجر، چندین سال است محل گرد و غبار 
شهرهای اطراف است. تاالب صالحیه در نظرآباد کرج است و در کنارش تاالب هللا آباد قزوین قرار دارد. از سمت غرب ابهررود، از سمت 
شمال زیاران و از شمال غرب رودخانه کردان به این تاالب ها می ریزد و سرریز آب رودخانه ها هم به رودخانه شور که در حوزه دریاچه 
قم است، وارد می شود اما چند سالی است با بستن آب این رودخانه ها، آبی به رودخانه شور هم نمی رسد. حاال مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان البرز به »پیام ما« می گوید با ادامه بی آبی و رسیدن حقابه به بخش کشاورزی، احتمال خشکی تاالب صالحیه در تابستان 

زیاد است.

عالوه بر کمبود بارش و 
خشکسالی، یکی از مشکالت 

موجود در تاالب صالحیه 
زهکشی هایی است که 

جهاد کشاورزی انجام داد تا 
کشاورزی رونق بگیرد اما بی آب 

ماندن تاالب عاملی شد تا 
گرد و غبار افزایش پیدا کند و 

کرج و قزوین و حتی تهران را 
تحت تاثیر قرار دهد

|  
س 

فار
  |

از  بلوبند  روستای  اراضی  واگذاری  دنبال  به 
عملیات  انجام  برای  زرندیه  در  خرقان  توابع 
اکتشاف و استخراج معدن باریت، جمعی از 
اهالی و مالکان اراضی این روستا نسبت به این 
اقدام ابراز نگرانی کرده و با برگزاری تجمعات 
صورت  در  که  می کنند  عنوان  اعتراض آمیز 
اکتشافات معدنی، محیط زیست این روستا 

می شود. تهدید 
اسالمی  شورای  رئیس  رابطه  همین  در 
و  جزئیات  تشریح  در  بلوبند  روستای 
روستا  این  مردم  اعتراض  تجمع  دالیل 
مالکان  از  جمعی  ایسنا گفت:  به  پرداخت 
بخش  در  واقع  بلوبند  روستای  ساکن  و 
از  نمایندگی  به  زرندیه  شهرستان  خرقان 
خود  مخالفت  و  اعتراض  روستا  اهالی 
جهت  روستا  این  اراضی  واگذاری  به  را 
معدن  استخراج  و  اکتشاف  عملیات  انجام 
اینکار  معتقدند که  آنها  اعالم کردند.  باریت 
زیست  محیط  به  جدی  آسیب  موجب 
آلودگی های  و  و گرد و غبار  شده  منطقه  بکر 
تردد  و  انفجارات  از  ناشی  بسیار  صوتی 
مراتع  تخریب  موجب  ماشین آالت سنگین، 
و دیم زارها و آسیب به زیستگاه حیوانات و 

می شود. منطقه  وحوش 
اصغر فرخی با اشاره به برگزاری دو تجمع 
در  روستا  این  اهالی  سوی  از  اعتراضی 
طول یک هفته اخیر گفت: روز اول خرداد 

و  مراتع  به  سنگین  خودروهای  با  فردی 
شده  وارد  بلوبند  روستای  کشتزارهای 
از  اعتراض آمیز  تجمعات  بروز  موجب  که 

شد. روستا  اهالی  سوی 
اداره  سوی  از  مجوز  صدور  به  اشاره  با  او 
در  اکتشاف  برای  گفت:  استان  صمت 
از  بهره برداری  مجوز  دریافت  معادن، صرف 
باید مجوز تامین  بلکه  معدن کافی نیست، 
زیرساخت هایی نظیر راه دسترسی از مراجع 
ذیصالح نظیر منابع طبیعی و جهاد کشاورزی 
این  دریافت  بدون  فرد  این  که  شود  اخذ 
مجوز اقدام به ایجاد راه دسترسی از اراضی 

است. مراتع کرده  و 
رئیس شورای بلوبند ادامه داد: ماشین آالت 

است  قرار  صمت  اداره  مجوز  با  فردی که 
به  دسترسی  برای  دهد  انجام  اکتشاف 
تردد  روستا  داخل  از  باید  باریت  معدن 
پنج  طی  که  سنگ فرش هایی  و  کرد 
و  مسکن  بنیاد  اعتبارات  با  گذشته  سال 
دهیاری و مشارکت مردم هزینه شده نابود 
می شود. تردد خارج از روستا نیز موجب از 
بین رفتن طبیعت و گندم زار اهالی با ایجاد 
راه دسترسی به طول دو کیلومتر می شود.
مهدی فرقانی پور، مدیرعامل سازمان مردم 
نیز  زرندیه  و  ساوه  طبیعت  حافظان  نهاد 
گردشگری  هجوم  از  ملغمه ای  با  گفت: 
و  بی رویه  شدن  صنعتی  و  معدنکاوی  و 

مواجهیم. منطقه  این  در  ناموزون 

تجمع اعتراضی بلوبندی ها به عملیات معدنی در خرقان
عنوان باکس

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوتی که بیشتر 
و  داخلی  شهرت  مجسمه سازی  حوزه  در 
خارجی دارد، در سال های حضورش در ایران، 
انواع فرش ها و گلیم های دست بافت عشایر 
ایرانی را جمع آوری و مجموعه ارزشمندی را 
به دست آورد؛ مجموعه ای که حاال یک هزار 
و 4۰۸ اثر آن به موزه نصیرالملِک شیراز اهدا 

است.  شده 
طبق قولی که این هنرمند مجسمه ساز داده 
در  مجموعه  این  از  قطعه   9 است  قرار  داده 
از  قبل  تا  اما  گیرد،  قرار  فرش  موزه  اختیار 
آن  از  بخشی  شیراز  به  مجموعه  این  ارسال 
یعنی ۸۸ قطعه به صورت موقت در موزه ملی 
فرش ایران )تهران( به نمایش گذاشته شده 
است؛ هرچند که به دلیل شرایط کرونایی فعال 
امکان بازدید حضوری از این مجموعه وجود 

ندارد. 
ایسنا در گزارشی نوشته که این وقف فرهنگی 
پرویز تناولی از ابعاد بسیاری ارزشمند است، 
می شود  اهمیت  حائز  بسیار  آنجایی  از  اما 
زندگی عشایر،  تغییر شرایط  به  توجه  با  که 
این دست بافته ها ممکن  از  احتماال بسیاری 
است دیگر تولید نشوند. در نتیجه راه اندازی 
این موزه و ارائه آثار می تواند به شناخت انواع 
زنده   و  عشایری  دست بافته های  سبک های 

نگه داشتن آنها کمک بسیاری کند.

کشورهای عربی خواهان 
فرش ها بودند

موزه ها  مدیرکل  کارگر،  محمدرضا  گفته  به 
عربی  کشورهای  تاریخی،  منقول  اموال  و 
خواهان مجموعه دست بافته های عشایری و 
روستایی پرویز تناولی بودند و پیشنهادهای 
میلیون دالری برای خرید آثار داده بودند، اما 
پرویز تناولی دوست داشت که این آثار برای 

بماند. باقی  ایران  آینده  نسل های 
به  نیز  هنری  آثار  خلق  در  حتی  تناولی که 
بوده  پایبند  ایرانی  سنت های  و  ارزش ها 
جمع آوری  برای  سال   ۶۰ از  بیش  و  است 
در  و  گذاشت  وقت  عشایر  دست بافته های 
همین حال مجموعه ای از قفل های ایرانی را 
نیز گردآوری می کرد، چند سال پیش درباره 
علت عالقه اش به اشیای سنتی ایرانی، گفته 
بود که »اشیای سنتی، فولکلوریک و عامیانه 
هنرهای  هستند.  رفتن  بین  از  حال  در  ما 
اشرافی، درباری و ناب ما در کاخ ها و مساجد 
عامیانه  هنرهای  به  اما کسی  شده اند،  ثبت 
با دل  توجه نکرده است. هنرهایی که مردم 

می دهند.« انجام  عالقه  و  سلیقه  و  خود 
که  عشایر  »مادران  بود:  گفته  همچنین  او 
هنر  می کردند،  همراه  گله  با  را  پسرانشان 
بافته های  دست های خود را به زیبایی روی 

خودم  با  گذاشته اند.  یادگار  به  "نمکدان ها" 
گفتم اگر من این ها را جمع آوری نکنم، چه 
کسی این کار را انجام می دهد؟ اروپایی ها و 
توجه  موضوعات  این  به  خیلی  آمریکایی ها 
کرده اند، اما در ایران به مواردی مثل قفل ها، 
طلسم ها، سنگ قبرها و گرافیک سنتی توجهی 
نشده است. این هنرها از دل مردم برخاسته اند 
و مردمی هستند. کسانی که این ها را به وجود 

آورده اند دانشگاه نرفته اند و تعلیم پیش استاد 
وجودشان  جوهر  خود  به  خود  اما  ندیده اند، 
به وجود  آثاری  باعث شده  بوده  با عشق  که 
بگذاریم«.  آن ها  روی  را  هنر  اسم  بیاورند که 
در  که  گرفت  تصمیم  تناولی  پیش  مدتی 
راستای همین عالقه شخصی، مردم را نیز در 
تماشای مجموعه دست بافته های خود سهیم 
کند. در نتیجه یک هزار و 4۰۸ اثر از مجموعه 
خود را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اهدا کرد تا این مجموعه در اختیار 
عموم مردم قرار بگیرد. قرار است که 9 اثر از 
این مجموعه نیز به صورت دائم به موزه ملی 
فرش ایران هدیه داده شود. هرچند که مدیر 
این مجموعه امیدوار است، پرویز تناولی در این 
تصمیم خود تجدید نظر کند و تعداد بیشتری را 

برای این موزه در نظر بگیرد.
معاون  طالبیان،  محمدحسن  این  از  پیش 
میراث فرهنگی کشور در مراسم رونمایی از این 
دست بافته های اهدایی گفت: حدود ۱۸ سال 
در استان فارس خدمت کردم و به خوبی با 
جنبه های  و  هستم  آشنا  مختلف  طوایف 
را  فرهنگی  و  ناملموس  ملموس،  مختلف 
و  ایده ها  از  بخشی  دیدم،  آن ها  زندگی  در 
اندیشه های عشایر را می توان در دست بافته ها 
آن ها که به خوبی منعکس شده، مشاهده کرد. 
ارزشمند  بسیار  و  قدرتمند  نمایش  واقع  در 
فرهنگی در آن نهفته است که افراد مختلفی 
از جمله استاد تناولی برای ایجاد خالقیت  در 

استفاده کردند. آثارشان 
این دست بافته ها  از  بسیاری  تاکید کرد:  او 
این  راه اندازی  با  نشود.  تولید  است  ممکن 
موزه و ارائه درست آثار، اسناد و کتاب هایی 
بگیرد،  قرار  موزه  کتابخانه  در  است  قرار  که 
راه  و  می برند  بهره  آن  وجود  از  مردم  تمام 
در  بنابراین خوشحالم  ادامه می یابد.  استاد 
کشوری زندگی می کنم که هنوز هم افرادی 
وقف  که  دارند  وجود  تناولی  استاد  مانند 
فرهنگی انجام می دهند. این اتفاق که در حوزه 
میراث فرهنگی رخ داده، بسیار مهم است و 
می تواند الگویی برای سایر هنرمندان باشد که 
آثارشان را در دوره حیات خود به مکان های 
مهمی مانند میراث فرهنگی هدیه کنند و این 

ماندگار می شود. تاریخ  در  موضوع 

رونمایی در موزه ملی فرش
دست بافته های  مجموعه  از  رونمایی 
به  آن  قطعه  هشت  روزها  این  که  تناولی 
صورت موقت در موزه ملی فرش قرار گرفته 
این  از  بازدید  برای  شد  خوبی  بهانه  است، 
سایر  همانند  ایران  فرش  موزه  نمایشگاه. 
و  است  کور  و  سوت  روزها  این  در  موزه ها 
مجموعه تناولی نیز در همین شرایط در طبقه 
دوم این مجموعه قرار گرفته و قرار است به 

قرار  عالقه مندان  اختیار  در  مجازی  صورت 
بگیرد. در این مجموعه انواع دست بافته های 
تاچه، گبه،  نمکدان،  همانند گلیم،  عشایری 
نیم خورجین، چنته، جای قلیان، رو کرسی، 
رو اسبی، مفرش، سفره نان، جای تنباکو  و 
... دیده می شود. پریسا بیضایی، مدیر موزه 
ملی فرش ایران درباره این نمایشگاه به ایسنا 
ما  برای  بسیار  مجموعه  این  آثار  می گوید: 
جالب بود و موزه فرش از خیلی از آنها همانند 
نمکدان ها و مفرش های بی نظیر بی بهره است. 
خیلی خوشحال می شویم تعداد آثار اهدایی 
تا ما نیز  ایشان به موزه فرش بیشتر باشد 
بتوانیم از این مجموعه ارزشمند بهره ببریم. 
عشایری  دست بافته های  از  مجموعه ای  ما 
این  غنای  به  تناولی  آقای  آثار  اما  داریم،  را 

می کند.  مجموعه کمک 

نیز  مجموعه  این  آثار  ارزش  میزان  درباره  او 
روی  تناولی خودشان  آقای  توضیح می دهد: 
دادند  انجام   مطالعه  و  پژوهش  آثار،  این 
بحث  به  آثار،  این  ارزش  بحث  از  فارغ  که 
می کند.  کمک  بسیار  نیز  مردم شناسی  مهم 
ارزشمندی آثار فارغ از بافت های منحصر به فرد، 
ترکیب بندی زیبا و استفاده از مواد بسیار خاص، 
آموزش و شناخت فرهنگ ایران زمین است. 
در  می توانند  میراث فرهنگی  حاال کارشناسان 
ادامه مسیر پژوهش های آقای تناولی، کارشان 
را ادامه بدهند. مدیر موزه ملی فرش ایران عنوان 
می کند: شاید قدمت این آثار چندان زیاد نباشد، 
اما با توجه به اینکه در دنیای امروزی بسیاری از 
آثار این مجموعه همانند نمکدان ها و چپق دان ها 
دیگر توسط عشایر بافته نمی شوند، نادر بودن 
این آثار بر ارزشمند بودن این مجموعه می افزاید. 
بیضایی همچنین درباره امکان بازدید عمومی از 
این آثار می گوید که با توجه به شرایط فعلی، 
هم اکنون امکان بازدید حضوری وجود ندارد، اما 
صفحه اینستاگرام موزه فعال است و در آنجا 
گزارش ها و تصاویری از این مجموعه در اختیار 

مخاطبان قرار می گیرد.

رئیس مجمع هنرمندان صنایع دستی گفت: 
مالیات،  آن  از  و پس  بازرگانی  و  صادرات 
چالش  مهم ترین  بیمه  رفاهی،  خدمات 
وزارت  بعدی  وزیر  برای  صنایع دستی 
هست. سیزدهم  دولت  در   میراث فرهنگی 

بر  اکنون  گفت:  مهر  به  بختیاری  حسین 
اساس آمار وزارت کشور بیش از ۱۰۰ تشکل 
صنایع دستی داریم که حدود ۷ تشکل آن 
باشد  خردمند  اگر  بعد  دولت  است.  ملی 
فرانگر  و  متخصص  صنایع دستی  معاونت 
را حل می کند.  انتخاب کند؛ مشکالت  هم 
رفاهی،  خدمات  مالیات،  چالش  با  اکنون 
مواجه ایم.  صنایع دستی  بازرگانی  و  بیمه 
بازرگانی  بعد،  دولت  چالش  مهمترین 
حوزه  در  است.  صنایع دستی  صادرات  و 
و  ریزی  برنامه  به  نیاز  صنایع دستی 
میلیونی  قشر  ساماندهی  برای  دلسوزی 
در  اگر  داریم.  صنایع دستی  هنرمندان 
داشته  آن  برای  برنامه ای   ۱4۰۱ پایان 
برنامه هایمان  درصد   ۶۰ حداقل  باشیم 
اگر  منتهی  بود  خواهد  موفقیت آمیز 
کنیم. رعایت  را  الزم   شاخصه های 
وزارت  صنایع دستی  معاونت  داد:  ادامه  او 
ده ها  اینکه  به  علم  با  میراث فرهنگی 
همه  دارد،  وجود  حوزه  این  در  تشکل 
و  انجمن ها  این  چون  گذاشته  کنار  را 
می کنند  نقد  را  معاونت  عملکرد  تشکل ها 

باید  که  فرستاده  دعوتنامه  اکنون  و 
اساسنامه ای  با  صنایع دستی  واحد  تشکل 
شود. تشکیل  می کنند؛  اعالم  آنها   که 

انجمن های  گفت:  همچنین  او 
را دارند که آمارهای  این نقد  صنایع دستی 
میراث فرهنگی  وزارت  سوی  از  شده  ارائه 
مثال  عنوان  به  می آید.  دست  به  چطور 
محاسبه  چطور  چمدانی  صنایع دستی  آمار 
صنایع دستی  صادرات  فقط  اگر  می شود؟ 
باید  است  دالر  میلیون   ۳۰۰ چمدانی 
خوب  ما  صنایع دستی  وضع  پس  گفت 
برای  نمی توان  آمارها  این  با  است. 
کرد  ریزی  برنامه  کشور  صنایع دستی 
حوزه  این  آسیب های  می توان  زمانی  بلکه 
باشد. درست  ارقام  و  آمار  که  بدانیم   را 

کذب  آمار  وقتی  کرد:  اضافه  بختیاری 
بی  هم  فعالیت ها  است  اشتباه  مسیر  و 
در  که  می شود  همین  می ماند.  نتیجه 
صنایع دستی  قوی  تشکل  می گویند  نهایت 
نداریم. وقتی وزارت کشور که مرجع صدور 
پروانه ها برای تشکل ها در کشور است یک 
دوره مجوز  و چندین  تأیید  را  ملی  تشکل 
عملکردش  و  می کند  تمدید  را  فعالیتش 
وزارت  چرا  اما  کرده  بررسی  هم  را 
فقط  ندارد.  قبول  را  آنها  میراث فرهنگی 
معاونت  عملکرد  به  انجمن ها  این  چون 
حاضر  چرا  می کنند؟  انتقاد  صنایع دستی 
دور  را  تشکل ها  این  اعضای  همه  نیستند 
بودجه  درباره  چون  بنشانند؟  میز  یک 

می کنند؟ سوال  صنایع دستی 

1408 دست بافته عشایری جمع آوری شده، به جای حراج، در اختیار پژوهشگران قرار گرفت

هدیه پرویز تناولی به مردم ایران
مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی: کشورهای عربی خواهان این دست بافته ها بودند 
و برای خرید آنها پیشنهادهای میلیون دالری داده بودند، اما پرویز تناولی دوست داشت 
که این آثار برای نسل های آینده ایران باقی بماند

 صادرات و بازرگانی مهم ترین چالش دولت آینده در حوزه صنایع دستی

بازگشایی موزه هنرهای 
معاصر تهران 
با 2 نمایشگاه

دستور  به  که  تهران  معاصر  هنرهای  موزه 
شهر  شدن  نارنجی  با  و  کرونا  ملی  ستاد 
تعطیل  ماه،  فروردین   ۱5 تاریخ  از  تهران 
شده بود، قرار است بار دیگر بازگشایی شود.
موزه هنرهای معاصر تهران بعد از بیش از 
دو سال تعطیلی به منظور مرمت و بازسازی، 
مجموعه  نمایش  با  بهمن ماه   9 نهایت  در 
از  میرعمادی،  منیژه  زنده یاد  اهدایی  آثار 
رسمی  صورت  به  ایران،  معاصر  هنرمندان 
 ۱5 تا  نمایشگاه  این  عمر  شد.  افتتاح 
فرودین  ۱4۰۰ بود و افزایش شیوع ویروس 
نداد.در  را  موزه  فعالیت  ادامه  اجازه  کرونا 
حال حاضر با کاهش نسبی شمار مبتالیان 
بار  موزه  این  است  قرار  تهران،  شهر  در 
شود.  بازگشایی  جدیدی  نمایشگاه   و  دیگر 
نشست  است  قرار  نیز  اساس  همین  بر 
موزه  جدید  نمایشگاه  بازگشایی  خبری 
 ۱۱( سه شنبه  روز  تهران  معاصر  هنرهای 
برگزار  موزه  در   ۱۰:۳۰ ساعت   خردادماه( 
شود.این نشست با حضور مدیرکل هنرهای 
تجسمی، رئیس موزه هنرهای  معاصر تهران، 
کیوریتور نمایشگاه »نهان  برعیان« و کیوریتور 
برگزار  پرسونا«  آثار  بر  »مروری  نمایشگاه 
می شود.نمایشگاه »نهان  برعیان« با موضوع 
مهندسی تصویر در نقاشی ایرانی و نمایشگاه 
آثار  بر  مروری  با  پرسونا«  آثار  بر  »مروری 
اندی وارهول از گنجینه موزه هنرهای معاصر 

هستند. موزه  جدید  نمایشگاه  دو  تهران، 

آمریکا دو سردر باستانی 
مسروقه را به تایلند 

برگرداند
دولت آمریکا پس از ۲5 سال دو سنگ سردر 
عتیقه را که از معابد تایلند دزدیده و در یکی 
نمایش  به  سانفرانسیسکو  شهر  موزه های  از 
گذاشته شده بودند، به کشور مبدا تحویل داد.
آمریکا از بازگرداندن دو سردر باستانی متعلق 
به قرن نهم و دهم میالدی به تایلند خبر داد 
که سالها پیش از اماکن مقدس واقع در شمال 
شرق این کشور به سرقت رفته و از سال ۱99۶ 
در موزه هنر آسیایی سانفرانسیسکو به نمایش 

گذاشته شده بودند.
امپراطوری  دوران  در  عتیقه که  شی  دو  این 
ِخِمر )قرن 9 تا ۱5 میالدی( با دست تراش 
خورده اند، در اواخر دهه ۱9۶۰ میالدی به سرقت 
اهدا  به شهر سانفرانسیسکو  و سپس  رفتند 
به  دو سردر  این  تحویل  و  بازگرداندن  شدند. 
دنبال یک تحقیق سه ساله از جانب مقامات 
واحد تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا در 
بانکوک- پایتخت تایلند- و سانفرانسیسکو و 
به جریان افتادن یک پرونده قضایی در دادگاه 
منطقه ای ناحیه شمالی کالیفرنیا ممکن شد. 
توافق برای بازگرداندن این دو شی عتیقه سال 

گذشته منعقد شده بود.
این  لس آنجلس تایمز،  روزنامه  گزارش  به 
سردرها که هر کدام ۶۸۰ کیلوگرم وزن دارند، 
قبل از سرقت به معابدی تعلق داشتند که تایلند 
در اواسط دهه ۱9۳۰ به عنوان بناهای تاریخی 
ملی خود ثبت کرد. سردرهای مسروقه از راه 
هوایی به تایلند تحویل داده شدند و قرار است 
به زودی در موزه ملی بانکوک به نمایش گذاشته 
شوند.  مراجع قانونی بین الملل در سال های 
اخیر مبارزه با دزدی و قاچاق عتیقه جاتی که 
جزئی از میراث فرهنگی یک کشور هستند را 
گسترش داده و بسیاری از دولت ها را با خود 

همراه کرده است.

نمایش آثار هنرمندان 
ایرانی در منارت فر پاریس

نخستین دوره »منارت فر« پاریس با آثاری از 
هنرمندان خاورمیانه و شمال آفریقا برپاست.

هنر  آرت فر  نخستین  هنرآنالین  گزارش  به 
ِمنارت  فر menart fair در  مدرن و معاصر 
پاریس در حال برگزاری است. این رویداد که 
بر هنر خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز دارد، 
با حضور ۲۲ گالری به معرفی هنرمندانی از 
مصر،  تونس،  الجزایر،  مراکش،  کشورهای 
سوریه ، لبنان، عراق، قطر و... پرداخته است. 
از ایران نیز گالری شیرین با نمایش آثاری 
از کوروش شیشه گران، هانیه دلکروا، حمید 
عجمی، کتایون روحی، سپهر بختیاری و فرناز 

ربیعی جاه حضور دارد.
این  راه اندازی  دلیل  درباره  دهاتویل  لور 
گفته  مناطق  این  در  هنری  رویدادهای 
عالی  روش  یک  نمایشگاه ها  این  است: 
برای یادگیری درباره دیگران است. ما درباره 
کشورهای خاورمیانه، افریقا و... اطالعات کافی 
نداریم و می خواستم نشان دهم که خالقیت 
و تنوعی واقعی در این کشورها وجود دارد، نه 

ویرانی. و  جنگ  فقط 
اولین دوره منارت فر از ۲۷ تا ۳۰ می در عمارت 
 Cornette de Saint خصوصی حراج خانه

Cyr در پاریس برپاست.

پرویز تناولی، هنرمند 
مجسمه ساز: با خودم گفتم 
اگر من این ها را جمع آوری 
نکنم، چه کسی این کار را 
انجام می دهد؟ اروپایی ها 
و آمریکایی ها خیلی به این 
موضوعات توجه کرده اند، اما در 
ایران به مواردی مثل قفل ها، 
طلسم ها، سنگ قبرها و گرافیک 
سنتی توجهی نشده است

بیش از 1400 دست بافته عشایری که پرویز تناولی 65 سال برای جمع آوری آنها از سراسر ایران زحمت کشیده بود، به جای فروش، وقف 
شدند. پرویز تناولی در تمام سال های حضور پررنگش در عرصه هنر، همیشه به هنرهای عامیانه پایبند بوده و این عالقه را به شیوه های 
اختیار  در  این مجموعه  است. حاال  بر همین عالقه  تایید  ُمهر   ، اهدای مجموعه دست بافته های عشایری  است.  داده  نشان  مختلفی 
عالقه مندان و پژوهشگران قرار گرفته و باید دید که متولیان امر تا چه اندازه می توانند از این مجموعه ارزشمند برای انجام کارهای پژوهشی 

و زنده نگه داشتن هنر و صنایع دستی پیشین ایرانی بهره بگیرند.

صنایع دستی 

قرار است خانه های خالق 
مکانی برای تعامل، گفت وگو، 
بحث و انتقال تجربیات 
درخشان باشند. خانه های 
خالق به عنوان اتاق فکر، 
راهکارهایی برای حل 
معضالت موجود و حل 
مشکالتی آینده هستند

|پیام ما| خانه خالق و نوآور صنایع دستی در 
حالی در بنای تاریخی استاد حسین بهزاد 
شروع به کار کرد و معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوی گفت: ۱5 خانه خالق دیگر 

تا سال آینده افتتاح می شود.
فعالیت های  گشایش  مراسم  در 
پویا  ب«،  خالق  »خانه  صنایع دستی 
وزارت  صنایع دستی  معاون  محمودیان، 
استاد  خانه  در  ما  گفت:  میراث فرهنگی 
مقوله  به  کشور  نگارگری  برجسته 
صنایع دستی پرداخته ایم؛ با اعتقاد و باور 
این موضوع که خانه های خالق، کریدورهای 
تجاری سازی صنایع دستی کشور هستند.

خالق  خانه های  است  قرار  داد:  ادامه  او 
مکانی برای تعامل، گفت وگو، بحث و انتقال 
تجربیات درخشان باشند. خانه های خالق 
به عنوان اتاق فکر، راهکارهایی برای حل 
آینده  مشکالتی  حل  و  موجود  معضالت 
هستند؛ مکانی برای ترویج و اطالع رسانی 
در رابطه با ظرفیت های صنایع دستی و ارتقا 

جایگاه اقتصادی و تجاری این حوزه ها.
در این مراسم سورنا، ستاری معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما باید 
قبول کنیم که کارمند دولت نمی تواند در این 
حوزه فعالیت داشته باشد. نوآوری زمانی 
اتفاق می افتد که فردی تحت فشار باشد به 
همین دلیل مراکز نوآوری را ایجاد می کنیم.

او افزود: این خانه کوچک ترین خانه خالقی 

است که در این سال ها ایجاد شد. امیدوارم 
۱5 خانه خالق دیگر تا سال آینده به ۸ خانه 
خالق دیگرمان اضافه شود و تولید ثروت 

کنند.
توسعه  ستاد  رئیس  کرمی،  پرویز 
گفت:  نیز  هویت ساز  و  نرم  فناوری های 
شرکت های  کنار  در  خالق  شرکت های 
فعالیت  نرم  صنایع  حوزه  در  دانش بنیان 
می کنند. 5۰ درصد خروجی دانشگاه های 
ما همان افرادی هستند که در این حوزه 
آموزش می بینند. آیا این افراد باید کارهای 
دهند  انجام  تخصصشان  از  غیر  دیگری 
آنها  خیر.  شوند؟  دوره گرد  فروشنده  یا 
مطرح  خالق  صنایع  حوزه  در  می توانند 
و  اشتغال زایی  و  کرده  کارآفرینی  شوند، 
درآمدزایی کنند. ۲۷۰۰ میلیارد دالر گردش 
مالی صنایع نرم در دنیاست. ایران می تواند 
یک درصد آن را به خود اختصاص دهد؛ آن 

خالق. خانه های  طریق  از  هم 
کرمی ادامه داد: اکنون 9 خانه در کشور راه 
افتاده که دو خانه در حوزه میراث فرهنگی و 
گردشگری بوده و امروز خانه خالق بهزاد، 
کاربری صنایع دستی را گرفته است. ما در 
حوزه صنایع فرهنگی ۱۰ رشته داریم که یکی 
از رشته های آنها صنایع دستی است. وقتی 
می کنیم،  صحبت  همگرا  فناوری های  از 
به کمک  مصنوعی  هوش  و   VR و   AR

صنایع دستی می آیند.

آغاز فعالیت خانه خالق صنایع دستی در منزل استاد حسین بهزاد

طالبیان، معاون میراث فرهنگی 
کشور: بسیاری از این 

دست بافته ها ممکن است 
تولید نشود. با راه اندازی این 

موزه و ارائه درست آثار، اسناد 
و کتاب هایی که قرار است در 

کتابخانه موزه قرار بگیرد، تمام 
مردم از وجود آن بهره می برند 
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پیامک شما را دربـاره 
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد:

ارفاق در پرداخت حق بیمه
برای آسیب دیدگان خشکسالی 

روستاییان و عشایر عضو صندوق که از خشکسالی خسارت دیده اند می تو انند وقفه حق بیمه خود را در آینده خریداری کنند

تعداد زنان بیمه شده در 
صندوق اجتماعی کشاورزان، 

روستاییان و عشایر 4۸9 هزار 
نفر است که حدود ۲5 درصد 

کل بیمه شدگان را تشکیل 
می دهند

بی اهمیت انگاشتن محیط 
زیست مترادف با توقف توسعه 

و ناپایداری سرزمین، به 
خصوص بخش های آسیب پذیر 

آن برای نسل حاضر، فرزندان 
ما و نسل های آتی سرزمین 

ما است

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

حدود ۲ میلیون و 4۰۰ هزار نفر 
در دهک های ۱ و ۲ و۳ ساکن 

روستا و شهرستان ها فاقد بیمه 
هستند
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جزئیات واردات 10.2 
میلیون دالری ماینرها

تا  ایران  گمرک  فنی  معاون  اعالم  طبق 
دالر  میلیون   ۱۰.۲ حدود  واردات  کنون 
با  )ماینر(  بیت کوین  استخراج  دستگاه 
ثبت  گمرک  در  مشخص  تعرفه  ردیف 
آخرین  از  ایسنا  پیگیری  است.  شده 
وضعیت واردات ماینرها از گمرک ایران با 
این اعالم معاون فنی گمرک ایران همراه 
 ۲۰ از سال گذشته تا کنون حدود  شد که 
 ۱5.۲ وزن  مجموع  با  ماینر  بسته  هزار 
تن در ردیف تعرفه۸4۷۱9۰۲۰ وارد کشور 
ارزش  اینکه  اعالم  با  ارونقی  است.  شده 
میلیون   ۱۰.۲ حدود  شده  وارد  ماینرهای 
ماینرها  این   که  گفت  است،  بوده  دالر 
عمدتا از کشور چین وارد و با ارز نیمایی 
از طریق حواله ارزی و بعضا برات تامین 
ارز شده و دارای ثبت سفارش و کد تایید 
منشا ارز است. او همچنین ارزش گمرکی 
واردات این ماینرها را حدود 4۳ میلیارد 

اعالم کرد. تومان 
معاون  سوی  از  اعالمی  این گزارش  اما   
و  است  تامل  قابل  ایران  گمرک  فنی 
تمامی  آمار  معنی  به  رسد  می  نظر  به 
رسمی  مبادی  از  حتی  وارداتی  ماینرهای 
تعیین  چرا که  نباشد،  اخیر  چند سال  در 
دستگاه های  برای  خاص  تعرفه  ردیف 
نداشته  زیادی  عمر  ارزها  رمز  استخراج 
این  است.  اخیر  سال  یک  به  محدود  و 
سال  اواسط  در  دولت  است که  حالی  در 
۱۳9۸ بعد از اما و اگرهایی که در رابطه با 
برای  مجوز  و صدور  بیت کوین  استخراج 
ایران وجود داشت، طی مصوبه ای  آن در 
پردازشی  های   فرآورده  استخراج  با 
به  را  آن  و  موافقت کرد  شده  رمزنگاری 
اخذ  با  و  صنعتی  فعالیت  یک  عنوان 
بود  دانسته  مجاز  صمت  وزارت  از  مجوز 
و تا آن زمان هنوز واردات رسمی ماینرها 
طبق  سویی  از  نداشت.  مشخصی  شکل 
۱۳9۷ و مصوبه  بخشنامه صادره در سال 
فهرست  سال،  همان  در  وزیران  هیات 
۳۲4۳ ردیف تعرفه های کاالیی مشخص 
آزاد  مناطق  به  کاالها  این  ورود  که  شد 
نیاز  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی   – تجاری 
صمت  وزارت  از  سفارش  ثبت  مجوز  به 
این اساس گمرکات ورودی  بر  نداشت و 
جمله  از  تعرفه ها   ردیف  این  از  نیز 
ماینرها  که   ۸4۷۱9۰9۰ تعرفه  ردیف 
هنگام  در  شد،  می  طبقه بندی  آن  در 
آزاد،  و  ویژه  مناطق  به  خارجی  ترانزیت 
این  بر  نمی کردند،  مطالبه  سفارش  ثبت 
اساس تا پایان سال  ۱۳9۸ دستگاه های 

نداشت. مشخصی  تعرفه  ردیف  ماینر 
تعیین  به  دست  ایران  ادامه گمرک  در   
و  زد  ماینرها  برای  تعرفه مشخص  ردیف 
از آن پس این دستگاه ها با ردیف تعرفه 
و گمرک  شد  ثبت   ۸4۷۱9۰۲۰ انحصاری 
ماخذ  با  ماینرها  واردات  که  کرد  مقرر 
حقوق ورودی پنج درصد است و مشمول 
مصوبات  و  وزیران  هیات  مصوبه  مفاد 
ثبت  به  نیاز  عدم  برای  آن  اصالحی 
سفارش برای ورود به مناطق ویژه و آزاد 
ترانزیت  سال گذشته  از  بنابراین  نیست، 
ثبت  مشمول  نیز  آزاد  مناطق  در  ماینرها 

شد. سفارش 
سال  چند  در  اینکه  اوصاف  این  با 
ورودی  مبادی  از  ماینر  میزان  چه  اخیر 
غیر رسمی  صورت  به  میزان  چه  و  رسمی 
تعرفه  ردیف  اعالم  از  قبل  یا  شده  وارد 
دستگاه ها  این  ماینرها،  برای  مشخص 
چه  به  بندی  طبقه  های  ردیف  قالب  در 
دارد.  قرار  ابهام  در  داشته  واردات  میزان 
قطعی های  جریان  در  و  اخیر  روزهای  در 
برق، استخراج بیت کوین و مصرف قابل 
اصلی  عوامل  از  زمینه،  این  در  برق  توجه 

است. شده  اعالم  قطعی ها 

 کلیات وام اجاره 
تصویب شد

کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن 
رسیده  تصویب  به  کرونا  ملی  ستاد  در 
پرداخت  طرح  ایسنا،  گزارش  به  است. 
از  به عنوان یکی  تسهیالت ودیعه مسکن 
برنامه های ستاد ملی کرونا در سال ۱۳99 
نام  ثبت  هزار   9۲۰ از  که  رسید  اجرا  به 
۳۳۲ هزار نفر مدارک خود را تکمیل و به 
نظام بانکی معرفی شدند. از این تعداد تا 
اواسط فروردین ماه امسال ۲۲۳ هزار نفر 

دریافت کردند. را  خود  تسهیالت 
ودیعه  وام  پرداخت  همچنین  دولت 
اقشار  به  کمک  منظور  به  را  مسکن 
اجاره نشین به تصویب رساند که در تهران 
بزرگ  شهرهای  در  تومان،  میلیون   5۰
 ۱5 شهرها  سایر  در  و  تومان  میلیون   ۳۰
آنطور  نیز  امسال  بود.  تومان  میلیون 
کلیات  داده  خبر  راه و شهرسازی  وزیر  که 
در  مسکن  ودیعه  وام  تداوم  و  افزایش 
ستاد ملی کرونا تصویب شده که جزئیات 

می شود. اعالم  آن 

»یکی از شاخص های توسعه یافتگی میزان 
صحبت های  این  است«  بیمه  پوشش 
بیمه  صندوق  مدیرعامل  شیرکانی،  علی 
عشایر  و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی 
سالگرد  مناسبت  به  خبری  نشست  در 
پاسخ  در  او  است  صندوق  این  تاسیس 
صندوق  این  اینکه  مورد  در  »پیام ما« 
دارد  پایدار  توسعه  برابر  در  رویکردی  چه 
توضیح  بیمه  و  توسعه  رابطه  بر  تاکید  با 
صندوق  ساختار  کل  وجود  اصل  داد:»در 
برای  عشایر  و  روستاییان  بیمه کشاورزان، 

است.« پایدار  توسعه 
هرگز  خاطر  همین  به  داد:»  ادامه  او 
چارچوب  به  را  صندوق  این  فعالیت های 
به  ما  نگاه  چون  نکردیم  محدود  بودجه 
سقف  از  سال  هر  است.  روستا  پایداری 
درصد   ۱۰۰ از  بیش  و  فراتررفته ایم  بودجه 
خاطر  به  را  بیمه  پوشش  مصوب،  میزان 

داده ایم.« افزایش  پایدار  توسعه 
شعارش  که  گفت:»کشوری  شیرکانی 
غذایی  و  مرزی  امنیت  به  است  استقالل 
برای  که  دارد  نیاز  زیست  محیط  حفظ  و 
پایدار  روستا  نیازمندیم  موارد  این  حفظ 
رایج  الگوهای  از  خاطر  همین  به  بماند. 
بودجه  از  فراتر  شدیم  خارج  صندوق ها 
افزایش  سمت  به  و  حرکت کردیم  دولت 
اندازه  از  بیشتر  بتوانیم  تا  رفتیم  درآمد 
سال  هر  در  را  بیمه  پوشش  شده  تعیین 
سال  ما  در آمد  نمونه  برای  دهیم  افزایش 
برابر   ۳ و   پیش بینی ها  از  بیشتر  گذشته 

بود.«  9۸ سال  درآمد 
راستای  در  شده  انجام  اقدام  دیگر  او   
 4۰۰ و  میلیون   ۱ »طرح  را  پایدار  توسعه 
 »۱4۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه در سال 
عنوان کرد. در این طرح قرار است در سال 
نفر روستایی  4۰۰ هزار  ۱4۰۰، یک میلیون 
بیمه  پوشش  بیمه تحت  فاقد  و عشایری 
در  طرح  این  بودجه  ردیف  بگیرند.  قرار 
قانون بودجه تصویب شده است اما هنوز 
در  شیرکانی  است.  نکرده  پیدا  تخصیص 
نیازمند  گروه های  کرد:»  اظهار  این باره 
و  هستند  سطح  چند  جامعه  در  حمایت 
از سطحی شروع می شوند که گرسنه اند و 
به  لوکس  از خدمات  یکی  آنها  برای  بیمه 
هستند  آن کسانی  از  بعد  می آید.  حساب 
که با بیمه قابلیت توانمندسازی برای آنها 
هزار   4۰۰ و  میلیون   ۱ طرح  و  دارد  وجود 
بیمه  اگرچه  واقع  در  آنهاست.  برای  نفر 
ما  اما  دارد  فراگیری  اجتماعی  تامین 
این گروه های  هستیم که  حمایتی  نهادی 
قرار  هدف  مورد  را  جامعه  در  خاص 
بیمه شدن  توانایی  و کسانی که  می دهیم 
برای  و  توانمند می کنیم  و  بیمه  ندارند،  را 

کنیم.« ایجاد  افزوده  ارزش  آنها 
روستاییان  از  تعداد  چه  اینکه  مورد  در  او 
توانایی  اما  بیمه هستند  متقاضی دریافت 
 ۲ ندارند گفت:»حدود  بیمه  حق  پرداخت 
و   ۱ در دهک های  نفر  4۰۰ هزار  و  میلیون 
فاقد  شهرستان ها  و  روستا  ساکن  و۳   ۲

هستند.« بیمه 

 کارگزارانی که زنان را بیمه کنند 
می گیرند بیشتری  مشوق 

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیرعامل   
پاسخ  در  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
این  سیاست های  مورد  در  »پیام ما«  به 
بیمه  پوشش  گسترش  زمینه  در  صندوق 
توضیح  عشایر  و  روستایی  زنان  میان  در 
روستایی  زنان  فعالیت های  داد:»نقش 
راستای  در  ما  است.  مهم  بسیار  کشور  در 
زنان  میان  در  بیمه  پوشش  افزایش 
کارگزارانی  کرده ایم.  ایجاد  را  مشوق هایی 
که زنان را بیمه کنند مشوق مالی بیشتری 

در قرارداد بیمه زنان خواهند داشت. نقش 
پشتیبانی،  و  کشاورزی  در  روستایی  زنان 
صندوق  سیاست  و  است  تاثیرگذار  بسیار 
بر افزایش پوشش بیمه برای زنان است.«
برخی  که  زمانی  حتی  داد:»  ادامه  او 
صندوق  از  آنها  دریافتی  می گویند  افراد 
را  زندگی  و کفاف  است  خانواده کم  برای 
نمی دهد، ما آنها را تشویق می کنیم که زن 
و شوهر در یک خانواده، هر دو بیمه شوند 
هم  آنها  مستمری  صورت  این  در  چرا که 
افزایش پیدا می کند. در طرح یک میلیون 
سرپرست  زنان  برای  هم  نفر  هزار   4۰۰

هم  هستند  بیمه  فاقد  روستایی که  خانوار 
است.« شده  تعریف  ویژه ای  شرایط 

شیرکانی تعداد زنان بیمه شده در صندوق 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را 
4۸9 هزار نفر اعالم کرد که حدود ۲5 درصد 

کل بیمه شدگان را تشکیل می دهند.
صندوق  ا  اعضای  مجموع  است،  گفتنی 
است  نفر  هزار   ۱۰۰ و  میلیون  دو  از  بیش 
که  که حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار، بیمه 

هستند. فعال  شده 
شیرکانی گفت: »تعداد زنان بیمه شده در 
صندوق به نسبت خوب است. ما در کشور 
یک  حتی  که  داریم  حمایتی  صندوق های 

نداده اند.« قرار  را هم تحت پوشش  زن 

 طرح حمایتی برای 
خشکسالی خسارت دیدگان 

خبری  نشست  دیگر  بخش  در  شیرکانی 
صندوق  حمایتی  برنامه های  مورد  در 
از  آسیب دیده  عشایر  و  روستاییان  برای 
خشکسالی، اظهار کرد:» در تالشیم بتوانیم 
افراد  این  برای  بیمه ای  تخفیف  و  هزینه 
برخورده ایم  مشکل  به  اجرا  در  اما  بگیریم 
خسارات خشکسالی  و  چرا که خشکسالی 
یکسان  و  ندارد  وجود  استان  یک  همه  در 
یک  نقاط  برخی  فقط  واقع  در  نیست. 
شناسایی  برای  ما  هستند.  درگیر  استان 
وزارت کشور  و  نداریم  قابلیت  مناطق  این 
اعالم  ما  به  و  را مشخص  مناطق  این  باید 

» کند.
پیشنهاد  را  طرحی  داد:»بنابراین  ادامه  او 
با  و  باشد  نداشته  مالی  بار  که  دادیم 
تصویب هیات امنا صندوق یا شورای عالی 
اساس  این  بر  شود.  اجرایی  بتواند  رفاه 
کسانی که با این مشکل درگیرند می توانند 
استفاده  بیمه  حق  یکساله  وقفه  فرصت  از 

بخرند.« را  وقفه  این  آن  از  بعد  و  کنند 
دریافتی  متوسط  ادامه   در  شیرکانی   
اعالم کرد.  تومان  هزار   ۷۰۰ را  بیمه شدگان 
جای  به  صندوق  این  همچنین گفت که  او 
بنگاه داری سعی کرده است برای درآمدزایی 
این  بر  و  حرکت کند  سهامداری  سمت  به 
اساس در بورس سرمایه گذاری کرده است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان در مورد همسان سازی دریافتی 
همسان   99 سال  »در  گفت:  بازنشستگان 
سازی میزان مستمری میان بازنششستگان 
جدید  طرح  در  اما  شد  اجرا  سال ها  همه 
پیشنهاد ما این است که میزان دریافتی بر 
اساس رتبه بندی باشد و کسانی که در یک 
گرید قرار دارند، در هر سالی که بازنشسته 

بگیرند.« یکسانی  دریافتی  باشند  شده 

دانشگاهی  متخصصان  از  | جمعی  پیام ما 
کشور  زیستی  محیط  مدنی  کنشگران  و 
خود  پیشنهادات  و  مطالبات  نامه ای  در 
مطرح  آینده  رئیس جمهور  به  خطاب  را 
وظایف  خصوص  در  نامه  کردند.این 
شده  منتشر  زمانی  در  جمهوری  ریاست 
وضعیت  در  زیست  محیط  که  است 
شکننده ای قرار دارد، حقابه برخی تاالب ها 
است،  نشده  داده  ارومیه  دریاچه  مانند 
خشکسالی به زیستگاه ها و حیات وحش 
جنگل ها  در  آتش سوزی  و  رسانده  آسیب 
آغاز شده  از سال های قبل  و مراتع زودتر 
دولت ها  تصمیم  به  آنها  با  مقابله  و  است 

دارد.  بسیاری  وابستگی 
نهادی  است:»وظیفه  آمده  نامه  این  در 
مقام عالی ریاست جمهوری، اجرای قانون 
بر  عالوه  آن  در  که  است.  کشور  اساسی 
توجه به امور مهم دیگر، در اصول 45،4۸ و 
5۰ قانون اساسی توجه به حفاظت محیط 
است.«  گرفته  قرار  تاکید  مورد  زیست 
است:  آمده  نیز  نامه  این  دیگر  بخش  در 
محترم  نامزدهای  که  نیست  »تردیدی 
توجه  با  جمهوری  ریاست  آتی  انتخابات 
مردم،  متعدد  و  انباشت شده  مطالبات  به 

معیشتی  امور  و  اقتصادی  حاد  شرایط 
به  انتخاب شدن  کنونی جامعه، در صورت 
درستی بخش اعظم برنامه های کاری خود 
اولویت های  اصلی ترین  با  هم سویی  در  را 
و  کارآفرینی  از  مانع زدایی  به  حاضر  حال 
رفع  و  متوازن  توسعه  به  تولید،  تسهیل 
ملت  اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت 

داشت.  خواهند  معطوف  عزیزمان 
گنجینه  مد نظر،  توسعه  می رود،  انتظار 
بی جایگزین محیط زیست شکننده و بسیار 
تهدیدهای  با  که  را  کشورمان  آسیب پذیر 
)آب،  زیستی  محیط  و  اقلیمی  متعدد 
پایداری  خشکسالی،  خاک،  فرسایش 
غذایی،  و کیفی  امنیت کمی  و  کشاورزی 
تاالب ها، ریزگردها، کوه تراشی، جنگل تراشی 
و... و رنج مضاعف از پدیده گرمایش جهانی 
در منطقه غرب آسیا( روبه رو بوده و پیوسته 
برای بقا و حیات طیبه شهروندان این مرز و 
بوم دست و پنجه نرم می کند، هزینه نکند.
 زیرا محیط زیست از اصلی ترین پایه های 
توسعه و زادگاه و جایگاه پایدار هر توسعه 
انگاشتن  بی اهمیت  است.  قدرتمند 
و  توسعه  توقف  با  مترادف  زیست  محیط 
ناپایداری سرزمین، به خصوص بخش های 

فرزندان  نسل حاضر،  برای  آن  آسیب پذیر 
است.« ما  سرزمین  آتی  نسل های  و  ما 

انتخاباتی  نامزدهای  از  نامه  این  در 
این  در  را  خود  برنامه  تا  شده  خواسته 
زمینه در اختیار افکار عمومی قرار دهند و 
حقوق  حسب  بر  جمع  »این  است:  آمده 
قانون  در  تصریح  به  که  خود  شهروندی 
نیز  و  گرفته  قرار  التفات  مورد  اساسی 
مسئولیت  و  جمعی  رسالت  ادای  پی  در 
زیست،  محیط  به داشت  و  پاسداشت 
بر  محترم،  نامزدان  دادن  قرار  خطاب  با 
و  عزیزان  آن  اهتمام  میزان  است که  آن 
و  طبیعت  پایداری  به  پایبندی شان  نیز 
ارزیابی  را  کشور  زیست  محیط  سالمت 
که  سیاست هایی  راستای  در  و  کنند 
نیازهای  اصلی ترین  به  پاسخ  عین  در 
احساس  با  مردم،  معیشتی  و  اقتصادی 
مسئولیت به جای ترویج درد زدایی کوتاه 
هزینه  به  متکی  رانت های  توزیع  و  مدت 
توزیع  مانند  طبیعی  و  ملی  منابع  کرد 
که  کشاورزانی  برای  زمین  برنامه  بی 
در  بعضا  را  محصوالتشان  نیز  اکنون  هم 
مزرعه به خاک می سپارند و با دردمندانه 
می فروشند  دالالن  به  بخس  ثمن  به 

با  که  معادنی  رویه  بی  واگذاری  نیز  و 
برای  زیستی  محیط  گزاف  هزینه  ایجاد 
بدون  را  خام  محصوالت  سرزمین،  این 
کشورهای  به  ارزش  زنجیره  استحصال 
زمانی  بازه  به  دیگر می فروشند، مسئوالنه 
ساله  هشت  یا  سال  چهار  از  طوالنی تر 
طریق  از  می اندیشند،  جمهوری  ریاست 
مثبت  و کنشگری  عمومی  رسانی  آگاهی 
کند.« عمل  خود  اجتماعی  مسئولیت  به 

خواسته  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
به  زیست  محیط  حوزه  صاحب نظران  این 
»خواسته  است:  شده  مطرح  شکل  این 

مشخص ما آشنایی و آگاهی از برنامه های 
ریاست  محترم  نامزدهای  از  یک  هر 
تحقق  و  کردن  عملیاتی  برای  جمهوری 
صدراالشاره  مشی های  خط  و  سیاست ها 
در اسناد باالدستی نظام مقدس جمهوری 
مناظرات  و  سخنرانی ها  در  است  اسالمی 
از  یک  هر  انتخاباتی  برنامه های  دیگر  و 
و  شفاف  بیان  شاهد  محترم،  نامزدهای 
برنامه دقیق آنها باشیم« مجید شفیع پور، 
ابوالفضل  فتوره چی،  مهدی  طاهری،  بهرام 
جمله  از  آذری  رئوف  و  میرقاسمی 

هستند. نامه  این  امضا کنندگان 

جمعی از متخصصان و کنشگران محیط زیست در نامه ای مطرح کردند:

نامزدهای انتخابات برای محیط زیست برنامه بدهند 

محیط زیست

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به ارتباط مستقیم میان ضریب نفوذ بیمه و توسعه پایدار در 
یک جامعه، بر تاثیر بیمه بر پایداری روستاها و در نتیجه حفظ محیط زیست، امنیت غذایی و مرزی کشور تاکید کرد. او همچنین از 

طرح های حمایتی برای کمک به روستاییان و عشایر خسارت دیده به دلیل خشکسالی خبر داد.
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اقتصادی  کمیته  رئیس  میرلوحی،  محمود 
به کار  آغاز  ابتدای  از  تهران که  شورای شهر 
شورای پنجم پیگیر گزارش تحقیق و تفحص 
ابتدای  در  دیروز  بود،  رساتجارت  شرکت 
تهران گزارش کمیسیون  جلسه شورای شهر 
به  جوابیه  نوعی  به  که  نظارت  و  حقوقی 
او  کرد.  قرائت  را  بود  فرمانداری  اعتراض 
زحمت  تحقیق و تفحص  گزارش  گفت:  
شورای پنجم بود و بخشی از اشکاالت دوره 
کارشناسی  و  فنی  حقوقی،  زبان  با  را  قبل 
مسئوالنه  شورا  حقیقت  در  و  کرد  مطرح 
این کار را به نتیجه رساند. گفته می شد در 
شکل گیری  حال  در  جریاناتی  فرمانداری 
هستم  تطبیق  هیات  عضو  نیز  من  و  است 
اما هیچ مطلبی مطرح نشد اما یک مرتبه با 
نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که شخصا 

است. مغایر  این گزارش  اعالم کردند 
او با اشاره به یکی از ایرادات فرمانداری که 
گفته شده، از مدیران قبلی برای تهیه گزارش 
تطبیق  هیات  در  تاکید کرد:  نشده،  دعوت 
موافقان  باشد  مطرح  مهمی  موضوع  هرجا 
و مخالفان حضور پیدا می کنند و ما از افراد 
است.  موجود  دعوتنامه ها  و  کردیم  دعوت 
و  دعوت کردیم  افراد  از  نیز  دوم  تحقیق  در 
بلکه  نداند  تطبیق  هیات  به  را  خود  پاسخ 

برای آقای هاشمی ارسال کردند و امضاهای 
است. موجود  پاسخ 

گفت:  بودجه  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
اعالم کردند که ۱5  برای مثال در یک مورد 
ماه  دو  از  بعد  ما  و  دهید  وقت  ما  به  روز 
گزارش را قرائت کردیم. لذا مستحضر باشید 
االن  و  قبلی دعوت کردیم  مدیران  از  ما  که 
برای گزارش  بهانه ها  تا  می کنیم  دعوت  نیز 

نشود. مطرح  دوم 
میرلوحی افزود: حتی مدیر کل حقوقی چند 
صفحه گزارش برای آقای هاشمی فرستادند 
و من بالفاصله زنگ زدم به ایشان اما گفتند 
وقت ندارند و مشغول انتخابات هستند. ما 
مشکلی نداریم که حرف دیگران را بشنویم.

به گفته او کمیسیون نظارت و حقوقی نامه ای 
در  قانون گذار  است  آمده  آن  در  نوشته که 
ماده ۸۱ شوراها اعالم کرده است در صورتی 
برسد  شهر  شورای  تصویب  به  گزارش  که 
درخواست  و  احراز  تخلف  آن گزارش  در  و 
رئیس  توسط  متخلف  باشد  شده  تعقیب 
شورای شهر به قوه قضائیه و یا مرجع رسمی 
اداری معرفی می شود  تخلفات  به  رسیدگی 
تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و 

منعکس کند. اسالمی  به شورای  را  نتیجه 
موضوع گزارش  اینکه  بر  تاکید  با  میرلوحی 

بنابراین  تاکید کرد:  ندارد  مصوبه  به  نیازی 
نیاز به  موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که 
تطبیق  هیات  از سوی  تایید  یا  و  ایراد  ذکر 
داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر شده 
گزارش  شهر  شورای  اعضای  اگر  که  است 
است  موظف  شورا  رئیس  کنند  تصویب  را 
متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی صالح 
صادر  حکم  ما  معرفی کند.  رسیدگی  جهت 
ما  براساس گزارش  اعالم کردیم  و  نکردیم 
این اشکاالت وجود دارد و قوه قضائیه مرجع 

است.   رسیدگی 
که  سوال  این  طرح  با  او  ایلنا،  گزارش  به 
را  دستور  این  اساسی  چه  بر  فرمانداری 
می دهد؟ گفت: براساس این ماده قانون گذار 
قید  مراجع  سایر  به  گزارش  ارسال  جهت 
به  بنابراین  است،  ندانسته  الزم  را  دیگری 
البته  که  تطبیق  محترم  هیات  نظر  اظهار 
هیات فرض کرد چرا  نظر  اظهار  را  آن  نباید 
اشکال مطرح  و  است  نداشته  که جلسه ای 

است.
افزود:  حقوقی  و  نظارت  کمیسیون  عضو 
اصل  با  مغایر  فرمانداری  ایراد  این  ضمنا 
می دارد  مقرر  که  است  اساسی  قانون   ۳4
حقیقی  شخص  هر  مسلم  حق  دادخواهی 
که  آنجایی  از  نتیجه  در  است.  حقوقی  و 

صورت  نیز  قانونی  مهلت  از  خارج  اعتراض 
خارج  فرماندار  نظر  اظهار  لذا  است  گرفته 
از  خارج  الذکر  فوق  دالیل  بنابر  و  مهلت  از 

است. قانونی  وجاهت 

اعتراضات دومینویی
عضو  دیگر  به  نوبت  میرلوحی  از  پس 
درباره  رسید که  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
رسولی  حسن  دهد.  تذکر  فرمانداری  پاسخ 
گفت که فرماندار نمی تواند به مسئوالن سابق 
شهرداری احساس کفالت کند. او تاکید کرد: 
شوراهاست.  قانون   ۸۱ ماده  ذیل  من  تذکر 
تذکر من دو جهت شکلی و محتوایی دارد. 
ارسال  به  نیازی  اساسا  شکلی،  جهت  از 
نیست  تطبیق  هیات  به  گزارشاتی  چنین 
آتش سوزی کلینیک سینا  مورد  در  ما  مگر 
تطبیق کردیم  هیات  تقدیم  را  این گزارش 
خوب گزارش  ما  بدهد که  تشخیص  او  که 
حوزه  در  فرض کنید  یا  نه.  یا  تهیه کردیم 
تشکیل  شورا گروه  بیفتد  اتفاقی  حمل و نقل 
نتایج  اگر  می کند.  تهیه  و گزارش  می دهد 
خود  اختیارات  حیطه  در  تحقیق و تفحص 
باشد، ورود پیدا می کند در غیر این صورت  
و در زمانی که تقصیری صورت گرفته باشد 
باشد  حقوقی  و  کیفری  جنبه های  واجد  و 
تصرفی  و  دخل  بدون  را  این گزارش  طبعا 
به مراکز قضایی ارجاع می دهد. لذا اساسا 
نیازی به ارجاع این مصوبه به هیات تطبیق 

است. نبوده 
او افزود: در بحث محتوایی اجازه دهید من 
اصل حرف نامه فرماندار را بخوانم. در متن 
نامه فرمانداری آمده است: چنانچه شهردار 
یا مسئوالن شهرداری مورد تحقیق و تفحص 
تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط 
بایستی  باشد،  آنها  مسئولیت  دوران  به 
مدارک جهت  و  اسناد  به  دسترسی  امکان 
و شورا مکلف  فراهم شود  آنها  پاسخگویی 

به همکاری است.
غیب  علم  فرماندار  آقای  داد:  ادامه  رسولی 
دارند؟ از کجا می دانند هیات تحقیق و تفحص 
  ۸۱ ماده  ذیل   ۳ تبصره  این  شورا  منتخب 
این  می دانند  کجا  از  است؟  نکرده  لحاظ  را 
در  فرض کنیم  است؟  نشده  فراهم  امکان 
این غفلت صورت گرفته متهمان و مخاطبان 
سابق  مدیران  و  سابق  شهردار  که  گزارش 
هیات  و  رئیس  به  موقع  به  باید  هستند 
اساس  بر  و  می کردند  مراجعه  شورا  رئیسه 
این تبصره می گفتند که ما ذی حقیم و باید 
قانونی  ماده  کدام  بگیریم.  قرار  جریان  در 
به فرماندار که مقام عالی دولت است و در 
فضایی که همه ارکان نظام یک صدا درباره 
فساد بسیج شدند و مبارزه با فساد، کلیدواژه 
شعارهای داوطلبان استقرار در پاستور است، 
از  نیابت  به  است که   داده  اجازه ای  چنین 
کسانی که او فرض کرده است شرایطی برای 
آنها فراهم نشده است، اعتراض کند؟ لذا  به 
فرماندار  اعتراض  محتوایی  و  شکلی  لحاظ 

نیست. وارد 
زهرا صدراعظم نوری، دیگر عضو شورای شهر 
بود که پس از رسولی میکروفون خود را باز 
کرد و در قالب تذکر اعتراض خود را به نامه 
تصمیمات  که  گفت  او  کرد،  اعالم  فرماندار 
شورا  وهن  باعث  جدید  دوره  در  فرمانداری 
نحوه  شورا  پنجم  دوره  در  است:  شده 
شورای  با  تهران  فرمانداری  که  برخوردی 
و  شده  شورا  وهن  موجب  است  کرده  شهر 
فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده 
است. هیات تطبیق براساس قانون مرجعی 
است که مصوبات شورا را با قوانین باالدست 
صورت عدم  در  و  می دهد  قرار  بررسی  مورد 
به  آنرا  می تواند  باالدست  قوانین  با  تطبیق 

بازگرداند و درخواست اصالح مصوبات  شورا 
باشد. داشته  را 

مردم  نماینده های  عنوان  به  داد:  ادامه  او 
و  دولتی  دستگاه های  همه  از  را  انتظار  این 
فساد  رانت،  با  مقابله  در  داریم که  عمومی 
را  مبارزه  پرچم  و  ایستادگی کنند  تخلف  و 
است  شده  شرایطی  چه  گیرند.  دست  به 
امروز که هرکسی با فساد می جنگد او متهم 

می شود؟

انتقاد از رفتار هیات رئیسه شورا
اعتراض  با  ادامه  در  نیز  نظری  حجت 
ارسال  بر  مبنی  شورا  رئیسه  هیات  رویه  به 
گفت:  فرمانداری  تطبیق  هیات  به  گزارش 
برای  را  گزارش  این  نباید  رئیسه  هیات 
هیات تطبیق ارسال می کرد و حاال که ارسال 
قرار می داد چرا  در دستور  را  آن  نباید  کرده 
مصوبات  مانند  تحقیق و تفحص  گزارش  که 
نیست و رایی که صحن شورا داده است رای 
مبنی بر صحت سنجی فرایند تحقیق و تفحص 

است. بوده  آن  با  موافقت  و 
بهتر  نیز گفت که  بهرام  نژاد  او زهرا  از  پس 
قوه  رئیس  به  را  گزارش  شورا  رئیس  بود 
قضائیه می داد. او گفت: مطابق قانون رئیس 
تحقیق و تفحص  داشت گزارش  وظیفه  شورا 
قوه  رئیس  و  دهد  ارجاع  قضائیه  قوه  به  را 
بنابه صالحدید نتیجه تحقیق و تفحص  را به 

ارجاع کنند. محاکم 
هیات  نامه  به  نیازی  کرد:  تاکید  او 
رئیس  نیست  فرمانداری  تحقیق و تفحص 
شورا باید نتیجه به رئیس قوه قضائیه ارائه 

می داد.

نامه فرماندار موضوعیت ندارد
پس از نژاد بهرام، علی اعطا، سخنگوی 
روند  تحقیق و تفحص،  روند  گفت:  نیز  شورا 
ماده  در  خاص  طور  به  و  است  مشخصی 
شهر  شورای  است که  شده  ذکر  قانون   ۸۱
می تواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی 
می تواند  شهر  شورای  افزود:  او  ارائه کند.  
درخواست تعقیب ارائه دهد و متخلفی که در 
گزارش احراز شده است توسط رئیس شورا 
به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات 

شود.  معرفی  اداری 
بالموضوع  نامه  این  اینکه  بر  تاکید  با  اعطا 
است، خطاب به رئیس شورا گفت که بررسی 
باید  شورا  و  ندارد  موضوعیت  فرماندار  نامه 
محسن  آخر  در  اما  کند.  اصرار  خود  نظر  بر 
به  نیز  تهران  شهر  شورای  رئیس  هاشمی، 
عدم  بر  مبنی  شورا  اعضای  انتقاد  و  گالیه 
به  آن  ارسال  و  قضائیه  قوه  به  نامه  ارسال 
کرد  اعالم  او  داد.  توضیحاتی  فرمانداری 
فرمانداری  برای  شهر  شورای  مصوبات  که 
نیست  دلیل  این  به  این  و  می شود  ارسال 
نباید  و  بدهند  نظر  آن  برای  باید  حتما  که 
خرده بگیرید که چرا هیات رئیسه آن را به 
مصوبه  ما  است.  ارسال کرده  تطبیق  هیات 
را  نداشتیم و نمی خواستیم آن  محرمانه که 
در کشو نگه داریم و درنتیجه متن آن باید 
شد.  انجام  این کار  و  می رسید  مقامات  به 
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هدف 
پول هایی  بازگشت  این گزارش  از  ما  اصلی 
شهرداری  به  تجارت  رسا  توسط  که  است 
بحث های  امروز  نشده، گفت:  داده  برگشت 
خوبی شد و نظر مجموع اعضا این است که 
مسیر  و  نکنیم  اعتراضی  موضوع  به  نسبت 
که  است  این  دیگر  نظر  شود.  طی  قانونی 
با توجه به دالیل اعضا این نامه را رد کنیم.

مجموع  داد که  پیشنهاد  نهایت  در  هاشمی 
نظرات اعضا طی نامه ای به فرمانداری ارسال 
شود که اعضای شورا پیشنهاد او را پذیرفتند.

فرماندار تهران گزارش تحقیق و تفحص از رسا تجارت را مغایر با قانون دانسته است

انتقاد شورای شهرتهران از فرماندار
رسولی، عضو شورای شهر تهران: فرماندار نمی تواند به مسئوالن سابق شهرداری احساس کفالت کند

شیوع بیماری
 »ام اس« در شهرهای ایران 

افزایش پیدا کرده است
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بیماری های 
اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت 
در حوزه بیماری ام اس، گفت: طی دهه های 
کشور  در  ام اس  بیماری  شیوع  اخیر 
به خصوص در مناطق شهری افزایش یافته 

است.
وضعیت  به  اشاره  با  شادنوش  مهدی  دکتر 
بیماران ام اس در کشور، به ایسنا گفت: بر 
بیماران  سامانه  در  شده  ثبت  آمار  اساس 
تا  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت  خاص 
امروز تعداد ۷۰۰۰۰ بیمار مبتال به ام اس در 

است. شده  برآورد  کشور 
ام اس  بیماری  شیوع  اینکه  بیان  با  او 
همچنان با نسبتی ۲.5 برابری در زنان بیش 
از مردان بوده و بیشتر در سنین ۲۰ تا 45 
سال است، گفت: متوسط شیوع این بیماری 
بر اساس آمارهای جهانی به میزان ۱۱۲ نفر 
به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و میزان 
نفر  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به  نیز 5.۲   آن  بروز 
جمعیت است. البته این نسبت در کشورهای 

است. متفاوت  مختلف 
شادنوش ادامه داد: در ایران نیز شیوع ام اس 
نفر  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به  بیمار   ۸۷ معادل 
جمعیت بوده و کشورمان از نظر شیوع ام اس 
محسوب  باال  شیوع  با  کشورهای  شمار  در 
می شود. در عین حال باید توجه کرد که طی 
دهه های اخیر شیوع بیماری ام اس در کشور 
به خصوص در مناطق شهری افزایش یافته 
است. این مسئله اهمیت تشخیص و کنترل 
بیماری در جوانان و میانساالن را با توجه به 
شیوع متوسط تا باالی این بیماری در کشور 

نشان می دهد.
درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  بیماری های 
به طور متوسط ساالنه حدود  5 هزار بیمار 
افزوده  کشور  در  مبتالیان  جمعیت  به 
سال  از  بیماری  این  کرد:  اظهار  می شود، 
۱۳۸4 در کشور در زمره بیماری های خاص 
گرفته  قرار  بهداشت  وزارت  حمایت  مورد  و 
این  از  حمایت  برای  متعددی  اقدامات  و 
که  طوری  به  است.  شده  انجام  بیماران 
بیماران  سرشماری  و  رجیستری  سامانه 
همچنین  شد.  راه اندازی  کشور  در  ام اس 
تشکیل کمیته علمی مشورتی برای ترسیم 
سیاست های کلی در امر تشخیص و درمان 
و توانبخشی بیماران و همچنین کمیته های 
و  بیماری  تایید  جهت  دانشگاهی  اس  ام 
رسیدگی به موضوعات در سطح هر دانشگاه 
علوم پزشکی یکی دیگر از اقدامات مربوط 
به حوزه بیماران ام اس بوده است. شادنوش 
درباره وضعیت واکسیناسیون بیماران ام اس 
سهمیه  تخصیص  گفت:  نیز  کرونا  علیه 
تهران  در  اس  ام  بیماران  به  واکسن کرونا 
دستورالعمل های  اساس  بر  شهرها  و کلیه 
ابالغی و همکاری انجمن های حمایتی این 
بهداشت  و  درمان  معاونت های  با  بیماران 
دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده و در 
بیماران و  اولویت بندی و فراخوان  خصوص 
هدایت شان به سمت مراکز منتخب تزریق 
واکسن نیز اقدامات الزم انجام شده است. 
باید توجه کرد که واکسیناسیون بیماران ام 
اس از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده و  
آمار پوشش واکسیناسیون در این بیماران را 

می کنیم. اعالم  بعدا  نیز 

رسولی، عضو شورای شهر:  
کدام ماده قانونی به فرماندار 
که مقام عالی دولت است و در 
فضایی که همه ارکان نظام یک 
صدا درباره فساد بسیج شدند، 
چنین اجازه ای داده است که  
به نیابت از کسانی که او فرض 
کرده است شرایطی برای آنها 
فراهم نشده است، اعتراض 
کند؟ 

|پیام ما| گزارش پرسروصدای تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از شرکت رساتجارت حاال با مخالفت فرمانداری تهران روبه رو شده است. 
هیات تطبیق فرمانداری تهران به این گزارش اعتراض کرده است. عیسی فرهادی در نامه ای که 4 خردادماه منتشر شده است خطاب به 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نوشته است: »چنانچه شهردار یا مسئوالن شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشند و 
تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آن ها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم شود و 
مسئوالن مکلف به انجام همکاری های الزم در این باشند.« در ادامه این نامه همچنین آمده که باتوجه به اینکه مصوبه مذکور مغایر قانون 
تشخیص داده شده، قابلیت اجرایی ندارد. با این حال اعضای شورای شهر تهران که این گزارش را به نوعی افتخار خود می دانند و هدفشان 

از انتشار این گزارش بازگشت پول به شهرداری تهران بوده، دیروز در صحن شورا به اعتراض فرمانداری اعتراض کردند.
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اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی 

آگهی ابالغ برگ 
تفهیم اتهام به آقای 

رضا خطیب سمنانی   
"نظر به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، برگ 

ابالغ و تفهیم اتهام شماره 3683 مورخ 1400/02/01 مبنی بر 
ابالغ موارد اتهامی به آقای رضا خطیب سمنانی فرزند اسمعیل 

كارمند ادارات مركزی بانك كشاورزی، ابالغ می گردد." 

این آگهی در دو نوبت متوالی در روزنامه كثیراالنتشار درج و به 
نامبرده ابالغ می گردد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج 
این آگهی دفاعیات خود را به دفتر اداره كل امور كاركنان این 

بانك ارسال نماید.
چاپ نوبت اول: 1400/03/10
چاپ نوبت دوم: 1400/03/11

نوبت اول

اداره روابط عمومی  امورمالیاتی شهر واستان تهران شناسه آگهی 1141143  م الف 788

م الف ۷4۱ شناسه آگهی ۱۱۳9۱۶۱

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
   در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدینوسیله برگ دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدام قانونی بعدی را جهت تسویه حساب مالیاتی به عمل آورد،در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی  اقدام خواهد شد.

شماره ردیف
پرونده

نام ونام خانوادگی 
مودی

شماره 
ثبت

شماره  برگ 
دعوت

تاریخ برگ 
درآمدمشمول عملكرد سالمنبع مالیاتیدعوت

مالیات)ریال(
اصل  بدهی 
مالیات)ریال(

واحد 
مالیاتی

نشانی اداره امور وقت رسیدگی
مالیاتی جلسه حل 

اختالف مالیاتی ساعتتاریخ

۱4۰۰/۰5/۱۸- ۱۳9۳۱۶۶9۶۲۳۶۶۲۱55۸۳۰9۳9۱۳5۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی5۷۷۱۱4۰۰/۰۲/۲۶_مصطفی پریدار۱۳54

خ مطهری روبروی خ 
سنایی پ ۲۶9

۱4۰۰/۰5/۲۰- ۱۳9۳۳۲۷۳9۳۶۳4۱۸۳۱۱44۰4۱۸4۱9۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی5۷۸۱۱4۰۰/۰۲/۲۶_محسن چابک۲۶۲9

۱4۰۰/۰5/۲۰- ۱۳9۳۶۳۷۱۲9۶۰۲۰۰۲۲۲۷۱94949۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی5۷۸۲۱4۰۰/۰۲/۲۶_مجتبی محمدپور گوگه۳۷5۳

۱4۰۰/۰5/۲۰-  ۱۳9۳۱۷۱۲۱۳4۶۲9۲۷59۷95۷۸۷۳۱۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی5۸۰5۱4۰۰/۰۲/۲۶_نجیب هللا گوهری4۶۸۲

۱4۰۰/۰4/۰۲-  ۱۳9۳۱4۰49۱4۱۷544۸5۷۳۳۱55۲۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی45۳۶۱4۰۰/۰۲/۱۳_شکوفه اوالد حاجی5۷5۸

۱4۰۰/۰4/۲۶-  ۱۳9۳55554۱۷۸9۰۱۸۷۳45۱۸۶۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی4۶55۱4۰۰/۰۲/۱5_افسانه خندان نسب۶۳۱۱

۷55۰
سید حمیدرضا اشرفی 

رومشه
۱4۰۰/۰4/۰9- ۱۳9۳۱۲5۳۶۲۸۳5۶۲94۳۸۸94۷۸۳۱۶۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی494۰۱4۰۰/۰۲/۱9___

۱4۰۰/۰4/۰9- ۱۳9۳۳۷۱5۱۷۲۸۸۳۰۱۲95۸۲5۳۷۰9۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی49۳4۱4۰۰/۰۲/۱9_سیدمحمدعلی امامی۸54۷

9۳۱5
اصغر مشعشعه 

گوهری
۱4۰۰/۰4/۲۶- ۱۳9۳9۳۶۸4۷4۸۳۳4۳۲۶۸۷۸۷۲۲5۰۳۶4۲۱۳۸:۳۰تراکنش بانکی4۶54۱4۰۰/۰۲/۱5_

آگهی مفقودی
سبز   CG125 شهباز  سیکلت  موتور  سبز  برگ  و  سند 
یشمی مدل 1386 با شماره موتور BFG00719 و شماره 
پالک  شماره  با   125B***NDM  8606673 تنه 
کدملی  شهربابکی  جمالی  سعید  نام  به   642/13421
3149901766 فرزند عبدالحمید مفقود گردیده است و 

می باشد. ساقط  اعتبار  درجه  از 
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افقی
 ۱ - بنده و غالم، زاویه هدف گیری برای 
انکار   - شیطان  اهریمن،   - توپخانه 
الفت،   - لرستان  در  آبشاری   - ناتمام۲ 
خو گرفتن، همنشین جن - كوزه سفالین، 
ظرف شراب - باالی فرنگی، باال به گویش 
عمو سام۳ - همراه خم، همنشین خم 
- زاینده آتش - مقابل گوینده، شنونده4 
- کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای - قطعی  
لوله  خون،  جوی   - آسمان  كرانه   -

نرسیده  میوه كال،   - جزیره   - خونی5 
- ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
مفرد - حرف هشتم التین۶ - باد سرد 
تازی - عدد منفی،  مادر عرب، عزیز   -
جواب سر باال - از شاهان فرانسه ۷ - 
ترتیب، نظم و ترتیب، نظم - رود آرام، 
خم بزرگ - عادت و خو۸ - فیلمی با 
بازی جولیا رابرتز9 - شانه سر، ماهوت 
پاك كن، ابزار آراستن موها - بدنیا آوردن 
و  قدرت  انجام كار،  استعداد  - كارمایه، 
انجام كار۱۰ - دهن کجی  توانائی  نیرو، 

 - آلونك   - ارسکین کالدول  از  اثری   -
 - عکس   - بیزاری۱۱  حرف  تنفر،  کالم 
موجود نامرئی، همنشین انس - فروغ 
و روشنی۱۲ - آژیر - تكرار حرف دوم - 
پرنده دریاچه، معروف است که این پرنده 
تنها می میرد۱۳ - ساخت و ساز - اشك 
طبعش  لطافت  در  ابر،  فرزند  آسمان، 
خالف نیست - سارق و دزد۱4 - تکرار 
حرف - نوبت کاری - وتر کمان، احسنت، 
ابریشم تابیده - همه، آقای آلمانی، همه 
را شامل شود۱5 - نام دخترانه - وحشی، 
حیوان وحشی - کنار - وسیله نخ ریسی، 

اشرافی لقب 

عمودی
۱ - چو وارونه - الیه جوی، الیه سوراخ 
رود   - افزون  زیاد،   - زمین  جو  شده 
فرشته،   - رایانه   از  جزیی   - شمالی۲ 
وجنات،  مفرد   - ای  افسانه  موجود 
بزرگی۳ - برهنه، عریان، همسر اسكارلت 
- کلمه همراهی، آش، حرف مشایعت - 
خواندنی محصلین - ماده ای سمی4 - 
صد و یازده - سبزی ساالد - همنشین 
 - وارونه5  - شی  یزد  سابق  نام  گنده، 
پیروزی، ظفر، سوره چهل و هشتم قرآن 
نشت   - نامه۶  - گذر  ها  منت  - جمع 
درهم - ویرایش - دف وارونه۷ - فیلمی 
پاسخ  قبول كردن،   - داد  هللا  سیف  از 
دادن۸ - رودی در روسیه - راه میانبر، 
طریق کوتاه - افاده، فیس، خود نمایی 
- دیوار کوتاه9 - بله بیگانه، سوره سی و 
ششم، از حروف مقطعه قران - شالوده 

و بنیاد، پایه و مبنا، سنگ آسیاب،حرف 
- كیسه كش  ها  نازی  حرف  هیتلری، 
حمام - از سبزی های معطر۱۰ - سیب 
مازندرانی  - گوارا - همراه مت - ساکن 
محله، شایسته، مقیم۱۱ - لقب پادشاهان 

قالب   - شاه  یعنی  تركی  چینی، كلمه 
تكرار   - زگیل   - امتها   - کوهنوردی۱۲ 
حرف دوم۱۳ - انکراالصوات - از ستاره 
گان سرشناس لیورپول - یکی از القاب 
خون،  انعقاد  ویتامین   - اروپایی۱4 

و  تر   - ته  بی  - گام  جدولی  ویتامین 
نمناک  - استخوان سینه۱5 - بالشتك 
سر شانه لباس - چند خودمانی - زنده 
- ورزش مادر، عدد بهم زدنی - طلیعه 

پیشتاز اعداد، عدد نخستین، عدد 

جدول شماره 2023

تبریز 

محل  احداث  و  شناسایی  از  تبریز  شهردار  قائم مقام 
وسعت  به  زمینی  در  بالصاحب  سگ های  نگهداری 
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  هکتار  پنج 
شهرداری تبریز، رسول موسایی در صحن علنی شورای 
اسالمی شهر تبریز در زمینه برنامه زنده گیری سگ های 
پنج  تبریز محدوده ای  کرد: شهرداری  اظهار  بالصاحب 
نظر  در  صاحب  بال  نگهداری سگ های  برای  هکتاری 
گرفته است؛ این محل قرار است ظرف ۱5 روز آینده 
توسط شهرداری منطقه یک تبریز حصارکشی و امکان 

از آن فراهم شود. بهره برداری 
 او با بیان اینکه سگ ها پس از زنده گیری با داروی 
برنامه  و  می شوند  رهاسازی  محل  این  در  بیهوشی 
عقیم سازی نیز زیر نظر دامپزشک اتفاق می افتد، ادامه 
داد: هم اکنون نیز شهروندان می توانند از محل جدید 
بازدید کنند. تشکل های  نگهداری سگ های بالصاحب 
حیوانات اند،  دوستدار  که  شهروندانی  و  نهاد  مردم 
نگهداری  در  را  شهری  مدیریت  مجموعه  می توانند 

کنند. یاری  بال صاحب  سگ های 
میان  در  معمواًل  کرد:  اضافه  تبریز  شهردار  قائم مقام 
سگ هایی که زنده گیری و نگهداری می شود، نژادهای 

خاصی وجود دارد که می توان در روستاها و باغ ها به 
شهروندان  و  استفاده کرد  آنها  از  نگهبان  عنوان سگ 
می توانند مسئولیت نگهداری از این سگ ها را بر عهده 
حقی  حیات  معتقدند  مدیران شهری  تمامی  بگیرند. 
است که از طرف خداوند به تمامی حیوانات داده شده 

و ما نمی توانیم آن را سلب کنیم.
سگ های  جمع آوری  اینکه  به  اشاره  با  موسایی 
بر  عالوه  است گفت:  عمومی  مطالبه  یک  بال صاحب 
انسان و سگ،  بین  بیماری مشترک  نوع  ۱۰ ها  وجود 
شهروندان  به  بالصاحب  سگ های  حمله  شاهد  بارها 
بوده ایم. موارد متعدد در تماس با سامانه ۱۳۷ عاجزانه 
از شهرداری خواهش کرده اند که سگ های بالصاحب را 
از محیط شهری دور کنیم. او در زمینه برنامه ساماندهی 
سگ های بالصاحب با همکاری تشکل های مردم نهاد و 
ورود دستگاه های نظارتی به موضوع قرارداد فی ما بین 
قرارداد  در  نشان کرد:  خاطر  و  اشاره  پردیس  مرکز  با 
جدید به ازای زنده گیری هر قالده سگ ۳۰۰ هزار تومان 
نشد  واقع  موافقت  بود که مورد  وجه درخواست شده 
ادامه قرار بر این شد شهرداری خود ساماندهی  و در 

سگ ها را بر عهده بگیرد.

احداث پناهگاه جدید 
برای سگ های ولگرد در تبریز و  راهداری  سازمان  رئیس  مقام  قائم 

انعقاد  گفت:  کشور  جاده ای  حمل و نقل 
دوربین  هزار  دو  نصب  منظور  به  قراردادی 
کنترل سرعت در جاده های کشور به منظور 
و  تصادفات  کاهش  و  ایمنی  افزایش 
سازمان  برنامه  در  جاده ای  تلفات  کاهش 
سال  در  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری 
سرمایه گذار  کمک  با  تا  دارد  قرار  جاری 

کرد. نصب  را  دوربین ها  این  بتوان 
به گزارش ایسنا، مداح گفت: استان خوب، 
بخش های  که  می شود  تلقی  استانی 
اقدام  مشکلی  هیچ  بدون  آن  حمل و نقل 
مردم  و  کنند  مسافر  یا  کاال  جابجایی  به 
استان از ساخت ها و راه ها رضایت داشته 

. شند با
او افزود: سازمان راهداری در تالش است 
موارد  و  مسائل  ها  اولویت  اساس  بر  که 
در  نیز  مرکزی  استان  رسیدگی کند که  را 

دارد. قرار  سازمان  اولویت 
و  راهداری  سازمان  رئیس  مقام  قائم 
کرد:  تصریح  کشور  جاده ای  حمل و نقل 
و  مشکل ترین  کم  از  یکی  مرکزی  استان 
مجموعه  برای  استان ها  دردسرترین  کم 
وجود  نیز  مشکالتی  البته  بوده  راهداری 
مباحث  به  مربوط  بخشی  که  داشته 

است. اعتباری 
او ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل 
۱4۰۰ برنامه های مختلفی  جاده ای در سال 
اجرا  حمل و نقل  و  راهداری  بخش  در 
امسال  حمل و نقل  بخش  در  و  خواهد کرد 
داشت.  خواهیم  ادامه  ناوگان  نوسازی 
به کلید  اجرای طرح کلید  بیان کرد:  مداح 
سال  سه  زیر  ناوگان  واردات  همینطور  و 
برای  داخلی  کارخانجات  با  مشارکت  و 
بوس  مینی  و  اتوبوس  ناوگان  نوسازی 
است.  امسال  برنامه های  جزو  کامیون  و 

راه های  بخش  در  امسال  کرد:  اضافه  او 
در  استانی  صورت  به  اعتبارات  روستایی 
کمک  با  که  دارد  قرار  استانداران  اختیار 
 5۰ باالی  روستایی  های  راه  استانداران 
برای  شد.  خواهند  آسفالت  تماما  خانوار 
نیز  راه های شریانی و راه های دسترسی 

است. گرفته  صورت  الزم  برنامه های 
و  راهداری  سازمان  رئیس  مقام  قائم 
بخش  در  گفت:  جاده ای کشور  حمل و نقل 
جابجایی  هوشمندسازی  نیز  حمل و نقل 
قراردادی  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  کاال 
دوربین کنترل سرعت  هزار  دو  برای نصب 
و  ایمنی  افزایش  منظور  به  جاده ها  در 
کاهش تصادفات و کاهش تلفات جاده ای 
سرمایه  با کمک  بتوان  تا  می شود  منعقد 
نصب  جاده ها  در  را  دوربین ها  این  گذار 
رفاهی  خدمات  مجتمع های  ایجاد  کرد. 
دارد. قرار  مدنظر  نیز  سرمایه گذار  با کمک 

 استاندار خراسان شمالی گفت : بررسی نهایی برآورد 
ریشتری  زلزله 5.5  از  ناشی  میزان خسارت های 
اخیر) ۲۷ اردیبهشت ( مسیر پایانی خود را طی 
می کند و پس از ارایه آن به هیات دولت، قطعا 

تسهیالت حمایتی دولت نیز ابالغ می شود.
محمد علی شجاعی روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهارداشت : در شرایط فعلی براساس 
مصوبات استانی خدمات رسانی به زلزله زدگان در 
سه محور کمک های معیشتی از سوی هالل احمر، 
آوار برداری تخریب های ناشی از زلزله و بازسازی 
و بهسازی واحدهای مسکونی در منطقه در دست 
انجام است. رئیس شورای مدیریت بحران استان 
خراسان شمالی خاطرنشان کرد : تمام برنامه های 
رویکرد که واحدها  این  با  برنامه ریزی  با  مطابق 
فصل  شروع  از  پیش  تا  زدگان  زلزله  مسکونی 
زمستان و سرما به پایان برسد، انجام شد و به طور 
همزمان نیز پیگیری برای اخذ مصوبه کمک های 

بالعوض احتمالی و تسهیالتی دولت نیز از سوی 
مدیریت ارشد استانی ) استاندار( در حال پیگیری 
است. شجاعی تاخیر در تصویب تسهیالت حمایتی 
استان  زلزله زدگان  برای  دولت  هیات  سوی  از 
خراسان شمالی را ناشی از نهایی نشدن برآوردهای 
خسارت های ناشی از این حادثه به دلیل تداوم پس 
لرزه ها اعالم کرد و اظهارداشت : با توجه به این که 
زلزله اخیر در این استان خوشبختانه خسارت جانی 
بازسازی  برای  جدیدی  نداشت،فرصت  منطقه  در 
و نوسازی واحدهای مسکونی غیر مقاوم و گلی 
و خشتی در این مناطق فراهم کند و باید از این 
فرصت به درستی استفاده شود. استاندار خراسان 
شمالی تصریح کرد : تمام دستگاههای مرتبط با 
ستاد مدیریت بحران به فراخور وظایفشان در مناطق 
زلزله زده حضور و در حال خدمات رسانی هستند 
و طبق برنامه ریزی استانی مدیران این دستگاه ها 
موظفند تا پایان خدمات رسانی به زلزله زدگان در 

منطقه حضور مداوم فیزیکی داشته باشند. شجاعی 
خاطرنشان کرد : اگرچه تاکنون طبق بررسی میدانی 
در مناطق زلزله زده خدمات رسانی به مردم تا حد 
ولی همچنان  زیادی رضایت بخش گزارش شد، 
عملکرد دستگاه ها رصد می شود تا بتوانیم خدمات 
بهتری به زلزله زدگان ارائه دهیم. زلزله 5.5 ریشتر  
 ۲۷ دوشنبه  روز  بامداد  دقیقه   ۳.۳4 ساعت 
اردیبهشت ماه سال جاری در عمق ۱۰ کیلومتری 
استان  جاجرم  شهرستان  در  سنخواست  شهر 
خراسان شمالی را لرزاند و پس از آن در مدت ۲4 
ساعت بیش از ۳۰ بار سنخواست، شوقان و برخی 
مناطق اطراف شاهد پس لرزه هایی به بزرگی ۲ تا 
4 ریشتر بود و این زمین لرزه طبق آخرین بررسی 
آماری به یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکنی که قالب آنها 
واحدهای مسکونی خشت و گلی بود را بین ۳۰ تا 
۱۰۰ درصد خسارت وارد کرد که ۱۲۱ واحد مسکونی به 

طور کامل تخریب شد.

2 هزار دوربین کنترل سرعت در جاده های کشور نصب می شود

استاندار خراسان شمالی :

 تسهیالت حمایتی زلزله زدگان به زودی ابالغ می شود

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   
خراسان جنوبی گفت: خشکسالی ها ورود 
حیات وحش به مزارع و باغات کشاورزان 
و خسارت در این بخش را افزایش داده 
و تالش ما این است که این خسارت ها 

شود. محدود 
گفت و گو  در  یکشنبه  روز  اکبری  حسن 
با خبرنگار ایرنا افزود: حیات وحش به 
علوفه سبز عادت دارد و وقتی علوفه سبز 
سمت  به  نباشد  دسترس  در  مراتع  در 

باغات هجوم می آورند. مزارع و 
و  انسان  بین  تعارض  اینکه  بیان  با  او 
انسان  عمر  قدمت  به  وحش  حیات 
وجود داشته است گفت: در گذشته ورود 
وحوش به روستاها شاید به خاطر آب 
بود که با ساخت آب انبارها و آبشخورها 
در حال حاضر برای نوشیدن آب کمتر به 

می آیند. اراضی کشاورزی  سمت 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
یک  عنوان  به  داشت:  اظهار  جنوبی 
ملی  در سطح  باید  معتقدم  کارشناس 
زیرساخت قانونی و اعتباری مناسب برای 
جبران خسارت حیات وحش به مزارع و 

باغات کشاورزان در نظر گرفته شود.
خسارت  جبران  درخصوص  گفت:  او 
حیات وحش باید فکر اساسی در سطوح 
باالدستی مبتنی بر یک ظرفیت قانونی 
انجام شود و در این زمینه قانون و اعتبار 
بتوانیم  تا  شود  گرفته  نظر  در  خاصی 

را جبران کنیم. از خسارت ها  بخشی 
در  نتوانیم  اگر  کرد:  عنوان  اکبری 
میان مدت این مساله را به گونه ای حل 
و جبران کنیم، عمال مشارکت مردم در 
حفاظت از محیط زیست را هم از دست 

می دهیم.
وحش  حیات  خسارت  بیمه  گفت:  او 
را پوشش  باغات کشاورزی  و  به مزارع 
نمی دهد و این موضوع خسارت طبیعی 
است که باید زیرپوشش بیمه قرار گیرد 
بار  زیر  بیمه  شرکت های  تاکنون  اما 

نرفته اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی افزود: در ۲ سال گذشته از محل 
که  شکار  پروانه های  فروش  درآمد 
سال های 9۷ و 9۸ فروخته شد، مبلغی 
به استان برگشت خورد و مقداری فنس 
خریداری و در اختیار کشاورزان آسیب 
دیده به خصوص در منطقه حفاظت شده 

درمیان و سربیشه قرار گرفت.
عمدتا  شکار  پروانه های  صدور  او گفت: 
صادر  کهنسال  و  پیر  قوچ های  برای 

پیدا  ادامه  ماجرا  این  اگر  که  می شد 
خسارت های  از  زیادی  بخش  می کرد، 
حیات وحش به مزارع و باغات را کنترل 

می کردیم.
اکبری افزود: مکاتبات متعددی با مرکز و 
مراجع استانی درخصوص جبران خسارت 
وحوش انجام دادیم و به دلیل مشکالت 
مالی دولت، تاکنون مبلغی برای جبران 
خسارت ها اختصاص نیافته است و در 
۲ سال اخیر نتوانستیم خسارت وارده را 

جبران کنیم.
او بیان کرد: در حال حاضر مناطقی که 
اطالع  مردم  و  می شود  وارد  خسارت 
زیست  محیط  کارشناسان  می دهند، 
مراجعه و فرم را تکمیل می کنند، به امید 
اینکه در پایان سال اعتباری اختصاص 
یابد تا بخشی از خسارت را جبران کنیم.

شركت گاز استان گیالن با هدف حفظ ایمنی خطوط و افزایش پایداری جریان 
گاز، در فروردین و اردیبهشت سال جاری ۶ هزار و ۷۷4 كیلومتر از خطوط گاز 

استان را نشت یابی کرده است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت ویژه موضوع 
نشت یابی خطوط و تاسیسات گاز اظهار داشت: در دو ماه ابتدایی سال جاری 

بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خطوط گاز در استان نشت یابی شده است.
او با اعالم این خبر افزود، این میزان نشت یابی معادل ۲4 درصد از مجموع 

خطوط گاز در استان است و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین از انجام بازرسی و نشت یابی در 
۲۱۲ ایستگاه و بیش از ۱۳۷ هزار انشعاب گاز استان خبر داد و گفت: عملیات 
نشت یابی در فروردین و اردیبهشت سال جاری در ۱۷ شهر استان اجرا شده 

است.
حسین اکبر گفت: عالوه بر شرکت گاز، مشترکان گاز طبیعی نیز باید با بررسی 

مستمر تجهیزات و لوازم گازسوز، ایمنی منازل خود را تضمین کنند.

ورود حیات وحش به اراضی کشاورزی خراسان جنوبی افزایش یافت مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن :
بیش از 6 هزار و 700 كیلومتر از خطوط 

گاز در گیالن نشت یابی شد

| خراسان جنوبی | | گیالن |

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم:

53 شرکت حمل و نقل کاال 
در استان فعال است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم از جابجایی 
۳4۰ هزار تن انواع کاال در استان ایالم طی سال جاری 
خبر داد. نورهللا دلخواه افزود: این میزان حمل کاال توسط 
۲۰ هزار و ۲45 سرویس )بارنامه( جابجا شده است. 
ساختمانی  مصالح  انواع  و  سیمان، گندم  او  به گفته 
بیشترین میزان کاالهایی بوده که در این مدت توسط 
است.  شده  جابجا  استان  عمومی  حمل و نقل  ناوگان 
در  داد:  ادامه  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری  مدیرکل 
حال حاضر 5۳ شرکت حمل و نقل کاال در استان ایالم 
فعال هستند. او افزود: همچنین سال گذشته بیش از 
۲ میلیون و ۳۱9 تن کاال طی ۱۳۲ هزار و ۷۲5 بارنامه 
در سطح استان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا 
شده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 
در ادامه  از افزایش ۱۰ درصدی تردد خودرو در جاده های 
استان ایالم طی سال جاری خبر داد: دوربین های نظارتی 
راهداری در بازه زمانی فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۶ 
میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷4۲ تردد خودرو در محورهای 

مواصالتی این استان ثبت کردند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

 توسعه با ارزش افزوده 
ضرورت استان است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه اقتصاد استان 
باید از تکیه بر منابع به سمت تکیه بر دانش تغییر یابد، 
گفت: تغییر رویکرد توسعه استان از وضعیت فعلی به 
سمت توسعه با ارزش افزوده ضروری است.  به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان، سید مهدی طبیب زاده در شصت و یکمین نشست 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان 
با اشاره به اینکه استان ظرفیت های بسیاری در حوزه های 
مختلف دارد، تصریح کرد: استان کرمان با ۱4۰ دانشگاه، 
۱۳۰ هزار دانشجو، وجود مقاطع عالی تحصیلی و زمینه 
انقالبی و سریع به سمت  با حرکت جهادی،  باید  کار، 
توسعه دانش بنیان پیش رود. طبیب زاده اظهار کرد: 
در حال حاضر استان کرمان در تعداد شرکت های دانش 
بنیان رتبه ۱۷ کشور را داراست که با توجه به ظرفیت ها و 
ضرورت های استان، این جایگاه چندان مناسب نیست. 
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در هفته های گذشته همه 
سازمان های متولی و ذیربط در موضوع اقتصاد و توسعه 
دانش بنیان را دعوت و تبادل نظر و آسیب شناسی انجام 
شد تا بتوان شاهد رشد کمی و کیفی فعالیت های دانش 
بنیان استان کرمان در سطح ملی باشیم. او ادامه داد: 
انجمن شرکت های دانش بنیان نیز برای تجمیع و هم 
افزایی فعالیت های این شرکت ها شکل گرفته و استان 
یک فعالیت حاکمیتی شامل تدوین سند فناوری استان 
را به این انجمن واگذار کرده است. طبیب زاده، خاطرنشان 
کرد: اتاق به عنوان نهاد اجماع ساز برای هماهنگی بین 
این سازمان ها وارد میدان شده تا با کمک اعضای این 
مجموعه شاهد رشد قابل توجه باشیم که الزمه آن طراحی 

اکوسیستم برای رشد شرکت ها است.

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

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 -۱۳99۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱5۰۲4 شماره   ارای   برابر 
هیات    ۱۳99/۱۱/۲5 و۱۳99۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱5۰۲۶-   ۱۳99/۱۱/۲5
و  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون   موضوع 
ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای 
آبادی   علی  محبوبه   متقاضی   مالکانه  سراتصرفات  صومعه 
فراهانی  فرزند رضا  به شماره  شناسنامه  ۱4  صادره از تفرش  
 ۲ شناسنامه  شماره   به  اسداله   فرزند   فراهانی   مجتبی   و 
صادره از  تفرش ) مشاعا  بالسویه (  در ششدانگ  یک قطعه  
از  فرعی     4۲۰ پالک   مربع   متر    ۸۳  /49 بمساحت   زمین 
  ۱۶ از  فرعی   ۱۱ پالک   از  شده   مجزی   و  مفروز   اصلی     ۱۶
از  ۲۲ گیالن  خریداری   ماتک  بخش  قریه   در  واقع   اصلی  
منظور  به  .لذا  است  گردیده  محرز  تولمی  بدر  اسماعیل   نسق  
آگهی   روز     ۱5 فاصله   به   دونوبت   در  مراتب   عموم   اطالع  
مالکیت  سند   صدور   به   نسبت  اشخاصی   چنانچه  شود   می 
از  توانند   می  باشند   داشته   مذکوراعتراض   بشرح  متقاضی  
رابه  اعتراض خود  ماه   به مدت  دو   آگهی  انتشار  اولین  تاریخ 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  
تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  
سند  مقررات  مذکورطبق  مدت  اعتراض  وصول   عدم   و  مذکور  

شد. خواهد  صادر  مالکیت  
۱4۰۰/۳/۱۰ تاریخ انتشار نوبت اول: 

انتشارنوبت دوم: ۱4۰۰/۳/۲4 تاریخ 
اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا  ثبت  رئیس   -910/123
یداله شهبازی  

آگهی فقدان سند مالکیت
به  خانوادگی  نام  )که  جهادان  کوسه  ولی  آقای 
برگ  دو  تسلیم  است(با  یافته  تغییر  نژاد  بهشتی 
اسناد رسمی ۱9۰ رفسنجان مدعی  استشهادیه گواهی شده دفتر 
باغچه    و  خانه  مانده  باقی  ششدانگ  مالکیت  سند  که  هستند 
آقای   بنام  پالک 5۱4  اصلی واقع در رفسنجان بخش 9 کرمان 
مفقود  جابجایی  علت  وبه  تسلیم   و  صادر  جهادان  ولی کوسه 
نامه  گردیده و لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت در روزنامه آگهی تا 
چنانچه شخصی مدعی انجام معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

مالک صادر خواهد شد. بنام 
ابوالفضل تیموری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان



۲۰۲۳ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱4۰۰ خرداد   ۱۰ دوشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک13، واحد۵، طبقه 2

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

/  نمابر: 021-8891306۵

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: 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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 آغاز سفر بچه الک پشت های پوزه عقابی از قشم به خلیج فارس/ مهر

در این دوره جشنواره فیلم زنان دورتموند کلن که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا از تاریخ ۲5  تا ۳۰ خرداد ماه سال جاری در کشور آلمان به صورت 
آنالین برگزار می شود، فیلم »بندر بند« به کارگردانی و تهیه کنندگی منیژه 
حکمت و مهشید آهنگرانی فراهانی و پخش بین المللی شرکت ایریماژ 

در بخش اصلی رقابتی حضور دارد./ ایسنا

با  گزارشی  »پیام ما«  سراسری  روزنامه   ،۱۳99 خرداد  ۱۰ام  روز  در   

کرده است که  منتشر  مراتع«  و  در جنگل ها  عنوان »آتش های سریالی 

عامل   ٪9۰ مراتع که  و  جنگل ها   در  آتش سوزی  وقوع  علل  بررسی  به 

دارد. اشاره  است،  تاثیرگذار  انسانی 

در  وحش  حیات  »گونه های  مضمون  با  دیگری  گزارش  همچنین   

از روزنامه به چاپ  انقراض کشورمان کدامند؟« در این شماره  معرض 

است. رسیده 

بخش  به  نامجو  سارا  کارگردانی  به  باران«  زیر  »ستارگان  انیمیشن   
مسابقه بین الملل انیمیشن های کودکان جشنواره »زلین« در جمهوری 
چک راه یافت. »ستارگان زیر باران« محصول مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی است و داستان آن درباره معجزه های کوچکی است که 

را قابل تحمل می کنند./ مهر دشواری های زندگی 

به  ایران متعلق  به کتابخانه ملی  اهدایی نسخ خطی  بزرگ ترین مجموعه 
این  است.  سیدالعراقین  به  معروف  مدرس خاتون آبادی،  سیدعبدالحسین 
مجموعه شامل نسخه های خطی، چاپ سنگی، سربی اولیه، سربی معمولی، 
چاپ افست و گراور و چاپی جدید است. مهم ترین بخش این مجموعه، وجود 
9۱۷ جلد نسخه خطی است که ۱۷۰ نسخه آن را نسخه های خطی نفیس قرآن 

تشکیل می دهد./ ایسنا

تازه ترین تیزر کنسرت تئاتر »مرگ گرم« به کارگردانی محمدرضا عطایی فر 
که این روزها در تاالر قشقایی تئاتر شهر روی صحنه رفته، پیش روی 
سال  ماه  اردیبهشت   ۲۸ روز  از  نمایشی  اثر  گرفت.این  قرار  مخاطبان 
جاری، ساعت ۱۸، به مدت زمان ۱۲۰ دقیقه و قیمت بلیت 4۰ هزار تومان 

روی صحنه رفته است./ هنرآنالین

بنگر به رشحه قلمم سلسبیل را

مّد کرم مگو رگ ابر بخیل را

در سینه ای که عشق تو آتش  فروز اوست

دارم شکفته، باغ و بهار خلیل را

تیغت زبان نمی کشد ارسرخ رو نیم

با خون خویش چهره طرازد قتیل را

بی پرده کرد عشق نهان را جمال تو

دادم ز دست، دامن صبر جمیل را

مژگان ز شور گریه طوفان نهیب من

بر جای خویش خشک کند رود نیل را

عبرت ز حال لشکر هندش کفایت است

هر کس ندیده نکبت اصحاب فیل را

جان نارواست ورنه اسیران نمی کنند

با تیغ او مضایقه خون سبیل را

گوشم سخن نیوش و لبش آشنا سروش

جای نفس زدن نبود جبرئیل را

خود بودم، آنچه می طلبیدم به جستجو

انداختم ز دست عصای دلیل را

پاس نفس بدار از آیینه خاطران

مهر سکوت زن به دهان قال وقیل را

افزود از نفیر نفس غفلتت حزین

افسانه کرد خواب تو، بانگ رحیل را

حزین الهیجی

| سینما | | انیمیشن | | چاپ و نشر | | تئاتر |

طول بدن این پرنده ایرانی ۲4 تا ۲5 سانتی متر و طول بال ها 
۱۱ تا ۱۳ سانتی متر است. زاغ بور ایرانی بدن نخودی یا آجری 
رنگ دارد و لور )حد فاصل منقار تا چشم(، باالی سینه و دم 
مشکی دارد. بال ها نیز سیاه رنگ با دو نوار سفید است. در 
پرندگان نابالغ لکه مشکی رنگ باالی سینه وجود ندارد. نر و 
ماده به هم شبیه هستند و تغییر رنگی پوشش های زمستانه 
و تابستانه پرنده وجود ندارد. زاغ بور همه چیزخوار است، رژیم 
غدایی او شامل دانه گیاهان، خزندگان کوچک و مارمولک ها، 

حشرات و الرو آن ها است. در دشت ها و بوته زارهای نواحی 
بیابانی و نیمه بیابانی به ویژه قیچ رازهای ماسه ای و  در بستر 
رودخانه های فصلی که بوته های بزرگ گیاه کاروان کش در 

آن ها می روید، زیست می کند.
زاغ بور پرنده باهوشی است و برای دور کردن مزاحمان از النه، 
روی زمین می  دود و با توجه به رنگ استتار آن، تشخیص 
و ردیابی اش دشوار است و گاهی روی بوته ه ا خود را نمایان 
و  دنبال کنندگان  برای  آن  به  دستیابی  رو  این  از  می  کند، 
دشمنان کاری دشوار است و با توجه به سرگردانی آن ها 
هنگام تعقیب این پرنده، محلی ها به آن »احمق دوان« 

می گویند.

زاغ بور تک همسر است. النه کاسه ای با ساقه و شاخه های 
و  با پشم وموی حیوانات  را  آن  داخل  و  گیاهان می سازد 

می پوشاند.  گل والی 
عمومًا النه خود را روی گیاه قیچ بنا می نهد اما این گیاه تنها 
محل النه سازی او نیست و سایر بوته های بیابانی واقع در 
زیستگاه این پرنده نظیر ارمک، کاروان کش و به ندرت گز 

می تواند مورد استفاده او باشد. 
معمواًل در اسفند ماه بین دو تا پنج تخم می گذارد. دوران 
تفریخ تخم ها ۱۸ تا ۲۲ روز است.  بنابراین به طور معمول 
در اواخر اسفند و فروردین ماه شاهد تولد جوجه های آن 

خواهیم بود. / باشگاه پرندگان ایرانیان

زاغ بور ایرانی

»من می خواهم صحنه هایی را به تو نشان دهم که مثل 
می توانی  نکنی،  نگاه  می توانی  بخورد.  صورتت  به  سیلی 
مثل  پنهان کنی،  را  خود  هویت  می توانی  خاموش کنی، 
قاتل ها، اما نمی توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچکس 
نمی  تواند.« این ها جمالتی از »کاوه گلستان«، فیلمبردار و 
خبرنگار ایرانی و پسر »ابراهیم گلستان« است که در آغاز 
رمان  است.  آمده  نمی ترسد  دیوانه ها  از  چه کسی  کتاب 
جذابی که مانند تکه های یک پازل در هم پیچیده است. 
مهدی رضایی این رمان را نوشته است و در آن دیوانگی را 
به تصویر کشیده است. دیوانگی  که از شخصیت اول رمان 
را  به شکل مسری تمام جامعه  اطرافش  آغاز می شود و 
در برمی گیرد. این کتاب را »نشر افکار« سال ۸9 در ایران 

منتشر کرده است. 
است.  نوشته  فصل   ۶ در  را  داستانش  رضایی  مهدی 
داستانی که راوی آن آرمان پاکروان، همان دیوانه  داستان، 
یک معلم دبیرستان است و ماجراهای مختلفی از قتل و 

بیان می کند. را  خیانت و عاشقی 

| چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد؟ | 
|نویسنده : مهدی رضایی |

تاالب های ایران

تاالب آذینی 
تاالب آذینی در استان هرمزگان و در جنوب شرقی تنگه هرمز 
واقع است. تاالب آذینی )خورآذینی( جزو مجموعه پهنه های 
تاالبی است که به عنوان دلتای رود گز و حرا )هیوی( در 
آذینی  تاالب  است.  ثبت شده  رامسر  سایت های  فهرست 
)آذین( در جنوب دهستان بیابان از توابع شهرستان میناب 
و تقریبًا در ۳5 کیلومتری جنوب غربی شهر و بندر سیریک 
قرار دارد. با توجه به پهنه تاالبی وسیع منطقه در این دهستان 
مراکز جمعیتی روستایی عمومًا در شعاع 5 تا ۷ کیلومتری 
این تاالب قرار دارند که برخی از آن ها عبارتند از روستای 
گناری، روستای بازگرد، روستای داپتی، روستای گاراندهو، 
روستای گزپیر و روستای مهرگی. تاالب بین المللی دلتای 
رود گز و رود حرا )هیوی( که از تاریخ ۲۳ ژوئن ۱9۷5 به 
طول 4۰ کیلومتر و مساحت ۱5 هزار هکتار در فهرست رامسر 

قرار گرفته است.
و  ماسه ای  ماندابی گلی،  پهنه  یک  مزبور  تاالبی  مجموعه 
بین جزر و مدی با خورهای بزرگ و کوچک و جزایر کوچک 
حد  در  چندل  و  حرا  جنگل های  توسط  است که  متفرقه 
تاالب  است.  پوشیده شده  هیوه  و  رودخانه گز  دو  فاصل 
کشور  گرمسیری  تاالب های  شگفت انگیزترین  از  آذینی 
است و مجموعه ای است از جنگل های مانگرو با دو گونه 
 Rhizophora چندل  و   Avicennia marina حرا  برتر 
این تاالب در کل  تنها در  mucronata. رویش گاه چندل 

دارد. وجود  ایران  جنوب  ساحلی  منطقه 
تنوع  لحاظ  به  فرد  به  منحصر  جنگلی  رویش گاه  این 
اکولوژیکی و ژنتیکی بسیار باال با وسعتی بیش از 5۰۰ هکتار 
و با موقعیت جغرافیایی خاص زیستگاه ارزشمندی برای 
نگهداری و حفاظت ویژه است. این تاالب همچنین یکی از 
نواحی مهم زمستان گذرانی پرندگان در معرض خطر انقراض، 
 ) Pelecanus crispus ( همچون پلیکان پا خاکستری
بزرگ  اکرت   ،)  Ardea cinera  ( خاکستری  حواصیل 
 ،) Egretta gularis ( و اکرت ساحلی ) Egretta alba(
گیالن شاه ) Numinous auguata (، گیالن شاه ابرو سفید 
و گیالن شاه حنایی است. عالوه بر این از پرندگان خشک زی 
تاالب  حاشیه  در   ، لیکو  و  خرما  بلبل  دلیجه،  تیهو،  نظیر 
می توان نام برد. به علت جزر و مدی بودن تاالب بسیاری از 
ماهیان دریای عمان نیز وارد تاالب می شوند./سیری در ایران 
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آگهی فراخوان مجدد ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی شماره الف-ک-خ-1400/03-2         

موضوع: تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 400 نفره ارگ جدید بم
تکمیل ساخت و اجرای اسکلت فلزی شامل،  تیر و ستون و اجرای سقف دال عرشه، عملیات سفت کاری و نازک کاری ابنیه به طور کامل،  عملیات تاسیسات 

مکانیکی و برقی به طور کامل
برآورد اولیه اجرای کار: برآورد اولیه اجرای کار با فهارس بهای سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور حدود 490/000/000/000 ریال می باشد که ازاین مبلغ 

210/000/000/000 ریال مربوط به کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.
مدت زمان اجرای کار: 18 ماه

محل اجرای کار: شهرستان بم- ارگ جدید
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور شهر رازپارت

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  در اختیار مناقصه گران عالقه مند قرار داده می شود.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 1400/03/09 لغایت 1400/03/17

مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی: 1400/03/31
محل تسلیم اسناد ارییابی کیفی: عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  نسخه فیزیکی ممهور شده نیز 

بایستی تحویل دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم گردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 400 نفره ارگ جدید بم را مطابق نقشه و 
مشخصاتی که در اسناد مناقصه ذکر گردیده است به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 4 ابنیه و حداقل رتبه 5 

تاسیسات و تجهیزات ابنیه بوده و تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند دعوت به عمل می آید.
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