
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

 از استارتاپ های گردشگری
حمایت می کنیم

پس از دو سال سکوت و رکود، نمایشگاهی با حضور فعاالن صنایع دستی و 
گردشگری از نهم بهمن ماه در تهران آغاز به کار خواهد کرد. پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به طور 
همزمان در محل دائمی نمایشگاه های تهران، به ارائه و معرفی ظرفیت های این 

دو بخش خواهند پرداخت. 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
  اعضای هیات مدیره صندوق ملی

 محیط زیست را منصوب کرد

 تغییرات  عجیب 
در صندوق محیط زیست

با افزایش معنادار تعداد مبتالیان 
نگرانی ها از شکل گیری موج ششم 

کرونا در ایران افزایش یافت 

 سیاست گذاری مردد 
و شیوع کرونا

رئیس پلیس راهور: 

32 درصد وسایل نقلیه 
فرسوده اند 

 بر گزاری جلسه
 سازش برای محیط   بان 

کرمانشاهی

 فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله
 با کرونا از احتمال برگزاری بازی 
ایران و عراق بدون تماشاگر خبرداد

 امیکرون
بهانه حذف ز نان 

اعتر اض به مازوت سوزی دراصفهان 
نیروگاه اصفهان و پاالیشگاه شهید منتظری در روزهای گذشته مازوت سوزانده اند

نایب رئیس شورای شهر اصفهان خواستار توقف هرچه  سریعتر مازوت سوزی شد

اهمیت مذاکره ایران و افغانستان 
درباره فراه رود و هاروت رود

منابع آبي كشور افغانستان با در نظر داشتن 
آبريز  جغرافياي طبيعي  آن به سه حوضه 
عمده تقسيم مي شود. 1( حوضه آبريز پامير و 
شمال كوه هاي هندوكش با  22 ميليارد متر 
مكعب آورد ساليانه كه در نهايت به آمودريا 
در شمال افغانستان وارد مي شود ، 2( حوضه 
آبريز جنوب كوه هاي هندوكش با 21 ميليارد 
متر مكعب آورد ساليانه كه وارد كشور پاكستان 
مي شود و 3( حوضه آبريز هلمند و هريرود 
كه به شرق و جنوب شرقي ايران يعني تاالب 
هامون وارد مي شود. در حوضه آبريز هلمند 
كه به تاالب هامون ختم مي شود ، عمدتا دو 
منبع آبي وجود داشته كه از نظر حجم آب 
ابتدا رودخانه هيرمند و بعد دو رودخانه فراه 
و هاروت با حجم رواناب متوسط ساليانه در 
حدود 5/1 ميليارد متر مكعب قابل ذكر است. 

 نتایج گزارش موسسه مکنزی نشان می دهد مقابله با عواقب تغییر اقلیم
 ساالنه ۹هزار میلیارد دالر بودجه می خواهد

 دستیابی به کربن خنثی دستیابی به کربن خنثی
 جسارت جهانی می خواهد جسارت جهانی می خواهد
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محاسبات  دیوان  تخصصی  جلسه  چهارمین  در 
سیزدهم  دولت  در  نیرو  وزیر  حضور  با  کشور 
سال   ۴ طی  آب  رفت  هدر  میزان  شد:  اعالم 
شرب  آب  تولید  کل  معادل   13۹۹ به  منتهی 

است. بوده  سال  یک  برای 
چهارمین  کشور،  محاسبات  دیوان  گزارش  به 
جلسه از سلسله نشست های تخصصی با وزرای 
دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رییس 
مقامات  سایر  و  دادستان  کامیار  علی  و  کل 
دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه های 
برگزار شد. معاونین وی  و  نیرو  وزیر  و  نظارتی 

بر اساس این گزارش، بحران آب و پیامدهای 
ریزگردها،  پدیده  همچون  آن  از  ناشی 

و  دریاچه ها  خشکی  و  زمین  فرونشست 
جمله  از  محیطی  زیست  منفی  آثار  و  تاالب ها 
اعالم  و  بود  جلسه  این  در  مطرح  موضوعات 
شد که میزان هدررفت آب طی ۴ سال منتهی 
به 13۹۹ معادل کل تولید آب شرب برای یک 

است. بوده  سال 
در  زیرزمینی  مخازن  از  بی رویه  برداشت های 
بخش کشاورزی و آبخوان های کشور، چاه های 
باالی نگهداری  غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه های 
تشکیالتی،  اداری  و  مالی  تامین  تاسیسات، 
سیستم  نبود  آب،  شده  تمام  بهای  بودن  باال 
تمام شده،  بهای  )شامل  مدیریتی  حسابداری 
منابع  نبود   ،)... و    ERP عملکرد،  سنجش 

تملک  طرح های  با  ارتباط  در  مناسب  و  کافی 
هدررفت  اجرا،  در دست  دارایی های سرمایه ای 
فاضالب  سیستم  نبود  آبی،  منابع  باالی  بسیار 
مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به عنوان 
مشکالت ساختاری حوزه نیرو در بخش آب بود 
راهکارهای  باید  شد  تاکید  نشست  این  در  که 

شود. اتخاذ  آنها  درباره  الزم 
چالش هایی  با  ایران  برق،  در صنعت  همچنین 
مصرفی  نیاز  به  پاسخگویی  توان  نبود  قبیل  از 
قیمت  درباره  بالتکلیفی  پیک،  ایام  در  ویژه  به 
نیروگاه های  تولید  درصدی   ۴۴ کاهش  برق، 
عدم  و  خشکسالی  دلیل  به  برق آبی)سدها( 
است. روبه رو  غیرمجاز  رمزارز  مزارع  تشخیص 

با  مذاکرات  که  کرد  اعالم  عراق  برق  وزارت 
این  به  صادرات گاز  افزایش  منظور  به  ایران 

است. انجام  حال  در  کشور 
سخنگوی  موسی،  احمد  ایسنا،  گزارش  به   
نیوز  شفق  با  گفت و گو  در  عراق  برق  وزارت 
اعالم کرد که کشورش در حال رایزنی با ایران 
به منظور افزایش صادرات گاز به عراق است.

نیروی  وزارت  با  مذاکراتی  اکنون  گفت:  او   
این  گاز  صادرات  افزایش  منظور  به  ایران 
زیرا  است  انجام  حال  در  عراق  به  کشور 
منفی  تاثیر  این کشور  از  صادرات گاز  کاهش 
بر وضعیت نیروگاه های برق عراق به ویژه در 
استان های بغداد و دیالی و کرکوک و فرات 

است. گذاشته 
عنوان  همچنین  عراق  برق  وزارت  سخنگوی   
برای  جایگزین  ایجاد  دنبال  به  ما  کرد: 
آن  بر  عالوه  و  هستیم  تولیدی  های  نیروگاه 
تا  داریم  دارایی  با وزارت  زیادی  تماس های 

اساس  بر  پرداخت کند.  را  ایران  های  بدهی 
این گزارش، احمد موسی پیش از این گفت: 
داشتن  نگه  فعال  برای  حاضر  حال  حال  در 
نیاز  بی  ایران  گاز  از  عراق  برق  های  نیروگاه 
شده  باعث  آمریکا  های  تحریم  نیستیم. 
به  را  گازی  های  بدهی  نتوانیم  ما  که  است 
ایران پرداخت کنیم. او همچنین گفت : طرف 
دلیل  عراق  های  بدهی  که  گوید  می  ایرانی 

است. این کشور  به  گاز  صادرات  کاهش 
با  گفت وگو  در  عراق  برق  وزارت  سخنگوی   
بود:  گفته  نیز  کشور  این  رسمی  خبرگزاری 
مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران 
برق  وزارت  و  است  های خود  بدهی  خواهان 
پرداخت  آمادگی  که  است  کرده  اعالم  نیز 
بانک  به  مبلغ  این  و  دارد  را  بدهی ها  تمامی 
دارایی  وزارت  شد.  خواهد  داده  عراق  تجارت 
پرداخت  ایران  به  را  ها  بدهی  این  باید  عراق 
این  خواهیم که  می  وزارت  این  از  ما  و  کند 

پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش واردات 
شد. خواهیم  مواجه  مشکل  با  گاز 

از  عراقی  رسانه های  که  است  درحالی  این 
در  عربستان  و  عراق  میان  تفاهمنامه  امضای 

دادند. خبر  برق  شبکه  اتصال  حوزه 

 هدررفت آب در4 سال منتهی به ۹۹ 
معادل کل تولید آب شرب یک سال بوده است

مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادرات گاز به این کشور
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5ادامه در صفحۀ

| عضو هيئت مديره انجمن آب و خاك 
پايدار ايرانيان |

| محسن موسوی خوانساری |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر 
سطح شهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
 دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اجرای کار مبلغ ۸0/635/۸4۹/10۷ ریال براساس فهرست بهای راه، 

راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه 4 ماه می باشد.

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 4/031/۷۹2/455ریال در 
الزامی  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه  وجه شهرداری بم 

. می باشد 
  - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ۷/ 1400/11 می باشد .

مورخ   1۷:00 ساعت  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   -
 1400/11/1۷

 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۷:00 مورخ2۷/ 1400/11 
 - زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 مورخ2۸/ 1400/11

- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس بم بلوار شهید رجایی 
سایت اداری- شهرداری بم امور قراردادها -تلفن: 034-44345214 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

 مرکز تماس 021-41۹34 
دفتر ثبت نام :۸51۹3۷6۸-۸۸۹6۹۷3۷

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای                        

علیرضا ریاضی - شهردار بم

 )نوبت اول(

آگهی فراخوان عمومی 
»شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی ممبران فیلتر پرس با عرض 

بیش از دو متر » به شماره 400/10/ف )نوبت سوم(
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " بومی سازی ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از 
دو متر " خود را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند 
  WWW.GEG.IR الكترونیكی  آدرس  به  سازندگان  و  ها  ارزیابی شرکت  و  شناسایی  فراخوان  اسناد  اخذ  جهت 
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه نقشه های مربوطه از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل 
پاكات ساعت ۹ الی 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/11/13 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران می باشد. الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در تایید و یا رد صالحیت شرکت 
ها بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد و ارسال پاکت شرکت در فراخوان هیچگونه حقی 

کمیسیون معامالت    جهت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آب را 
َهدر

ندهیم
سمیه باقرزاده سرپرست روزنامه »پیام ما« - خراسان

جناب آقای جلیل سروری
رسانه ای  و  فرهنگی  معاون  به عنوان  جنابعالی  انتصاب 
را  رضوی   خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
تبریک عرض مینمائیم . امید است در سایه الطاف  الهی 

باشید. سربلند  و  موفق  جدید  مسئولیت  در 
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یا  بازگشایی ها  در  سهل انگاری 
که  است  مساله ای  کرونا  عادی انگاری 
تقریبا از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در 
که شخص  آنقدر  پیوسته  وقوع  به  ایران 
رئیس دولت را هم بر آن داشته تا دست 
و  دولت  هیات  جلسات  در  مرتبه   5 کم 
ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به عواقب 
رئیسی  ابراهیم  این مساله هشدار دهد. 
از  دقیق شرایط  کنترل  صراحتا خواستار 
سوی مسئوالن امر شد اما چندی بعد بر 
لزوم بازگشایی هرچه سریعتر مدارس و 
برای  تاکیدی که  تاکید کرد.  دانشگاه ها 
ستاد ملی مقابله با کرونا حجت شد. در 
نتیجه این اقدامات، بسیاری از دانشگاه ها 
که  کردند  اعالم  شرایطی  در  مدارس  و 
برگزار  به صورت حضوری  ماه  بهمن  ترم 
ایران  امیکرون در  می شود که هنوز خطر 
برطرف نشده است. آمار و ارقام اعالمی از 
سوی وزارت بهداشت و نوسان های موجود 
است.  واقعیت  این  موید  خود  آن  در 
می کنند  تاکید  دولتی  مسئوالن  همزمان 
که اولویت آن ها حفظ سالمت مردم است 
پروتکل های  نظرگیری  در  از  خبری  ولی 
دوباره  شیوع  از  جلوگیری  برای  خاص 
اقدامی که سبب  نیست.  ایران  در  کرونا 
به  ایران  در  کرونا  آمار  دوباره  دیروز  شد 
کمیته  و  یابد  افزایش  فزاینده ای  شکل 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا را بر آن 
دارد تا از ورود قریب الوقوع ایران به پیک 
پیک  آورد.  میان  به  سخن  ششم کرونا 
ششمی که شاید تعداد جان باختگانش 
به لطف تزریق واکسن به سیاهی پیک 
دوباره  را  ایران  می تواند  اما  نباشد  پنجم 
با بحرانی مواجه کند که عبور از آن به 2 

تا 3 ماه زمان نیاز داشته باشد. دولتی ها 
اما هنوز قصد اتخاذ تدابیر ویژه را ندارند.

توجیه دولت
آمار و ارقام حداقل خبر از لزوم صبر 
و طمانینه بیشتر دولتی ها در بازگشت به 
شرایط پیش از کرونا می دهد اما اوضاع 
در واقعیت این چنین نیست. علی بهادری 
جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم دیروز 
و در جریان نشست خبری خود در پاسخ 
دولت  زمینه که عجله  این  در  به سوالی 
در مقوله بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
»اعالم  گفت:  بود،  داده  قرار  هدف  را 
طبق  دانشگاه ها  تعطیل  یا  بازگشایی 
نقشه کرونایی کشور،  اعالم ستاد کرونا، 
میزان واکسیناسیون عمومی و آمار ابتال و 
فوتی ها، در کنار توجه به سالمت عمومی 
دانش آموزان و دانشجویان و استادان و 
جوانب دیگر مسئله از جمله رشد علمی 
عقب ماندگی های  جبران  و  آموزشی  و 
دو سال گذشته، در نظر گرفته می شود. 
رعایت فاصله گذاری و بهداشت عمومی و 
شیوه نامه های بهداشتی از جمله ماسک 
و تزریق دوز سوم واکسن ضروری است. 
اما  است،  مردم  سالمت  دولت،  اولویت 
باید توجه داشت نباید نسبت به جوانب 
دیگر از جمله رشد علمی و آموزشی کم 
توجهی صورت گیرد. البته در موارد خاص 
شیوع  است  ممکن  خاص که  مناطق  و 
شود  روبه رو  متفاوتی  شرایط  با  کرونا 
واگذار  استان  مقامات  به  تصمیم گیری 
شده است.« این در حالی است که اخیرا 
درخواستی  سایت کارزار  در  نفر  هزار   15
ترم  در  مدارس  بازگشایی  لغو  بر  مبنی 
در  بودند.  کرده  ثبت  دانشگاه ها  آینده 

به  دادخواست که خطاب  این  از  بخشی 
رئیس جمهوری، وزیر کشور، وزیر علوم 
شده،  تنظیم  آزاد  دانشگاه  رئیس  و 
از  این که بسیاری  به  آمده است: »نظر 
یابند  حضور  کالس  در  باید  دانشجویان 
است  بسته  سر  محیطی  چون کالس  و 
امکان تکثیر سویه جدید ویروس کرونا 
خواهشمندیم  دارد،  وجود  )امیکرون( 
نیمسال دوم  دستور فرمایید کالس های 

برگزار شود.« غیر حضوری   1۴۰۰ سال 

ورود به پیک امیکرون
این  تنظیم کنندگان  نگرانی 
دادخواست از شیوع امیکرون اما نه تنها 
نابجا نیست بلکه با واقعیت امروز ایران 
وزارت  سوی  از  اعالمی  ارقام  و  آمار  و 
بهداشت هم کامال همسو است. براساس 
آمار وزارت بهداشت، سی ام آذرماه حدود 
شده  مبتال  به کرونا  تازه  ایرانی  هزار   2
هزار   7 به  آمار  این  بعد،  روز   ۴ بودند. 
 1۰ به حدود  آبان،  دیروز، 5  و  نفر رسید 
هزار نفر افزایش یافت. همزمان و بنا به 
داده های نرم افزار ماسک، 32 شهرستان 
خارج  ایران  در  کرونا  آبی  وضعیت  از 
گرفتند.  قرار  زرد  وضعیت  در  و  شدند 
براساس آخرین آمار این نرم افزار، یک 
و  زرد  شهرستان  نارنجی، 2۴  شهرستان 
کرونا  آبی  وضعیت  در  شهرستان   ۴۰3
قرمز  شهری  هیچ  قراردارند.  ایران  در 
نیست. این افزایش تعداد شهرهای زرد 
زمانی  آبی  و کاهش شهرهای  نارنجی  و 
معنادارتر می شود که بدانید اوایل دی ماه 
هیچ شهری در ایران در وضعیت نارنجی 
و زرد نبود. افزایش سریع تعداد مبتالیان 
از یک سو و تغییر رنگ شهرها از سوی 

دیگر احتماال به معنی شیوع امیکرون در 
ایران است. یکی از ویژگی های این سویه 
کرونا، سرعت انتقال باالی آن است. بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت چهارم بهمن ماه 
گفته بود: »امیکرون قدرت سرایت پذیری 
بسیار باالیی دارد و در چند روز اخیر شمار 
بیماران سرپایی کرونا چهار برابر افزایش 
یافته که جای نگرانی است و باید مردم 
در  بهداشتی  مسئوالن  توصیه های  به 
خصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت 
کنند.  توجه  بهداشتی  شیوه نامه ای 
واکسن  تزریق  درصد   22 حدود  اکنون 
با توجه  انجام شده و  دز سوم در کشور 
می  مردم  از  امیکرون  سویه  شیوع  به 
را  خود  واکسیناسیون  حتما  خواهیم که 
حمید  تکمیل کنند.«  سوم  دز  تزریق  با 
اظهاراتی  در  نیز  اپیدمیولوژیست  سوری، 
کرده،  منتشر  را  آن  ایرنا  خبرگزاری  که 
گفته است: »در مسیر افزایش مبتالیان 
اما  داریم  قرار  امیکرون  جدید  سویه  به 
نمی توان  دقیق  به طور  حاضر  حال  در 
مشخص کرد که خیز اصلی از چه زمانی 
آغاز می شود. هرچند عالئم و نشانه های 
اولیه خیز امیکرون در کشور بروز کرده اما 
حدود دو هفته باید بگذرد تا به طور دقیق 
تر در این مورد قضاوت کرد«. سوری، روند 
افزایشی سویه جدید امیکرون در کشور را 
نگران کننده اعالم کرد و گفت: هرچند هنوز 
و  مرگ  شاخص های  در  جدی  تغییرات 
بستری مشاهده نمی شود، اما شاهد روند 
صعودی ابتال به بیماری در کشور هستیم 
که می تواند مشکالتی را برای مردم فراهم 

کند.
علمی  ستاد  دبیر  جماعتی،  حمیدرضا 
که  هم  کرونا  با  مقابله  کشوری  کمیته 
دولتی  مسئوالن  بود  تاکید کرده  پیشتر 
دانشگاه ها  و  مدارس  بازگشایی  روند  در 
باید صبر بیشتری به خرج دهند، دیروز 
در اظهاراتی شیوع پیک ششم کرونا در 
ایران را قطعی دانست و تاکید کرد: »با 
توجه به روند افزاینده تعداد موارد مثبت 
بنظر  ُامیکرون در سراسر کشور  به  مبتال 
سویه  این  پیک  به  نزدیک  می رسد که 
باشیم.« او در بخش دیگری از اظهاراتش 
از لزوم توجه به پروتکل ها گفت و تصریح 
کرد: »در جلسه اخیر کمیته علمی برای 
پیشگیری از موج سنگین کرونا، بحث و 
بررسی های زیادی شد. یکی از توصیه ها 
این بود که استفاده از ماسک در تمامی 
و  دانشگاهها  ادارات،  سازمانها،  مجامع، 
الزامی  تجمع مسقف،  محل های  تمامی 
شود و از ماسک های استاندارد استفاده 
شود چرا که ماسک های پارچه ای، کارایی 
استاندارد  و ماسک های  ندارند  چندانی 
تایید  افراد عادی، مورد  برای  و سه الیه 
است.« مساله اما فقط امیکرون نیست. 
بهداشت،  وزارت  روابط عمومی  سرپرست 
دیروز  هم  پزشکی  آموزش  و  درمان 
جمهوری  صداوسیمای  که  اظهاراتی  در 
اسالمی آن را منتشر کرده، خبر از افزایش 
آمار مبتالیان به کرونا دلتا در ایران داده 
دز  تزریق  بر  عالوه  خواسته  مردم  از  و 
را  بهداشتی  پروتکل های  واکسن،  سوم 
به  با توجه  اما  این حال  با  رعایت کنند. 
اقدامات مسئوالن دولتی و تاکید آنان بر 
بازگشت به شرایط پیش از کرونا، ایرانیان 
نیز رفته رفته پروتکل های کرونایی را کنار 
گذاشته اند چنانکه براساس اعالم وزارت 
پروتکل ها  رعایت  میزان  امروز  بهداشت، 
ترتیب  بدین  است.  درصد   5۰ حدود 
ارقام  و  آمار  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
اعالمی از سوی وزارت بهداشت و شرایط 
آینده  در  باید  ایران،  کرونایی  ناپایدار 
پروتکل های  نظرگیری  در  شاهد  نزدیک 
جدی تری از طرف دولت سیزدهم باشیم 
راستی  به  اولویت،  آنکه  بر  مشروط 

باشد. مردم  سالمت 

با افزایش معنادار تعداد مبتالیان، نگرانی ها از ورود ایران به موج ششم کرونا افزایش یافت

سیاست گذاری مردد و شیوع کرونا
دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: به پیک امیکرون در ایران رسیده ایم
دفاع سخنگوی دولت از تصمیم ها برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها: رشد علمی مدنظر است

تاکید رئیسی بر لزوم 
مقابله با تحریم و تحریف

رئیس دولت سیزدهم خواستار مقابله همزمان با 
تحریف و تحریم شد. ابراهیم رئیسی در جلسه 
ستاد بزرگداشت دهه فجر ضرورت ایجاد تحول 
در همه دستگاه ها و نهادهای کشور از جمله شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: »امروز تحول در همه دستگاه ها یک نیاز 
ضروری است. مأموریت اصلی و محوری همه 
دستگاه های کشور ایجاد تحول و تالش در جهت 
تبیین دستاوردها در راستای نشاط و امیدآفرینی 
در جامعه است.« رئیسی اولین الزام برای ایجاد 
تحول را »تحول شناختی« دانست و اظهار کرد: 
»در تحول شناخت، باید نگرش کسانی که در 
مجموعه حضور دارند، متحول شود؛ در غیر این 
رئیس  نمی شود.«  حاصل  نتیجه ای  صورت 
تحریف  »جریان  کرد:  خاطرنشان  جمهوری 
به دنبال  فضاسازی های کاذب  با  شایعه ساز  و 
ایجاد انحراف در مسیر اصالح و تحول هستند و 
شرط موفقیت در این میدان صالبت، ایستادگی 
و حرکت براساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه 
تبیین  و  دعوت  بر  تأکید  با  رئیسی  است.« 
خوبی ها و نهی از زشتی های سیاسی، اقتصادی، 
صحنه سازی،  مقابل  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
تحریف آمیز،  فضاسازی های  و  شایعه پراکنی 
اظهار کرد: »امروز دشمن به دنبال ادامه تحریم 
با تحریف است. در مقابل تحریف و برای غلبه بر 
آن باید تبیین درست انجام شود و در این راستا 
شورای هماهنگی از جایگاه حساس و مهمی 
در  »تحول  رئیس جمهوری  است.«  برخوردار 
فرآیند« را به عنوان دومین الزام در ایجاد تحول 
موفق برشمرد و گفت: »الزم است بازنگاهی در 
فرآیند تصمیم گیری تا اجرا شود و تاثیر آن بر 
روی مخاطبان مختلف بررسی شود. در تحول 
فرایندی باید نوع مأموریت ها و نقاط مثبت و 
منفی فعالیت های شورای هماهنگی مورد بررسی 
قرار گرفته و مبتنی بر نتایج بدست آمده برای 

اقدامات آتی برنامه ریزی شود.«

واکنش سخنگوی دولت به سوالی درباره 
احتمال مذاکره دوجانبه تهران و واشنگتن

مذاکره مستقیمی 
در کار نبوده است

خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین  اظهارات 
آمریکا  و  ایران  دوجانبه  مذاکره  احتمال  بر  مبنی 
برای دستیابی به توافقی پایدار در وین و استقبال 
این  تحقق  برای  آنان  آمادگی  اعالم  و  سفید  کاخ 
و  توافق  به  دستیابی  برای  امیدها  دوباره  مساله، 
متحده  ایاالت  و  اسالمی  جمهوری  نشستن  البته 
دیروز سخنگوی  داد.  افزایش  را  مذاکره  میز  پای 
و  ایران  میان  مستقیم  مذاکره  احتمال  دولت 
در  سوالی  به  پاسخ  در  ولی  نکرد  رد  را  آمریکا 
سوی  از  مذاکره  »درخواست  گفت:  زمینه  همین 
مذاکره  گونه  هیچ  اما  شده،  مطرح  بارها  آمریکا 
نشده  برقرار  آمریکا  و  ایران  بین  مستقیمی 
است.« او نگفت که در آینده این مذاکرات صورت 
در  بهادری جهرمی،  علی  خیر.  یا  گرفت  خواهد 
مساله  به  خود  خبری  نشست  از  دیگری  بخش 
اعالم  با  و  پرداخت  عربستان  و  ایران  مذاکرات 
در  خود  سفارت  بازگشایی  برای  ایران  آمادگی 
منطقه  در  ثبات  و  صلح  از  »ایران  گفت:  ریاض 
حمایت  مسلمان  کشورهای  با  حسنه  روابط  و 
ایران  میان  مذاکرات  دور  چهار  کنون  تا  می کند. 
است.  عراق صورت گرفته  میزبانی  به  عربستان  و 
متقابل  شکل  به  ها  سفارتخانه  بازگشایی  آماده 

است.« نشده  نهایی  هنوز  توافقات  اما  هستیم 
دیگر  مجلس  و  دولت  رابطه  فرودهای  و  فراز 
جریان  در  دولت  سخنگوی  از  که  بود  سوالی 

شد.  مطرح  او  خبری  نشست 
موسم  »امروز  زمینه گفت:  این  در  بهادری جهرمی 
خدمت به مردم است. مردم منتظر حل مشکالت 
حاشیه ها  وارد  دولت  و  است  کار  وقت  هستند. 
مشکالت  حل  برای  مجلس  و  دولت  نمی شود. 
مردم همسو و در تعامل و همکاری کامل هستند. 
به کابینه و همراهی در  باالی مجلس  اعتماد  رای 
وزرا  دائمی  حضور  و  اساسی  و  کالن  موضوعات 
و  مجلس  گسترده  تعامل  نشانه  کمیسیون ها  در 

است.« یکدیگر  با  دولت 

1600 دیدار نمایندگان و وزرا
بهادری جهرمی در بخش دیگری از اظهارات با 
وزرا  بار   1۶۰۰ بر  بالغ   آذرماه  پایان  »تا  اینکه  بیان 
با نمایندگان در وزارتخانه و به خصوص در مجلس 
نماینده   172 تاکید کرد: »حداقل  داشتند«،  دیدار 
و  داشته  رئیس جمهور  آقای  با  مستقیم  دیدار 
مجامع  قالب  در  تک  تک   را  خود  صحبت های 
استانی بیان کردند که این به غیر از همه دیدارهای 
در  جمهوری  رئیس  دارند.  رئیس جمهوری  است 
نشانه  رفته اند که  مجلس  به  بار  هفت  مدت  این 
توجه ویژه دولت به مجلس است. از شروع دولت 
دولت  اعضای کابینه  ماه  دی  ابتدای  تا  سیزدهم 
مردمی 7۹۶ مورد با نمایندگان محترم در مجلس 
پاسخگوی  و  داشته  مالقات  اسالمی  شورای 
سواالت ایشان بوده اند. ۸7۰ بار نمایندگان محترم 
با  دولتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  محل  در 
داشته اند.  دیدار  امور  پیگیری  برای  وزرای محترم 
 577 دی ماه  ابتدای  تا  سیزدهم  دولت  شروع  از 
مورد معاونین پارلمانی و مدیران کل امور مجلس 
وزارتخانه ها در محل مجلس شورای اسالمی حاضر 
شورای  مجلس  نمایندگان  سواالت  پاسخگوی  و 
ترجیحی  ارز  مساله  درباره  او  بوده اند.«  اسالمی 
روی  سیزدهم  دولت  »شرایطی که  بیان کرد:  نیز 
اعتراضات  و  اقتصادی  نابسامانی  شرایط  آمد  کار 
نیازمند  وعده ها  از  حجمی  مدیریت  است.  صنفی 
دالیلی  است.  اصالحات  برای  مناسب  زمان  صرف 
پرداخت  نظام  اصالح  خصوص  در  دولت  که 
مساله  خواست  استمهال  ترجیحی  ارز  و  یارانه ها 
دولت  و  مجلس  هم  بود که  تغییر  این  از  ناشی 
اتفاق نظر دارند که آثار روی مردم نداشته باشد و 
حتما جبران شود. در کمیسیون تلفیق این مساله 
عامل های  از  ترجیحی  ارز  است.  بررسی  حال  در 

است.« تورم  ایجاد 

تشریح آخرین وضعیت 
پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری 
مهم  پرونده های  وضعیت  آخرین  خود  دیروز 
قضایی از جمله پرونده حسین فریدون، برادر 
حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران را 
تشریح کرد. او در پاسخ به سوالی درباره فریدون 
گفت: » حسین فریدون در اجرای حکم قطعی 
که قبال صادر شده در زندان است و در جریان 
رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان 
ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به 
ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها 
در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی 
به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده 
است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد 
نسبت به احضار آن  اقدام می شود و این طور 
نیست که در کیفرخواست این شرکت به عنوان 
متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک 
در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی 

می شود.«

سقف معافیت مالیاتی 
کارکنان دولت در سال 

آینده مشخص شد
در  تلفیق  سخنگوی کمیسیون  زارع،  رحیم 
توضیح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: 
»کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق های 
تا 5 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف 
شوند. مالیات حقوق های بین 5 میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان تا 15 میلیون تومان، 1۰ درصد، از 15 
تا 25 میلیون تومان، 15 درصد، از 25 تا 35 
میلیون تومان 2۰ درصد و بیشتر از 35 میلیون 
تومان ، 3۰ درصد تعیین شد.« به گفته زارع، 
پلکان  این مالیات  ها شامل مابه التفاوت هر 
»اعضای  که  گفت  همچنین  زارع  می شود. 
هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و 
متخصصین های بالینی تمام وقت جغرافیایی 
درآمد  بر  مالیات  درصد   1۰ مشمول  صرفا 
خواهند بود. براساس مصوبه امروز کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال 1۴۰1، پزشکان عمومی 
مقاطع  در  دبیران  و  آموزگاران  متخصص،  و 
ابتدایی و راهنمایی شاغل در مناطق روستایی 
و عشایری کشور تا سقف 2۰ میلیون تومان 
معاف از پرداخت مالیات شدند.« سخنگوی  
کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰1 با اشاره به مصوبه 
کمیسیون درباره افزایش حقوق سربازان گفت: 
»به موجب تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق 
مجرد  وظیفه  سربازان  حقوق  بودجه  الیحه 
حداقل ۶۰  عملیاتی  غیر  مناطق  در  مشغول 
درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول 
در مناطق عملیاتی حداقل 75 درصد و حقوق 
سربازان متاهل ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان 
مدیریت  قانون  بر  مبتنی  مسلح  نیروهای 
خدمات کشوری تعیین می شود که با توجه 
به تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل 
خدمت  مشموالن  همچنین  می شود.  تهیه 
وظیفه عمومی اجرای فوق العاده های ماده 5۰ 
قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان برقرار 

خواهد بود.«

دبیر کمیته علمی ستاد ملی 
مقابله با کرونا: با توجه به روند 
افزاینده تعداد موارد مثبت مبتال 
به ُامیکرون در سراسر کشور 
به نظر می رسد که نزدیک به 
پیک این سویه باشیم

فرمانده قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا وزارت کشور 
خبر از احتمال منتفی شدن 
حضور تماشاگران زن و مرد 
در استادیوم آزادی در جریان 
بازی فوتبال ایران و عراق داد. 
همزمان برخی اخبار از احتمال 
منتفی شدن حضور رئیس فیفا 
در ایران حکایت دارد

»اولویت سالمت مردم است«؛ جمله ای که از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز مسئوالن مختلف بارها به زبان آورده اند. 
چه آن روزها که خبری از واکسیناسیون سراسری نبود و چه امروز که اصرارها بر عادی نمایی شرایط و بازگشایی های سریع 
دو چندان شده است. کرونا اما چندان توجهی به اظهارات مسئوالن ندارد. با ساده ترین سهل انگاری، مجازاتی سخت را 
تجویز می کند و به طرفیه العینی، رنگ آبی جدول شهرهای درگیر کرونا را به قرمز تبدیل می کند. دولت اما چندان توجهی به 
این مهم ندارد. اصرارها بر بازگشایی دانشگاه ها و مدارس و بازگشت فعالیت های اقتصادی به روزهای قبل از کرونا ادامه 
دارد. آن هم در شرایطی که موج ششم کرونا در ایران به گواه آمار از راه رسیده و دوباره تعداد مبتالیان به شکل معناداری 

افزایش یافته است.

فوتبال

|  
رنا

 ای
 |

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از احتمال برگزاری بازی ایران و عراق بدون تماشاگر خبرداد

امیکرون؛ بهانه حذف زنان
»ان شاهللا«، تنها پاسخ معاون امور زنان ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری به پرسشی درباره حضور 
زنان در استادیوم آزادی در جریان بازی ایران و 
عراق بود. پاسخی که شد نشانه تایید موضوع. چند 
روز بعد مساله رسما تایید و اعالم شد که در بازی 
ایران و عراق تماشاگران زن و مرد حاضر می شوند 
ولی مسئوالن برگزار کننده مسابقه به جای اجرای 
مصوبه وزارت کشور مبنی بر حضور 3۰ درصدی 
استادیوم و در نظر گیری حدود  تماشاگران در 
برای تماشاگران، فقط و فقط  25 هزار صندلی 
مجوز حضور 1۰ هزار نفر را در استادیوم آزادی صادر 
کردند: 2 هزار زن و ۸ هزار مرد. سه روز قبل هم 
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در اظهاراتی 
و  ورزش  وزارت  به  وابسته  برنا،  خبرگزاری  که 
جوانان دولت سیزدهم منتشر کرد، صراحتا اعالم 
کرد که در بازی ایران و عراق 1۰ هزار تماشاگر مرد 
و زن در استادیوم آزادی حاضر خواهند بود. بازی 
قرار است هشتم بهمن ماه برگزار شود ولی تا لحظه 
نگارش این گزارش، پنجم بهمن ماه هیچ خبری 
از چند و چون بلیت فروشی نیست. سکوتی که 

دیروز هدف آن باالخره روشن شد.

بهانه تکراری
دیروز حسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی 
برگزاری  احتمال  از  وزارت کشور  با کرونا  مقابله 
مسابقه ایران و عراق بدون حضور تماشاگران خبرداد 
و به ایرنا گفت: » گزارش های دریافتی نسبت به 
افزایش ۶ برابری بیماران سرپایی در کشور نسبت 
به هفته گذشته حکایت دارد و در چنین شرایطی 
هرگونه تجمع فرهنگی و ورزشی احتمال افزایش 
دارد.«  دنبال  به  را  ُامیکرون  شیوع سویه جدید 
و مسئوالن  به همه دست اندرکاران  او همچنین 
حوزه های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و اصناف و بازار توصیه کرد قویًا از برگزاری هرگونه 
اجتماع پرهیز کرده و فاصله گذاری های اجتماعی 
در این محیط ها را افزایش دهند. او در شرایطی 
گفت: »متاسفانه تست کرونای تعداد قابل توجهی 
از بازیکنان باشگاه های بزرگ کشورمان و همچنین 
شده که  اعالم  مثبت  عراق  ملی  تیم   همراهان 
جای نگرانی دارد و برای همین از عزیزان وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال انتظار داریم که رعایت 

مسابقه  در  بهداشتی  پروتکل های  صددرصدی 
دهند  قرار  توجه  مورد  را  ملی  تیم  روی  پیش 
بنابراین ممکن است مسابقه پیش روی تیم ملی 
بدون حضور تماشاگران یا با ظرفیت خیلی محدود 
برگزار شود« که اگر نبود اجبار فیفا، مسئوالن ایرانی 
صادر  را  آزادی  استادیوم  در  زنان  حضور  اجازه 
نمی کردند. نکته قابل توجه آنکه همزمان با این 
خبر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
»حضور  با  بهمن  راهپیمایی 22  اعالم کرده که 
قرارگاه  فرمانده  می شود.«  برگزار  مردم  گسترده 
عملیاتی مقابله با کرونا وزارت کشور همچنین گفته 
است: » مدیریت درست کرونا برای پیشگیری 
از پیک ششم و سویه  خطرناک بعدی نیازمند 
رعایت همه ضوابط بهداشتی و مساعدت، همراهی 
و همکاری همه بخش های کشور به ویژه اماکن پر 

جمعیت و تردد است.«

پشت پرده
مخالفت ها  داد که  نشان  اما  پیگیری ها 
سوی  از  آزادی  استادیوم  در  زنان  حضور  با 
نهادهای تاثیرگذار در ایران همچنان اصلی ترین 

دلیل دولت برای جلوگیری از حضور تماشاگران 
در بازی ایران و عراق به شمار می رود. از قرار 
و  ایران  بازی  در  شده  اجرا  سناریو  معلوم 
بازهم در حال تکرار است. در آن  کره جنوبی 
الزام فیفا برای  مسابقه، مسئوالن با توجه به 
زن  تماشاگران  گزینشی  غیر  و  آزادانه  حضور 
در استادیوم آزادی، به بهانه کرونا، اجازه حضور 
ندادند.  را  آزادی  استادیوم  در  تماشاگران 
ورزشی  خبرنگاران  اخبار،  این  با  همزمان 
شبکه های  در  خود  شخصی  صفحات  در 
مساله، کمرنگ  این  تایید  بر  عالوه  اجتماعی 
رئیس  اینفانتینو،  احتمال حضور جانی  شدن 
فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا در ایران را 
یکی دیگر از دالیل دولتی ها برای منع حضور 

سپهر  کردند.  اعالم  استادیوم  در  تماشاگران 
به  زمینه  همین  در  ورزشی  خبرنگار  خرمی، 
»خبرپارتی« گفته است: »اگر رئیس فیفا برای 
تماشای بازی ایران و عراق در استادیوم آزادی 
حاضر شود، مجوز حضور تماشاگران مرد و زن 
صادر می شود در غیر این صورت، به بهانه کرونا 
اجازه حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق 
احتمال حضور رئیس  آنچه  داد.«  نخواهند  را 
فیفا در ایران را کمرنگ تر می کند، رد احتمال 
دیدار رئیسی با اینفانتینو است. افزون بر این، 
فدراسیون  اطالع رسانی  از  نیز  برخی شنیده ها 
فوتبال درباره بازی ایران و عراق ظرف امروز، ۶ 
بهمن یا فردا، 7 بهمن حکایت دارد. باید دید 
در نهایت اوضاع به چه شکل رقم خواهد خورد.



پیامک شما را دربـاره 
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علی  سوی  از  صادرشده  احکام  اساس  بر 
دنیایی  محمد  انجم  شعاع،  سجاد  سالجقه، 
و مریم احمدی به مدت دو سال به عنوان 
عضو موظف هیات مدیره و سید حسام الدین 
پورعباسی و رخشاد حجازی نیز به مدت دو 
سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره 
ملی  صندوق  شده اند.  منصوب  صندوق  این 
به  توجه  به ضرورت  توجه  با  محیط زیست 
محیط  و  طبیعی  منابع  از  حفاظت  مقوله 
به  کمک  هدف  با  و   ،۹3 سال  در  زیست 
کاهش آالینده های محیط زیستی جلوگیری 
احیا  و  از منابع طبیعی  از تخریب، حفاظت 
محیط  و  پایه  منابع  از  پایدار  بهره برداری  و 
زیست و تنوع زیستی تاسیس شده و یک 
می آید.  شمار  به  غیردولتی  عمومی  نهاد 
مدیره  هیات  جدید  اعضای  سوابق  بررسی 
آنها سوابقی  اما نشان می دهد  این صندوق 
ندارند. زیستی  محیط  موضوعات  با  مرتبط 

 رخشاد حجازی کیست؟
از میان اعضای جدید »رخشاد حجازی« 
است  نام آشناتر  زیست  محیط  فعاالن  برای 
سال  دو  جلسه  به  او  معروف شدن  هرچند 
از  صحبت  و  قضائیه  قوه  رئیس  با  پیش 
می گردد.  باز  زندانی  زیست  محیط  فعاالن 
فعاالن  با  هم اندیشی  جلسه   ،۹۸ تیر   22
محیط زیست با موضوع احیای حقوق عامه 
از  جمعی  حضور  با  زیست  محیط  حوزه  در 
ابراهیم  حضور  در  زیستی  محیط  فعاالن 
رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد. 
در گزارشی که خبرگزاری تسنیم از این جلسه 

منتشر کرده بود، آمده است: »دکتر حجازی 
از دیگر فعاالن محیط زیستی کشور با اشاره 
قرآن کریم گفت:  در  انفال  بحث  وجود  به 
همین کافی است تا از محیط زیست حمایت 
شود محیط زیست حقوق عامه است که اول 
ولی  بعد  و  پیامبر  بعد  خداوند،  اختیار  در 
کوه خواری  شاهد  متاسفانه  اما  است  فقیه 
و جنگل خواری هستیم.... حجازی خواستار 
نگریستن به بحث جاسوسان محیط زیستی 
شد  امنیتی  و  زیستی  محیط  دیدگاه  از 
محیط  مورد  در  آنها  خیانت  تصریح کرد:  و 
این ها سبب شدند که  بیشتر است؛  زیست 
ما االن تا می خواهیم کاری را به دانشجویان 
واگذاریم خودداری کنند. این استاد دانشگاه 
افزود: تعدادی از جاسوسان محیط زیستی 
در  معرفی حجازی  آزادانه می گردند.«  هنوز 
زیست هم  فعال محیط  عنوان  به  زمان  آن 
باعث تعجب فعاالن محیط زیست شده بود، 
آشنا  او  با  این گفته ها،  از  پیش  تا  چرا که 
امروز،  آزادی  تحلیلی  نبودند. سایت خبری 
دو روز بعد از این جلسه، از محمد درویش، 
»در  است:  نقل کرده  زیست،  محیط  فعال 
را  خودشان  بودند که  نفر  دو  جلسه  همین 
فعال محیط زیست معرفی کردند، ولی من 
در طول ٣٠ سال فعالیتم در این حوزه، حتی 
اسمشان را هم نشنیده بودم. یکی از آن ها که 
خانم دکتر حجازی نام داشت حرف عجیبی 
فعاالن  از  خیلی  گفت:  صراحت  به  او  زد. 
هنوز  ولی  هستند،  زیست جاسوس  محیط 
قویدل  آقای  دوم  نفر  نشده!  رو  دست شان 

جاسوس اند  افراد  این  داشت  اصرار  بود که 
و باید اعدام شوند. چرا معطل می کنید؟ تا 
جایی که خود آقای رئیسی به آن ها هشدار 

نگیرید.« از قاضی سبقت  داد که 
اعضای  وبگاه  سامانه  در  حجازی  رخشاد 
تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات 
فنون  و  علوم  دانشکده  استادیار  شمال، 
دریایی گروه محیط زیست و دارای دکتری 
تخصصی معرفی شده است. بخش رزومه 
منابع  در  اما  است  خالی  سایت  این  در  او 
یافت که حجازی  می توان  را  مقاالتی  دیگر 
نویسنده اصلی نیست. آنها  از  در هیچ یک 

 سوابق همه مدیران دیگر
حسام الدین  »سید  حجازی،  کنار  در 
دو  مدت  به  شده که  برده  نام  پورعباسی« 
این  مدیره  هیات  غیرموظف  عضو  سال، 
صندوق منصوب شده است. در جست وجوی 
برمی خوریم.  بانک کشاورزی  به  او  سوابق 
پورعباسی 15 تیرماه امسال طی حکمی از 
عنوان  به  بانک کشاورزی  مدیرعامل  سوی 
مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین 
آتیه تدبیر سبز )هلدینگ وابسته به صندوق 
رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی( 
منصوب شد. او در تهیه چند مقاله از جمله 
بین المللی سازی:  و  ایران  بانکداری  »نظام 
سیاست«،  ساربان  تا  اقتصاد  کاروان  از 
»تحلیل موجز از مسئله FATF« و »بررسی 
و  منطقه ای  و  ناحیه ای  بانک های  تاسیس 
صندوق های خرد محلی، صنفی و محصولی 
مورد  الگوی  محلی،  اشتغال  توسعه  در 

مطالعه: هند« نقش داشته است. پورعباسی 
و  اقتصادی  عنوان »کارشناس  به  همچنین 
تلویزیونی  برنامه های  در  حوزه کسب و کار« 

است. داشته  شرکت  نیز 
اعضای  دیگر  از  نیز  شعاع«  انجم  »سجاد 
است.  زیست  محیط  ملی  صندوق  جدید 
سرمایه گذاری  معاونت  این  از  پیش  تا  او 
بودجه،  دفتر  مدیرکل   - مقررات  تنظیم  و 
مالی  منابع  تجهیز  و  تسهیل سرمایه گذاری 
انرژی های تجدیدپذیر و  در ساتبا )سازمان 
نیرو(  وزارت  نظر  زیر  برق  انرژی  بهره وری 
آمده  سمت  این  توضیحات  در  است.  بوده 
-تبادل  دفتر:  فعالیت های  »اهم  است: 
دارایی  تملک  و  جاری  موافقت نامه های 
سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور، 
پیشبرد  جهت  در  مالی  ابزارهای  -توسعه 

سازمان.« اهداف 
بر اساس اطالعات ساتبا، انجم شعاع مدرک 
کارشناسی ارشد داشته و سوابق شغلی اش 
این هاست: متصدی امور بانکی بانک توسعه 
تعاون، کارشناس اقتصادی بخش پروژه های 
سرمایه گذاری گروه مپنا، کارشناس مدیریت 
حرارتی،  برق  مادرتخصصی  شرکت  پروژه 
رئیس گروه توسعه ابزارهای مالی و توسعه 
سرپرست  ساتبا،  سازمان  سرمایه گذاری 
دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز 
دفتر  مدیرکل  ساتبا،  سازمان  مالی  منابع 
بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع 

مالی سازمان ساتبا.
محمد دنیایی مدیر بعدی است. طبق حکم 

سالجقه او در کنار انجم شعاع و احمدی به 
مدیره  هیات  موظف  عضو  سال  دو  مدت 
از  بود.  خواهد  زیست  محیط  ملی  صندوق 
دنیایی اما اطالعاتی در دسترس نیست جز 
انسانی، محمد  اینکه در پورتال جامع علوم 
دنیایی در نوشتن دو مقابله مرتبط با بورس 
شرکت داشته است؛ از جمله »بررسی دیدگاه 
در  فرابورس  و کارگزاران  نهادی  سهامداران 
رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ 
حافظه  »بررسی  و  ایران«  در  سهامداری 
و  توزیع چوله  بر  تأکید  با  دوگانه  بلندمدت 
دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق 

تهران«. بهادار 
است  فهرست  این  آخر  نفر  احمدی،  مریم 
که هم اکنون مدیر کل دفتر حقوقی و امور 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  در  مجلس 
حکمی  در  امسال  مرداد  دهم  او  است. 
توسعه  معاون  دانشیان،  اصغر  سوی  از 
سازمان  مجلس  امور  و  حقوقی  مدیریت، 
دفتر  سرپرست  زیست  محیط  حفاظت 
حفاظت  سازمان  مجلس  امور  و  حقوقی 
محیط زیست منصوب شد و  در این مدت 
است.  نشده  ثبت  اظهارنظری  هیچ  او  از 
عنوان  زيست«  محيط  حقوق  با  »آشنايی 
مریم  آن  نویسنده  نام  که  است  کتابی 
در سال  آن  اول  و چاپ  ذکر شده  احمدی 
ندای  انتشارات  توسط  نسخه  هزار  در   ۹3
کارآفرین منتشر شده است. در پرتال جامع 
نام  با  حقوقی  مقاالتی  نیز  انسانی  علوم 
»مریم احمدی« به چاپ رسیده اما با توجه 
نمی توان  فامیل،  و  نام  این  بودن  متداول 
جدید  عضو  به  مقاالت  این  انتساب  درباره 
صندوق ملی محیط زیست اطمینان داشت.

 درباره صندوق ملی محیط زیست
تغییرات ناگهانی در صندوق ملی محیط 
زیست در حالی است که تاکنون امیر ارسالن 
صندوق  این  مدیر عامل  طهرانی،  مهاجری 
مدیره های  هیات  اعضای  سابقه  در  و  بوده 
این  زیست  محیط  ملی  صندوق  پیشین 

یافت: می توان  را  نام ها 
- محمد مجابی رئیس هیات مدیره از بهمن 
۹5 تا خرداد ۹7 و نایب رئیس از بهمن ۹3 

تا بهمن ۹5.
-   کریم شافعی، عضو هیات مدیره از خرداد 

۹7 تا دی ۹7
از  مدیره  هیات  رئیس  نمکی،  سعید    -

۹۸ فروردین  تا   ۹7 خرداد 
از  مدیره  هیات  عضو  علیرضا گچ پززاده،   -

۹7 خرداد  تا   ۹5 بهمن 
- علی اشرف مجتهد شبستری، عضو هیات 

مدیره از بهمن ۹3 تا خرداد ۹7
لیاقتی مدیر عامل و عضو هیات  - هومان 

از بهمن ۹3 تا خرداد ۹7 مدیره 
- حسن صدوق ونینی، عضو هیات مدیره از 

بهمن ۹۴ تا بهمن ۹5
-  فرهاد دبیری عضو هیات مدیره از بهمن 

۹3 تا بهمن ۹۴
- سید صفدر حسینی، رئیس هیات مدیره 

از بهمن ۹3 تا بهمن ۹5
- مازیار سلیمان نژاد، عضو هیات مدیره.

است:  آمده  عمومی  نهاد  این  معرفی  در 
صورت  به  زیست  محیط  ملی  »صندوق 
برنامه های  پتانسیل  بر  عالوه  بالقوه، 
مشارکتی با موسسات اعتباری، شرکت های 
بیمه، دانشگاه ها، صندوق های محیط زیستی  
و شرکت های داخلی و خارجی ظرفیت های 
تاسیس  برای  نیز  متعددی  ساختاری 
دارد  شرکت  و  بیمه  و  اعتباری  موسسات 
جدیت  با  رو،  پیش  دوره  در  آنها  تحقق  که 

می شود.« پیگیری 

رئیس سازمان محیط زیست اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست را منصوب کرد

تغییرات عجیب در صندوق ملی محیط زیست
سجاد انجم شعاع، محمد دنیایی و مریم احمدی به مدت دو سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره و سید حسام الدین 

پورعباسی و رخشاد حجازی نیز به مدت دو سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره این صندوق منصوب شده اند

 برگزاری جلسه سازش 
برای محیط   بان کرمانشاهی

پرونده  در  و سازش  اولین جلسه صلح 
اعدام کرمانشاهی  به  محکوم  محیط بان 
دستگاه  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با 
از  برخی  و  فرماندار  استان،  قضایی 
معتمدین  و  سفیدان  ریش  و  بزرگان 

شد. برگزار 
توسلی زاده،  پرویز  ایسنا،  گزارش  به 
این  رئیس کل دادگستری کرمانشاه در 
به  تسلیت  و  همدردی  ابراز  با  نشست، 
آخرین  به  اشاره  با  مقتول،  خانواده 
کرمانشاهی  محیط بان  پرونده  وضعیت 
که به جرم قتل یک شهروند به قصاص 
استان  دادگستری  شده، گفت:  محکوم 
سازش  و  صلح  جهت  در  الزم  اقدامات 
این  در  و  داده  انجام  را  پرونده  این  در 
می کند. استفاده  ظرفیت ها  تمام  از  راه 

اظهار  پرونده،  این  روند  تشریح  با  او 
مقتول  سال گذشته،  مرداد   1۴ داشت: 
به همراه چند نفر از دوستانش به یکی 
در  که  رفته  استان  اطراف  کوه های  از 
از سوی  اثر تیراندازی  بر  مسیر برگشت 
سر  ناحیه  از  زیست  محیط  ماموران 
به  و  می گیرد  قرار  گلوله  اصابت  مورد 

می رسد. قتل 
دادگستری  اینکه  بیان  با  توسلی زاده 
عادالنه  و  بی طرفانه  کرمانشاه  استان 
نفس  قصاص  مستدل  و  مستند  حکم 
عالی  دیوان  و  صادر  محیط بان  برای 
کشور نیز این حکم را تایید کرده، عنوان 
کرد: نظر رسمی و قاطع دستگاه قضایی 
همین حکمی است که صادر شده، ولی 
و  اسالمی  و  قرآنی  آموزه های  بر  بنا 
رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
مصالحه  امر  خصوص  در  قضائیه  قوه 
و  صلح  ایجاد  ما  اولویت  پرونده ها،  در 

است.  سازش 
سنت  اینکه  بیان  با  با  توسلی زاده 
در  ریشه  مصالحه  و  مدارا  و  گذشت 
گفت:  دارد،  کرمانشاه  مردم  فرهنگ 
مکرر  طور  به  نیز  قضائیه  قوه  رئیس 
مصالحه  موضوع  به  اختالفات  بحث  در 
که  دارند  تاکید  و  اشاره  سازش  و 
فرهنگ  به  باید  گذشت  و  مصالحه 

شود. تبدیل  عمومی 
چند  از  مصالحه  امر  به  توجه  افزود:  او 
اینکه  اول  است.  توجه  قابل  جهت 
به  اختالف  معنوی  و  مادی  هزینه های 
مراتب بسیار بیشتر از سازش است و از 
سوی دیگر مصالحه کمک می کند مردم 

زندگی کنند. امنیت  و  آرامش  در 
استان کرمانشاه  دادگستری  رئیس کل 
با ابراز امیدواری جهت جلب رضایت از 
بان  محیط  پرونده  در  مقتول  خانواده 
شهروندان  جمیع  از  کرمانشاهی، گفت: 
بزرگان  معظم،  روحانیت  کرمانشاهی، 
و  فرهنگی  فعاالن  سفیدان،  ریش  و 
درخواست  رسانه  اصحاب  و  اجتماعی 
یاری کنند. مسیر  این  در  را  ما  دارم که 

فتاحی  منوچهر  نیز  مراسم  ابتدای  در 
با  استان  اختالف  حل  توسعه  معاون 
کرمانشاهی،  محیط بان  پرونده  تشریح 
و  سازش  جهت  در  تالش  و  اهتمام  از 
ترحم و گذشت خانواده اولیای دم از حق 
قصاص خود خبر داد و از خیرین، بزرگان 

کرد. یاری  تقاضای  ریش سفیدان  و 
در پایان پیشنهادهایی برای پیشبرد کار 
اعضای  توسط  و  مطرح  پرونده  این  در 
آن  از جمله  رسید که  تصویب  به  جلسه 
علوی  صلح  ستاد  تشکیل  به  می توان 
ریش سفیدان،  بزرگان،  عضویت  با 
صلح  سفیران  و  معتمدین  ذی نفوذان، 
 2۰ گروهی  تشکیل  استان،  سازش  و 
برای  اعضای ستاد جهت تالش  از  نفره 
برقراری مصالحه و ارائه گزارش از روند 
توسعه  معاون  توسط  کار  پیشرفت 
کل  رئیس  به  استان  اختالف  حل 
هفته  دو  صورت  به  استان  دادگستری 

کرد. اشاره  بار  یک 

 غذا دادن به پرندگان
 در دبی ممنوع شد

دبی  شیخ نشین  در  پرندگان  به  دادن  غذا 
ممنوع شد و متخلفین به پرداخت بیش از 

می شوند. محکوم  جریمه  درهم   2۰۰
به گزارش ایسنا، شهرداری دوبی اعالم کرد 
که اگر فرد یا افرادی به غذا دادن پرندگان 
در اماکن عمومی اقدام کند به بیش از 2۰۰ 

درهم جریمه نقدی محکوم می شوند.
دوبی،  شهرداری  اطالعیه  این  براساس 
غذا دادن به هر گونه از پرندگان در اماکن 
برای  تصمیم  این  و  است  ممنوع  عمومی  
زیبایی  و  ایمنی  بیماری ها،  از  جلوگیری 

است. شده  گرفته  عمومی  اماکن 
شهروندان اماراتی و افراد مقیم امارات عالقه 
حیوانات  و  پرندگان  نگهداری  به  خاصی 

دارند. خانگی 

محمد دنیایی مدیر بعدی 
است. طبق حکم سالجقه او 

به مدت دو سال عضو موظف 
هیات مدیره صندوق ملی 
محیط زیست خواهد بود. 
از دنیایی اما اطالعاتی در 

دسترس نیست جز اینکه در 
پورتال جامع علوم انسانی، 

در نوشتن دو مقابله مرتبط با 
بورس شرکت داشته است

پیام ما / صندوق ملی محیط زیست صبح دیروز نام هایی تازه به خود دید. اعضای جدید هیات مدیره در حالی با حکم رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست منصوب شدند، که چندان نام آشنا نبودند و اطالعات زیادی از سوابق آنها در دسترس نیست؛ یکی از آنها اظهاراتی 
تند درباره بازداشتی های محیط زیستی داشته، یکی دیگر در برنامه های تلویزیونی درباره اقتصاد صحبت کرده و دیگری در یکی از 

شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو مشغول به کار بوده است.

از میان اعضای جدید »رخشاد 
حجازی« برای فعاالن محیط 

زیست نام آشناتری است 
هرچند معروف شدن او به 

جلسه دو سال پیش با رئیس 
قوه قضائیه و صحبت از فعاالن 

محیط زیست زندانی باز 
می گردد. حجازی در آن جلسه 
گفته بود: تعدادی از جاسوسان 

محیط زیستی هنوز آزادانه 
می گردند
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سازمان هواشناسی با صدور یک هشدار نارنجی 
و سه هشدار زرد رنگ از افزایش سرعت باد 
در برخی نقاط کشور و کاهش دما و پایداری 

جوی در شهرهای صنعتی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا سازمان هواشناسی با صدور 
هشدار نارنجی رنگ از افزایش سرعت باد طی 
بازه زمانی پنج شنبه ) 7 بهمن ماه( تا دوشنبه 

) 11 بهمن ماه( خبر داد.
افزایش  پدیده  این  از  حاصل  مخاطره  نوع 
ارتفاع موج در ساحل بین 2 تا 3 متر و در 

است. متر   3.5 تا  فراساحل 
منطقه اثر این سامانه پنج شنبه ) 7 بهمن ماه( 
شمال خلیج فارس، نواحی ساحلی و دور از 
بهمن  بوشهر، جمعه) ۸  و  ساحل خوزستان 
ماه( تنگه هرمز، خلیج فارس، نواحی ساحلی 
و دور از ساحل خوزستان، بوشهر و هرمزگان و 
شنبه ) ۹ بهمن ماه( تنگه هرمز، خلیج فارس، 
خوزستان،  ساحل  از  دور  و  ساحلی  نواحی 

بوشهر و هرمزگان خواهد بود.
مناطق  هرمز،  تنگه  ماه(  بهمن   1۰( یکشنبه 
مرکزی و شرقی خلیج فارس، نواحی ساحلی 
و دور از ساحل بوشهر و هرمزگان و دوشنبه 
و  مرکزی  مناطق  هرمز،  تنگه  بهمن ماه(   11(
شرقی خلیج فارس، نواحی ساحلی و دور از 
ساحل بوشهر و هرمزگان تحت تاثیر فعالیت 

این سامانه خواهند بود.

تاسیسات  به  خسارت  مخاطره  این  اثرات 
دریایی و ساحلی، خطر غرق شدن قایق های 
با  تردد  در  اختالل  و  نیمه سنگین  و  سبک 
و  قفس ها  به  آسیب  و  سنگین  شناورهای 

بود. خواهد  صیادی  تورهای 
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار 
طی  باد  سرعت  میزان  افزایش  از  زردرنگ 
روزهای  پنج شنبه و جمعه )7 و ۸ بهمن ماه( 

خبر داد.
حاکمیت این شرایط جوی افزایش ارتفاع موج 
در ساحل بین 1.5 تا 2 متر و در فراساحل تا 
3 متر را دریای خزر، نواحی ساحلی و دور از 

ساحل گیالن، مازندران و گلستان در پی دارد.
و  پایداری  از   ادامه  در  هواشناسی  سازمان 
سه شنبه)  زمانی  بازه  طی  هوا  نسبی  سکون 
5 بهمن ماه( تا چهارشنبه) ۶ بهمن ماه( خبر 
افزایش غلظت  این پدیده  داد. نوع مخاطره 
آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد 
این سامانه در روز چهارشنبه  اثر  بود. منطقه 
)۶ بهمن ماه( شهرهای تهران، کرج، اصفهان و 
اراک است. اثر این مخاطره می تواند در صورت 
متحرک  و  ثابت  آالینده  منابع  کنترل  عدم 
برای  ناسالم  حد  تا  هوا  آلودگی  افزایش 

شود. حساس  گروه های 

سازمان هواشناسی هشدار داد

کاهش دمای ۸ استان

پایش

چوب اکنون از قیمت باالیی 
برخوردار است و احتمال 
اینکه این پدیده افزایش 

پیدا کند، زیاد است

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مطرح کرد

احتمال افزایش آتش سوزی جنگل ها در سال آینده
احتمال  این  جنگل ها گفت:  سازمان  رئیس 
فراوانی  و  بارندگی  افزایش  با  که  می رود 
پوشش گیاهی شاهد افزایش حریق در سال 

باشیم. آینده 
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها، 
مسعود منصور در دومین گردهمایی سراسری 
فرماندهان یگان حفاظت منابع طبیعی کشور 
کنفرانس  ویدیو  به صورت  دوشنبه  روز  که 
برگزار شد، گفت: هوشمندسازی حفاظت در 
منابع طبیعی از اهداف بلند سازمان است و 
یگان حفاظت به عنوان ضابط خاص با جرایم 

مشهود و جرم مقابله می کند.
او یکی از وظایف مهم دفتر فنی حفاظت را 
تهیه تجهیزات و پشتیبانی از یگان حفاظت 
برشمرد و گفت: دفتر حفاظت و حمایت با تهیه 
تجهیزات و توزیع آن در استان ها از این بخش 

حمایت می کند.
رئیس سازمان جنگل ها با تاکید بر پرداخت 
در  کرد:  تصریح  جنگلبانان  حقوق  به موقع 
چهار مورد پرداخت حقوق نیروهای حفاظتی، 
پیشگیری از آفات و بیماری درختان، حریق 
پرونده ها  دعاوی  هزینه  و  مراتع  و  جنگل ها 
نداشته  وجود  منابع  محدودیت  گونه  هیچ 
این  در  امور  پیشبرد  برای  مدیران  و  است 
موضوعات مهم نباید کارها را معطل اعتبارات 

بودجه کنند. و 

منابع  حفاظت  یگان  فرماندهان  از  منصور 
طبیعی خواست بر کار نیروهای حفاظتی که در 
قالب شرکت کار می کنند، نظارت کامل داشته 
باشند زیرا شرکت ها از سازمان پول می گیرند 
تا حقوق نیروهای حفاظتی را پرداخت کنند.

گفت:  نیز  جنگلی  درختان  قاچاق  درباره  او 
است  برخوردار  باالیی  قیمت  از  اکنون  چوب 
و احتمال اینکه این پدیده افزایش پیدا کند، 
قاچاق  با  مقابله  برای  رو  این  از  است.  زیاد 
باید  و  است  پیشگیری  مهم  موضوع  چوب 

نشود. انجام  چوب  قاچاق  تا  تالش کنیم 
در ادامه این گردهمایی رضا اکبری، فرمانده 
 ۴۶ کاهش  از  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
درصدی حریق در جنگل ها و مراتع به لحاظ 
سطح و ۴۹ درصدی به لحاظ تعداد فقرات در 

مقایسه با سال گذشته خبر داد.
او همچنین خطاب به فرماندهان یگان حفاظت 
افزایش  پیش بینی  از  کشور  طبیعی  منابع 
احتمالی حریق در جنگل ها و مراتع در سال 
آینده خبر داد و گفت: این احتمال می رود که 
با افزایش بارندگی و فراوانی پوشش گیاهی 
باشیم،  آینده  افزایش حریق در سال  شاهد 
از این رو باید پیش بینی های الزم با تهیه و 
امکانات و تجهیز حوضچه های آب و  تجهیز 
دیگر امکانات الزم در مناطق بحرانی از وقوع 

شود. پیشگیری  آتش سوزی 

| سمت |

| نویسنده |
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هشدار  گزارش  این  در  مکنزی  محققان 
می دهند که تحوالت اقتصادی بر هر کشور و 
هر بخشی تاثیر دارد. بخش هایی که بیشتر 
فسیلی  سوخت های  سوزاندن  به  همه  از 
تجربه  را  بیشتری  تغییرات  وابسته اند 
می کنند. این گزارش همچنین تاکید می کند 
خواهد  باال  ابتدا  در  تحوالت  این  هزینه  که 
بود. مثال هزینه برق ابتدا قبل از اینکه کاهش 

می یابد. افزایش  پیدا کند، 
اما با این حال این گزارش می گوید دستیابی 
عواقب  از  جلوگیری  برای  خالص  صفر  به 
نفر  میلیاردها  زمین که  گرمایش  فاجعه بار 
واجب  امری  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را 

از  بسیاری  دیگر  سوی  از  است.  حیاتی  و 
کربن  انتشار  آنها  در  سرمایه گذاری هایی که 
بسیار کم است فرصت هایی برای پیشرفت 
اقتصادی فراهم می کنند؛ اقتصادی کم هزینه 
با کارآمدی بیشتر. در این گزارش همچنین 
دیرتر  تحوالت  این  برای  آمده که هر چقدر 

بود. خواهد  پرهزینه تر  شود،  اقدام 

تنها راه حل رسیدن 
به اقتصاد پایدار است

این  نویسندگان  از  یکی  ووتزل،  جاناتان 
می گوید:  مکنزی  فکر  اتاق  عضو  و  گزارش 
»۹ هزار و 2۰۰ میلیارد دالر رقم بسیار بزرگی 

است. به اندازه ای بزرگ است که توجه همه 
را به خود جلب کند«. ووتزل تاکید می کند: 
»اما این رقم دست نیافتنی نیست«. ووتزل 
اشاره می کند قبال هم تحوالتی به روش های 
دیگری رخ داده است همانطور که در جهان 
شاهد تغییر به سمت زندگی شهری بوده ایم.
نظام  برای  تحول  این  ووتزل،  گفته  به 
آسیب های  هزینه  بود که  خواهد  اقتصادی 
را  اجتماعی  ضررهای  و  زیستی  محیط 
تاکنون در نظر نگرفته و از حاال به بعد باید در 
نظر می گیرد. ووتزل می گوید: »تنها اقتصاد 
نوع  هیچ  نه  داشت.  خواهد  وجود  پایدار 

دیگری«.

این گزارش همچنین می گوید که این تحول 
»سوال  بود  خواهد  پرهزینه  ابتدا  در  که 
قرار  کسی  چه  که  برمی انگیزد  را  حیاتی« 
است هزینه اش را بپردازد و اینکه آیا باالتر 
بین  سیمان  و  استیل  برق،  هزینه  رفتن 
از  دولت ها  یا  شود  می  پخش  مردم  تمام 

می کنند. حمایت  کم درآمد  دهک های 
ارزیابی معیارهای  از گزارش مکنزی،  هدف 
به  رسیدن  برای  مورد نیاز  اقتصادی  تحول 
صفر خالص است. صفر خالص هدفی جهانی 
است که طبق آن کشورها سعی می کنند تا 
به گازهای گلخانه ای  افزودن  از   2۰5۰ سال 
روش  این  در  زمین جلوگیری کنند.  در جو 
فعالیت های  از  ناشی  شده  منتشر  کربن 
مختلف جذب و حذف می شود تا میزان آن 
بیشتر نشود. کشورهای جهان  در جو زمین 
سال 2۰15 در جریان نشست تغییر اقلیم در 
پاریس وعده دادند تا با افزایش دمای زمین 
سانتی گراد  1.5درجه  تا  آن  محدود کردن  و 
دانشمندان  که  موضوعی  کنند.  مقابله 
خالص  صفر  به  رسیدن  بدون  می گویند 
امکان پذیر نیست. برخی از کشورهای جهان 
یا کاپ2۶  اقلیم گالسکو  تغییر  نشست  در 
وعده دادند تا سال 2۰5۰ به این هدف دست 

پیدا کنند.  

تمام کشورها باید اقتصاد 
خود را متحول کنند

رخ  سریع تر  تحوالت  این  اینکه  فرض  با 
به  »دستیابی  می دهد:  نشان  نتیجه  دهد 
نیاز به تحول اساسی اقتصاد  صفر خالص 

دارد«. جهانی 
تخمین ها نشان می دهد سرمایه گذاری در 
انرژی، حمل و نقل، ساختمان سازی، صنعت 
میلیارد   5۰۰ و  هزار   3 باید  کشاورزی  و 
هزار  یک  آن  بر  عالوه  یابد.  افزایش  دالر 
برای  باید  فعلی  هزینه های  از  دالر  میلیارد 
باالیی  کربن  که  شود  صرف  محصوالتی 
منتشر می کنند و آنها را به محصوالت کربن 
تبدیل کرد. مانند ماشین های برقی  پایین 
از  بخشی  عنوان  به  حرارتی.  پمپ های  و 
داخلی جهانی، کل سرمایه  ناخالص  تولید 
مورد نیاز ۶.۸درصد است که بین سال های 
به  یابد،  آنکه کاهش  از  تا 2۰3۰ قبل   2۰2۶

می رسد. ۸.۸درصد 
پیشنهاد  مکنزی  سناریو  به گزارش گاردین 
می کند هزینه برق تا سال 2۰۴۰ ممکن است 
25درصد افزایش یابد، قبل از آنکه تا سال 
چون  برسد،  امروز  میزان  از  به کمتر   2۰5۰
تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  هزینه 
بسیار کمتر است. هزینه استیل و سیمان به 
ترتیب نزدیک به 3۰درصد و ۴5درصد بیشتر 

می شود.

اقتصاد پایدار مزایای ابدی دارد
باب وارد، مدیر سیاست گذاری موسسه 

کالج  در  گرنتهام  اقلیم  تغییر  تحقیقاتی 
اقتصاد لندن، انگلستان، می گوید: »اعداد و 
خالص  هزینه  ارائه کرده  مکنزی  ارقامی که 
دستیابی به صفر خالص جهانی نیست، بلکه 
مزایای  احتساب  بدون  ساالنه  هزینه های 
»سرمایه گذاری  می گوید:  وارد  است«.  آن 
اشتغال زایی،  باعث  پاک  زیرساخت های  در 
با  ویژه  به  عظیم،  صرفه جویی  و  پیشرفت 
فسیلی  سوخت های  خرید  به  نیاز  حذف 
ویرانگر و گران قیمت خواهد شد و زمانی که 
از  زندگی ها  و  جان ها  نابودی  از  پیشگیری 
آلودگی هوا و تغییر اقلیم در نظر گرفته شود، 

می آید«. دست  به  نیز  بیشتری  سود 

شرکت بیمه Swiss Re اخیرا تخمین زده 
که خسارت ناشی از افزایش دما تا 2.۶درجه 
تولید  می تواند   2۰5۰ سال  تا  سانتی گراد 
دهد.  کاهش  1۴درصد  را  داخلی  ناخالص 
چند  اقلیمی  اقتصاددان  استرن،  نیکوالس 
ماه پیش اعالم کرد: »حرکت به سمت صفر 
شکل  برای  بزرگی  محرک  می تواند  خالص 
جدیدی از پیشرفت باشد- داستان پیشرفت 

.»21 قرن 
در  می گویند  مکنزی  گزارش  نویسندگان 
ممکن  پیش رو  ضروری  وظایف  که  حالی 
است دلهره آور به نظر برسد، نبوغ انسان در 
حل  را  خالص  صفر  معادله  می تواند  نهایت 
سال گذشته  1۰هزار  طی  که  همانطور  کند؛ 
مشکالت حل نشدنی را حل کرده است«. به 
گفته مکنزی مسئله اصلی این است که آیا 

دارد؟ را  الزم  عزم  و  جهان جسارت 
فواید  باشد،  داشته  وجود  الزم  اگر جسارت 
بیشتر  اقلیمی  عواقب  از  ممانعت  از  آن 
با  باید  جهان  کشورهای  چون  بود  خواهد 
یکدیگر همکاری کنند و برای حل مشکالت 
ژئوپلیتیکی قدیمی موقعیت بهتری خواهند 
داشت. ووتزل نیز تاکید می کند که این یک 
پیام امیدوارانه است؛ اینکه مردم باید درک 
کنند برای ایجاد همکاری جهانی بزرگتر یک 

دارد.  نیاز و ظرفیت وجود 

رضا مستوفی فرد، باستان شناس محوطه های 
تاریخی چون مارلیک و دشت قزوین پس از 
نیم قرن تالش در موزه داری و باستان شناسی 

در سن ۸۸ سالگی درگذشت. 
شاگردان  از  یکی  احمدنژاد،  فرزان 
تاکید  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مستوفی فرد 
بر این که این استاد باستان شناسی به علت 
بیان کرد: »در حال  است،  کهولت درگذشته 
رضا  دکتر  پیکر  تشییع  مکان  برای  رایزنی 
مستوفی فرد هستیم و هنوز مکان مشخصی 

است.« نشده  اعالم 
به گفته  او، قرار است پیکر این باستان شناس 
آرامستان  در  خانوادگی اش  آرامگاه  در 
خاک  به  البرز  استان  هشتگرد  در  ینگه امام 

شود. سپرده 
رضا مستوفی فرد پنجم آبان 1312 شمسی در 
محله امیریه تهران به دنیا آمد، بعد از گرفتن 
دانشگاه  وارد  دارالفنون،  دبیرستان  از  دیپلم 
دانشگاه  از  باستان شناسی  رشته  در  و  شد 
تهران در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد. 
او سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت 
کارشناسی  مدرک  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  و 
به   13۴5 سال  از  و  گرفت  را  خود  ارشد 
استخدام دانشگاه تهران درآمد و تدریس در 
این دانشگاه را آغاز کرد و در ادامه به عنوان 
دانشگاه  باستان شناسی  گروه  در  استادیار 

مشغول به کار شد.
عرصه  پیشکسوتان  از  را  مستوفی فرد 

باستان شناسی ایران می دانستند که بسیاری 
شاگردانش  از  امروز  بنام  باستان شناسان  از 
مانند  متعددی  حفاری های  در  او  بودند. 
به سرپرستی عزت هللا  مارلیک   تپه  حفاری 
سرپرستی  همچنین  داشت،  حضور  نگهبان 
چند فصل کاوش آموزشی دانشجویان رشته 
دشت  در  تهران،  دانشگاه  باستان شناسی 

است. بوده  او  عهده  بر  قزوین 
دانش  پیشکسوتان  از  یکی  مستوفی فرد 
برای  و  بود  رشته  این  مدرس  و   موزه داری 
راه اندازی موزه مقدم نیز تالش زیادی کرد. او 
پس از بازنشستگی  در سال 137۶، تا سال 
13۹۶ همچنان به فعالیت های آموزشی خود 
ادامه داد، یعنی به مدت 51 سال به تدریس 

در این دانشگاه ادامه داد.  

نکوداشت  مراسم  در  پیش  سال  دو 
ملک شهمیرزادی  صادق  مستوفی فرد، 
از  ایران  باستان شناسی  فقید  پیشکسوت 
نحوه آشنایی اش با او سخن گفت که چگونه 
زمان  در  شده  موفق  عالقه اش  دلیل  به 
به  نگهبان  مرحوم  موافقت  با  دانشجویی 
محوطه های باستانی نظیر مارلیک برود و از 
آنجا با مستوفی فرد مالقات کند. محمدحسن 
نیز  باستان شناسی  دیگر  استاد  سمسار، 
تاثیرگذار  افراد  از  یکی  »مستوفی فرد  گفت: 
در باستان شناسی ایران و او از خدمت گذاران 
و پایه های اصلی فرهنگ ایران است. امروز 
بسیاری از باستان شناسان پیشکسوت خارج 
از کشور هستند و یا از بین ما رفته اند و باید 

بدانیم.« بیشتر  را  پیشکسوتان  قدر 

نتایج گزارش اخیر موسسه مکنزی درباره اهداف کشورها برای دستیابی به صفر خالص نشان می دهد:

دستیابی به کربن خنثی، جسارت جهانی می خواهد
ساالنه ۹هزار میلیارد دالر الزم است تا جلوی عواقب تغییر اقلیم گرفته شود

رضا مستوفی فرد، باستان شناس پیشکسوت درگذشت

آثار »لوور« 
زیر ذره بین اصالت

دوران  در  لوور  موزه  که  آثاری  اصالت 
است،  خریداری کرده  دوم  جهانی  جنگ 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد 
چاپ  هنر  روزنامه  از  ایرنا  گزارش  به 
لندن، حراجی ساتبیز و موزه لوور پاریس 
موزه  این  که  آثاری  اصالت  تایید  برای 
فرانسوی از سال 1۹33 تا 1۹۴5 میالدی 
می کنند. همکاری  است،  کرده  خریداری 
این  به  اشاره  با  بیانیه ای  در  لوور  موزه 
دارد، گفت:  اعتبار  سال   3 تفاهم نامه که 
برخی  بازگشت  به  می تواند  پروژه  این 
شدن  دیجیتالیزه  مبدا،  به کشورهای  آثار 
مطالعات  و  سمینار  برگزاری  مجموعه ها، 

بینجامد. مختلف 
ساتبیز  لوور،  موزه  مقامات  از  نقل  به 
یک  که  بود  بین المللی  حراج خانه  اولین 
و  آثار  اصالت  بررسی  به  را  دپارتمان 
مبدا  به کشورهای  مسروقه  آثار  بازگشت 
گذشته  سال  لوور  موزه  داد.  اختصاص 
یک بانک داده برخط از ۴۸5 هزار شیء 
این  در  کرد.  راه اندازی  خود  مجموعه  از 
وجود  اثر   7۰۰ و  یک هزار  از  بیش  پایگاه 
دارند که بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان 
فرزندان  به  هیچگاه  اما  آمدند  دست  به 
صاحبان اصلیشان بازگردانده نشدند. این 
در دسته  لوور  داده  بانک  در  آثار  از  گروه 
 Musées Nationaux Récupération

قرار دارند به این معنا که به فرانسه تعلق 
کشور  این  ملی  موزه های  نزد  و  نداشته 

هستند. امانت 

دستگیری یک گردشگر به 
دلیل ادای »سالم نازی«

ادای »سالم  به دلیل  یک گردشگر هلندی 
لهستان دستگیر شد. در  نازی« 

به گزارش ایسنا و به نقل از سی ان ان، یک 
مقابل  در  آن که  از  هلندی پس  گردشگری 
دروازه اردوگاه »آشویتس« نازی ها واقع در 
توسط  اجرا کرد  را  نازی «  »سالم  لهستان 

و جریمه شد. پلیس دستگیر 
بر اساس بیانیه ای که توسط پلیس در روز 
این گردشگر که یک  دوشنبه منتشر شده، 
روز یکشنبه دستگیر  و  زن 2۹ ساله است 
شد با اتهام ترویج »نازیسم« مواجه شده 

است.
ژست  هنگام  این گردشگر  پلیس  به گفته 
دروازه  مقابل  در  عکسی  ثبت  برای  گرفتن 
اجرا  را   نازی«  مشهور »سالم  اردوگاه  این 

است. کرده 
نگهبانان موزه »آشویتس« حرکت این زن را 
گزارش دادند و سپس این گردشگر دستگیر 

و به بازداشتگاه منتقل شد.
را  اقدام خود  پلیس،  به  پاسخ  در  این زن 
است. توصیف کرده  بی فکرانه  شوخی  یک 

بر اساس قوانین لهستان، حمایت از هرگونه 
نماد یا حرکت رژیم نازی ها می تواند تا دو 

سال حبس را در پی داشته باشد. 
بخشی  در  »آشویتس«  موزه  سخنگوی 
ارسال کرده   سی ان ان  برای  بیانیه ای که  از 
نازی  سالم  که  حالی  »در  است:  نوشته 
نباید  عمومی  مکان های  از  یک  هیچ  در 
سابق  اردوگاه  در  آن  از  استفاده  اجرا شود، 
اقدام  این  است.  پذیرش  غیرقابل  نازی ها 
اردوگاه  این  قربانیان  تمام  به  بی احترامی 

است.« 
اردوگاه  است:  آمده  خبر  این  ادامه  در 
»آشویتس« در زمان اشغال لهستان توسط 
نازی ها تاسیس شد و به عنوان بزرگ ترین 
اردوگاه رژیم هیتلر مورد استفاده قرار گرفت. 
بیش از 1.1 میلیون مرد، زن و کودک در این 

اردوگاه کشته شدند. 
مکان  و  موزه  یک  به  اکنون  اردوگاه  این 
برای  آن  از  بازدید  که  شده  تبدیل  یادبود 

است.  مجاز  بازدیدکنندگان 
دو   2۰13 سال  در  »یورونیوز«،  گزارش  به 
»سالم  انجام  دلیل  به  ترکیه ای  دانشجوی 
نظامی« در خارج از دروازه های این اردوگاه، 
جریمه و به سپری کردن شش ماه حبس 

شدند. محکوم 

صفر خالص هدفی جهانی 
است که طبق آن کشورها سعی 
می کنند تا سال 2۰5۰ از افزودن 
به گازهای گلخانه ای در جو 
زمین جلوگیری کنند. در این 
روش کربن منتشرشده ناشی 
از فعالیت های مختلف جذب و 
حذف می شود تا میزان آن در 
جو زمین بیشتر نشود. 

از  یکی  مکنزی،  یافته موسسه  آخرین  این  دارد؛  اقتصاد جهانی  در  اساسی  خانه تکانی  به  نیاز   2050 تا سال  به صفر خالص  دستیابی 
پرنفوذترین و مهم ترین موسسه های مشاوره ای در جهان است. این موسسه به دست جیمز او. مکنزی استاد دانشگاه شیکاگو در سال 
1۹26 تشکیل شد و در طی سال های فعالیت خود به بسیاری از دولت ها و شرکت های بزرگ خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مکنزی 
در آخرین گزارش خود تخمین می زند که برای محدود کردن افزایش دمای زمین تا 1.5درجه سانتی گراد و پایان دادن به بحران اقلیمی 
نیاز است در دهه های آینده ساالنه ۹ هزار و 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری شود. این میزان در مقایسه با میزان سرمایه گذاری های کنونی 

40درصد بیشتر و معادل نصف سود شرکت های بزرگ جهانی است.

چهره

روستاهای حاشیه جنوبی 
کویر سمنان با رشد 
گردشگری و بازسازی 
زندگی گذشتگان و خانه های 
تاریخی، راه اندازی پایگاه های 
پژوهشی و اقامتگاه های 
بوم گردی شاهد رونق 
اقتصادی خواهند بود

معاون پروژه کاوش تپه های میرک سمنان 
عنوان  به  میرک  باستانی  محوطه  گفت: 
کهن ترین محوطه میراثی ایران و نخستین 
محوطه روباز پارینه سنگی در کشور به پایگاه 

دارد. نیاز  پژوهشی 
به گزارش ایرنا، میالد هاشمی روز سه شنبه به 
رسانه ها گفت: راه اندازی پایگاه پژوهشی برای 
افزایش  تاریخی میرک سمنان در  تپه های 
سطح مطالعات این محوطه نقش مهمی دارد.

او بیان کرد: محوطه میرک در سطح جهانی 
شناخته  شده و تاکنون مقاالت متعددی در 
رابطه با میرک در نشریات فاخر انگلیسی زبان 

منتشر شده است.
معاون پروژه کاوش تپه های میرک سمنان با 
تاکید بر اهمیت جهانی این محوطه باستانی 
گفت: در استان سمنان باید این محوطه توسط 

تمام نهادها مورد توجه جدی قرار گیرد.
این باستان شناس گفت که در حال حاضر 
آب، کشاورزی  مشکل کمبود  دلیل  به  که 
صورت  به  گردشگری  است  مشکل  دچار 
جایگزین می تواند زمینه ساز توسعه پایدار و 
درآمدزایی شود و روستاهای حاشیه جنوبی 
کویر سمنان مانند دالزیان، با رشد گردشگری و 
بازسازی زندگی گذشتگان و خانه های تاریخی، 
راه اندازی پایگاه های پژوهشی و اقامتگاه های 
بوم گردی شاهد رونق اقتصادی خواهند بود.

او با اشاره به اینکه به احتمال زیاد نئاندرتال ها 
در کنار انسان خردمند در این منطقه حضور 

و  شکار  پایه  بر  آن ها  زندگی  و  داشته اند 
گردآوری گیاهان بوده است، گفت: راه اندازی 
پایگاه پژوهشی زمینه ساز جذب اعتبار بیشتر 

و اجرای مطالعات گسترده تر است.
هاشمی ادامه داد: در حدود 2۰ سال اخیر، 
توجه به بخش شمالی فالت مرکزی ایران 
هیات  خاص  به طور  و  است  شده  معطوف 
باستان شناسی حامد وحدتی نسب، تمرکز بر 
استان سمنان داشتند و تعداد زیادی محوطه 

در استان را بررسی کردند.
معاون پروژه کاوش تپه های میرک سمنان با 
اشاره به مطالعات انجام شده در محوطه های 
در  صوفی آباد  سمنان،  در  میرک  و  دالزیان 
سرخه، محوطه چاه جم در دامغان و مطالعات 
اخیر در ایوانکی گفت: بر این اساس توسط 
وحدتی نسب فرضیه »کریدور شمال کویری 
مرکزی در دوران پارینه سنگی« در یک مقاله 
مطرح شد و این کشفیات کمک می کند که 

پازل مرتبط با این فرضیه تکمیل شود. 
در  انسانی  گروه های  جذب  داد:  ادامه  او 
دوره های مرطوب به چشم انداز محوطه میرک 
باعث شده که الیه های باستانی مختلفی در 
این محوطه شکل بگیرد و در دوره های خشک 
به احتمال زیاد در این منطقه جمعیتی زندگی 
نمی کردند و این موضوع باعث شده است که 
الیه های مختلفی در این محوطه شکل بگیرد 
به صورت دوره های خشک و  این الیه ها  که 

مرطوب هستند.

معاون کاوش میرک سمنان:

کهن ترین محوطه میراثی ایران نیازمند پایگاه پژوهشی است

|  
na

tio
na

lg
eo

gr
ap

hi
c 

 |

به گفته مکنزی مسئله اصلی 
این است که آیا جهان جسارت 
و عزم الزم را دارد؟ اگر جسارت 

الزم وجود داشته باشد، 
فواید آن از ممانعت از عواقب 

اقلیمی بیشتر خواهد بود چون 
کشورهای جهان باید با یکدیگر 

همکاری کنند و برای حل 
مشکالت ژئوپلیتیکی قدیمی 

موقعیت بهتری خواهند داشت

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

محوطه

توقف کاوش مسجدجامع ساوه، به دلیل محدودیت اعتبارات
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اعتبارات  محدودیت  گفت:  ساوه  گردشگری 
عملیات کاوش باستان شناسی مسجد جامع هزار 

ساله ساوه را متوقف کرده است.
رضا ایاز به ایسنا توضیح داد: در جریان بازدید 
سال های  در  فرهنگی  میراث  وزارت  مقامات 
گذشته به منظور انجام کاوش های الزم در محوطه 
تاریخی مسجد جامع ساوه، قرار شد یک هیات 
باستان شناسی تشکیل شود تا با انجام عملیات 
کاوش، این بنا بیشتر معرفی شده و شناسانده 

و زمینه استقبال گردشگران از آن فراهم شود اما 
محدودیت منابع مالی تاکنون اجازه این کار را 

نداده است.
او با اشاره به مرمت و بازسازی گنبد اصلی و ایوان 
مسجدجامع ساوه عنوان کرد: بازسازی حدود 2۰ 
شبستان این مسجد تاریخی هزارساله ساوه در 
طول سال های اخیر انجام شده و با خارج کردن 
آجرهای فرسوده کار بندکشی اصولی مطابق با 

نظرات کارشناسان صورت گرفته است.
ایاز با بیان اینکه بام مسجد جامع ساوه حدود 

و  خاکبرداری  افزود:  دارد،  وسعت  متر   32۰۰
سبک سازی بام مسجد از جمله اقداماتی بوده 
که طی سالهای اخیر انجام شده است و نقاطی از 
فضای مسجد که کف فرش آن تخریب شده بود 
مرمت و با تعویض آجر و کف فرش، نمای داخلی 

مناسب سازی شده است.
تومان  میلیون   1۰۰ حدود  امسال  داد:  ادامه  او 
اعتبار برای مرمت مسجد جامع ساوه تخصیص 
یافته. متناسب با هر میزان اعتباری که ساالنه 
برای مرمت مسجد جامع در نظر گرفته می شود، 

صورت  مسجد  بازسازی  و  مرمت  عملیات 
می گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساوه تصریح کرد: 
اجرای عملیات اندود کاهگل حفاظت روی دیوارها 
و جرزها، بندکشی و تعویض آجرهای فرسوده 
از جمله اقداماتی است که با تخصیص اعتبارات 

الزم باید انجام شود.
ایاز در ادامه به اهمیت مسجد جامع ساوه به 
و  اشاره کرد  تاریخی،  قدمت  و  معماری  لحاظ 
گفت: به عقیده کارشناسان مسجد اولیه بر بنای 
قدیم تری ساخته شده است به این معنی که 
از مصالح مسجد قدیمی تر یا بنای قدیمی تری 
شبستانی  مسجد  معماری  در  آتشکده،  مانند 

استفاده شده و در واقع وجود 17 الیه تاریخی 
در داخل گنبدخانه و فضای همجوار آن دلیلی بر 

ادعاست. این 
او با بیان اینکه مسجد اولیه در واقع مسجدی 
شبستان دار بوده است و عمده مصالح به کار رفته 
در آن شامل خشت می شود، گفت: شواهد حاکی 
از آن است که دوره ساخت مسجد شبستانی به 
سبک خراسانی و رازی مربوط به دوران آل بویه 
یا دیلمان است و پس از دوره آل بویه و استقرار 
سلجوقیان، عملیات ایوان سازی و ساخت مناره 
در مسجد جامع ساوه نیز آغاز شد و در واقع از 
قرن ششم هجری این مسجد دارای ایوان، گنبد، 

گنبدخانه و مناره شده است.

مفقودی برگ سبز
برگ سبز)شناسنامه ( خودروی 
سواری پارس xu۷ مدل 13۹6 
153ج62  انتظامی  شماره  به 
موتور  شماره  به    4۹ ایران 
124k11۷4543 و شماره شاسی 
 0۸0۸1۷  NAAN01CE6HH
بنام کواکب جاللی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
)یاسوج(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 
ملک زرند 

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

نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
دوم   هیات   1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰272۸ شماره 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
به  حسین  فرزند  عبدانی  باب  محسنی  عباس 
شماره شناسنامه 12 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 275 مترمربع از پالک 23۸۹ 
بهشتی  شهید  خیابان   _ زرند  در  واقع  اصلی 
کوچه ۶ خریداری از مالک رسمی خانم پروین 
طهرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان زرند

معاون گردشگری کشور در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی:

از استارتاپ های گردشگری  حمایت می کنیم
 محمودیان، معاون صنایع دستی کشور: حضور پررنگ شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی

 یکی از ویژگی های این دوره از نمایشگاه است

حضور پررنگ شهرها و 
روستاهای ملی و جهانی 

صنایع دستی یکی از ویژگی های 
این دوره از نمایشگاه است 

که می تواند به معرفی هرچه 
بهتر این ظرفیت ها در این دوره 

کمک کند. همچنین در این 
دوره از نمایشگاه صنایع دستی 

فضاهای بسیار خوبی برای 
استان های کم برخوردار در نظر 

گرفته شده است

حمایت از استارتاپ ها را در 
دستور کار قرار داده ایم و 

بر این مهم تاکید داریم که 
استارت آپ ها رقیب گردشگری 

سنتی نیستند آنها برای ارائه 
راه حل های جدید در حوزه 

گردشگری مورد حمایت قرار 
می گیرند

| معاون گردشگری کشور |

  | علی اصغر شالبافیان |

| معاون صنایع دستی کشور  |

  | پویا محمودیان |
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اهمیت مذاکره ایران 
و افغانستان درباره 
فراه رود و هاروت رود

رودخانه فراه در غرب افغانستان جاری بوده و از 
سرچشمه خود تا تاالب هامون دارای 5۶۰ كیلومتر 
طول است. این رودخانه ابتدا وارد قسمت شمالی 
تاالب هامون كه به هامون صابری معروف بوده وارد 
شده و سپس به پیكره اصلی هامون می پیوندد. از 
سالیان دور ایده اجرای یك سد مخزنی در فراه رود 
و باالدست شهر فراه و  منطقه ای به نام بخش آباد 
برای توسعه كشاورزی استان فراه در برنامه های 
آغاز  اینكه   تا  قرارداشته  افغانستانی  مقامات 
عملیات اجرایی سد بخش آباد با حجم 1 میلیارد 
متر مكعب در سال 2۰1۹ و با فرمان اشرف غنی 
رئیس جمهور وقت آغاز شد كه البته با توجه به 
تحوالتی كه در این كشور روی داد تا این تاریخ 
كارهای اجرایی بسیار جزیی برای اجرای این سد 
انجام شده است . رودخانه هاروت هم كه مربوط 
به حوضه آبریز هلمند بوده از سرچشمه خود یعنی 
ارتفاعات سیاه كوه تا تاالب هامون دارای حدود 
۴۰۰ كیلومتر طول بوده كه بعد از آبیاری دشت 
حاصلخیز شیندند و گذر از منطقه قلعه گاه از غرب 
رودخانه فراه وارد هامون صابری شده و در نهایت 
به پیكره اصلی تاالب هامون وارد می شود.تاالب 
هامون از سه تاالب به نام های پوزك ، صابری و 
هامون هلمند تشكیل شده كه در زمان آبگیری 
این سه تاالب به هم پیوسته و تاالب مشترك 
می دهند. كشور  تشكیل  را  افغانستان  و  ایران 
ایران از مهمترین رودخانه ورودی به هامون یعنی 
هیرمند دارای حق آبه بوده كه در سال 1351 بین 
دو دولت منعقد شده و بر این اساس طبق یك 
میلیون   ۸2۰ سالیانه  شده  مقرر  زمانی  جدول 
مترمكعب بابت شرب و کشاورزی از طرف دولت 
افغانستان به طرف هامون و از طریق سد كجكی 
رها سازی شود. در قرارداد مذكور نامی از حق آبه 
تاالب هامون كه در واقع سیالب های میان حوضه 
هستند برده نشده ولی فی الواقع به طور عرفی 
این سیالب ها  جزو حقوق تاالب بوده كه باید به 
طور آزادانه به طرف هامون روانه شوند. اما در مورد 
فراه رود و هارووت رود كه بعد از رودخانه هیرمند، 
عمده ترین حجم رواناب را در میان رودخانه های 
منتهی به تاالب هامون دارند تاكنون هیچ قرارداد و 
توافقنامه ای بین دو کشور منعقد نشده و بر همین 
اساس بوده كه طرح های توسعه ای در باالدست 
افغانستانی  مقامات  نظر  مد  رودخانه  دو  این 
قرار گرفته است .با توجه به اینكه هامون صابری 
قسمتی از تاالب هامون محسوب شده و برای 
صابری  هامون  آبگیری  هامون،  تاالب  احیای 
هم  و  است  اهمیت  دارای  سیستان  برای  هم 
برای دولت افغانستان كه دو سوم این هامون در 
خاك آن كشور واقع شده  لذا پیشنهاد می شود 
كه دولت جمهوری اسالمی ایران مذاكره با دولت 
افغانستان را درباره پرهیز از اجرای هر گونه مانع 
اعم از طرح های سدسازی مانند سد بخش آباد 
یا كانال های انتقال آب در دستور كار خود قرار 
داده و با جدیت این موضوع را دنبال کند. شاید 
از این طریق بتوان تضمین های الزم برای ورود 
سیالب های این دو رودخانه را به هامون صابری 
از افغانستان كسب کرد. البته قابل ذكر است كه در 
مذاكرات دیپلماتیک باید توجه كافی به شغل های 
جایگزین و توسعه زیرساخت ها در استان فراه از 
طرف دولت ایران به عمل آمده تا بتوان از ورود 
رواناب های فراه رود و هاروت رود به هامون صابری 
مطمئن شد و همواره در نظر داشته باشیم كه 
یك قرارداد برد- برد در مورد تداوم احیای هامون 

صابری به نفع دو كشور همسایه است.

یکی از عمده انتقاداتی که در سال های گذشته 
گردشگری  نمایشگاه  برگزاری  به  نسبت 
مطرح بود، حضور متعدد غرفه های ارائه غذا 
بود که هرچند به ارائه غذاها و خوراک محلی 
غرفه ها  این  حضور  شیوه  اما  می پرداختند 
نداشت  نمایشگاه  کلی  فضای  با  تناسبی 
مخاطبان  و  شرکت کنندگان  از  بسیاری  و 
در  اما  دیروز  می کرد.  گله مند  را  نمایشگاه 
رسانه ها معاون گردشگری کشور  با  نشست 
تاکید کرد: »امسال در نمایشگاه گردشگری 
به  توجه  با  نمی فروشیم.  آش  الزامًا 
نگرانی هایی که درباره شیوع سویه امیکرون 
وجود دارد و در روزهای اخیر شاهد افزایش 
نمایشگاه گردشگری  مبتالیان هستیم،  آمار 
و صنایع دستی با رعایت پروتکل های مورد 
اصغر  علی  برگزار می شود«  نظر ستاد کرونا 
شالبافیان در خصوص حضور نهادهای مرتبط 
گفت:  هم  نمایشگاه  این  در  گردشگری  با 
اتاق های  مختلف،  نهادهای  حضور  »امسال 
بازرگانی و شهرداری ها را در غرفه های استانی 
این  تالش  همچنین  کرده ایم.  بینی  پیش 
ارزشمندی  اقدامات  و  نو  ایده های  است که 
که کمتر مورد توجه قرار داده شده بودند در 
نمایشگاه امسال ظهور و بروز داشته باشند. 
مانند فعالیت هایی که در حوزه زیرساخت ها 
بودند  کارشناس  که  افرادی  و  شده  انجام 
اما تریبون نداشتند این فرصت را به دست 

شوند.  فعال تر  نمایشگاه  در  که  آورده اند 
حوزه  در  سرمایه گذاری  بسته های  همچنین 
اول  روزهای  در  که  شده  تهیه  جنگل ها 
نمایشگاه از آن رونمایی خواهد شد. 2۰ بسته 
سرمایه گذاری در حوزه جنگل ها با هماهنگی 
سازمان  و  جنگل ها  سازمان  پیشنهاد  و 
و  کرده ایم  آماده  محیط زیست  از  حفاظت 
رونمایی  دفترچه ای  قالب  در  نمایشگاه  در 
مشکالت  نبود  معاون گردشگری  می شود« 
را  بین بخشی  مسائل  و  زیستی  محیط  
اعالم  بسته ها  این  اصلی  ویژگی  به عنوان 
نیز مدیران  استانی  کرد و گفت: »در سطح 
را  سرمایه گذاری  فرصت های  استانی  کل 
می دهند.  ارائه  نمایشگاه  در  و  شناسایی 
همچنین استفاده از منابع تبصره 1۸ حدود 
۶۰۰ طرح گردشگری با پیشرفت بیش از 7۰ 
درصد شناسایی و معرفی شده اند. تالش ما 
ایجاد هماهنگی و همکاری در بین ذی نفعان 
گردشگری بود تا این نمایشگاه بتواند محلی 
آنها باشد. به  برای نشان دادن فعالیت های 
در  مختلفی  نامه های  تفاهم  منظور  همین 
می شود ضمن  بسته  نمایشگاه  این  حاشیه 
 B2B مذاکرات  برای  مجزایی  سالن  اینکه 
در  تجمع  داد. همچنین  اختصاص خواهیم 
غرفه ها را به دلیل شیوع بیماری به حداقل 
فراهم  را  سامانه ای  ما  رساند.  خواهیم 
آورده ایم که بتوانیم غرفه های مجازی را نیز 

باشیم« داشته 

پاکستان،  کشورهای  از  شالبافیان  به گفته 
و  عراق  عمان،  تاجیکستان،  ترکیه، 
این  در  تجاری  هیئت های  افغانستان 
نمایشگاه حضور خواهند داشت. شالبافیان 
این  که  است  این  ما  :»تالش  می گوید 
دلیل  همین  به  باشد  واقعی  نمایشگاه 
کار  دستور  در  را  استارتاپ ها  از  حمایت 
داریم  تاکید  مهم  این  بر  و  داده ایم  قرار 
سنتی  گردشگری  رقیب  استارت آپ ها  که 
جدید  راه حل های  ارائه  برای  آنها  نیستند 
قرار  حمایت  مورد  گردشگری  حوزه  در 
امکان  کسب و کاری  اگر  حتی  می گیرند. 
کمک  به  می تواند  ندارد  مستقل  حضور 
فعال  نمایشگاه  این  در  استانی  ادارات 
نمایشگاه  گردشگری  نمایشگاه  باشد. 
خصوصی.  نه  است  سفر  تخصصی 
بتوان  اینکه  یعنی  تخصصی  نمایشگاه 
جمله کسب وکارها  از  ذی نفعان گردشگری 

داد.« مشارکت  آن  در  را  مردم  و 
نمایشگاه  برگزاری  روزهای  خصوص  در 
روزهای  در  برگزاری  ساعات  کاهش  و 
شرکت  سوی  از  ویژه  به  انتقاداتی  اخیر 
مطرح  دستی  صنایع  بخش  کنندگان 
واسطه  به  می رود که  احتمال  این  و  شده 
ابتدایی  روزهای  در  نمایشگاه  برگزاری 
نباشد،  کافی  قدر  به  آن  از  استقبال  هفته 
گفت:  انتقاد  این  به  پاسخ  در  شالبافیان 
نمایشگاه  برای  تنها  نه  نمایشگاه  »روزهای 

بلکه برای همه  صنایع دستی و گردشگری 
متولی  توسط  گردشگری  نمایشگاه های 
نمایشگاه ها  و  شرکت ها  یعنی  قانونی 
است.  شده  ابالغ  و  تعیین  سال  اول  در 
صنایع  و  گردشگری  نمایشگاه  بنابراین 
برگزار  هفته  اول  روز   ۴ در  امسال  دستی 
می شود. ضمن اینکه از ابتدای سال تقویم 
نمایشگاه های کشور اعالم شده بود. امسال 
ترافیک،  عالی  شورای  مصوبه  به  توجه  با 
تعیین   15 تا  ۸ صبح  از  نمایشگاه  ساعات 
انجام  پیگیری هایی که  با  اما  است.  شده 
بگیریم  توانست  که  موردی  اجازه  و  شد 
افزوده  نمایشگاه  ساعت  به  ساعت   2
صبح   ۸ از  نمایشگاه  ساعت  بنابراین  شد. 
برای  موضوع  این  اما  بود  خواهد   17 تا 

نمی کند« صدق  دیگر  نمایشگاه های 
توسعه  دفتر  مدیر کل  فاطمی  مصطفی 
این  امیدواریم  اینکه  بیان  با  گردشگری 
رونق  برای  مجددی  شروع  نمایشگاه 
این  »در  گفت:  باشد،  کشور  گردشگری 
حوزه  ظرفیت های  تمامی  نمایشگاه 
و  طبیعی  میراث فرهنگی،  گردشگری، 
جنبه های  همچنین  دارند.  حضور  موزه ها 
این کمتر  پیش از  تخصصی گردشگری که 
دوره  این  در  بود،  شده  توجه  آن ها  به 
فاطمی  گرفته اند.«  قرار  ویژه  توجه  مورد 
به  ویژه  غرفه های  اختصاص  به  اشاره  با 
»از  گفت:  سالمت،  و  خوراک  گردشگری 

برای  شهرداری ها  مانند  دستگاه ها  سایر 
نمایشگاه  طول  در  تفاهم نامه هایی  انعقاد 
برگزاری  است.«  آمده  به عمل  دعوت  نیز 
اقوام و نشست ها و حضور  کارگاه ها، آیین 
نکات  دیگر  از  مجازی  صورت  به  غرفه   ۴۰
بود. نشست  این  در  فاطمی  اشاره  مورد 
که  دستی  صنایع  نمایشگاه  خصوص  در 
برگزار  گردشگری  نمایشگاه  با  همزمان 
می شود، پویا محمودیان معاون صنایع دستی 
کشور درباره برگزاری همزمان این دو نمایشگاه 
گفت: »به منظور هم افزایی و نیز فراهم کردن 
فرصت برای حضور سرمایه گذاران مشترک در 
دو حوزه گردشگری و صنایع دستی، مقرر شد 
بین المللی گردشگری  نمایشگاه  پانزدهمین 
و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
 31 از  هنرمندانی  و  شود  برگزار  هم  کنار  در 
پیدا  حضور  نمایشگاه  این  در  استان کشور 
کشور:  صنایع دستی  معاون  گفته  به  کنند« 
ملی  روستاهای  و  شهرها  پررنگ  »حضور 
ویژگی های  از  یکی  صنایع دستی  جهانی  و 
به  می تواند  است که  نمایشگاه  از  دوره  این 
این  در  ظرفیت ها  این  بهتر  هرچه  معرفی 
از  دوره  این  در  همچنین  کند.  کمک  دوره 
نمایشگاه صنایع دستی فضاهای بسیار خوبی 
گرفته  نظر  در  برخوردار  استان های کم  برای 
استان های  عنوان  به  استان   12 است.  شده 
دستور  با  و  شده اند  شناسایی  کم برخوردار 
مستقیم وزیر و به منظور حمایت از هنرمندان 
رایگان  استان ها، فضاهای  این  صنایع دستی 
در اختیار آنان قرار گرفته است.« محمودیان 
فعاالن  از  حمایت  بسته های  خصوص  در 
هزینه  می شود  اینکه گفته  و  دستی  صنایع 
غرفه ها از متری 5۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان بوده 
است، گفت: »قیمتی که مطرح شده اینگونه 
به  توجه  با  در بخش حمایتی  نبود هر چند 
بودجه اندک و شرایط که بسیار محدود بود، 
نقش  حمایتی  نگاه  با  سعی کرد  وزارتخانه 
خود را در چند بخش ارائه دهد که از جمله 
می توان به حمایت هایی از استان های محروم 
اشاره  جهانی  و  ملی  روستاهای  و  شهرهای 
کرد. افزایش مبادی فروش صنایع دستی در 
برنامه قرار گرفته ضمن آنکه فروش در فضای 
را  نمایشگاه های مختلف  برگزاری  و  مجازی 

داریم.« مدنظر 
و  بازاریابی  دفتر  مدیرکل  علوی  حسین 
میراث  وزارت  دستی  صنایع  سازی  تجاری 
حمایتی  محور  سه  »ما  می گوید:  فرهنگی 
با  که  دستی  صنایع  ملی  نمایشگاه  در  را 
داریم.  شده،  همزمان  نمایشگاه گردشگری 
جهانی،  شهرهای  حمایتی  محور  سه  این 
نام آوران  سالن  و  برخوردار  کم  استان های 
سالنی  دوره  این  در  است.  پیشکسوتان  و 
تهیه شده که در آن سالن هنرمندان دارای 
مدرک درجه یک و دو هنری حضور خواهند 
یافت. در این سالن محصوالت فاخر عرضه 
می شود و با توجه به تاکید دولت بر توجه 
و  حضور  شاهد  سالن  این  در  نخبگان،  به 
هنرمندان  و  برجسته  پیشکسوتان  فعالیت 
در  بود.  خواهیم  صنایع دستی  حوزه  نام آور 
جدیدی  سالن های  نمایشگاه  از  دوره  این 
داریم که در آن هنرمندان دارای نشان های 
داشت.  خواهند  حضور  هنری  یک  درجه 
نمایشگاه  از  دوره ای  هیچ  در  اتفاق  این 
مسبوق به سابقه نبوده است. هنرمندان ما 
دارند که کاالهای فاخر  را  سالن های خوبی 
مهمترین  عرضه کنند.  نمایشگاه  در  را  خود 
بود  این  کرد  آنها  برای  می شد  که  کاری 
شود که  فراهم  هنرمندان  برای  امکانی  که 
گیرد  قرار  اختیارشان  در  رایگان  غرفه های 
نمایشگاه  به  هنرمندان  واقعی  تصویر  و 

شود«  گذاشته 

الکترونیک  تجارت  توسعه  مرکز  رئیس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
آگهی های  ساماندهی  با  که  داد  وعده 
صوری  آگهی  ثبت  خودرو،  الکترونیکی 

یابد. زیادی کاهش  حد  تا 
از سال 13۹۸ چندین  ایسنا،  به گزارش 
پلتفرم های  در  خودرو  قیمت  درج  بار 
در  و  شد  ممنوع  اینترنتی  آگهی  انتشار 
وزیر  مقام  قائم  امسال  آبان ماه  نهایت 
نامه ای  طی  بازرگانی  امور  در  صمت 
اصناف  امور  مرکز  روسای  به  خطاب 
صنف  کشوری  اتحادیه  و  بازرگانان  و 
دستورالعمل  مجازی،  کسب و کارهای 
الکترونیکی  آگهی های  ساماندهی 
این  اساس  بر  کرد.  ابالغ  را  خودرو 
آگهی  درج  سکوهای  دستورالعمل 
تمامی  روی  شدند  موظف  خودرو 
وب  از  اعم  خود  الکترونیکی  بسترهای 
سایت و نرم افزار موبایل، شش قابلیت 
آگهی دهندگان،  هویت  احراز  شامل  مهم 
کسب و کاری  صالحیت  احراز  امکان 
وجود  احراز  امکان  آگهی دهندگان، 
نشان  اختصاص  شده،  آگهی  خودروی 
مجزا BADGE، اطالع رسانی به کاربران 
فیلتر  و  سازی  مرتب  امکان  ایجاد  و 
آگهی های  تعداد  نمایش مجموع  کردن، 
و  دهنده  آگهی  یک  توسط  شده  منتشر 

آگهی های  قیمت  و  نظارت  روش  اعالم 
کنند. ایجاد  را  خودرو 

در همین راستا، علی رهبری،  رئیس مرکز 
نشست  در  الکترونیک،  تجارت  توسعه 
الکترونیکی  آگهی های  ساماندهی  خبری 
خودرو، با بیان اینکه یکی از عوامل موثر 
در افزایش قیمت خودرو در سال 13۹۸ 
آگهی های صوری  ذهنی،  ایجاد فضای  و 
در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی بود، 
اظهار کرد: مثاًل یک نفر بدون احراز هویت 
1۰۰ آگهی برای یک خودرو منتشر و در آن 
قیمت ها را باال می برد. این شرایط باعث 
افزایش قیمت حداقل ۴ درصدی در یک 

هفته می شد.
این در حالی است که به گفته وی همه 
اصاًل  و  بود  نفر  یک  به  مربوط  آگهی ها 
خودرویی که در بیشتر آن ها آگهی شده 
این  اما  نداشت.  وجود  واقعیت  در  بود، 
مقام مسئول وعده داد که با ساماندهی 
ثبت  خودرو،  الکترونیکی  آگهی های 
یابد  زیادی کاهش  تا حد  آگهی صوری 
آگهی ها  این  نمی توان گفت  البته  گفت: 
روش های  با  باید  اما  می رسد،  صفر  به 
درج  پرهزینه تری  و  سخت تر  خیلی 
شوند که امکان بررسی و پیگیری آن ها 

دارد. وجود  نیز 
شده  اتخاذ  تدابیر  با  اینکه  بیان  با  او 

به  که  قیمت  بر  نظارت  روش های  و 
خواهد  نیز  حمایت  سازمان  اطالع 
از  جلوگیری  و  قیمت ها  کنترل  رسید، 
خودروها  غیرواقعی  قیمت های  درج 
کرد:   اظهار  گرفته،  قرار  کار  دستور  در 
خودروها که  به  وارده  خسارت  استعالم 
نیز  باشند  داشته  بیمه  پرداخت  سابقه 
در دسترس خواهد بود که احتماال برای 

است. جذاب  خریداران 
در ادامه یکی از فعاالن کسب و کار درباره 
نیز  قیمت ها  و کنترل  چگونگی محاسبه 
مختلف  جاهای  از  خودرو  قیمت  گفت: 
مراکز  روز،  کارخانه ای  قیمت  جمله  از 
دارای  نمایشگاه داران  و  پالک  تعویض 
کارشناسان  و  می شود  گرفته  مجوز 
دارند.  نظارت  آن  بر  دادگستری  رسمی 
صفحاتی  همچنین  پلتفرم ها  این  در 
خودروهای کارکرده  قیمت  تعیین  برای 
وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی 
باال،  حد  سه  در  را  قیمت ها  اطالعات، 
مشتری  اختیار  در  پایین  و  استاندارد 

می دهد. قرار 

بیمه هم به آگهی های 
خودرو اضافه می شود

وزیر  مقام  قائم  مفتح،  محمدصادق 
امور  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بیان  با  نشست  این  در  نیز  بازرگانی 

فضای  زیرساخت های  توسعه  با  اینکه 
تجاری  روابط  تغییر  امکان  سایبری، 
تقویت  گفت:  می کند،  ایجاد  را  سنتی 
بتوان  امکاناتی که  ایجاد  و  ابزارها  این 
بیشتر  مجازی  فضای  پتانسیل های  از 
عدالت  توسعه  برای  کرد،  استفاده 
تجارت  و  بازرگانی  بخش  در  اجتماعی 
امکاناتی  باید  کشور یک ضرورت است. 
مشتریان  و  خریداران  که  شود  فراهم 
سالمت  و  فروشندگان  صالحیت  از 
و  کالهبرداری  از  و  شده  مطلع  کاال 

شود. جلوگیری  سوء استفاده 
ابزارها  این  ایجاد  اینکه  بیان  با  او 
اینترنتی،  پلتفرم های  و  سکوها  در 
تعادل  استاندارد،  کاالهای  عرضه  به 
کمک  بازار  تنظیم  موضوع  و  قیمت 

ترتیب،  این  به  کرد:  تصریح  می کند، 
از  رقابتی  فضای  یک  در  مردم  عامه 
چند  هر  بود،  خواهند  مطلع  قیمت ها 
مسکن  مثل  کاالهایی  خصوص  در 
بیشتر  کار  پیچیدگی های  خودرو  و 
عرضه  برای  گام  نخستین  امروز  است. 
هویت  احراز  با  همراه  استاندارد  کاالی 
در  کاال  اصالت  احراز  و  فروشندگان 
و در مراحل  برداشته شد  بخش خودرو 
این  به  دیگر  طراحی  با  بیمه  بعدی 
در  افراد  تا  می شود  اضافه  پلتفرم ها 
اینترنت،  فضای  در  خودرو  رویت  زمان 
پرداخت  سوابق  از  یک کلیک  با  بتوانند 
مطلع  خودرو  آن  تصادفات  و  خسارت 
شوند و یک خودروی تصادفی را به جای 

نگیرند. تحویل  سالم  خودرو 

آیا آگهی های صوری دالالن خودرو جمع می شود؟
بازار خودرو

رئیس مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک، در نشست 

خبری ساماندهی آگهی های 
الکترونیکی خودرو، با بیان 

اینکه یکی از عوامل موثر در 
افزایش قیمت خودرو در 

سال 13۹۸ و ایجاد فضای 
ذهنی، آگهی های صوری 

در پلتفرم های انتشار آگهی 
اینترنتی بود، اظهار کرد: مثاًل 

یک نفر بدون احراز هویت 
1۰۰ آگهی برای یک خودرو 
منتشر و در آن قیمت ها را 

باال می برد. این شرایط باعث 
افزایش قیمت حداقل ۴ 

درصدی در یک هفته می شد

پس از دو سال سکوت و رکود، نمایشگاهی با حضور فعاالن صنایع دستی و گردشگری از نهم بهمن ماه در تهران آغاز به کار خواهد کرد. 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه های 
تهران، به ارائه و معرفی ظرفیت های این دو بخش خواهند پرداخت. در نشستی که دیروز معاونان گردشگری و صنایع دستی و مدیران 
انتقادها در خصوص شیوه برگزاری نمایشگاه گردشگری در دوره های قبل پاسخ داده شد و گالیه  به  با رسانه ها داشتند،  این حوزه 
هنرمندان صنایع دستی درباره زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز از سوی رسانه ها مطرح شد و معاونان این دو 

بخش توضیحاتی در پاسخ به مسائل مطرح شده ارائه کردند. 

1ادامه از صفحۀ
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حمل ونقل
رییس پلیس راهور :

32 درصد وسایل نقلیه کشور فرسوده اند 
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد که 32 
درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده 
وسایل  تولید  کنار  در  موضوع  این  و  است 
از جمله دالیل تصادفات   ... و  ناایمن  نقلیه 

است. رانندگی 
هادیانفر  سیدکمال  سردار  ایسنا،  به گزارش 

در نشست خبری گفت: حدود 3۴ درصد از 
تصادفات رانندگی در کشور ما در جاده ها رخ 
می دهد اما حدود 73 درصد از جان باختگان 
می دهد  نشان  این  که  هستند  جاده ها  در 
در  شود.  ویژه تری  توجه  جاده ها  به  باید 
حال حاضر 7۰۰۰ واحد گشتی ما در جاده ها 

فعال است و ۴۶۰۰ دوربین جاده ای و 53۰۰ 
دوربین شهری نیز برای ثبت تخلفات فعال 

است.
او از وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده نیز 
انتقاد کرد و گفت: آنچه که به عنوان اسقاط 
است  صوری  عمدتا  می شود  انجام  خودرو 

اینکه  تا  می شود  باطل  حواله ها  بیشتر  و 
خودرویی اسقاط شود، این یک آسیب جدی 
است و سهم قابل توجهی هم در تصادفات 
دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه 
37 میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگین در 
کشور در حال تردد است، گفت: از این تعداد 
نیز موتور سیکلت  حدود 12 میلیون دستگاه 
این  از  اما متاسفانه حدود 32 درصد  است 
که گفتم  همانطور  و  است  فرسوده  وسایل 

هادیانفر  نیست.  مناسب  نیز  اسقاط  روند 
و  موتورسیکلت ها  درصد   ۸۰ حدود  افزود: 
عمومی  حمل ونقل  ناوگان  درصد  حدود۸۰ 
هشدار  یک  این  که  است  فرسوده  نیز  ما 
جدی است و در تصادفات نیز موثر است. به 
گفته او، تولید خودروی ناایمن، خودروهای 
... از  فرسوده، کمبود ناوگان امداد هوایی و 
جمله دالیل تصادفات رانندگی و عوامل موثر 

بر آن است.

شورای  رئیس  نایب  قربانی،  ابوالفضل 
شهر اصفهان خواستار توقف هرچه زودتر 
شده   اصفهان  نیروگاه  در  مازوت سوزی 
همچون  است:  کرده  تاکید  او  است. 
مازوت سوزی  موضوع  شهروندان  سایر 
رسانه ها  طریق  از  را  اصفهان  نیروگاه  در 
این  در  رسمی  مقامات  و  شدیم  مطلع 
اما  نکردند؛  اطالع رسانی  خصوص 
انجام  واقعیت این بود که مازوت سوزی 

است. شده 
او ادامه داده است هر چند مسئوالن بر 
اصفهان  در  مازوت سوزی  بودن  موقتی 
شدن  برطرف  تا  اینکه  و  دارند  تاکید 
داشته  ادامه  است  ممکن  سرما  شدت 
مازوت سوز  مشعل های  از  پس  و  باشد 
نمایندگان  عنوان  به  اما  می شود،  بسته 
شورای اسالمی شهر این موضوع را دائمًا 
نمایندگان  هماهنگی  با  و  می کنیم  رصد 

ذی ربط  قانونی  مراجع  طریق  از  مجلس 
می کنیم. پیگیری 

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
اصفهان گفت: حتی ممکن است موضوع 
را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری و 
ورود  موضوع  به  نسبت  درخواست کنیم 
مازوت سوز  مشعل های  قباًل  زیرا  کنند؛ 
و  شده  پلمپ  قضایی  مقام  دستور  به 
براساس  باید  نیز  آن  شدن  باز  قطعًا 
در  همچنین  باشد.  قضایی  مقام  دستور 
جلساتی با استاندار اصفهان و نمایندگان 
جدی  به طور  را  مازوت سوزی  مجلس، 
به حق  مطالبه  و  کرد  خواهیم  دنبال 
پیگیری  آن ها  ناحیه  از  را  شهروندان 

. می کنیم

اصفهان  خاکستری  روزهای 
کرده اند،  گزارش  رسانه ها  که  آنطور 

اصفهان  نیروگاه  گذشته  روزهای  در 
سوخت  منتظری،  شهید  پاالیشگاه  و 
همین  و  کرده اند  استفاده  مازوت 
شهروندان  نفس  تا  شده  باعث  موضوع 
در  ایمنا  خبرگزاری  بیفتد.  شماره  به 
مشعل های  که  است  نوشته  رابطه  این 
منتظری  شهید  نیروگاه  مازوت سوز 
حکم  با   13۹3 سال  از  که  اصفهان 
به رغم  بود،  شده  پلمب  قضایی 
اصفهان،  استان  مسئوالن  مخالفت های 
فرماندار  که  آن طور  و  شد  پلمب  فک 
شنبه  از  است،  گفته  شاهین شهر 
شده  فعال  ماه  یک  مدت  به  گذشته 

 . ست ا
در  مصرف گاز  افزایش  و  جوی  شرایط 
استفاده  برای  توجیهی  خانگی،  بخش 
از مازوت یا همان نفت کوره شده است 
حاضر  حال  در  نوشته  ایمنا  که  آنطور  و 

مازوت سوز  مشعل   12 از  مشعل  هشت 
است؛  فعال  منتظری  شهید  نیروگاه 
مصرف  را  سوخت  نوع  این  واحد  سه 
میلیون  پنج  از  بیش  روزانه  و  می کند 
نیروگاه  این  تحویل  گاز  مترمکعب 
امر،  مسئوالن  گفته  به  بنا  می شود. 
شهید  نیروگاه  سوم  یک  هم اکنون 

است. شده  مازوت سوز  منتظری 
اصفهان  در  حالی  در  مازوت سوزی 
اداره کل  آمار  بنابر  است که  شده  آغاز 
اصفهان،  استان  زیست  محیط  حفاظت 
ساعت   2۴ در  شاخص ها  میانگین 
است  ایستاده   13۹ عدد  روی  گذشته 
را  هوا  کیفیت  کنترل  شاخص های  و 
روز  دو  آماری که  است.  نارنجی کرده 
 151 را  شاخص  و  بود  باالتر  گذشته 
ایستگاه  بررسی های  می داد.  نشان 
کالنشهر  هوای  کیفیت  دائم  پایش 
از  اصفهان  که  می دهد  نشان  اصفهان 
ابتدای خرداد امسال تنها دو روز هوای 
روز  اولین  است؛  کرده  تنفس  پاک 
دی ماه.  روز  بیست و هشتمین  و  بهمن 
نیم میکرونی که  و  از دو  ذرات کوچکتر 
اتوبوس  و  فرسوده  خودروهای  اگزوز 
بیرون  موتورسیکلت ها  و  تاکسی  و 
آلودگی  حاال  و  سو  یک  از  می آمدند 
را  اصفهان  شهروندان  مازوت  از  ناشی 

است. کرده  نگران 
استاندار  معاون  گفته  به  مازوت سوزی 
استانداری  دست  از  فرمانش  اصفهان 
امنیت  شورای  دست  به  و  شده  خارج 
دیروز  زینلیان  مهران  است.  افتاده 
بود:  گفته  ایسنا  به  رابطه  همین  در 
به  نامه  دو  ارسال  با  اخیر  ماه  دو  طی 
و  رسیدگی  خواستار  اصفهان  دادستان 
مازوت  به موضوع سوخت  ایشان  ورود 
البته  شده ام،  اصفهان  نیروگاه های  در 
شورای  دستور  به  اصفهان  دادستان 
پلمب  شدن  باز  اجازه  ملی  امنیت 
نیروگاه های  مازوت سوز  مشغل های 
او  است.  داده  را  اصفهان  و  منتظری 
این  استان  مدیریت  گالیه  افزود: 
سال  چند  مصوبات  وقتی  که  است 
در  فیلتر  از  استفاده  بر  مبنی  گذشته 
نیروگاه  دو  چرا  شد،  مطرح  نیروگاه ها 
اصفهان  کیلومتری   5۰ شعاع  در  واقع 
در  نکردند.  نصب  را  فیلترها  این 
مازوت سوز  مشعل های  حاضر  حال 
می کنند:  کار  فیلتر  بدون  نیروگاه  دو 
مازوت سوز  خطوط  باید  یا  نیروگاه ها 
کنند  معدوم  همیشه  برای  را  خود 
آنها  مازوت سوزی  احتمال  اگر  یا  و 
تا  می رود  انتظار  این  دارد،  وجود 
آالیندگی  انتشار  با  مقابله  فیلترهای 
نصب  خود  مشعل های  بر  را  مازوت 
داد  هشدار  نسبت  همچنین  او  کنند. 
که در صورت عدم توقف مازوت سوزی 
بود.  خواهد  شدیدتر  آالینده ها  انباشت 

نیروگاه  از  اصفهان  نماینده 
شهر شکایت کرد  شاهین 

شهر  در  سوزی  مازوت  آغاز  با  همزمان 
این  نماینده  مقتدایی  عباس  اصفهان، 
منتظری  شهید  نیروگاه  از  نیز  شهر 
است.   کرده  شکایت  شهر  شاهین 
فرماندار  گفته  به  بنا  که  نیروگاهی 
سوز  مازوت  مشعل های  شهر  شاهین 
است.  شده  فعال  ماه  یک  مدت  به  آن 
نامه ای  در  مقتدایی  ماه  بهمن  دوم 
شجاعی  حجت االسالم و المسلمین  به 
نود  اصل  کمیسیون  رئیس  علی آبادی 
توقف  درخواست  ضمن  اساسی  قانون 
از  نیروگاه،  این  فوری مازوت سوزی در 
و  مازوت سوز  مشعل های  بازگشایی  طرز 

کرد. شکایت  قضائی  حکم  نقض 

نامه  این  از  بخش هایی  مهر  خبرگزاری 
سال ها  از  »پس  است:  کرده  منتشر  را 
اصفهان  مازوت سوزی  مشعل های  پلمب 
و  مدیران  قضایی،  مسئوالن  مقاومت  و 
مازوت،  از  استفاده  عدم  بر  نمایندگان 
توسط مسئوالن ذی ربط اظهار شده است 
دبیرخانه  دستور  به  اخیرًا  متاسفانه  که 
مشعل های  ملی  امنیت  عالی  شورای 
برق  تامین  جهت  اصفهان  سوز  مازوت 
این  شدند.  فعال  و  پلمب  فک  کشور 
اقدام  این  با  مجدد  که  حالیست  در 
خطرناک، اصفهان در معرض خطر جدی 
قرار گرفته و هر ثانیه شهروندان اصفهان 
می کند. نزدیک تر  مرگ  و  بیماری  به  را 

تامین  برای  است که  منطقی  چه  این   
و  آلودگی  کشور،  مناطق  برخی  در  برق 
بیماری بر سر مردم اصفهان ریخته شود 
آنان  سالمتی  به  توجهی  هیچگونه  و 
درخواست  ضمن  اینجانب  لذا  نشود؟ 
در  مازوت  از  استفاده  توقف  بر  مبنی 
خود  شکایت  اصفهان،  نیروگاه های 
مشعل های  بازگشایی  کار  طرز  از  را 
مازوت سوز و نقض )شکستن( حکم قوه 
با  خواهشمندم  و  می دارم  اعالم  قضائیه 
کار  دستور  در  شکایت  این  فوریت  قید 

گیرد.« قرار  کمیسیون 

شهردار  معماری  و  شهرسازی  معاون 
پروانه  هزار   12 صدور  پیش بینی کرد  تهران 
ساختمانی در سال 1۴۰1 دور از ذهن نیست 
عضو  امانی  ناصر  که  است  حالی  در  این 
پیش بینی  است  معتقد  تهران  شهر  شورای 
شهرداری  و  است  خوش بیانه  درآمدها  این 
به  باید  ناپایدار  درآمدهای  افزایش  به جای 
یک  باشد.  شهری  پایدار  درآمدهای  دنبال 
هفته است که شهرداری تهران الیحه بودجه 
است.  کرده  شهر  شورای  تقدیم  را   1۴۰1
بودجه سال آینده شهرداری 51 درصد نسبت 
بخش  در  که  داشته  افزایش  امسال  به 
شهرسازی رشد 73 درصدی پیش بینی شده 
افزایش  برای  شهرداری  راهکار  اما  است. 
حمیدرضا  ؟  چیست  محل  این  از  بودجه 
صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار 
محاسباتی  اساس  »بر  پانا گفت:  به  تهران 
که انجام داده ایم، عوارض ساختمانی در سه 
است  ۶۰ درصد شهر  که حدود  از شهر  پهنه 
درصدی   5 افزایش  یا  نداشته  افزایش  یا 

دارد.«
او ادامه داد:  »اما افزایش ها از محل تسهیل 
پروانه  صدور  زمان  ساخت وساز، کاهش  در 
گرفته  شده  نظر  در  است که  مشوق هایی  و 
شدن  اجرایی  صورت  در  می رسد  نظر  به  و 
آن احتمال افزایش 2.5 برابری پروانه های 
پروانه  هزار   12 صدور  یعنی  ساختمانی 
ساخت دور از ذهن نباشد.« در جلسه ای که 

برنامه وبودجه  کمیسیون  در  شهری  مدیران 
پروانه  صدور  افزایش  پیش بینی  داشته اند، 
است.  عنوان شده  پروانه  هزار   ۸ تا  ساخت 
بودجه  و  برنامه   امانی عضو کمیسیون  ناصر 
شورای شهر تهران در این رابطه به پانا گفت: 
» در این جلسه معاون شهرسازی اعالم کرد 
پروانه های ساختمانی  برابر شدن  دو  امکان 
از ۴ هزار و 3۰۰ به ۸ هزار پروانه وجود دارد 
تحقق  قابل  بودجه  پروانه  میزان  این  با  که 
است.« او ادامه داد: »معاون شهردار تهران 
از  تهیه شده  که  لوایحی  با  که  بود  معتقد 
اساس  بر  شهرسازی  عوارض  الیحه  جمله 
درصد   15 متوسط  به طور  که  مکانی  ارزش 
امکان  است  شده  پیش بینی   عوارض  رشد 
همچنین  دارد،  وجود  درآمدها  افزایش 
فرسوده  بافت  خصوص  در  نیز  الیحه ای 
پیشنهاد  امانی،  گفته  به  است.«  تهیه شده 
شمالی  مناطق  در  افزایش  برای  شهرداری 
شهر تهران 35 درصد و در مناطق جنوبی 5 
درصد است که متوسط افزایش به 15 درصد 
اضافه  تهران  می رسد.این عضو شورای شهر 
پروانه  صدور  از  حاصل  »درآمدهای  کرد: 
درآمدهای ناپایدار شهری محسوب می شود 
را  درآمدها  این  حجم  بتوانیم  باید  ما  که 
برای  راهکارهایی  دنبال  به  و  دهیم  کاهش 
 73 افزایش  باشیم.  پایدار  درآمدهای 
سیاست  می دهد که  نشان  بودجه  درصدی 
ناپایدار  درآمدهای  بر کسب  کلی شهرداری 

امالک  فروش  از  حاصل  درآمدهای  است، 
یا صدور پروانه باید کاهش و به درآمدهای 

شود.« افزوده  پایدار 
به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
معاونت  سوی  از  اعالم شده  برنامه های 
مالی نیز گفت:» افزایش درآمدهای حاصل 
امالک  فروش  و  ارزش افزوده  مالیات  از 
از طریق فرابورس است  تجاری و مسکونی 

». است  تحقق پذیر  چقدر  دید  باید  که 
او اضافه کرد : »پیش بینی من این است که 
فرابورس  در  شهرداری  زمین های  مشتریان 
باشند که  شهرداری  پیمانکاران  و  طلبکاران 
واریز  درآمدی  شهرداری  خزانه  به  بازهم 

نمی شود.«
مختلف  دیدگاه های  به  اشاره  با  امانی 
سوی  از  پیشنهادی  بودجه  خصوص  در 
معتقدند  اعضا  از  »برخی  گفت:   شهرداری 
 . کند  پیدا  کاهش  باید  بودجه  سقف  که 
موافق  آن  با  پیشنهاد ها که من هم  از  یکی 
هزار   ۴2 سقف  و  حداقلی  افزایش  هستم 
موافق  نیز  برخی   . است  تومانی  میلیارد 
سقف ۴۶ هزارمیلیاردی هستند و برخی نیز 
میلیارد  هزار   52 تا   5۰ بین  پیشنهاد هایی 
با  تومانی را مطرح می کنند اما تعدادی نیز 
سقف پیشنهاد شهرداری که همان 57 هزار 
جلسه  در  و  هستند  موافق  است  میلیارد 
بررسی  و  بحث  خصوص  این  در  تلفیق 

» می کنیم.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان خواستار توقف هرچه  سریعتر مازوت سوزی شد

اعتراض به مازوت سوزی در اصفهان 

پیش بینی صدور 12 هزار پروانه ساختمانی در تهران 

سقف بودجه پیشنهادی 
شهرداری مشخص شد

از  پس  شهرداری  پیشنهادی  الیحه 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  جلسه  تشکیل 
شورا با شهردار به عنوان سقف بودجه به 

شد. خواهد  ارائه  شورا  صحن 
شورا  بودجه  تلفیق  کمیسیون  جلسه 
اعضای  حضور  با  ماه  بهمن   5 دیروز 
و  رؤسای کمیسیون ها  و  رئیسه  هیئت 
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران و 
شد. برگزار  شهرداری  مدیران  و  معاونان 
شورا  بودجه  و  برنامه  رئیس کمیسیون 
این  در  گفت:  جلسه  این  تشریح  در 
خصوص  در  کمیسیون  نظریات  جلسه 
آینده  سال  پیشنهادی  بودجه  سقف 
شد که  مطرح  آن  درآمدهای  بخش  و 
تومان  میلیارد  هزار   52 مبلغ  آن  طی 
به عنوان یکی از گزینه های سقف بودجه 

شد. ارائه  نظر  مورد 
در  وی  معاونان  و  شهردار  سپس 
و  درآمدها  این  تحقق  روش های  مورد 
از  و پس  برنامه های خود سخن گفتند 
شورا،  اعضای  دیدگاه های  شدن  مطرح 
همان  که  شد  این  بر  تصمیم  نهایتًا 
 5۶ یعنی  شهرداری  پیشنهادی  الیحه 
به عنوان  تومان،  میلیارد  و هشتصد  هزار 
شده  ارائه  شورا  به صحن  بودجه  سقف 
شود. تصمیم  گیری  خصوص  این  در  و 
خصوص گفت:  این  در  آخوندی  محمد 
سال  بودجه  درآمدی  سقف  نتیجه  در 
مشخص  یکشنبه  جلسه  در  آینده 

شد. خواهد 

یک مسئول شهرداری رامسر: 
سازندگان غیرمجاز در  رامسر 
به دنبال ارزان تمام شدن 

قیمت ساخت و سازند 
شهرداری  شهرسازی  واحد  مسئول 
و  ساخت  دالیل  از  یکی  گفت:  رامسر 
تمام  ارزان  رامسر،  در  غیرمجاز  سازهای 

است. آن ها  قیمت  شدن 
در  گرگانی  ابراهیم  ایمنا،  گزارش  به 
و  ساخت  با  مقابله  کارگروه  جلسه 
با  شهرستان  این  غیرمجاز  سازهای 
و  ساخت  شاه کلید  اینکه  به  اشاره 
بوده  آن  بودن  ارزان  غیرمجاز،  سازهای 
و  نیست  بازدارنده  صد  ماده  جرایم  و 
و  ساخت  در  کرد:  اظهار  است،  مشوق 
غیربومی  افراد  عمده  غیرمجاز،  سازهای 

. هستند
سازهای  و  ساخت  اینکه  بیان  با  او 
صرفه  به  رامسر  شهرستان  در  غیرمجاز 
اظهار  دارد،  را  تعرفه  پایین ترین  و  است 
دیگر  شهرهای  سوم  یک  ما  تعرفه  کرد: 
به  و سازها  است که سبب شده ساخت 

کند. پیدا  سوق  رامسر  سمت 
شهرداری  شهرسازی  واحد  مسئول 
صدور  هزینه های  اینکه  بیان  با  رامسر 
و  پایین  غیرمجاز  ساخت های  در  پروانه 
و  است  باال  مجاز  سازهای  و  ساخت  در 
صد  ماده  و  می سازند  خالف  افرادی که 
تصریح کرد:  است،  صرفه تر  به  می روند 
یک  ساخته  غیرمجاز  که  فردی  هزینه 
است. ساخته  مجاز  که  است  فردی  سوم 

ابوالفضل قربانی، نایب رئیس 
شورای شهر اصفهان خواستار 
توقف هرچه زودتر مازوت 
سوزی در نیروگاه اصفهان شده  
است

پیام ما / سریال تذکرات به آلودگی هوا در اصفهان اینبار به نایب رئیس شورای این شهر رسیده است. اینبار ابوالفضل قربانی تاکید کرده 
است که مازوت یکی از عوامل آلوده کننده هوای اصفهان است و باید متوقف شود. موضوعی که به نظر می رسد در چند روز گذشته در 
سکوت خبری آغاز شده و روزهای خاکستری اصفهان را چند برابر کرده است. شهری که بنابر آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست از 
ابتدای زمستان امسال، همزمان با آغاز بارندگی ها تنها دو روز هوای پاک داشته است و باقی روزها هوای شهر یا در وضعیت ناسالم برای 

گروه های حساس بوده و یا ناسالم برای همه گروه ها.

پارلمان شهری

معاون شهرداری شیراز 
تالش برای تغییر نگاه 
عمومی به سازمان فرهنگی را 
از دیگر رویکردهای سازمان 
متبوع خویش عنوان کرد 
و افزود: تفاهم نامه ساخت 
سریال احمدبن موسی )ع( 
که از دغدغه های مردم شیراز 
بوده است در دهه فجر به 
امضا می رسد

معاون فرهنگی شهردار شیراز گفت: تفاهم نامه 
از  که  موسی)ع(  احمدبن  سریال  ساخت 
دغدغه های مردم شیراز بوده در دهه فجر به 

امضا خواهد رسید.
به گزارش مهر، مصطفی مشفقیان در جمع 
خبرنگاران، گفت: تالشمان این است که نگاه 
عابر بانکی به سازمان فرهنگی شهرداری را 
تغییر دهیم، چرا که این سازمان، یک سازمان 

کنش گر است.
در  تکلیف  کالن  چهار  اینکه  به  اشاره  با  او 
و  اجتماعی  حوزه های گردشگری، فرهنگی، 
ورزشی داریم و برای ارتقای زیرساخت های 
تالش  جدید  فرهنگسراهای  و  ورزشی 
می کنیم، افزود: امید است در بازه دو تا سه 

برسیم. اهداف  این  به  ساله 
عمومی  نگاه  تغییر  برای  تالش  مشفقیان 
رویکردهای  دیگر  از  را  فرهنگی  سازمان  به 
افزود:  سازمان متبوع خویش عنوان کرد و 
موسی  احمدبن  سریال  ساخت  تفاهم نامه 
)ع( که از دغدغه های مردم شیراز بوده است 

در دهه فجر به امضا خواهد رسید.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
احیای  طرح  کرد:  تاکید  شیراز  شهرداری 
با  شیراز  محالت  اجتماعی  فرهنگی  هویت 
محوریت مساجد را از اصلی ترین طرح های 
این سازمان عنوان کرد که طی سه سال آینده 

سبک  ترویج  راستای  در  این کالن شهر  در 
اجرایی می شود. ایرانی  اسالمی  زندگی 

بودجه  درصدی   1۶۰ افزایش  مشفقیان، 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی در سال 
نشان می دهد که سال 1۴۰1 شاهد  جدید، 
تحول جدی در توسعه زیرساخت ها خواهیم 

بود.
آفتاب،  سفیر  برنامه  برگزاری  همچنین  او 
ویدئو مپینگ بر روی دیواره ارگ کریمخان و 
رونمایی از فیلم 2۸۸۸ را از جمله رویدادهای 
شاخص این سازمان در دهه فجر ذکر و بیان 
کرد: فرش قرمز فیلم 2۸۸۸ در شیراز برگزار 
می شود. این فیلم با مشارکت 5۹ درصدی 
شهرداری شیراز تهیه شده و روایتی از تاریخ 
را  فیلم  اصلی  و نقش  دفاع مقدس است 
بیژن عاصم، شیرازی و از قهرمانان شناخته 

نشده جنگ بازی می کند.
بیان کرد:  شیراز  شهرداری  فرهنگی  معاون 
آغاز  متفاوت،  تبلیغات  با  شهر  فضاسازی 
)ع(  حسین  امام  میدان  عظیم  دیوارنگاره 
برگزاری لیگ محالت  شیراز )فلکه ستاد(، 
شیراز در رشته های مختلف ورزشی با هدف 
ترویج ورزش همگانی و استعدادیابی ورزشی 
به صورت مستمر و ساالنه، از دیگر برنامه های 
پیش بینی شده سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری شیراز در دهه فجر است.

ماموریت تازه شهرداری شیراز؛ تفاهم نامه ساخت سریال 
احمدبن موسی)ع(

|  
رنا

  ب
|

مازوت سوزی در حالی در 
اصفهان آغاز شده است که بنابر 

آمار اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، میانگین 
شاخص ها در 2۴ ساعت گذشته 
روی عدد 13۹ ایستاده است و 
شاخص های کنترل کیفیت هوا 

را نارنجی کرده است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
 خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک نیشابور

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی   ثبتی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند  فاقد 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره  رأی  برابر  13۹۰/۰۹/2۰و  مصوب  رسمی  سند 
اول  1۴۰۰/1۰/3۰هیأت  مورخ   1۴۰۰۶۰3۰۶۰۰5۰۰۸۸33
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع 
نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی ظاهری 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  اله  امان  فرزند  توبکانلو  
از پالک شماره  به مساحت ۴۰/212مترمربع  ساختمان 
3۶ فرعی از ۴۸ اصلی واقع در اراضی باغنو بخش 12 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 
لذا   . است  گردیده  محرز  توبکانلو   ظاهری  اله  امان 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  به موجب 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رأی هیأت الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
باید  باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع 
تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض 
مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  دهد که 
در  اعتراض  صورتی که  در  و  است  دادگاه  قطعی  حکم 
تقدیم  ، گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت 
اداره  نکند  ارائه  را  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

 م.الف/۹۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/11/۰۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/11/21
علی امینی/ رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 221۴   | چهارشنبه  ۶ بهمن 1۴۰۰  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - دسته وگروه - بالش - بیماری 
 - پوستی  بیماری   - چشم2  ارثی 
مخفف   - زبونتر  تر،  پست  رذیلتر، 
فرانسه  بندری  شهر   - آتش3 
اساطیر   - دلیری  جسارت،   -
مدرسه  گهواره،   -  ۴ باستان  یونان 
و  مبارک  میمون،   - خردساالن 
شی   - نشست   - مبارک   میمون، 
وارونه5 - همکار صندلی - از عالئم 

همه  اسم،   - دوستی۶   - نگارشی 
درمان7   - شمالی  رود   - دارند 
سوره  قرآن،  مقطعه  حروف  از   -
 - کوه  در  سوراخی   - قرآن  بیستم 
باد   - برعکس  پار   - حمل۸  وضع 
عضو  بزرگترین  جگر،   - ماهی   -
درونی بدن۹ - نوعی دلمه - ستون 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - كشتی 
فوتبالی  تیم  واسطه1۰ -  بی  مفعول 
نوعی  شوید،   - ایتالیا  لیگ  در 
تکرار   - خرد11  و  عقل   - سبزی 

بوکسور   - شش  و  بیست  حرف 
زینت  دارد،  رو  دو   - کوبایی  نامدار 
آن  با  را  خط  یا  شیر  آقا،  جیب 
نقش  هیكل،   - دهند12  می  انجام 
عربی، كشور  - كشوری  حکیم    -
مبارك13 - درخت زبان گنجشك - 
ستاره   - بیزاری  حرف  تنفر،  کالم 
سال  در  جهان  سال  مرد  برزیلی، 
فوتبالیست  1۹۹۶و1۹۹7و2۰۰2، 
 - در1۹۹7و2۰۰21۴  اروپا  سال 
 - چرمین15  جوشن   - ها   بدهی 

گروه  - فاسد   - دور  به  اشاره 

عمودی
 - كردن  تكبر   - قایق کوچک   -  1
گمان  پندار،   - یی2  صحرا  موش 
وخیال - از فرزندان آدم3 - اثری 
چرخ  دندانه   - خسرو  ناصر  از 
غراب،   - نفقه   - وارونه۴  مو   -
مخترع   - رنگ  سیاه  پرنده  كالغ، 
آسمانی،  نزوالت  از   - الستیک5 
خانگی،  خزنده   - سفیدی  مظهر 
کنایه از کسی که بسیار موذی است 
- رود آرام، خم بزرگ۶ - پرنده ای 
 - ارتشی  - کامیون  مرغابی  نوع  از 
خمیدگی  فاصله،  حرف   - نظرات7 
 - بها   و کم  ریزه   - بار  لنگه  كاغذ، 
مخفف شاه - ضربه با پا۸ - شهری 
و  تهران  بین  رودی  تهران،  نزدیك 
بزرگی - غزوه  قم - مفرد وجنات، 
پیامبر اسالم  از غزوات  صدر اسالم، 
اعیاد  از   - غرور۹  تکبر،   - )ص( 

گل   - رنگ1۰  حالل   - فارسیان 
این  به داشتن  شهیدان، کشور هلند 
نیست،  دیر   - است  معروف  گل 
دوا،  جمع  داروها،   - دیر  مقابل 
مواد خوشبو كننده مواد غذایی11 - 

لنا   - خوشبوی  زن   - وارونه  ست 
همسر  عریان،  برهنه،   - وارونه12 
در  هندیها كه  اعیاد  از   - اسكارلت 
اوایل فصل بهار است - ننر، به بچه 
زندانی  انتها،  بی  زمان   - گویند  ننر 

 - عقب   - همیشه13  العمر،  مادام 
اندام1۴ - دهن  دام خرد - خوش 
 - بند  شكسته  ستمكار،   - کجی 
 - ماست  مایع   - جرم15  شریک 

جدید  - زن  پنبه 

جدول شماره 2214

با  خبری  نشست  در  بیرجند  شهردار  بهنام/  رضا 
و  فضاسازی  استان گفت: کارگروه  رسانه  اصحاب 
تبلیغاتی شهری ستاد دهه فجر استان تشکیل شده 
است و کلیه ادارات بیرجند نسبت به آذین بندی 
اقدامات  ارسال گزارش  و  تهیه  فضای محل خود، 
انجام شده به شهرداری و رایگان کردن اتوبوس های 
درون شهری در 22 بهمن از جمله تصمیمات این 

بوده است.  کارگروه 
»مهدی بهترین« به اقدامات شهرداری در سه ماه 
در  مردمی  دیدارهای  و گفت:  اشاره کرد  گذشته 
مساجد و بررسی مشکالت مردم، اولویت دادن به 
مسائل فرهنگی شهر، مشارکت شهرداری در انتشار 
کتاب گویش های بیرجندی، پرداخت 15۰ میلیون 
از  میدانی  بازدید  و  شهر  کتابخانه های  به  تومان 
پروژه های در حال ساخت شهر از جمله این اقدامات 

است.  بوده 
بهترین در ادامه با بیان اینکه اکنون 7۰ درصد زباله 
تولیدی در این شهر دفع و مابقی بازیافت می شود، 

چهار  ماه  هر  در  زباله گردی  مالی  افزود: گردش 
میلیارد تومان است که به جیب مافیا وارد می شود 
افراد بی بضاعت  و اکثر زباله گردها برخالف تصور 

نیستند.
او با اشاره به اینکه پروژه سایت پسماند شهرداری 
بیرجند با وسعت ۸۰ هکتار در حال ساخت است، 
بیان کرد: این سایت پسماند با هزینه کرد بیش از 
5۰ میلیارد تومان همزمان با ایام دهه فجر امسال به 

بهره برداری خواهد رسید. 
شهردار بیرجند با بیان اینکه مراحل نورپردازی پروژه 
2.5 هکتاری پارک خطی مهرشهر بیرجند در حال 
انجام است، تصریح کرد: همچنین بوستان طبیعت 
با مساحت ۴.5 هکتار در بند دره بیرجند در حال 
اجراست که درخواست داریم ادارات خدمات رسان 
تعهدات خود به پایان برسانند و شهرداری نیز تکمیل 
این پروژه را در اولویت قرار داده و با نصب مبلمان 
خریداری شده این پارک در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.

بهترین به روند ساخت پروژه بوستان الهیه با وسعت 
1.5 هکتار اشاره کرد و گفت: پروژه راست گرد های 
میلیارد  پنج  هزینه  با  پاسداران  و  مدرس  خیابان 
بوستان  و  آیلند خیابان ظفر  احداث  تومان، طرح 
شهید احمدی روشن در مهرشهر، شبانه روزی کردن 
فوریت های اجتماعی شهرداری از جمله اقدامات و 

پروژه های در حال انجام شهرداری بیرجند است.
او با تاکید بر اینکه آسفالت معابر شهری با رعایت 
استاندارد بدون تعطیلی در حال انجام است، ادامه 
داد: با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر در 
دفتر  بهای  کم برخوردار  اقشار  از  حمایت  جهت 
از  برخی  در  و عوارض شهری سال 1۴۰1  خدمات 
مناطق شمال شهر بیرجند افزایش پیدا نکرده و با 

همان تعرفه 1۴۰۰ محاسبه و اخذ می شود.
شهردار بیرجند با اشاره به اینکه بازسازی پارک ها و 
فضای سبز و ارتقای ماشین آالت آتش نشانی در 
دستور کار است، عنوان کرد: همچنین طرح ویژه ای 

برای بلوار صیاد شیرازی اجرا می شود.

بهترین به کمک 1۰ میلیون تومانی ماهانه شهرداری 
بیرجند به هر اتوبوس درونی شهری بخش خصوصی 
با توجه به کاهش درآمد این ناوگان در دوران شیوع 
کرونا اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین برنامه های 
شهرداری در سال آینده جذب افراد سرمایه گذار در 
زمینه احداث مراکز فرهنگی تفریحی و رفاهی در 
نقاط شهر بیرجند است و چون شهر تنها با دریافت 

عوارض اداره نمی شوند.
از تمام سرمایه گذاران بومی و غیربومی دعوت  او 
کرد تا در آبادانی شهر بیرجند کمک کنند و شهرداری 
نیز  در ایجاد مشارکت با آنان پیش قدم خواهد بود. 
شهردار بیرجند در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
در خصوص تعیین تکلیف اراضی پادگان ۰۴ تصریح 
نیروی  و  زمینی  نیروی  پادگان ۰۴  بحث  در  کرد: 
هوایی طلب ریالی دارند نه طلب زمین؛ و اداره راه 
و شهرسازی نیز باید به تعهدات خود عمل کند و 
پرداخت ریالی خود به آنان را انجام دهد بنابراین 
این کار امکان پذیر است اما نه در سطح شهرداری 
و باید این تغییر و تحوالت انجام و زمین در اختیار 

شهرداری قرار بگیرد. 
او در ادامه با بیان اینکه برای رفع ترافیک شهر ابتدا 

باید طرح جامع ترافیک بیرجند اجرایی شود، افزود: 
این طرح تاکنون در شورای عالی تایید نشده است 

اما مراحل تایید آن در دستور کار قرار دارد.
از  هالل  مجتمع  پروژه  اینکه  به  اشاره  با  بهترین 
است،  بیرجند  شهر  و گریبانگیر  مزمن  مشکالت 
گفت: مجتمع هالل بیرجند به تعهدات خود برای 
ساخت پارکینگ عمل نکرده و شهرداری و شورای 
مجتمع  پارکینگ  برای  خوبی  مساعدت های  شهر 
داشته و زمین شهرداری در اختیار مجتمع قرار گرفته 

است که تاکنون هنوز اقدامی انجام ندادند. 
شهردار بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر مجتمع 
هالل به دستور دادستان پلمپ قضایی است، یادآور 
باید  ندارد که  اکنون پروانه ساخت  شد: همچنین 
تمدید شود تا از طریق قانونی بتوانیم مجوز فعالیت 
دریافت  به  منوط  پروژه  این  ادامه کار  لذا  بدهیم 
پروانه ساخت از شهرداری است. او با اشاره به اینکه 
احداث میدان اجتماعات بیرجند در افق سال آینده 
به  منوط  آن  اما گسترش  است  شده  پیش بینی 
واگذاری زمین ها به شهرداری است، در پایان گفت: 
با توجه به قوانین جهش مسکن 3۰ درصد تخفیف 

در پروانه های طرح مسکن اعمال می شود.

اعالم آمادگی شهرداری بیرجند برای مشارکت سرمایه گذاران

رحمانی  کیوان  مهندس  تاکستان،  شهرداری  روابط  عمومی  گزارش  به 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در  اینکه  بیان  با  تاکستان  شهردار 
معاونت  حوزه  در  شهری  مدیریت  برنامه های  اجرای  از  شهروندان، 
نظارت  همچنین  و  اداری  ساختمان  بازسازی  و  تجهیز  شهری،  خدمات 
راستا  همین  در  که  است  )س(  فاطمه  بهشت  آرامستان  توسعه  بر 
ارائه خدمات مطلوب در آرامستان بهشت فاطمه  طرح هایی برای توسعه 
)س( آماده شده است که با همکاری شورای اسالمی شهر و شهرداری به 
مرحله اجرا می رسند. او در ادامه افزود قرارگیری آرامستان ها در شهرها 
را  آن  به  توجه  میان  این  در  آنچه  اما  است  و ضروری  الزم  بدون شک 
شهرسازی  اصول  و  ضوابط  مبنای  بر  آرامستان ها  توسعه  می کند  ایجاب 
است، چرا که توجه نکردن به این موضوع موجب توسعه آرامستان ها در 
گوشه کنار شهر، بدون هیچ قاعده ای ممکن است که بر سالمت جسمی 
و  زحمات  از  تقدیر  پایان ضمن  در  او  بگذارد.  تأثیر  شهروندان  روحی  و 
در  تسریع  و  تسهیل  در جهت  پرسنل خدوم شهرداری  سازنده  همکاری 

کرد . قدردانی  پروژه  پیشرفت 

فریبا شریف آباد/ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: هم اینک 2 
هزار و 2۰۰ طرح صنعتی با 112 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و پیش بینی اشتغال زایی 
برای ۴2 هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در حال اجرا است که از این تعداد 
یک هزار و 23 طرح 1۰ تا 25 درصد، 5۰۰ طرح بین 2۶ تا 5۰ درصد، ۶1 طرح بین 51 تا 75 
درصد، 333 طرح باالی 7۶ درصد پیشرفت اجرایی دارند و در حال نصب ماشین آالت 
هستند. علی بهرامی زاده با اشاره به آغاز واگذاری کارگاه های صنعتی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی به سرمایه گذاران افزود: به ازای واگذاری هر هکتار زمین صنعتی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان به طور متوسط 5۴ نفر اشتغال و به ازای هر هکتار زمین کارگاهی 
۴5۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.  رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی گفت : طبق اساسنامه مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و 
دستورالعمل های ابالغی واگذاری زمین به این شرکت، موظف هستیم زمین صنعتی را در 
قالب جواز تاسیس سرمایه گذار و مشخصات مندرج در آن در قالب قرارداد واگذار کنیم. 
بهرامی زاده در انتها با بیان اینکه شرایط مناسب واگذاری زمین شهرک ها و نواحی صنعتی به 
سرمایه گذاران اعم از میزان آورده کم و اقساط بلند مدت تسهیالت در  اعالم کرد: متقاضیان 
زمین صنعتی موظف هستند ظرف یک مدت زمان مشخص یک ساله یا دو ساله )براساس 

مدت زمان اجرای طرح صنعتی شان( طرح خود را به اجرا برسانند.

زهرا میرزایی/ تداوم سرمای هوا، افزایش مصرف گاز خانگی استان سمنان 
را افزایش داد و برای تامین و جریان گاز مصرفی، می بایستی گاز تعدادی از 

صنایع این استان در برخی از ساعت های تولید، قطع شود.
برودت هوا  اینکه  بیان  با  رابطه  این  مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در 
میزان مصرف گاز در استان را افزایش داده است؛ گفت: در برخی روزها بخش 
خانگی،  حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب تا ۴5۰ هزار متر مکعب گاز افزایش مصرف 

ثبت کرده است.
شده،  مصرف  میزان  جبران  برای  گاز،  مصرف  افزایش  با  افزود:  اعوانی 
محدودیت  های برق در صنایع اعمال شد که به منظور جلوگیری از این روند، از 

بورزند. اهتمام  مصرف گاز  رعایت  به  نسبت  تا  خواهشمندیم  مشترکان 
مصرف کنندگان  اما  ندارد،  وجود  مشکلی  خانگی  بخش  تامین  در  او گفت: 
و  محیط  دمای  درجه ای  یک  کاهش  با  هوا،  برودت  زمان  در  می توانند 
نگاه داشتن آن در 1۸ تا 21 درجه سانتی گراد، خاموش کردن وسایل گرمایشی 
در مناطق غیر نشیمن خانه، استفاده از پرده ضخیم و البسه گرم در صرفه جویی 

مصرف گاز صرفه جویی کنند.

بازسازی و تجهیز ساختمان اداری بهشت 
فاطمه)س( شهرداری تاکستان

اجرای 2200 طرح صنعتی در شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی

افزایش مصرف گاز موجب اعمال 
محدودیت در گاز صنایع سمنان شد

| قزوین | | خراسان رضوی | | سمنان |

 آسانسورهای غیرایمن
 در همدان پلمب می شود 

 33 شناسایی  از  همدان  استان  استاندارد  مدیرکل 
آسانسور غیرایمن در ساختمان های پزشکان، مراکز خرید 
و اماکن عمومی خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه 
قضایی این تجهیزات از چرخه خدمات رسانی خارج و 

پلمب می شوند.
»محمد مددی« در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
با  آغاز شده هرچند  غیرایمن  آسانسورهای  پلمب  کار 
مخالفت و مقاومت های مالکان مواجه هستیم اما در این 
خصوص بسیار مصمم به وظیفه خود عمل می کنیم. او 
اضافه کرد: اخطار و تذکرهای الزم در 2 ماه گذشته به 
مالکان این اماکن برای استاندارد سازی آسانسورها داده 

شده اما مالکان بی اعتنایی و بی توجهی کرده اند.
مدیرکل استاندارد استان همدان خاطرنشان کرد: طبق 
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی کشور، تولید 
و توزیع بدون مجوز محصوالت مشمول استاندارد اجباری 
حساب  به  محصول  یک  نیز  آسانسور  و  است  جرم 
می آید. به گفته او مالکانی که این محصول را در اختیار 
مصرف کننده قرار می دهند طبق قانون متخلف و مجرم 
شناخته شده و در قانون، مجازات های سنگینی برای آنها 

پیش بینی شده است.
اثر استفاده  اینکه قطعات آسانسور در  بیان  با  مددی 
مستهلک می شود و باید جایگزین و نوسازی شود اما 
مالکان از اینکار امتناع کرده و تا زمانی که دچار حادثه ای 
نشوند به اهمیت بهسازی و ایمنی آسانسورهای ملک 

خود توجه نمی کنند.
او به شهروندان توصیه کرد در هنگام آسانسور از نصب 
پالک حاوی کد ده رقمی در داخل کابین مطمئن شوند 
و این کد را به شماره 1۰۰۰1517 پیامک کنند تا از اعتبار 

گواهینامه ایمنی آسانسور اطمینان حاصل کنند.
از  گالیه  ابراز  با  همدان  استان  استاندارد  مدیرکل 
اخذ  بدون  شرکت ها  این  بیمه ای گفت:  شرکت های 
برای  نامه  بیمه  صدور  به  نسبت  ایمنی  گواهینامه 
آسانسورها اقدام می کنند که اینکار نیز تخلف محسوب 

می شود.
ویژه  به  دولتی  دستگاه های  مشارکت  و  هم افزایی  او 
سازی  استاندارد  فرهنگ  ترویج  برای  را  شهرداری ها 
آسانسورها ضروری دانست و افزود:  در ۹ ماه گذشته 
۶5۰ گواهینامه ایمنی برای آسانسورهای استان صادر 
تعامل  و  همکاری  نیازمند  آمار  این  افزایش  شده که 

است. بیشتری 

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰2۹۰2 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای مرتضی ملکی باب هویزی فرزند علی به شماره ملی 
3۰۸۰1۴55۶۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۴1۴.35 
مترمربع از پالک 177۸ اصلی واقع در زرند _ اکبرآباد خیابان شهید 
زمانی  خریداری از مالک رسمی آقای یداله ابراهیمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
از اخذ  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 2۹3
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/1۰/21
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/11/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم   هیات   1۴۰۰۶۰31۹۰۰۸۰۰2۸۰1 شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مطهره پورسهرابی زرندی فرزند 
درعلی به شماره شناسنامه 13۶7 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 3۴۹.1۰ مترمربع از پالک 177۸ اصلی واقع در زرند 
نفس  نیک  حسین  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  اکبرآباد   _
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 2۶1

اول:1۴۰۰/1۰/21 نوبت  انتشار  تاریخ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/11/۶

اداره ثبت اسناد و امالک  نیا_ رییس  حسین توحیدی 
زرند شهرستان 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین 
نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمان های فاقد سند رسمی 
اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  راور  شهرستان  ثبتی 
مشخصات  لذا   . است  گردیده  محرز  متقاضیان 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص ذینفع به آرا اعالم شده  
آگهی  انتشار  تاریخ  بایداز  باشند  داشته  اعتراض 
ودرروستاها ازتاریخ الصاق درمحل  به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسیداخذنمایند، 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  بایدظرف  معترض 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم   به  ،مبادرت  اعتراض 
رابه  دادخواست  تقدیم  نمایدوگواهی  محل  عمومی 
اقدامات  صورت  دهددراین  تحویل  محل  ثبت  اداره 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی 
عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی  ارائه  یاعدم  اعتراض 
دادگاه عمومی محل اداره ثبت  طبق مقررات مبادرت 
به صدور سند مالکیت خواهد کرد .صدورسند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نیست. 
بخش ۸ کرمان:

و   ۴55 شماره  شناسنامه  به  آماده  مریم  1-خانم 
فرزند  زرند   صادره   3۰۹۰73۴۸۹3 ملی  شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  علی 

 2۸ از  مفروز  فرعي   71 شماره  پالك  مترمربع   233
راور بخش کوهساران  در  واقع  از372-اصلي  فرعی  
ازمالک  ۸ كرمان خریداری  بخش  روستای هجدک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  زاده  عباس  حسن  رسمی 

محرزگردیده است.
و   ۴ شماره  شناسنامه  به  حیدری  رمضان  آقای   -2
فرزند  کرمان   صادره   2۹۹3۴۰5۰۹۸ ملی  شماره 
محمد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 21۰ 
فرعی    11 از  مفروز  فرعي   72 شماره  پالك  مترمربع 
از372-اصلي واقع در راور بخش کوهساران روستای 
رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   ۸ بخش  هجدک 
حسن عباس زاده  هجدکی مع الواسطه)فاقدبنچاق(

محرزگردیده است.
3- آقای مسعود عباس زاده هجدکی به شناسنامه 
شماره 2 و شماره ملی 2۹۹3۴117۹۹ صادره کرمان 
فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
 ۴۰ از  مفروز  فرعي   73 شماره  پالك  مترمربع   317
راور بخش کوهساران  در  واقع  از372-اصلي  فرعی  
ازمالک  ۸ كرمان خریداری  بخش  روستای هجدک 
الواسطه)فاقدبنچاق( مع  زاده  عباس  حسن  رسمی 

محرزگردیده است.
بخش 1۸ کرمان

آقای محمود نخعی ده علی به شناسنامه شماره 5 و 
شماره ملی 321۹۸5۰۹2۸ صادره راور فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت۹۰.5۰ مترمربع 
راور  در  واقع  از52۰-اصلي  فرعي   ۸ شماره  پالك 
خیابان امام خمینی )ره( بعد از چهار راه قدس بخش 
عبداله کمساری   ازمالک رسمی  1۸ كرمان خریداری 

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی 
321۰۰۴213۶ صادره راور فرزند عباس در ششدانگ 
پالك  مترمربع   57 مساحت  به  مغازه   باب  یک 
خیابان  راور  در  واقع  از77۹-اصلي  فرعي  شماره 13 
 1۸ بخش  علیرضا  تل  کوچه  جنب  غربی  اربعین 
كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده  مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
آقای محمد رضائی راوری به شناسنامه و شماره ملی 
321۰۰۴213۶ صادره راور فرزند عباس در ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت ۶۰ مترمربع پالك شماره 
اربعین  1۴ فرعي از77۹-اصلي واقع در راور خیابان 
غربی جنب کوچه تل علیرضاجنب صافکاری بخش 
1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی احمد استوارزاده  

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
شماره  شناسنامه  به  راوری  زاده  یزدی  احسان  آقای 
فرزند  راور  ملی 321۹۹7۰۰52 صادره  و شماره   2131
احمد در ششدانگ ساختمان  به مساحت 2۸ مترمربع 
راور  در  واقع  از1351-اصلي  فرعي   ۴ شماره  پالك 
خیابان امام رضا )ع( روبروی تکیه ابوالفضل بخش 
1۸ كرمان خریداری ازمالک رسمی محمد رحیمی پور 

مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
آقای مهدی احمدی برهان آبادی به شناسنامه شماره 
فرزند  راور  321۹۸5۰۰۸1 صادره  ملی  و شماره   2۴۶
غالمرضا در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 312 
مترمربع پالك شماره 115 فرعي از1۶2۸-اصلي واقع 
در راور خیابان گلزار کوچه شماره 33 بخش 1۸ كرمان 
خریداری ازمالک رسمی موسی هنرمند ابراهیمی مع 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
و  شناسنامه  به  فوزی  جعفری  رضا  علی  آقای 
محمد  فرزند  راور  صادره   321۰۰3371۴ ملی  شماره 
 2۴7 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در 
واقع  از 1۸1۸-اصلي  فرعي   2 پالك شماره  مترمربع 
در راور خیابان گلزار کوچه مسجد میالنی بخش 1۸ 
مع  اعتماد   علی  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان 

الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
آقای اسداله یوسفی کهنوجی به شناسنامه  شماره 1۶و 
شماره ملی 321۹۹2۰217 صادره راور فرزند محمد در 
چهار دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 2۸۶ مترمربع پالك شماره ۶ فرعي از1۸۴7-
اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی یک راه ده شیب 
حسین  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش 

مظفری مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است.
خانم ملیحه شریفی پور فوزی به شناسنامه  شماره ۶ 
و شماره ملی 321۹۹۸۶722 صادره راور فرزند عسکر 
در دو دانگ مشاع از کل ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 2۸۶ مترمربع پالك شماره ۶ فرعي از1۸۴7-
اصلي واقع در راور خیابان گلزار جنوبی یک راه ده شیب 
حسین  رسمی  ازمالک  خریداری  كرمان   1۸ بخش 

مظفری مع الواسطه)فاقدبنچاق(محرزگردیده است
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 مرتضی کاربخش راوری 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک راور

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال منقول 

)اتومبیل اسناد ذمه ای پرونده کالسه ۹۸01۵2۹(
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق متعهد: 
على حصار خانی و مسعود حصارخانی )ورثه 
حسین حصار خانی( - متعهدله: زهرا جاللی 
راغب ششدانگ یک دستگاه وانت مزدا ، شماره 
انتظامی ایران 1۸-2۸4د2۸، مدل 136۹ رنگ 
آبی - فیروزه ای - متالیک به شماره موتور 
1۸5253 و شاسی 6۹601۷۷0 دو محور و 4 
چرخ ظرفیت 5 نفر با سوخت بنزین ظرفیت 
1 تن 4 سیلندر که طبق نظر کارشناس رسمی 
جلو  کاپوت   ،1400/10/15 مورخ  دادگستری 
تعویض شده ، خودرو کامل رنگ شده است، 
رکاب هردو سمت پوسیدگی دارد، داخل کف 
و  پوسیدگی  سرنشین  و  راننده  پای  زیر  اتاق 
سوراخ شده است، قسمت وسط سپر عقب به 
سمت داخل فرورفتگی دارد، درب جلو سمت 
راست رنگ ریختگی دارد، کال اتاق خط و خش 
جلو  شیشه  سالم،  داشبورد  وضعیت  دارد، 
شکسته است و چراغهای جلو و عقب، سپر جلو 
و آینه های پهلو همگی سالم هستند. موتور 
خودرو روشن بازدید شد و خودرو روشن به 
پارکینگ منتقل شده است . الستیکهای جلو 
50 درصد و عقب خودرو 20 درصد آج دارد . 
خودرو مذکور تا تاریخ 1400/0۹/24 بیمه نامه 
شخص ثالث معتبر داشته ولی در حال حاضر 
خودرو  باشد.  می  اعتبار  فاقد  خودرو  بیمه 
خودرو  اطراف  و  بوده  طوسی  باربند  دارای 
لیسه کاری شده و به نظر قسمتهای زیر خودرو 

پوسیدگی دارد و به مبلغ 500.000.000  ریال ) 
پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و در 
بلوار  الوند همدان واقع در  پارکینگ عمومی 
فرودگاه روبروی دانشگاه پیام نور متوقف است 
و به علت عدم انجام تعهد از ساعت ۹ الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1400/11/1۸  در اداره اجرای 
اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه باال، نبش 
بلوار غنی زادیان، اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان همدان طبقه اول به فروش می رسد. 
میلیون  پانصد   (  500/000/000 مبلغ  از  مزایده 
ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته میشود . شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده میباشد و نیم عشر 

و حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1400/11/06

سرپرست اجرای اسناد رسمی همدان - یدی 
متوسل
شناسه آگهی 1266400 م الف 162۷

مفقودی
برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری 
شاسی  شماره  به   13۸۷ مدل  پراید 

 S14122۸۷۸0۷3۸2
و شماره موتور 251۸05۷ 

ایران 21-26۷ ی 26  و شماره پالک 
ملی  کد  با  رودکی  امید  مالکیت  به 
45۸01۹۷۸01 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: 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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کارزار آبخوان

 زيور آالت تركمن - عکس از عقیل مهقانی/ میزان

| باغ قلهک )سفارت انگلستان( |
وسعت  به  انگلستان(  )سفارت  قلهک  باغ 
در  تهران  شریعتی  خیابان  در  هکتار  بیست 
قرار  صدر  پل  و  دولت  خیابان  فاصل  حد 
یکی  عنوان  به  قلهک،  آب  گذشته  در  دارد. 
قنات  رشته  هفت  از  شمیران  آبادی های  از 
قنات  دو  آن ها  مهم ترین  می شد که  تامین 
باغ قلهک و دیگری قنات جاری  موجود در 
در باغ قوام السلطنه بود. آب قنات جاری در 
باغ قلهک که بسیار پر حجم است همچنان 
جاری است و عالوه بر سیراب کردن درختان 
و  گیاهان  رشد  موجب  باغ،  این  کهنسال 
باغ شده که  این  در  و متنوعی  زیبا  گل های 
بخشیده  باغ  این  به  خیره کننده ای  زیبایی 
از  برخورداری  دلیل  به  قلهک  قریه  است. 
طمع  مورد  فرح بخش  و  خنک  آب و هوای 
سالطین قاجار بود و این باغ نیز جزو تیول 
شاهی بود که به سرجان کمپبل، وزیر مختار 
سفارت  و  شد  داده  اجاره  ایران  در  انگلیس 
کرد.  بنا  قلهک  در  را  خود  ییالق  انگلیس 
»سرجان  که  قمری  هجری   1251 سال  در 

بود،  ایران  در  انگلیس  مختار  وزیر  کمپبل« 
محمد شاه این باغ را که جزو »تیول« شاهی 
بوده، به دولت انگلستان اجاره داد و سفارت 
کرد.  بنا  قلهک  در  را  خود  ییالق  انگلیس 
نیز  آن  اجاره  درآمد  از  شاه  چندی،  از  پس 
صرف نظر کرد و این محل را تلویحی به طور 
انگلیس  سیاسی  هیئت  اختیار  در  رایگان 
زمان  آن  در  محل  این  مال االجاره  گذاشت. 
نبود،  بیشتر  لیره   15 یا  تومان   3۰ ماهی 

برای  فراوانی  اعتبار  شاهانه  تفقد  این  ولی 
وزیر مختار انگلستان به ارمغان آورد و باعث 
دیگر  بین  در  او  اعتبار  و  افزایش شخصیت 
در  شد.  ایران  در  خارجی  عوامل کشورهای 
مرحمت  فراموشی  با  انگلیسی  اتباع  ادامه، 
از  و  گذاشتند  فراتر  خود  حد  از  پا  شاهانه، 
ایجاد هرگونه  به  و  کردند  تجاوز  حقوق خود 
دخل و تصرف به عنوان منطقه مسکونی در 

ایران در  سیری   / روی آوردند.  محل  این 

 در روز ششم بهمن ماه 13۹۹، روزنامه »پیام ما« گزارشی با عنوان »مردم 
مقابل »میچکاسو« ایستادند« منتشر کرده  است که به تصمیم اهالی 
روستایی در مازندران مبنی بر توقف شکار پرنده ها اشاره دارد. همچنین 
با تیتر »مجوز برنج کاری در سال کم بارش« در این  گزارش دیگری 

شماره از روزنامه منتشر شده است.

آلودگی پرتوزا و هسته ای )بخش 1( 
)فروپاشی  هسته ای  واپاشی  از  ناشی  پرتو های  و  ذرات  انتشار 
هسته ای  و  پرتوزا  آلودگی  موجب  زیست،  محیط  در  هسته ای( 
می شود. آرایش نوترون ها و پروتون ها در بعضی از هسته های اتم ها 
تغییر  مرور  به  بیرون،  به  ذره  پرتاب  با  اتم ها  این  ناپایدارند. هسته  
پرتو های  و  ذره ها  مجموعه   می نامند.  پرتوزا  را  اتم ها  این  می کنند. 
را تابش پرتوزا می نامند. همراه  اتم های پرتوزا  از هسته   خارج شده 
با تابش پرتوزا، مقداری انرژی که در اصل درون هسته ذخیره بوده، 
اما  نمی شود،  خارج  زیادی  انرژی  تنها،  اتم  یک  از  می شود.  گسیل 
می کنند  جذب  را  آن  ها  تابش  اجسامی که  به  قادرند  اتم  میلیاردها 
الیه های  باالی  دمای  ببرند.  باال  را  دمایشان  و  بدهند  زیادی  انرژی 
جاست./دانشنامه  آن  سنگ های  پرتوزایی  دلیل  به  زمین  درونی 

زیست محیط 

تابلو نقاشی مشهور »پسر آبی پوش« پس از گذشت 1۰۰ سال 
به  می شود.  نمایش گذاشته  به  لندن  در  نخستین بار  برای 
گزارش ایسنا، تابلو نقاشی قرن هجدهمی »پسر آبی پوش« 
اثر »توماس گینز برا« نقاش نامدار انگلیسی در هفته جاری 
پس از گذشت 1۰۰ سال از این  که از بریتانیا به ایاالت متحده 
لندن  ملی  گالری  در  نخستین بار  برای  شد،  منتقل  آمریکا 
به نمایش گذاشته می شود. این تابلو نقاشی که یک پسر 
کوچک را به تصویر می کشد، به عنوان بخشی از نمایشگاهی 
نمایش گذاشته  به  می کند  به کار  آغاز  سه شنبه  روز  از  که 
خواهد شد. به منظور مورد توجه قرار دادن عالقه »گینز برا« به 
»آنتونی ون دایک«، این تابلو نقاشی در کنار شماری از آثار 
»ون  دایک« و همچنین دو تابلو نقاشی دیگر از »گینز برا« به 

نمایش گذاشته می شود.

ترجمه  با  به تازگی  ِهیز  ِجی  راب  نوشته  نمیر«  »هرگز  رمان 
محمد عباس آبادی توسط نشر چترنگ منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. نسخه اصلی این کتاب که یکی از عناوین مجموعه 
»ادبیات فانتزی« نشر چترنگ است، سال 2۰1۹ منتشر شده 
است. به گزارش خبرنگار مهر، راب جی هیز نویسنده انگلیسی 
و  سامورایی   حال و هوای  با  فانتزی  رمان های  این کتاب، 
شمشیر زنی ژاپنی می نویسد و در این  رمان هم، جایی در شرق 
دور و زمانی که خیلی دور است، امپراطور ده پادشاه در هوسا 
باعث قحطی و فقر شده و خدایان را خشمگین کرده است. 
را  از امتحان مشاغل مختلف، نویسندگی  راب جی هیز پس 
انتخاب کرد و دنیای ذهنی خود را روی کاغذ آورد که نتیجه اش 
جایزه  برنده   2۰17 سال  در  او  هستند.  او  فانتزی  رمان های 
SPFBO شد. این کتاب با 33۹ صفحه، شمارگان ۶۰۰ نسخه و 

قیمت 1۰۰ هزار تومان منتشر شده است.

کارزاری با نام درخواست حذف شرکت های واسطه و یکپارچه 
در  وب سایت کارزار  در  اسالمی  جمهوری  شدن کشتیرانی 
جریان است که با هشتگ #احقاق_حق_دریانورد پیگیری 
ریاست  به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در  می شود. 
این  ایران آمده است:»ما، امضاکنندگان  جمهوری اسالمی 
کارزار، خواستار حذف شرکت های واسطه اصطالحًا خصوصی 
هستیم؛  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  از  منشعب شده  و 
شرکت هایی که هر کدام زمانی یک معاونت در دل شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی بودند و اکنون هر کدام شرکتی 
مجزا با مدیران عامل و هیئت مدیره و...  هستند و عالوه بر 
بار مالی سنگین و ناهماهنگی بین این شرکت ها، موجبات 
فساد احتمالی را به ذهن متبادر می سازد. به عنوان مثال 
یکی از معاونت ها از کشتیرانی جدا شده و چند سالی است 
نیروهای بورسیه را که با هزینه دولتی تخصص کار دریایی 
کسب کرده اند، دوباره به ماموریت می فرستد. شرکت مزبور 
با کسر کردن بخشی از حق ماموریت پرسنل دریایی و نرخ 
تبدیل ارز غیرمنصفانه، موجب ترک کار یا مهاجرت نیروهای 
با استخدام  ایرانی به شرکت های دیگر شده و  متخصص 
نیروهای ضعیف خارجی، عالوه بر صدمات غیرقابل جبران 
به ناوگان ملی موجبات خروج ارز را در این شرایط جنگ 
اقتصادی مهیا کرده است. لذا درخواست بررسی و اقدامات 

الزم را در اسرع وقت داریم.«

 درین وادی چسان آرام باشد کارون ها را

که همدوشی ست با ریگ روان سنگ نشان ها را

چه دل بندد دل آگاه بر معموره امکان

که فرصت  گردش چشمی ست دور آسمان ها را

ز موج بحر کم سامانی عالم تماشا کن

که تیر بی پر از آه حباب است این کمان ها را

جگر خون مگر بر اعتبار دل بیفزاید

که قیمت نیست غیر از خونب ها یاقوت  کان ها را

به تدبیراز غم کونین ممکن نیست وارستن

مگر سوزد فراموشی متاع این دکان ها را

عالج پیچ و تاب حرص نتوان یافتن ورنه

به جوش آورده فکر حاجت ما بحر و کان ها را

به یک پرواز خاکستر شدیم از شعله غیرت

سالم توتیای ماست چشم آشیان ها را

به بال وبر دهد پرواز مرغان رنج بیتابی

تپیدن بیش نبود حاصل از گفتن زبان ها را

چو رنگ رفته ، یاد آشیان سودی نمی بخشد

درین وادی  که برگشتن نمی باشد عنان ها را

گرانی  کی  کشد پای طلب در وادی شوقت

که جسم  اینجا سبک روحی  کند تعلیم جان ها را

من وعرض نیاز، از عزت و خواری چه می پرسی

که نقش سجده بیش از صدر خواهد آستان ها را

چنین کزکلک ما رنگ معانی می چکد بیدل

توان گفتن رگ ابر بهار این ناودان ها را

بیدل دهلوی

 آبشار چوتین گون در موقعیت جغرافیایی 
استان  در   E۶215۴7  N273۶2۸
از  یکی  است.  واقع  سیستان وبلوچستان 
مکان های زیبا و جاذبه های طبیعی استان 
سیستان وبلوچستان آبشار چوتین گون در 
شهرستان سراوان است. این آبشار زیبا با 
2۰ متر ارتفاع در ۴۰ کیلومتری شهرستان 
سراوان در نزدیکی دهستان ناهوک واقع 

است. شده 
 وجه تسمیه این نام برگرفته از گون نام 
محلی درخت بنه بوده که حاکی از وجود 
است.  منطقه  این  در  بنه  از  جنگل هایی 
روزهای سال و  اکثر  در  بودن آب  جاری 
طبیعت بکر و زیبای این آبشار باعث شده 
منطقه  این  از  زیادی  گردشگران  ساالنه 

دیدن کنند.
 این آبشار در دره ای معروف به دره نگاران 
این  آبشارهای  دیگر  از  است.  واقع شده 
اشاره  پالیزوک  آبشار  به  می توان  منطقه 
کرد که یکی دیگر از جاذبه های گردشگری 
در  ناهوک  غرب  در  و  است  ناهوک 
دره ای  نگاران  دارد.  قرار  آن  12کیلومتری 
در  که  کویری  محیط  با  اما  زیبا  است 

بوده  و شکارگاهی عظیم  گذشته سرسبز 
است. این دره زیبا در کوه های سردشت 
ناحیه ناهوک شهرستان سراوان قرار دارد. 
ناهوک روستای زیبا و جذابی در شهرستان 
از  تاریخی  اسناد  در  که  است  سراوان 
زندگی  دلیل  به  نصرت آباد  عنوان  به  آن 
یا نصرتی که  و  با شهرت نصرت  مردمی 
مردمانی زحمت کش و با صالبت هستند 
یاد شده است. نگاران مجموعه از سنگ 
نوشته ها وکتیبه های به زبان تصویر است 
به  مجموعه  این  بی نظیرند.  دنیا  در  که 
نوشته های  مجموعه  بزرگ ترین  عنوان 
شرق  تمدن  در  و  خاورمیانه  در  باستانی 
نظر  اعالم  اساس  بر  می شود.  محسوب 
تاریخی  سیر  باستان شناس  کارشناسان 
تا  تاریخ  از  از پیش  این سنگ  نوشته ها 
زمان ساسانیان است. جالب است بدانید 
این مجموعه حتی در آثار باستانی استان 
ثبت نشده است اما شهرت جهانی دارد. 
با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته 
در پیر گوران ناهوک این سنگ نوشته های 
اعالم  فرد  به  منحصر  جهان  در  موجود 

ایران بیابان های  و  شده اند./کویرها 

| هنرهای تجسمی |

| ادبیات |

به  و  دارد  طول  سانتی متر   ۴2 پرنده،  این 
مایل  قهوه ای  بالش  و  پر  است.  بزرگ  نسبت 
به  دم  هم شکل اند.  ماده  و  نر  و  خاکستری  به 
نوک  با  رنگ  زرد  و  کلفت  منقار  بلند؛  نسبت 
در  اغلب  است.  رنگ  زرد  چشمانش  و  سیاه 
زرد  و  بلند  پاهای  با  خشک،  زیستگاه های 
بالی  نوار  دو  پرواز،  در  می شود.  دیده  رنگش 
بسته  هنگام  شده که  دیده  پشتش  در  سفید 
کامل  به طور  را  دو  آن  از  یکی  بال ها،  بودن 
که  است  سیاه  بال  شاه پرهای  دید.  می توان 
سفیدی  لکه های  آن ها،  نوک  داخلی  نیمه  در 
بال  طرح  با  قهوه ای  روتنه  می شود.  دیده 
سیاه و سفید و پیش بال قهوه ای رنگ است. 
خود  سر  مانند،  حالتی خجل  با  دویدن  هنگام 

قوز می کند. صدای  را  بدن  و  پایین گرفته  را 
»کور  صورت  به  و  شبیه گیالنشاه  پرنده  این 
بیک،کو  نیز شبیه صدف خوار»کو-  و  لی«   –
در  پرنده  این  می شود.  شنیده  بیک«   –
و  بایر  اراضی  شنی،  یا  سنگالخی  زمین های 
به  کشتزارها  در  نیز  و گاهی  نیمه کوهستانی 
سر می برد. در زمستان ها در سواحل دریا نیز 
دیده می شود. در ایران، تابستان ها به نسبت 
و  ارومیه  دریاچه   جزایر  در  و  است  فراوان 
می کند.  تولید مثل  فارس  خلیج  سواحل 
کاهش  پرنده  این  جمعیت  اخیر  سال  در 
آن  شکار  بنابراین،  است.  داشته  چشمگیری 
بیابان های  و  باشد./کویرها  تحت کنترل  باید 

ایران

چاخ لق

درخواست حذف شرکت های واسطه و آبشار چوتین گون، سراوان
یکپارچه شدن کشتیرانی جمهوری اسالمی

تا سیاه چاله تخیل این کتاب به بهترین 
دانشمند  یک  که  می دهد  نشان  نحو 
باشد؛  هم  نویسنده  می تواند  چطور 
فرمول  و  عدد  که  همان قدر  می تواند 
بلد  هم  نوشتن  تکنیک  است،  بلد 
و  بنیادی  ذرات  که  همان قدر  باشد؛ 
می شناسد،  را  کوانتومی  میدان های 
را  همه  و  بداند  هم  تاریخ  و  ادبیات 
در نهایت در قله بلند »تخیل« به هم 

اینشتین  نبوغ  اوج  نقاط  بتواند  برساند. 
دو  از  متفاوت  نقطه  دو  نه  را  دانته  و 
جهان دوردست که دو خورشید هم مدار 
را نشان  فوتون های شباهتشان  و  ببیند 
دهد. »واقعیت ناپیدا« با بنیادها سر و 
کار دارد. بنیادهای ماده، بنیادهای فکر، 
بنیادهای دانش، بنیادهای تخیل. بعید 
می دانم که چیزی از باورها و تصورات تان 
از  بعد  باشد که  داشته  وجود  جهان  از 
تالطم  و  ارتعاش  به  این کتاب  خواندن 
کوانتومی  گرانش  که  )بماند  نیفتد 
می گوید همان تصورات هم چیزی جز 
ارتعاشات کوانتومی نیست، همانطور که 
این کتاب و گوشی شما و اینستاگرام و 
این کلمات و انگشت شما روی صفحه 
آیا معتقدید که »زمان وجود  موبایل!(. 
دارد«؟ باور دارید که »فضا وجود دارد«؟ 

خیال می کنید که »جهان بی انتهاست«؟ 
آغاز  تصور می کنید که »بیگ بنگ نقطه 
»هرچه  که  شنیده اید  است«؟  هستی 
و  می شود  نابود  برسد  سیاه چاله  به 
مانند  کلماتی  از  برنمی گردد«؟  دیگر 
»بی شمار« و »بی نهایت« زیاد استفاده 
بیاورید،  طاقت  نتوانید  اگر  می کنید؟ 
از  را  تصورات شما  این  این کتاب همه 
شخم  می کنید  تلقی  »واقعیت«  آنچه 
تاب  و  بخوانید  کنید  سعی  می زند. 
کتابی ست  ناپیدا«  »واقعیت  بیاورید. 
توأمان مهاجم و قصه گو، توامان بی رحم 
توأمان  شیدا،  و  بی اعتنا  نوازشگر،  و 
فیزیک و ادبیات، مارش و رقص، تشر 
و َتسلی. شما را به تماشای جهان ِ عمیق 
تکان دهنده ای دعوت می کند که هم این 
جهاِن پیش چشمتان هست هم نیست. 
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| نویسنده : کارلو روولی
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