
وزیر امور خارجه توقعات ایران از توافق وین را تشریح کرد

تاکیدبرلغوهمهتحریمها
مذاکرات وین گام های پایانی خود را پشت سر می گذارد. هم جمهوری اسالمی 
در  صورت گرفته  توجه  قابل  های  پیشرفت  بر  آمریکا  متحده  ایاالت  هم  و 
مذاکرات احیای برجام تاکید دارند. شنیده های غیررسمی نیز از اعالم توافق 
برای احیای برجام تا پیش از پایان سال شمسی در ایران حکایت دارد. مقامات 
جمهوری اسالمی نیز در همین راستا اقدام به اعالم مطالبات خود در توافق 

هسته ای کرده اند.

 نگاهی به چگونگی واگذاری امور 
تصدی گری در بخش گردشگری کشور

واگذاریهایپرابهام

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

اصالحقانونحملسالح
دردستورکاراست

حفاظت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
از  بیشتر  حمایت  برای  گفت:  زیست  محیط 
از حدود سه هفته قبل اصالح  نیروهای محیط بانی 
است. گرفته  قرار  کار  دستور  در  سالح  حمل   قانون 
علی  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
حال  در  افزود:  تلویزیونی  برنامه  یک  در  سالجقه 
هستیم  سالح  حمل  قانون  اصالح  الیحه  پیگیری 
تا همه نیروهای انتظامی به خصوص محیط بانان و 
انجام می دهند،  امنیتی و دفاعی  جنگل بانان که کار 

شود. بیشتری  حمایت 

ناآشناییمدیرانشهری
باجایگاهشهرهای
دوستدارکودک

 رئیس جمهور از عادی انگاری
 شرایط کرونایی انتقاد کرد اما خبری 

از اعمال محدودیت نیست

حکمرانیمتناقض
ششمین موج کرونا در ایران در حال تاخت و تاز 
قرمز می شوند  دیگری  از  یکی پس  است. شهرها 
افزایش  و تعداد مبتالیان و جان باختگان در حال 
محدودیت  اعمال  از  خبری  شرایط  این  در  است. 
نیست. دولت سیزدهم تاکنون برای مقابله با موج 
گسترده  محدودیت های  سیاست  از  کرونا  ششم 
چنین  اتخاذ  به  که  گویی  است  نکرده  استفاده 

ندارد. تمایل  سیاستی  معادنقلبهیرکانیرانشانهگرفتهاند
داریوش عبادی: بالغ بر 150 مجوز فعالیت معدن در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری وجود دارد. در بخش نوشهر هم مجوز حدود 70 تا 80 معدن صادر شده است

گفت وگو با عضو شبکه تشکل های محیط  زیست درباره صدور 200 مجوز معدن کاوی در استان مازندران
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 )IATA( هوایی  حمل ونقل  بین المللی  انجمن 
با لغو  گزارشی منتشر کرده است که نشان می دهد 
محدودیت های سفر در چند هفته اخیر، روند بهبود 
سفرهای هوایی سرعت بیشتری به خود گرفته است. 
پروازهای  بلیت  فروش  می دهد  نشان  یاتا  گزارش 
 ،۲۰۱۹ سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  بین المللی 

است. داشته  درصدی   ۱۱ جهشی 
با  ژانویه،  حوالی ۲۵  دوره  در  این گزارش  اساس  بر 
بلیت های فروخته  تعداد  روزه،  میانگین متحرک ۷ 
شده به ۳۸ درصد از میزان فروش در مدت مشابه سال 
۲۰۱۹ رسیده است. همچنین در میانگین متحرک ۷ 
روزه حوالی ۸ فوریه، تعداد بلیت های فروخته شده، ۴۹ 

درصد از میزان فروش در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ است.
 Moving( متحرک  میانگین  قطب نما  گزارش  به 
Average( یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل  
قیمتی کمک  نوسانات  حذف  با  است که  تکنیکال 
می کند تا سرمایه گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط 
 ۱۱ جهش  این  ترسیم کند.  قیمتی  روند  و  قیمت 
درصدی بین دوره های ژانویه و فوریه ۲۰۲۲، سریع ترین 
جهش افزایش فروش در یک دوره ۲ هفته ای از زمان 

آغاز بحران کرونا تاکنون است.
ویلی والش، مدیر کل یاتا، معتقد است این جهش 
دولت های  که  افتاد  اتفاق  زمانی  بلیت  فروش  در 
بیشتری از کاهش محدودیت های مرزی کووید-۱۹ 

خبر دادند. مسافران واکسینه، اکنون این امکان را دارند 
که حتی نسبت به چند هفته گذشته، به مقاصد بیشتر 
و با دردسرهای کمتری سفر کنند. همین امر به تعداد 
فزاینده ای از مسافران اعتماد به نفس الزم برای خرید 

بلیت را می دهد.
بازار مسافرتی برتر  بازار از ۵۰  والش می افزاید: »۱۳ 
هنوز دسترسی آسان را برای همه مسافران واکسینه 
را فراهم نکرده اند. این بازارها شامل اقتصادهای بزرگی 
مانند چین، ژاپن، روسیه، اندونزی و ایتالیا هستند. در 
زمان کنونی، باید رفع محدودیت های سفر را تسریع 
کنیم. اگرچه پیشرفت اخیر چشمگیر است اما جهان با 

میزان سفر در سال ۲۰۱۹ فاصله زیادی دارد«

میزان بارش های کشور از ابتدای فصل زمستان تا ۲۸ 
بهمن ماه، رشد ۶.۱ درصدی نسبت به دوره بلندمدت 
نشان می دهد. به گزارش ایرنا، وضعیت بارش های 
کشور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش ها 
پاییز سال جاری  است که  آن  بیانگر  این فصل  در 
کرده  اعالم  هواشناسی  سازمان  پیشتر  آن چنان که 
اخیر  قرن  نیم  از خشک ترین فصل های  یکی  بود، 
بود. اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده 
است و بارش های به نسبت خوبی در کشور داشته 
ایم. چنان که گزارش تازه مرکز ملی پایش و هشدار 

خشکسالی بیانگر آن است که بارش های فصل پاییز 
با رشد ۶.۱ درصدی نسبت به دوره بلندمدت همراه 

است. شده 
از ابتدای فصل زمستان تا ۲۸ بهمن ماه ۷۳ میلیمتر 
است که  حالی  در  این  و  داده  رخ  کشور  در  بارش 
 ۶۸.۸ بلندمدت  دوره  در  افتاده  اتفاق  بارش  میزان 
میلیمتر بوده که رشد را نشان می دهد. در عین حال 
از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه ۱۴۰۰( تا 
۲۸ بهمن ماه مجموع بارش های کل کشور به عدد 
۱۱۲.۸ میلیمتر رسیده که در مقایسه با دوره بلندمدت 

ایم، کاهش ۱۳.۵  که ۱۳۰.۴ میلیمتر بارش داشته 
میلیمتری داشته است.

همچنین میزان بارش اتفاق افتاده در کشور از ابتدای 
بهمن ماه تا روز بیست و هشتم ۱۴.۷ میلیمتر بوده 
بلندمدت که ۳۵.۹ میلیمتر  با دوره  در مقایسه  که 
نشان  را  ۵۹.۱ درصدی  بود، کاهش  داده  رخ  بارش 
در  فقط  دارد که  آن  از  نشان  موضوع  این  می دهد. 
به دوره  بارشی کشور نسبت  دی ماه کمی وضعیت 
بلندمدت بهتر بوده است، اما در مجموع هنوز وضعیت 
امیدوارکننده ای از نظر میزان بارش ها متصور نیست.

یاتا خبر داد:

جهش ۱۱ درصدی تقاضای سفر در دو ماه اخیر

 رشد بیش از 6 درصدی بارش ها در زمستان 
نسبت به دوره بلندمدت
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چالش های محیط زیستی 
توسعه در جنوب تهران

اخیرا در کیلومتر ۳۸ آزاد راه تهران - قم و جنب 
رودخانه شور عملیات اجرایی زیرساخت ها و 
با  اقتصادی  بنگاه  ایجاد یک  برای  تسطیح 
وسعت ۲۰۰۰ هکتار آغاز شده است. مشاهدات 
نشان می دهد به زودی این منطقه در جهت 
توسعه تسهیل مراودات اقتصادی و امر واردات 
و صادرات با کشورهای مختلف به بهره برداری 
جهت  به  منطقه  این  اینکه  رسید.  خواهد 
مجاورت با خطوط ریلی تهران - بندرعباس، 
و  جنوب   - شمال  اصلی  متعدد  جاده های 
شرق – غرب کشور، فرودگاه بین المللی امام 
خمینی و شهر صنعتی شمس آباد تهران دارای 
ویژگی های منحصر بفردی است. ولی از منظر 
توان اکولوژیک منطقه و ظرفیت منابع آب، 
خاک و محیط زیست استان تهران و به ویژه 
جنوب آن دارای نکات مغفول مانده ای بوده که 

به چند مورد از آنها  اشاره می شود.
5ادامه در صفحۀ
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آگهیفراخــوان
شناساییوارزیابیکیفیپیمانکاراندارایصالحیت

دررستهراهوباندوابنیه
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد به منظور 
کیفی  ارزیابی  و  شناسایی  به  نسبت  خود  اطالعاتی  بانک  تکمیل 
پیمانکاران دارای صالحیت در رسته راه و باند و ابنیه اقدام نماید. لذا 
از متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به وب سایت شرکت 
به آدرس www.ggz.ir  از تاریخ 5 / ۱2 / ۱400 ضمن تکمیل فرم 
های ارزیابی فنی و بازرگانی و فایل خالصه مدارک ،مستندات ذکر 
شده را حداکثر تا تاریخ 25 / ۱2 / ۱400 به آدرس شرکت ارسال نموده 
 Tcn-law@ggz.ir به   را  مدارک  الکترونیکی  نسخه  همچنین  و 

ایمیل نمایند .

ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان  ضمنا" 
ایجاد نخواهد کرد. 

۱-محل تحویل اسناد ،پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور 
های  ساختمان  گهر  گل  وصنعتی  معدنی  شرکت   ، _شیراز  سیرجان 
مدیریت  و  عمران  توسعه،  5)شرکت  ،بلوک  تپه  بر  مستقر  هلدینگ 

منطقه گل گهر(
بلوردی )به  آقای  2-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :0۹۱3۱420642 

غیر از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰۰۰۹۳۹۸۵۰۰۱۱۸۷۵۵شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد
توسط شرکت

     از  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳  لغایت  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

     از  ۱۴۰۰/۱۲/۱۴  لغایت  ۱۴۰۰/۱۲/۲۸تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی

 آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارتA  - اداره قراردادها
 شماره تلفن کارشناس پرونده :     ۰۶۱-۳۴۱۴۶۵۲۴

روش 
ارزیابی 

۱-  براساس حداقل امتیاز )۵۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .

۲- ارائه گواهینامه معتبر تایید صالحیت شرکت های حمل ونقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با    کد فعالیت )۱( و گواهی تایید صالحیت ایمنی برای مناقصه گران الزامی می باشد .

مبلغ تضمین

دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون )۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۲( ریال

۱- ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰۶۵۹ هـ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و اصالحات بعدی آن .
۲- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ 

و شماره شبا    IR ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶  نزد  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز   وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

 ۹۰ روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(انواع تضامین قابل قبول

   مشخصات مناقصه :

•روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

•نحوه دریافت اسناد مناقصه :

•تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

 نوبت اول ۱400.۱2.0۱                  نوبت دوم ۱400.۱2.02

www.nidc.ir            http://sapp.ir/nidc_pr   تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۱2/0۱           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/۱2/02•کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .

شناسه آگهی : ۱27۹55۱ م الف -۱

نوبت اول

     اداره تدارکات خارجی کاال

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
بهروشمعمولی)نوبتاول/دوم(

موضوع مناقصه : تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد جهت حمل وجابجایی محموالت و تجهیزات حفاری 
از اهواز و كلیه دستگاههای حفاری مستقر در اقصی نقاط كشور به جزایر و بالعكس

 

ادارهکلبهزیستیاستانخراسانرضوی

اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در نظر دارد 
در راستای اجرای ماده 23 و ماده 27  قانون الحاق 
2،  تعداد یک پروژه ساختمانی حمایتی اداره بهزیستی 
شهرستان صالح آباد را از طریق جذب  سرمایه و مشارکت 

بخش خصوصی به انجام برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

0۹۱55۱750۱6 تماس حاصل فرمایند.

مناقصـه

شناسه ۱27۹663 م الف ۹۹37

آبجارونیست

رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش می گوید تنش آبی حیات وحش را در معرض انقراض قرار داده است

آبراَهدرندهیم
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اعالم  سالروز  بهمن ماه،  سی ام  دیروز، 
آن  از  بود.  ایران  در  شیوع کرونا  رسمی 
از  را  نفر جان خود  تاکنون هزاران  زمان 
دست دادند اما پیک های کرونا در ایران 
تازه  ششم  پیک  است.  نیافته  پایان 
محوریت  با  هم  آن  شده،  آغاز  ایران  در 
امیکرون. قدرت سرایت این سویه جدید 
و  شهرها  تا  شده  سبب  کرونا  ویروس 
خیلی  اسالمی  جمهوری  شهرستان های 
تا  که  ایران  دهند.  وضعیت  تغییر  زود 
وضعیت  با  شهرهایی  پیش  ماه  همین 
آبی و زرد داشت، حاال شهر زرد هم ندارد. 
در  ایران  شهرهای  اتفاق  به  قریب  اکثر 
گرفته اند.  قرار  نارنجی  و  قرمز  وضعیت 
تعداد مبتالیان نیز به شکلی فزاینده در 
 ۲۴ در  طوری که  به  است  افزایش  حال 
 ۱۳ حدود  بهمن،   ۳۰ به  منتهی  ساعت 
هزار نفر به کرونا مبتال شدند تا مجموع 
نفر  میلیون   ۷ حدود  به  ایران  مبتالیان 
برسد. در چنین شرایطی اما هنوز خبری 
ایران  در  کرونایی  محدودیت  اعمال  از 
قبل  همچون  سینما  سالن های  نیست. 
بین  آمد  و  در حال فعالیت است. رفت 
شهری و برون شهری آزاد است. اجباری 
در استفاده از ماسک وجود ندارد. کسانی 
هم  نکرده اند  تزریق  کرونا  واکسن  که 
مشکلی برای استفاده از خدمات عمومی 
که  است  حالی  در  این ها  همه  ندارند. 
رئیس جمهوری  از  دولتی  مسئوالن 
گرفته تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پروتکل های  رعایت  لزوم  بر  پزشکی 
را  پروتکلی  اما  تاکید می کنند  بهداشتی 

اعمال نمی کنند. آنچه از محتوای اظهارات 
اخیر مسئوالن پیداست، اعتقاد نداشتن 
تعطیلی  سیاست  به  سیزدهم  دولت 
کروناست.  از  پیشگیری  برای  صنوف 
بر  تاکید  با  همزمان  رئیسی  ابراهیم 
کرونایی،  پروتکل های  رعایت  لزوم 
به  محدودیت  اعمال  از  پرهیز  بر  پیشتر 
دیروز  او  بود.  تاکید کرده  شکل گذشته 
به  مسئوالن  امید  که  شرایطی  در  هم 
تاکید کرد که  واکسن هاست،  اثرگذاری 
برای  جان باختگان  تعداد  افزایش  نباید 
مسئوالن امری عادی تلقی شود. در ۲۴ 
نفر   ۱۹۱ بهمن ماه،   ۳۰ به  منتهی  ساعت 
از دست دادند  را در شرایطی  جان خود 
که این آمار تا یک ماه دو رقمی و کمتر 

بود. از ۵۰ تن 

پرهیز از عادی انگاری
شنبه  روز  رئیسی  ابراهیم  سید 
با  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در 
قدردانی از تالش همه دستگاه ها و کادر 
با  مبارزه  در عرصه  درمانی سراسر کشور 
وضعیت  چند  »هر  گفت:  بیماری  این 
به  بیماری کرونا در کشور نسبت  کنترل 
گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین 
زیاد  بسیار  نیز  فوتی ها  و  ابتال  از  میزان 
اقدام  آن  با  مقابله  برای  باید  و  است 
رئیس جمهوری  شود.«  انجام  عاجل 
شیوه نامه های  دقیق  رعایت  به  را  مردم 
اجتماعات  تشکیل  از  پرهیز  و  بهداشتی 
تاکید کرد:  امر  مسئوالن  به  و  فراخواند 
رفتن  باال  ندهید  اجازه  وجه  هیچ  »به 
قربانیان  خصوص  به  و  مبتالیان  آمار 

چه  و  دست اندرکاران  برای  چه  کرونا، 
برای مردم عادی شود. فوت حتی یک 
نفر هم به خاطر کرونا زیاد است و نباید 
نباید توجیهاتی نظیر  اتفاق بیفتد. هرگز 
اینکه در گذشته رقم درگذشتگان به ۷۰۰ 
عادی انگاری  سبب  بود،  رسیده  هم  نفر 
در  رئیسی  شود.«  همه گیری  شرایط 
رعایت  موضوع  خود،  صحبت های  ادامه 
شیوه نامه ها در حوزه اصناف و حمل ونقل 
را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر 
بر  وسخت گیرانه  دقیق  نظارت  ضرورت 
این  در  بهداشتی  شیوه نامه های  اجرای 
سایر  و  راه  وزارت  تصریح کرد:  بخش، 
دستگاه های مرتبط همچون شهرداری ها، 
در  را  بهداشتی  آیین نامه های  اجرای 
و دیگر وسایل حمل ونقل  پروازها، مترو 
عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند. 
به  اشاره  با  همچنین  رئیس جمهوری 
سویه  به  کودکان  ابتالی  آمار  افزایش 
کرد:  خاطرنشان  کرونا  بیماری  جدید 
ویژه  به  و  مردم  جان  ندهیم  »اجازه 
اصول  رعایت  در  سهل انگاری  با  کودکان 
بهداشتی در خطر قرار گیرد.« رئیسی در 
اعتبار  بر  اظهارات خود  از  بخش دیگری 
مصوبات و تصمیمات پیشین ستاد ملی 
تاکید و خاطرنشان کرد:  با کرونا  مبارزه 
به  آیین نامه های مربوط  به روزرسانی  »تا 
رنگ بندی های کرونایی، تصمیمات قبلی 
ستاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی 
رصد  با  باید  استانی  ستادهای  و  است 
دقیق وضعیت نسبت به مدیریت شیوع 
احتمالی  محدودیت های  اعمال  و  کرونا 

اقدام کنند.«  دانشگاه ها  و  برای مدارس 
رئیسی در پایان یک بار دیگر به ضرورت 
بهداشتی  شیوه نامه های  دقیق  رعایت 
رعایت  بر  »عالوه  افزود:  و  کرد  تاکید 
هوشمند  کنترل های  باید  شیوه نامه ها، 
هم به طور کامل اجرا شود تا آمار ابتال و 
فوتی های کرونا به طور چشمگیر کاهش 
پیدا کند.« در این جلسه همچنین مقرر 
شد مهدهای کودک برای یک هفته دیگر 
شاغلی  مادران  دورکاری  و  بوده  تعطیل 
که دارای فرزند خردسال هستند نیز یک 

شود. تمدید  دیگر  هفته 

امیکرون هنوز
 به قله نرسیده است 

گرفته  صورت  شرایطی  در  اظهارات  این 
که بنا به اظهارات بهرام عین اللهی، وزیر 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
مانده  باقی  ایران  در  امیکرون  قله  هنوز 
از  عیادت  حاشیه  در  دیروز  او  است. 
درباره  و ری شهری  علوی گرگانی  آیات 
ایران  در  امیکرون  وضعیت  آخرین 
موج  سه  کرونا  جدید  موج  »هر  گفت: 
به  مربوط  موج  نخستین  می کند؛  ایجاد 
مربوط  موج  دومین  سرپایی،  مراجعات 
به  مربوط  موج  سومین  و  بستری ها  به 
ُامیکرون،  جدید  سویه  در  فوتی هاست. 
هنوز به موج اول یعنی اوج بستری های 
این  زودی  به  ولی  نرسیده ایم،  سرپایی 
این  از  پیش  او  می رسد.«  فرا  موج 
بهداشت  وزارت  که  بود  کرده  تاکید  نیز 
خواستار اعمال محدودیت و تعطیلی برای 
کنترل امیکرون در ایران است ولی ستاد 
ملی مقابله با کرونا حاضر به تصویب این 
مساله نیست. او همچنین گفته بود که در 
شرایط شیوع پیک کرونا، محدودیت های 
هوشمند توان الزم برای اداره شرایط کشور 
را نخواهد داشت. وزیر بهداشت دیروز اما 
مساعد  را  ایران  امروز  درمانی  امکانات 
ورود  ابتدای  »در  و گفت:  توصیف کرد 
زیادی  به کشور مشکالت  ویروس کرونا 
مراقبت  اتاق های  امروزه  ولی  داشتیم، 
ویژه بسیار مجهزی داریم، انواع و اقسام 
و دستگاه های  اکسیژن ساز  دستگاه های 
کمک تنفسی )ونتیالتور( در اختیار داریم 
مشکالت  رفع  پیشرفته  روش های  به  و 
نظر  از  هستیم.  مسلط  بیماران  تنفسی 
به وحدت نظر  نیز کمیته علمی  دارویی 
رسیده است و خوشبختانه بعد از دو سال 
دارو های مؤثر کرونا را در اختیار داریم و 
می دانیم برای هر بیماری چه نوع دارویی 
ششم  موج  همین  در  کنیم.  استفاده 
شاهدیم که به وضع بیماران مراجعه کننده 
در بخش های مختلف با یک وحدت عمل 
می شود.«  رسیدگی  مشخصی  برنامه  و 
در  واکسن  تزریق  آمار  آخرین  درباره  او 
ایران بیان کرد: »تاکنون ۹۱ درصد از مردم 
واکسن ُدز اول، ۸۱ درصد واکسن ُدز دوم 
را  خود  سوم  ُدز  واکسن  درصد   ۳۲ و 
دریافت کرده اند.« او در بخش دیگری از 
اظهاراتش در شرایطی گفت که »سازمان 
در  ایران  دارد که  اذعان  بهداشت جهانی 
زمینه مقابله با کرونا جزو کشور های برتر 
دنیاست، در منطقه که می توانیم بگوییم 
دائم  رتبه ها  نیز  دنیا  در  و  هستیم  اول 
۱۰ کشور  جزو  ایران  ولی  می کند،  تغییر 
عمومی  افکار  حداقل  که  است«  برتر 
چندان با این مساله موافق نیست و گاه و 
بی گاه انتقادات بسیاری متوجه مسئوالن 

با کرونا شده است. مقابله 

رئیس جمهور از عادی انگاری شرایط کرونایی انتقاد کرد اما خبری از اعمال محدودیت نیست

حکمرانیمتناقض
اکثر قریب به اتفاق شهرهای ایران در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفته اند

بررسی غیرعلنی ماجرای 
ارز ترجیحی در مجلس 

یازدهم
هیات  سخنگوی  موسوی،  نظام  سید 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  بررسی  چون  و  چند 
شورای  »مجلس  اظهارکرد:  مجلس  در 
درباره  غیرعلنی  جلسه  امروز  اسالمی 
در  خواهد داشت  ترجیحی  ارز  و  بودجه 
این باره پنج نفر از روسای کمیسیون های 
جهش  کشاورزی،  بودجه،  اقتصادی، 
تولید و انرژی صحبت می کنند و احتماال 
قرعه  قید  به  نیز  نمایندگان  از  نفر  چند 
نظراتشان  بیان  به  و  شده  انتخاب 
هم  دولت  نماینده  همچنین  می پردازند. 
صحبت می کند. با پایان جلسه غیرعلنی، 
مجلس شورای اسالمی وارد جلسه علنی 
دو  تقاضای  دو  آن  از  بعد  و  می شود 
می گیرد  قرار  مجلس  دستور  در  فوریتی 
اگر در شیفت صبح مجلس وارد دستور 
هم  ظهر  از  بعد  آنگاه شیفت  بودجه شد 
تشکیل  بودجه  جزئیات  بررسی  برای 
می شود. در غیر این صورت اگر مجلس 
امروز  علنی  جلسه  صبح  شیفت  در 
جلسات  نشد  بودجه  وارد  )یکشنبه( 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
دوشنبه  روز  از  بودجه  جزئیات  بررسی 

می شود.« تشکیل 

وزیر امور خارجه توقعات ایران از توافق 
وین را تشریح کرد

تاکید بر لغو همه تحریم ها
مذاکرات وین گام های پایانی خود را پشت سر می گذارد. 
بر  آمریکا  متحده  ایاالت  هم  و  اسالمی  جمهوری  هم 
پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته در مذاکرات احیای 
برجام تاکید دارند. شنیده های غیررسمی نیز از اعالم توافق 
برای احیای برجام تا پیش از پایان سال شمسی در ایران 
حکایت دارد. مقامات ایران نیز در همین راستا اقدام به 
اعالم مطالبات خود در توافق هسته ای کرده اند. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیروز در حاشیه پنجاه و 
هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ، با ووپکه هوکسترا وزیر 
امور خارجه هلند دیدار و در مورد وضعیت روابط دوجانبه و 
برخی مسائل مورد اهتمام مشترک گفت وگو و رایزنی و بر 
موضع جمهوری اسالمی ایران مبنی بر ضرورت رفع همه 
تحریم های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط 
قرمز کشورمان در روند مذاکرات تاکید کرد. وزیر امور خارجه 
ایران همچنین در مورد وضعیت افغانستان و اولویت کمک 
های انسانی و رسیدگی به وضعیت آوارگان و پناهجویان 
افغانستانی، بر لزوم عمل جامعه جهانی به وظایف خود در 
قبال این کشور تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان همچنین 
همکاری های  و  خارجه  امور  وزیر  دی مایو  لوئیجی  با  
بین المللی ایتالیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار 
کرد. او در جریان این دیدار بیان کرد: »رابطه با اروپا در 
به  متوازن  نگاه  با  ایران  اسالمی  دولت جدید جمهوری 
امیرعبداللهیان  می شود.«  پیگیری  سبز  قاره  کشورهای 
روابط دوجانبه بین تهران و رم را یکی از مثال های خوب 
و  ایران  میان  فهم  متقابل  از  حاکی  و  محترمانه  روابط 
کشورهای اروپایی توصیف کرد و افزود: »جامعه ایرانیان 
و به ویژه دانشجویان فرصت بسیار خوبی را برای نزدیکی و 
پیوند بیشتر بین دو ملت فراهم  آورده است. ضروری است 
با توجه به اقدامات دقیق بهداشتی در دو کشور در خصوص 
کنترل کرونا، همکاری های فی ما بین در حوزه گردشگری 
مجدد فعال شود.« رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در 
مورد مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین تاکید کرد: 
»اراده ما رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان است، 
ولی این که چند روز و یا چند هفته طول بکشد، کامال به 
رفتار و اراده آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و 
حقوق مشروع ایران وابسته است.« حسین امیرعبداللهیان 
در ادامه دیدارهای خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در این دیدار با 
ابراز خرسندی از فرصت دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
و تبادل نظر و مشورت مستقیم خاطر نشان کرد: »ما هم 
فکر می کنیم باید دولت افغانستان واقعا فراگیر باشد و نه 
نمایشی و معتقدیم دولت تک قومی راه حل مشکالت در 
افغانستان نیست. « دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب 
قدردانی عمیق این سازمان و جامعه جهانی را از رویکرد 
جمهوری اسالمی در قبال مهاجران افغانستانی که وضعیت 
تاکید  و  داشت  ابراز  خود گرفته،  به  بحران  و  خطرناک 
کرد: »سازمان ملل متحد با اطالع از وضعیت کمک های 
ایران، بر لزوم  محدود و پایین نهادهای بین المللی  به 
افزایش و تقویت حمایت ها و کمک های جهانی به ایران در 
خصوص مهاجران و پناهجویان افغانستانی و پیگیری این 
موضوع تاکید کرد.« دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره 
به نگرانی های جامعه جهانی از رشد پدیده شوم تروریسم 
در افغانستان، همچنین دغدغه های رفع مسائل انسانی از 
جمله تحقق حق تحصیل و آموزش برای زنان و دختران 
اقتصاد  به  و کمک  حمایت  ضرورت  بر  افغانستان،  در 
افغانستان و جلوگیری از بروز بحران و فروپاشی اقتصادی 
در این کشور که موجب تبعاتی برای ثبات و امنیت این 
کشور، منطقه و جهان می شود، تاکید کرد.  دبیرکل سازمان 
ملل متحد با تایید دیدگاه ها و نگرانی های انسان دوستانه 
جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران و تداوم جنگ در 
یمن، خاطر نشان کرد: »استمرار این فاجعه انسانی واقعا 
شایسته جهان نیست و باید صلح و ثبات به این کشور و 
مردم یمن و منطقه برگردد و همه طرف ها و کشورها باید به 

تحقق راه حل سیاسی در یمن کمک کنند.« 

انتصاب 55 درصد 
از فرمانداران ایران

اعالم  کشور  وزارت  سیاسی  مدیرکل 
تاکنون  آمار  آخرین  اساس  بر  که  کرد 
و  کرده اند  تغییر  فرمانداران  درصد   ۵۵
قرار  استانداران  به  کشور  وزیر  دستور  با 
تعیین  به  نسبت  سال  پایان  تا  است 
محسن  شود.  اقدام  آنها،  مابقی  تکلیف 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اسالمی 
فرمانداران کشور  از   تعداد  چه  تاکنون 
»وضعیت  شده اند، گفت:  تکلیف  تعیین 
ها  فرمانداری  پست  از  درصد   ۵۵
روند  در  مابقی  و  است  شده  مشخص 
به  کشور  وزیر  هستند.  تکلیف  تعیین 
پایان  تا  که  داده  دستور  استانداران 
را  فرمانداری ها  همه  جاری  سال 
فرمانداران  انتصاب  تکلیف کنند.  تعیین 
به  نگاهی  است.  زمانبر  و  پیچیده 
دولت  در  فرمانداران  این  انتخاب 
یازدهم در مدت مشابه بر اساس اسناد 
مدیریت  توسعه  معاونت  در  موجود 
می دهد،  نشان  کشور  وزارت  منابع  و 
خرداد ماه  تا  فرمانداران  انتخاب  فرایند 
کرد:  تصریح  او  است.«  کشیده  طول 
»نباید فراموش کرد که برخی انتخاب و 
انتصاب های شتاب زده آن هم در سطح 
دولت  عالی  نماینده  که  فرمانداری ها 
شوند،  می  محسوب  شهرستان ها  در 
می تواند خسارت های زیان باری برجای 
عدالت  و  مردمی  دولت  مشی  بگذارد. 
رئیسی  ابراهیم  آیت هللا دکتر سید  محور 
است  بوده  روال  همین  بر  ابتدا  از  هم 
دالیل کافی  باید  تغییرات  برای  اوال  که 
انتخاب ها  در  ثانیا  باشد،  داشته  وجود 
لحاظ شود.  و حساسیت ها  دقت  نهایت 
همگان واقف هستیم، مردم به تغییرات 
رای دادند و انتظار دارند که این اتفاق در 
بیفتد،  مختلف  سطوح  در  و  دولت  بدنه 
فراموش کرد  هم  را  نکته  این  نباید  اما 
به گونه  باید  انتصاب ها  و  انتخاب ها  که 
ای باشد که به تغییر وضع موجود منجر 
و  انتخاب مدیران جهادی، کارآمد  شود، 
جناب  دولت  اصلی  شعارهای  از  مردمی 

است.« رئیسی  آقای 

ایران مهاجرت اجباری 
ساکنان منطقه 

»شیخ جراح« را محکوم کرد
محکوم  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رژیم  نژادپرستانه  اقدامات  کردن 
اجباری  کوچاندن  در  صهیونیستی 
جراح  شیخ  منطقه  فلسطینی  ساکنان 
عنوان  به  فلسطین،  ملت  با  منزلشان،  از 
سرزمین  این  واقعی  و  اصلی  ساکنان 
اعالم همبستگی  الهی  ادیان  مهد  و  کهن 
حمایت  لزوم  بر  خطیب  زاده  سعید  کرد. 
از مردم  فلسطین، توقف تخریب منازل 
ادامه  در  ایشان که  زمین های  مصادره  و 
رژیم کودک کش  آپارتایدی  سیاست های 
تاکید  می پذیرد،  صورت  صهیونیستی 
سازمان های  و  جهانی  جامعه  از  و  کرد 
قانونی  تعهد  به  تا  خواست  بین المللی 
عمل  جامه  رابطه  این  در  خود  انسانی  و 

. نند شا بپو

رئیس ستاد ملی مقابله با 
کرونا: به هیچ وجه اجازه ندهید 
باال رفتن آمار مبتالیان و به 
خصوص قربانیان کرونا، چه 
برای دست اندرکاران و چه برای 
مردم عادی شود. فوت حتی 
یک نفر هم به خاطر کرونا زیاد 
است و نباید اتفاق بیفتد. هرگز 
نباید توجیهاتی نظیر اینکه در 
گذشته رقم درگذشتگان به 
۷۰۰ نفر هم رسیده بود، سبب 
عادی انگاری شرایط همه گیری 
شود.

دیوان محاسبات: منابع 
حاصل از »ارائه حق االمتیاز 
واگذاری سهام  و حقوق 
مالکانه« شرکت های دولتی 
و سایر دستگاه ها و همچنین 
منابع حاصل از فروش سهام، 
سهم الشرکه، اموال و دارایی های 
دولت در شرکت ها و موسسات 
دولتی فاقد هرگونه وصولی 
بوده است

ششمین موج کرونا در ایران در حال تاخت و تاز است. شهرها یکی پس از دیگری قرمز می شوند و تعداد مبتالیان و 
جان باختگان در حال افزایش است. در این شرایط خبری از اعمال محدودیت نیست. دولت سیزدهم تاکنون برای مقابله 
با موج ششم کرونا از سیاست محدودیت های گسترده استفاده نکرده است گویی که به اتخاذ چنین سیاستی تمایل ندارد. 
در همین حال رئیس جمهوری در میان اظهاراتش بر پرهیز از عادی انگاری شرایط تاکید کرده شده است. اوج ماجرا آنجاست 
که در کالن شهرهایی مانند مشهد سیاست ها به شکلی متفاوت در حال اجرا است. مراکز مذهبی، تفریحی، ورزشی و… با 

کمترین سطح مراقبت باز و فعال اند.

پارلمان

|  
سنا

 ای
 |

گزارش دیوان محاسبات از روند اجرای ۱0 ماهه بودجه ۱400

منابع حاصل از فروش سهام محقق نشد
مجلس  دوره  یازدهمین  محاسبات  دیوان 
شورای اسالمی در گزارشی به چند و چون 
 ۱۰ در   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  اجرای 
تاکید  و  کرد  منتشر  جاری  سال  ماهه ی 
سهام  فروش  از  حاصل  منابع  که  کرد 
کدام  هیچ  بود،  گرفته  نظر  در  دولت  که 
ابتدایی  بخش  در  است.  نشده  محقق 
جمهوری  محاسبات  دیوان  گزارش 
مستمر  »گزارش  است:  آمده  اسالمی 
بودجه  اجرای  از  کشور  محاسبات  دیوان 
سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه ی سال جاری نشان 
این  در  دولت  عمومی  منابع  می دهد 
عمومی  مصارف  و  درصد   ۶۰ زمانی  بازه 
است.  یافته  تحقق  درصد   ۶۴.۵ دولت 
 ۴.۵ کسری  بررسی ها،  این  براساس 
بودجه  عمومی  مصارف  و  منابع  درصدی 
موضوع  خزانه  گردان  تنخواه  محل  از 
محاسبات  قانون  ماده)۲۴(  ذیل  تبصره 
عمومی تامین شده است.« گزارش دیوان 
بهبود  به  رو  روند  از  حاکی  محاسبات 
منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای 
 ۸ به  نسبت  اوراق  انتشار  رشد  و  مالیاتی 
ماهه سال جاری است. همچنین  معادل 
یافته  تحقق  عمومی  منابع  از  درصد   ۴۱
و  مالیاتی  درآمدهای  به  مربوط  دولت 
از  دیگری  بخش  در  است.  بوده  گمرکی 

حالی  در  »این  است:  آمده  گزارش  این 
و  پرداخت نشده  مالیات  میزان  که  است 
حقوقی  اشخاص  علی الحساب  معوق 
دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل 
از  بیش  که  بوده  تومان  میلیارد   ۱.۰۸۵
دولتی  ۳ شرکت  به  آن مربوط  ۸۲ درصد 
این گزارش  از  دیگری  بخش  در  است.« 
»پایان  تعیین  علی رغم  که  است  آمده 
واریز  مهلت  آخرین  عنوان  به  بهمن ماه 
قیمت«  مسکونی گران  واحدهای  مالیات 
در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه 
همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه 
»واحدهای  بر  مالیات  وصول  میزان 
دلیل  به  نیز  سکنه«  از  خالی  مسکونی 
فاقد  آن  اجرایی  آیین نامه  تصویب  عدم 

است. وصولی 
محاسبات  دیوان  یافته های  مبنای  بر 
و  شناسایی  در  قانون گذار  اهداف  کشور، 
اجرایی  دستگاه های  مازاد  امالک  فروش 
 ۲۶۳۸ شناسایی  علی رغم  استانی،  و  ملی 
بابت  فروش  مجوز  صدور  و  ملک  فقره 
قابل  است.  نشده  عملیاتی  فقره،   ۲۲۸۷
منابع  از  درصد   ۵۵ تنها  که  است  توجه 
بابت واگذاری دارایی های  پیش بینی شده 
از  حاصل  منابع  و  شود  وصول  مالی 
و  سهام   واگذاری  حق االمتیاز  ارائه   «

و  دولتی  شرکت های  مالکانه«  حقوق 
حاصل  منابع  همچنین  و  دستگاه ها  سایر 
و  اموال  سهم الشرکه،  سهام،  فروش  از 
دارایی های دولت در شرکت ها و موسسات 
است.  بوده  وصولی  هرگونه  فاقد  دولتی 
پیگیری های  با  این که،  ذکر  قابل  نکته ی 
دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی 
تدوین  و  تهیه  و  اجرایی  دستگاه های 
قانون  احکام  مورد نیاز  دستورالعمل های 
۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای  بودجه سال 
زمانی  مقطع  در  بودجه  قانون  تبصره های 
ماهه   ۸ زمانی  دوره  به  نسبت  ماهه   ۱۰
 ۱۱۱۸ از مجموع  یافته است.  بهبود  امسال 
ارائه صورتحساب  اجرایی مشمول  دستگاه 
 ۸۶ معادل  دستگاه   ۹۶۵ تعداد  ماهانه 
ارائه  را  خود  ماهانه  صورتحساب  درصد، 
دستگاه   ۱۵۳ تعداد  کماکان  نموده اند. 
مجموع  از  درصد    ۱۴ معادل  اجرایی 
به  نسبت  مشمول،  اجرایی  دستگاه های 
نکرده اند  اقدام  ماهانه  صورتحساب  ارائه 
اقدام  و  پیگیری  حال  در  مراتب  که 
قانونی است. این در حالی است که تعداد 
اول  ماهه   ۸ در  حساب نداده  دستگاه های 

است. بوده  دستگاه   ۳۰۶ سالجاری 
 ۷۶ معادل  اجرایی  آیین نامه   ۳۸ تعداد 
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  از  درصد 

ماهه   ۱۰ در  بودجه  قانون  در  مورد نیاز 
از سوی مراجع ذی ربط تهیه و  سال جاری 
ابالغ گردیده است، در حالی که در ۸ ماهه 
 ۶۶ معادل  آیین نامه   ۳۳ سالجاری  اول 
اجرای  عدم  موارد  بود.  شده  ابالغ  درصد 
از  بودجه  قانون  تبصره های  احکام  کامل 
 ۱۰ در  درصد   ۱۳ به  ماهه   ۸ در  درصد   ۲۳
اهداف  تحقق  عدم  و  است  رسیده  ماهه 
مفاد  اجرای  عدم  از  ناشی  قانونگذار، 
را  درصدی   ۱۰ کاهش  نیز  تبصره ها  احکام 
نشان می دهد. در بخش دیگری از گزارش 
نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد 
۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
شده  بیان  حکم   ۲۷۸ عملکرد  ارزیابی 
وزارت  تکلیف  از  درصد   ۷۳ حدود  است: 
به  نسبت  تابعه  شرکت های  طریق  از  نفت 
است.  شده  پرداخت  روستاها  گازرسانی 
شرکت  مالی  روابط  اجرایی  آیین نامه 
سال  ابتدای  ماهه   ۱۰ در  دولت  و  نفت 
نرسیده  وزیران  هیات  تصویب  به   ۱۴۰۰
احکامی  است.  نگرفته  صورت  اقدامی  و 
واحدهای  سوخت  نرخ  تعیین  همچون 
و  فوالدی  پتروشیمی،  پاالیشگاهی، 
کانی های  و  فلزات  تولید  واحدهای  سایر 
مشمول  دولتی  بنگاه های  واگذاری  فلزی، 
 )۲( ماده  موضوع   )۲( و   )۱( گروه های 
اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 
امور  وزارت  تکلیف  اساسی،  قانون   ۴۴
عرضه  خصوص  در  دارایی  و  اقتصادی 
دارایی های  و  سهام  از  بخشی  یا  تمام 

زیرمجموعه  اجرایی  دستگاه های  دولتی 
به  متعلق  سهام  باقی مانده  و  مجریه  قوه 
همچنین   و  دولتی  شرکت های  و  دولت 
پیشنهاد  خصوص  در  استانداران  تکلیف 
دستگاه های  ملکی  ساختمان های  فروش 
در  قوه مجریه مستقر  زیرمجموعه  اجرایی 

بوده اند. عملکرد  فاقد  استان ها 
اجرایی  دستگاه های  تکلیف  به  توجه  با 
درآمدها،  کامل  شناسایی  به  نسبت 
خود  بدهی های  و  دارایی ها  هزینه ها، 
حسابداری  نظام  و  استانداردها  براساس 
در  دستگاه   ۱۰۲ تعداد  عمومی،  بخش 
دستگاه   ۷۸ درآمدها،  شناسایی  خصوص 
دارایی ها  دستگاه   ۸۹ هزینه ها،  شناسایی 
شناسایی  درباره  اجرایی  دستگاه   ۴۹ و 
دی  پایان  تا  نکرده اند.  اقدام  بدهی ها 
 ۴۱۸ و  هزار   ۳۱ تعداد   ۱۴۰۰ سال  ماه 
اطالعات  ثبت  به  نسبت  اجرایی  دستگاه 
تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند 
در  و  کرده اند  اقدام  پاکنا  سامانه  در 
فقط  دولتی،  شرکت های  تکالیف  خصوص 
رسیدگی  تحت  دولتی  شرکت   ۷۰ تعداد 
شمول  رعایت کرده اند.  را  حکم  این  مفاد 
و  مسکونی  واحدهای  بر  ساالنه  مالیات 
کلیه  تکلیف  و  گران قیمت  باغ ویالهای 
درخصوص  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
یک  هر  به  مربوط  مالیات ساالنه  پرداخت 
باغ ویالهای تحت  و  واحدهای مسکونی  از 
فاقد  تکفل،  تحت  افراد  و  خود  تملک 

است. بوده  عملکرد 
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رئیس   ،۹4 سال  در  عبادی،  آقای 
اداره  بهره برداری  و  حفاظت  اداره 
از  آبخیزداری گلستان  و  طبیعی  منابع 
در  سنگ  زغال  معدن   ۱7 وجود 
از  بعد  و  داد  خبر  گلستان  جنگل های 
آن هم آمارهای مختلفی از معادن در 
استان مازندران و در دل جنگل هایش 
به میان آمد. در حال حاضر چه تعداد 

مجوز معدنی در استان وجود دارد؟
طبیعی  منابع  از  موجود  آمار  آخرین 
در  معدن  مجوز   ۱۵۰ بر  بالغ  که  می گوید 
وجود  ساری  طبیعی  منابع  اداره کل  حوزه 
نوشهر هم که مجوزها جدا  دارد. در بخش 
مجوز   ۸۰ تا   ۷۰ حدود  در  می شوند  صادر 
طول  در  همگی  مجوزها  این  دارند.  وجود 
و  شده اند  صادر  گذشته  دهه  سه  تا  دو 
پیش از آن شاید چند معدن انگشت شمار 

بودند. کار  به  مشغول 

این تعداد چه میزان فعالند؟ از 
نکته  خودش  هم  معادن  این  فعالیت 
داریم  قرار  شرایطی  در  ما  است.  جالبی 
شده  صادر  مجوزهای  این  از  نیمی  که 
دیگر  نیم  مجوز  و  دارند  معدنی  فعالیت 
شده  فروش  و  خرید  فقط  سال ها  این  در 

پدیده عجیبی  نوع خود  در  این هم  است. 
درآمد  پروانه محل کسب  است که فروش 
است. این مشکالت در هنگام صدور مجوز 
برداشت  مرحله  در  اما  است  پروانه کار  و 
و  ناظران  و  ندارد  وجود  نظارتی  هیچ  هم 
را به درستی  مسئوالن مختلف هم کارشان 
طوالنی  بی رویه،  برداشت  نمی دهند.  انجام 
جمله  از  برداشت  سطح  افزایش  و  مدت 

است. منطقه  در  موجود  مشکالت  دیگر 

در  ماسه  و  معدن شن  ماجرای  به 
آمل  در  چالو  روستای  نزدیکی 
در  منطقه  این  اهمیت  برگردیم. 

چیست؟
دارد.  قرار  هراز  جاده  مسیر  در  معدن  این 
از  باال  در  که  معادنی  اغلب  که  نقطه ای 
قرار  منطقه  همین  در  هم  آنها صحبت شد 
شده  منتشر  تصاویر  در  که  همانطور  دارند. 
به  محلی ها  می بینیم،  هم  اعتراض  این  از 
نزدیکی همین معدن جدید  چند معدن در 
دیگر  بار  چرا  می پرسند  و  می کنند  اشاره 
در این منطقه مجوز کار داده شده؟ سوال 
منطقه  یک  مگر  است که  این  دیگر  اصلی 
چه  تا  و  دارد  اکولوژیکی  توان  میزان  چه 
هیچ  برداشت کرد؟  آن  از  می توان  میزان 

پاسخی  پرسش  این  به  مسئوالن  از  کدام 
محیط   فعاالن  تالش  اگر  و  نمی دهند 
نبود  مردمی  اعتراضات  و  رسانه  و  زیست 
معدن  شر  از  هراز  مسیر  در  نقطه ای  هیچ 
و  بود  نمانده  امان  در  بی ضابطه  کاری های 
معدن کاوی  را  هراز  رودخانه  سرتاسر  آنها 

می کردند.

تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
اعتراضات  این  از  پس  مازندران 
مخالفت های  وجود  با  اتفاق  این  گفته 
اداره صمت )صنعت، معدن  همیشگی 
طبیعی  منابع  همچنین  و  تجارت(  و 
رخ داده و دیوان عدالت اداری بدون 
استانی  دستگاه های  گرفتن  نظر  در 
و  است  کرده  رای  صدور  به  اقدام 
این  گفته  هم  زیست  محیط  مدیرکل 
نیست.  سازمان  نظارت  تحت  منطقه 

دراین باره چیست؟ نظر شما 
به  رسیدگی  در  را  خودش  زیست  محیط 
این تخلفات مبرا می داند و مدام می گوید 
دهد.  انجام  نمی تواند کاری  قانونی  نظر  از 
هیرکانی جزو  تمام وسعت جنگل های  بله 
دلیلی  این  اما  نیست  شده  ثبت  مناطق 
است؟  معدن کاوی  بهانه  به  تخریب  بر 

شده اند  ثبت  جنگل ها  این  درصد   ۱۰ فقط 
زیستگاه های  مناطق  باقی  در  آیا  اما 
و  آب  و  وحش  حیات  نداریم؟  بااهمیت 
نداریم؟  ساله  میلیون  درختان  و  خاک 
روی  از  بار  برداشتن  صرفا  برخوردها  این 
است.  وضعیت  از  و گریز  خودشان  دوش 
مگر این سازمان ها متولی حفظ سالمت و 
عکس العملی  چرا  پس  نیستند  زیستگاه 
ندارند؟  سازمان صنایع و معادن هم هیچ 
معموال  و  ندارد  برداشت  میزان  بر  کنترلی 
برداشت  می خواهند  میزان  هر  معدن داران 
معدن کاریشان  زمانی که  حتی  و  می کنند 

می کنند. برداشت  باز  هم  شد  تمام 

از  بعد  که  آمد  خبر   ۹6 سال 
زیست،  محیط  سازمان  مخالفت 
تشکل های  مراتع،  و  جنگل ها  سازمان 
رسانه ها،  و  منطقه  زیستی  محیط 
معدنی  اکتشاف  با  مازندران  استاندار 
در هزاران هکتار از جنگل های هیرکانی 
این مخالفت هم  از  بعد  مخالفت کرد. 
سال   4 این  در  داشتیم؟  مجوز  صدور 

افتاد؟ اتفاقاتی  چه 
از سال ۹۶ تاکنون صدور مجوز نداشتیم اما 
یک اتفاق عجیب تر و بدتر رخ داد. بسیاری 

از معادن در قالب طرح توسعه پیش رفتند 
صنایع  و  طبیعی  منابع  در  معادن  و کمیته 
عوض  شکل کار  بلکه  نشد،  تعطیل  معادن 
جدید  مجوز  قبال  که  ترتیب  این  به  شد. 
۹۶  سطح و  از سال  اما بعد  صادر می شد 
دادند.  افزایش  را  معادن  برداشت  میزان 
ما در همین سال ها شاهد افزایش ساخت 
استان  در  بودیم.  برابر  چندین  به  وساز 
مازندران سه و نیم میلیون واحد مسکونی 
غیر  به  متعلق  واحد  میلیون  دو  داریم که 
ویالسازی ها  حجم  این  و  مازندرانی هاست 
استان صورت گرفت.  از معادن  برداشت  با 
یافت  افزایش  برداشت  سطح  نتیجه  در 
دنبال  به  گسترده ای  ویرانی  هم  همین  و 
شاهدش  که  دیگری  مشکل  داشت. 
هستیم نبود برنامه ریزی و هماهنگی میان 
ادارات مختلف از سوی قوه قضائیه است. 
نمونه اخیر آن هم صدور رای دیوان عدالت 
همه  است.  معدن  راه اندازی  برای  اداری 
این موارد نگرانی های ما را برای آینده هم 

است. کرده  بیشتر 

از  مشخصی  آمار  حاضر  حال  در 
گرفته  صورت  تخریب های  میزان 
کار  به واسطه  هیرکانی  جنگل های  در 

معدنی وجود دارد؟
جنگل ها  در  تخریب  نوع  دو  شاهد  ما 
است  مستقیم  تخریب  نخست،  هستیم. 
همان  به  مربوط  تخریب  نوع  این  که 
با  مستقیم  به صورت  که  است  نقاطی 
 ۷۰ هراز  حوزه  در  است.  ارتباط  در  معدن 
اینها  از  کدام  هر  که  داریم  فعال  معدن 
را  جنگلی  اراضی  از  هکتار    ۶ از  بیش 
این  به  تخریب کرده اند.  صورت کامل  به 
تقریبی  صورت  به  گفت  می توان  ترتیب 
کامال  هیرکانی  جنگل های  از  هکتار   ۵۰۰
و  بازگشت  امکان  دیگر  و  شده  نابود 
نوع  نیست.  فراهم  برایش  هم  بازسازی 
این  است.  غیرمستقیم  تخریب  دیگر 
زمین،  و  آب  هوا،  آلودگی  با  هم  تخریب 
آلودگی صوتی و ... زندگی حیات وحش و 
می گیرد  هدف  دورتر  فاصله  در  را  گیاهان 
بگوییم  می توانیم  صورت  این  در  و 
زیستی  حوزه  از  هکتار  هزار   ۵۰۰ از  بیش 
است. تخریب  این  تاثیر  تحت  هیرکانی 

قانون   ۱2 ماده  ب  بند  به  توجه  با 
مجوز  وقتی  بهره وری،  افزایش 
می شود،  صدور  معدن  احداث 
محاسبه  آن  از  ناشی  تخریب های 
به  شده  وارد  خسارات  و  می شود 
بهره بردار  طرف  از  دولت  خزانه  حساب 
قوانینی  میزان  چه  تا  می شود.  ریخته 
سایر  و  دولت  شده  باعث  دست  از 
کردن  برطرف  به  عالقه ای  دستگاه ها 
بخواهند  و  باشند  نداشته  مشکل 

را دریافت کنند؟ همان خسارت 
بخشی  یک  است.  بزرگی  مشکل  این 
دولت  صندوق  به  که  است  مالکانه  بهره 
زمین  واگذاری  برای  هم  بخشی  می رود. 
کار  از  بعد  باید  و  کرده  تعیین  خسارت 
چرخه  به  آن  از  حاصل  پول  کارشناسی 
هشت  بند  این  برگردد.  طبیعی  منابع 
تاکنون  اما  می گذرد  عمرش  از  سال 
را  الیحه  این  خود  که  جنگل ها  سازمان 
به دولت داده بود عمال مماشات می کند. 
درستی  به  هم  قانون  همین  نتیجه  در 
بعد  یک  قوانین  تغییر  نمی شود.  اجرا 
عمل کردن  قطعا  دیگر  بعد  اما  ماجراست 
به آن است؛ اتفاقی که به ندرت شاهدش 

. هستیم

گفت وگو با عضو شبکه تشکل های محیط  زیست درباره صدور 200 مجوز معدن کاوی در استان مازندران

معادنقلبهیرکانیرانشانهگرفتهاند
بالغ بر ۱50 مجوز فعالیت معدن در حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری وجود دارد. در بخش نوشهر هم مجوز حدود 70 تا 80 

معدن صادر شده است
این مجوزها همگی در طول دو تا سه دهه گذشته صادر شده اند

شرایط بسیار 
ناسالم هوای اهواز
 در پی گرد و خاک 

وضعیت هوای اهواز با وقوع پدیده گرد و خاک، 
ظهر دیروز در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفت.

به گزارش ایرنا سامانه پایش کیفی هوای کشور، 
 ۱۴ ساعت  در  را  اهواز  هوای  کیفی  شاخص 
روز شنبه، ۲۸۳ در شرایط بسیار ناسالم اعالم 
کرد. طبق این گزارش ایستگاه پایش هوا در 
منطقه منازل ۲۰۰ دستگاه اهواز با شاخص ۵۰۰ 
با شاخص ۴۸۳  پادادشهر  ایستگاه منطقه  و 
در شرایط خطرناک و ایستگاه خیابان سلمان 
شرایط  در   ۲۷۱ شاخص  با  فارسی)نادری( 
بندر  زمان  این  در  گرفتند.  قرار  ناسالم  بسیار 
امام خمینی)ره( با شاخص ۱۰۳ و شادگان با 
شاخص ۱۴۳ در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرار داشتند و ایستگاه های آبادان، ایذه، 
خرمشهر، رامهرمز و گتوند داده ای برای نمایش 
برای  معیاری  هوا  شاخص کیفیت  نداشتند. 
تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با 
سطوح سالمت افراد است که به ترتیب از صفر 
تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط 
قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در 
شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در 
شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در 
شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است. 
در شرایط هوای ناسالم همه افراد در صورت قرار 
گرفتن درازمدت در معرض هوای با این شدت 
آلودگی ممکن است دچار عالیم تنفسی شوند. 
همچنین افراد گروه حساس ممکن است دچار 
پیامدهای بیشتری شوند. هواشناسی خوزستان 
دیروز در اطالعیه ای درباره وقوع گرد و غبار هشدار 
داد. در این اطالعیه با اشاره به کاهش دید افقی 
و افزایش غلظت آالینده های گرد و خاک توصیه 
شد بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان 
خودداری  شهر  سطح  در  غیرضروری  تردد  از 
کنند. اهواز در هفته گذشته نیز به دلیل شرایط 
پایداری هوا از یک سو و سوزاندن مزارع نیشکر 
و مازوت سوزی در نیروگاه رامین اهواز در سه 
روز متوالی در شرایط ناسالم برای همه گروه ها 

قرار داشت.

سواحل در اختیار 
دستگاه های دولتی 

گیالن آزاد شد 
گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: در زمان حاضر با وجود ۴ ساعت مانده 
به موعد مقرر ۲۰ روزه دستور رئیس جمهور برای 
آزادسازی سواحل، ١٠٠ درصد حریم ۶۰ متری 
دولتی گیالن  دستگاه های  اختیار  در  سواحل 
آزاد شد. میرحامد اختری عصر جمعه به ایرنا 
گفت: دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم 
۶۰ متری سواحل دریای خزر اقدامی محکم و 
عموم  به  سواحل  حریم  بازگشت  برای  قاطع 
مردم بود. او افزود: خوشبختانه حتی با وجود 
اینکه تا مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور یک روز 
باقی مانده است؛ تمامی سواحل گیالن که پیش 
از این در اختیار دستگاه های دولتی بود به طور 

کامل آزادسازی شد.
گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیز  حقیقی  اشخاص  تصرفات  به  همچنین 
اشاره کرد و گفت: بخشی از سواحل گیالن در 
اختیار و تصرف اشخاص حقیقی قرار دارد که 
برای آزادسازی به حکم قضایی نیاز دارد که برای 
می گیرد. قرار  آزادسازی  اولویت  در  بعدی  مراحل 
او با بیان اینکه ۱۵ درصد سواحل استان گیالن 
در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، اظهار 
تصرف  در  آن  ١١درصد  میزان  این  از  داشت: 
دستگاه های دولتی بود و چهار درصد باقی مانده 

هم در تصرف اشخاص حقیقی است.

افزایش تلفات 
توفان های استوایی 

در ماداگاسکار 
به گفته مقامات محلی ماداگاسکار بر اثر وقوع 
یک توفان استوایی دیگر موسوم به "دوماکو" 
دستکم ۱۴ تن طی هفته گذشته جان خود را 
از دست داده اند و این کشور در آستانه وقوع 
توفان دیگری است که احتماال سه شنبه آینده 

رخ خواهد داد.
محلی  مقامات  اعالم  بنابر  ایسنا،  به گزارش 
ماداگاسکار در پی وقوع توفان دوماکو در شرق 

آواره شدند. این کشور، حدود ۴۳۲۳ تن 
این در حالی است که ماداگاسکار طی هفته های 
اخیر شاهد وقوع توفان های شدید بوده است 
به طوری که در مجموع ۱۲۴ تن نیز در ماه جاری 
استوایی  توفان  وقوع  اثر  بر  )فوریه(  میالدی 
سواحل  در  »باتسیرای«  به  موسوم  دیگری 

جنوب شرق این کشور، جان باختند.
بنابر  همچنین  رویترز،  خبرگزاری  به گزارش 
ماداگاسکار،  هواشناسی  ملی  سرویس  اعالم 
پیش بینی می شود که توفان دیگری موسوم 
توفان  منطقه ای که  نزدیکی  در  »ایمناتی«  به 

بپیوندد. وقوع  به  درنوردید،  را  آن  باتسیرای 

از سال ۹۶ تاکنون صدور 
مجوز نداشتیم اما یک اتفاق 

عجیب تر و بدتر رخ داد. 
بسیاری از معادن در قالب 
طرح توسعه پیش رفتند و 

کمیته معادن در منابع طبیعی 
و صنایع معادن تعطیل نشد، 
بلکه شکل کار عوض شد. به 

این ترتیب که قبال مجوز جدید 
صادر میشد اما بعد از سال ۹۶  
سطح و میزان برداشت معادن 

را افزایش دادند

مردم یک بار دیگر مقابل معدن کاران ایستادند. این بار اهالی روستای »چالو« در آمل برابر کسانی ایستادند که می خواهند از دل کوه ها 
و جنگل های هیرکانی شن و ماسه برداشت کنند. حاال دیگر نگرانی فقط نابودی روستا نیست، بلکه حرف نابودی جنگل هایی میلیون 
از این اعتراضات در روزهای  البته چندین و چند معدن دیگر از دلش استخراج می شوند. بعد  ساله در میان است؛ جنگل هایی که 
اخیر مسئوالن دستگاه های اجرایی مازندران گفتند که از صدور مجوز فعالیت معدنی جدید در این منطقه بی اطالعند و حتی نمی دانند 
مکانیسمی که مجوز بر اساس آن صادر شده چگونه کار می کند. داریوش عبادی، عضو شبکه تشکل های محیط  زیست و منابع طبیعی 
استان مازندران که پیش از این مدیر این شبکه بود چنین روندی را نادرست می داند. او به »پیام ما« می گوید با وجود ضعف قانونی 
و نبود هماهنگی میان دستگاه های مختلف و قانون گذار، اما برخوردهایی از این دست از سوی مدیران استانی، »صرفا برداشتن بار از 
روی دوش خودشان است«، آن هم در شرایطی که مازندران در حدود 200 مجوز معدن  دارد و معادن قلب هیرکانی را نشانه گرفته اند.

در حوزه هراز ۷۰ معدن فعال 
داریم که هر کدام از اینها بیش 
از ۶ هکتار  از اراضی جنگلی را 

به صورت کامل تخریب کرده اند. 
به این ترتیب می توان گفت 

به صورت تقریبی ۵۰۰ هکتار از 
جنگل های هیرکانی کامال نابود 
شده و دیگر امکان بازگشت و 

بازسازی هم برایش فراهم نیست

| پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم |

  | سپیده رحمن پور |
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زیست  محیط  چالش های  کنونی  برهه  در 
به ویژه تغییر اقلیم مسئله ای جدی در مناسبات 
بین المللی در بحث صلح و امنیت است. یکی از 
چالش های ذاتی توسعه پایدار است. با تاثیرات 
ناخوشایند بر سالمت، فرهنگ، حقوق مردم و 
اقتصادهای ملی تهدیدی برای امنیت انسانی 
محسوب می شود. پیامدهای ناشی از آن مانند 
مخاطرات آب وهوایی و خشکسالی و سیل های 
و  جنگ  از  بیشتر  برابر  سه  حدود  بی سابقه 
درگیری های مسلحانه موجب آوارگی و مهاجرت 

مردم جهان شده است.
اقلیم، به متوسط بلندمدت آب وهوای یک منطقه 
اطالق می شود. هرگونه دگرگونِی برگشت ناپذیِر 
طوالنی تر از رخدادهای منفرد آب وهوایی، تغییر 
اقلیم نامیده می شود. سیاست محیط زیست، 
تغییر اقلیم را تغییرات در اقلیم کنونی تعریف 
بلندمدت  عامل  دو  رویداد  این  در  می کند. 
تغییرات کیهانی و عوامل زمینی نقش دارند. از 
جمله عوامل کیهانی می توان به سطوح فعالیت 

و میزان تابش خورشید و تغییرات مدار زمین 
اشاره کرد. عوامل زمینی نیز با پدیده های درون و 

سطح زمین مرتبط هستند.
 انسان توانایی مبارزه با عوامل طبیعی را ندارد. 
عامل نسبتًا کوتاه مدت و انسانی مسبِب تغییر 
زمین  است. گرمایِش  زمین  اقلیم، گرمایش 
محیط  ویژگی های  که  است  فراگیری  پدیده 
و  آبی  ترازنامه  و  تبخیر  میزان  نظیر  زیستی 
خصوصیات بارش و پراکندگی گیاهان و مواردی 
از این دست را تحت  تاثیر قرار می دهد. میانگین 
درجه حرارت در نزدیکی سطح زمین، گرمایش 

نامیده می شود. زمین 
نزدیکی  در  دما  افزایش  میانگین  پژوهشگران 
سطح زمین را طی یک سال گذشته ۰.۱۸ تا 
هیئت  زده اند.  تخمین  سانتیگراد  درجه   ۰.۷۴
بین الدولی تغییرات آب وهوایی در گزارشی دلیل 

این افزایش دما را گازهای گلخانه ای ناشی از 
صنعتی شدن و جنگل زدایی و ابزارهای کشاورزی 
عنوان کرده است. عمدتًا میزان کربن دی اکسید 
موجود در هوا را معیاری برای سنجش میزان 

گازهای گلخانه ای می دانند. 
اکسید  نیتروژن  و  آب  بخار  و  متان  به  البته 
هم اشاره می شود. از سوی دیگر موارد مذکور 
به طور طبیعی در جو وجود دارند اما افزایش 
غلظت آن ها به عنوان عوارض جانبی فرایندهای 
اقتصادی و عملکردهای انسانی مشکل ساز است. 
البته می توان به کلروفلوروکربن ها نیز اشاره کرد 
که فقط وابسته به فعالیت های انسانی هستند. 
به هر روی معضل تغییر اقلیم به  عنوان تهدید 
امنیتی غیرسنتی با ماهیت غیرنظامی و فراملی 
چاره اندیشی های  و  همکاری  روحیه  نیازمند 

بین المللی است.

منشا تغییر اقلیم
کالسور

از نظر قانونی قوانین خوبی 
برای حفاظت از محیط 

 زیست داریم اما در عمل 
اتفاقی نمی افتد و در 

بسیاری از دستگاه ها هنوز 
محیط  زیست در اولویت قرار 

نگرفته است

رئیس سازمان محیط زیست:

اصالح قانون حمل سالح در دستور کار محیط زیست است
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
حمایت  برای  زیست گفت:  محیط  حفاظت 
بیشتر از نیروهای محیط بانی از حدود سه هفته 
قبل اصالح قانون حمل سالح در دستور کار قرار 

گرفته است.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، علی 
در  افزود:  تلویزیونی  برنامه  در یک  سالجقه 
حال پیگیری الیحه اصالح قانون حمل سالح 
هستیم تا همه نیروهای انتظامی به خصوص 
و  امنیتی  کار  که  جنگل بانان  و  محیط بانان 
دفاعی انجام می دهند، حمایت بیشتری شود. 
او عنوان کرد: تفکیکی بین بدنه محیط بانی و 
همه هفت هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان سازمان 
آن ها  همه  و  نمی بینم  محیط  زیست کشور 
در  بیشتر  افراد  این  اما  هستند  محیط بان 

معرض خطر قرار دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور 
شد: برای کمک به خانواده شهدای محیط بان 
در نشستی که در سازمان بود، مسائل کاماًل 
مطرح شد و نامه مشترکی خدمت فرمانده کل 
نیروهای مسلح نوشته شد تا فرآیند مشمول 
تسریع  شهدا  جزو  شهید  محیط بانان  شدن 

شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
محور  آب  ما  کشور  در  متاسفانه کشاورزی 
ندارد،  وجود  درستی  کشت  الگوی  نیست، 
سیالب ها مدیریت نمی شود و روش های نوین 

انجام نمی شود. نیز در کشور  آبخیزداری 
او ادامه داد: در دولت سیزدهم سند آمایش 
سرزمین مبنای بودجه ریزی کشور شده است 
که اتفاقی مثبت و یک گام رو به جلو است 
البته سند آمایش نیز کامل نیست و معتقدم از 

نظر علمی در قسمت هایی مشکل دارد.
زیست  محیط   اهمیت  با  رابطه  در  سالجقه 
یک  زیست  محیط   کرد:  تصریح  کشور  در 
موضوع فرا دستگاهی است اما متاسفانه در 
مناسبی  جایگاه  اجرایی کشور  دستگاه های 
ندارد، از نظر قانونی قوانین خوبی برای حفاظت 
اتفاقی  عمل  در  اما  داریم  محیط زیست  از 
نمی افتد و در بسیاری از دستگاه ها هنوز محیط 
 زیست در اولویت قرار نگرفته است. رئیس 
سازمان حفاظت محیط  زیست درباره مصرف 
کشاورزی  در  آب کشور  منابع  درصدی   ۸۵
توضیح داد: دیگر اجازه نمی دهیم که هر نوع 
کشتی در هرجایی از کشور انجام شود و از 
این به بعد کشاورزی و آبیاری در هر استان 
اساس  بر  و  آمایش کشور  نقشه  اساس  بر 
می شود.  انجام  استان  الگوی کشت  نقشه 
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: روش ها و 
الگوهای کشت کشاورزی به کمک دانشگاه ها 
تعیین  شده است که با حداقل آب بیشترین 
بازده را بدهد، وزارت کشاورزی نیز باید یک بار 
برای همیشه تعیین کند که چه مقدار آب در 

می شود. مصرف  کشاورزی 

| روزنامه  نگار |

| فروغ فکری |

| داریوش عبادی |
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به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۲۷۱۵ شش دانگ پالک ثبتی 
از اصلی  از فرعی  از ۱۲۸ اصلی مفروز و مجزا شده  ۲۴۲۲ فرعی 
مذکور ) پالک ثبتی دوهزار و چهارصد و بیست و دو فرعی از صد و بیست و 
هشت اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ( قطعه واقع در بخش 
یک حومه ناحیه یک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک استان کرمانشاه به 
با  بطول ۵.۳۵ متر دیوار مشترک   : به حدود شماال  ۲۳.۱۰ متر مربع  مساحت 
پالک ۱۰۱۹ فرعی شرقا : بطول ۳.۵ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۳ فرعی . جنوبا : 
بطول ۷.۸۵ متر دیوار به دیوار مشترک پالک باقیمانده ۱۰۲ فرعی . غربا : بطول 
۴.۳۵ متر به خیابان . مشخصات مالکیت : مالکیت وحید صفاری فرزند امان اله 
شماره شناسنامه ۵۹۸ تاریخ تولد ۱۳۵۲/۰۶/۲۵ صادره از کرمانشاه دارای شماره 
ملی ۳۲۵۶۲۶۹۰۱۱ با جز سهم ۶ از کل از سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه 
اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۱۴۷۸۹ سری سال که در  و 
صفحه ۳۷۴ دفتر امالک جلد ۳۳۹ ذیل شماره ۶۷۹۳۲ ثبت گردیده است . که 
هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ اعالم نموده اند : 
ملک مذکور به صورت ششدانگ یکباب مغازه تجاری با حق استفاده از عرصه به 
قدرالسهم با مساحت ۲۳/۱۰ متر مربع با ارتفاع ۳/۳۵ متر ، دارای اسکلت فلزی 
، شرقا : بطول ۳/۵ متر دیوار به دیوار پالک ۱۰۳ فرعی ، جنوبا : بطول : ۷/۸۵ 
متر دیوار مشترک با پالک باقیمانده ۱۰۲ فرعی و غربا بطول ۴/۳۵ متر دهانه 
مغازه به خیابان منتهی میگردد. آدرس ملک مذکور واقع در کرمانشاه – فرهنگیان 
نان فانتزی  ، روبروی مدرسه سما – جنب  بلوار شهید فهمیده جنوبی  فاز ۱ – 
جوانه بنابر اظهارات مالک ارزش منافع تجاری ملک مذکور بغیر واگذار نگردیده 
ولیکن با توجه به اینکه در امالک تجاری امکان واگذاری ارزش منافع تجاری ) 
سرقفلی ( بصورت غیر رسمی امکان پذیر می باشد لذا در این خصوص الزم است 

تضمینهای الزم از مالک اخذ گردد، . با عنایت به موارد فوق الذکر ، عمر و قدمت 
بنا ، کاربری ، کیفیت ساخت ، موقعیت ، امتیازات و اشتراکات منصوبه ارزش ۶ 
دانگ مالکیت مغازه فوق الذکر بدون لحاظ هرگونه موانع و محدودیتهای قانونی و 
ثبتی با احتساب ارزش منافع تجاری رقمی در حدود ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
یک میلیارد و پانصد میلیون تومان براورد و اعالم میگردد . که برابر گزارش به 
وارده ۴۵۰۳۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ مامور اجرا اعالم نموده که ملک به صورت 
یک مغازه تجاری میباشد . و با تحقیقات بعمل آمده ازاهالی محل محرز گردید 
که ملک مذکور هم اکنون تخلیه میباشد . از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ 
شهید  خیابان   – یک  فاز  فرهنگیان   – کرمانشاه  در  واقع  اداره  در   ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اسناد رسمی  اجرای  اداره  امالک کرمانشاه –  و  اسناد  ثبت  اداره کل  مطاعی – 
کرمانشاه – از طریق مزایده به فروش میرسد . مزایده ششدانگ پالک فوق از 
وپانصد  میلیارد  ( معادل یک  ریال  میلیارد  پانزده   ( ریال   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
. و  نقدا فروخته میشود  باالترین قیمت پیشنهادی  به  میلیون تومان شروع و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول خواهد شد  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 
ظرف  را  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده  برنده   . است  مزایده 
مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد . در اینصورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید میگردد ضمنا پالک فوق با توجه به اعالم بستانکار به وارده شماره 

۴۵۰۳۴۶۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ملک فاقد بیمه میباشد .
تاریخ انتشار : ۱400/۱2/0۱

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (
آگهی مزایده شماره ۱400043۱60450002۹8 اموال غیر منقول ) اسناد ذمه ( پرونده کالسه ۹۹027۱5

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
...... ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۴۹۴۵..... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
طاهری کلو فرزند عبداله بشماره شناسنامه ۰۰۱۰۱۵۶۲۸۳ صادره از تهران 
و ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت۷۹۹/۷۰ 
مترمربع از پالک شماره ۲۷۰۹ فرعی از ۸ اصلی واقع در جعفر آباد بخش 

حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از وراث محمد قاسم زیاد 
زن  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۲/۰۱

محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 538
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از  حفاظت  بین المللی  )اتحادیه   IUCN
طبیعت(، شهریور امسال گزارش داده بود که 
خطر انقراض در کمین ۲۸ درصد از ۱۳۸ هزار 
اساس  بر  است.  مطالعه شده  ۳۷۴ گونه  و 
این بررسی شمار زیادی از گونه ها با عمیق تر 
خطر  با  انسان،  مخرب  فعالیت های  شدن 
ناپدیدشدگی همیشگی روبه رو شده اند؛ ۳۷ 
از کوسه ها و پرتوماهی ها، ۳۳ درصد  درصد 
دوزیستان، ۲۶ درصد پستانداران و ۱۲ درصد 
پرندگان. این هشداری درباره انقراض ششم 
در زمین بود و حاال رضا فرجی، رئیس دفتر 
سازمان  وحش  حیات  مدیریت  و  حفاظت 
حفاظت محیط زیست از خطر انقراض برخی 
خزندگان و دوزیستان در پی تنش آبی کشور 

است. گفته 
مهمترین  اقلیم  تغییر  اینکه  به  اشاره  با  او 
تهدید برای خزندگان و دوزیستان در اقصی 
ایسنا گفته  به  به شمار می روند  نقاط جهان 
و  بارندگی  کاهش  »خشکسالی،  است: 
بارندگی های بی موقع زندگی موجودات زنده 
به  که  دوزیستان  و  خزندگان  به خصوص 
را  هستند  حساس  دمایی  و  آبی  تغییرات 
بسیاری  نیز  ما  کشور  در  می اندازد.  به خطر 
دوزیستان  و  شده اند  درگیر  آبی  منابع  از 
آب  در  را  خود  زندگی  چرخه  از  بخشی  که 

این  اند.  گرفته  قرار  خطر  در  می گذرانند 
تاالب ها  آب  رفتن  دست  از  علت  به  پدیده 
و دریاچه های داخلی کشور رخ داده است.«

گاندو، افعی و باقی دوزیستان و خزندگان
موجود  چالش های  دیگر  به  اشاره  با  فرجی 
تصریح  دوزیستان  و  خزندگان  زندگی  برای 
ورود  آب،  آلودگی  زیستگاه،  »تخریب  کرده 
از دیگر عوامل تهدید  فاضالب و مسمومیت 
ادامه  در  و  گونه هاست«  این  زندگی  کننده 
شماری از این گونه ها را نام  برده: »نمی توان 
به طور مشخص گفت که کدام گونه ها در خطر 
مردابی  تمساح  یا  دارند. گاندو  قرار  انقراض 
حوزه  دلیل  به  که  گونه هاست  این  از  یکی 
پراکنش محدود و جمعیت کم و زندگی در 
در  هستند  آبی  تنش  دچار  استان هایی که 
خطر انقراض قرار گرفته است همچنین انواع 
به خصوص  دریایی  و  خشکی  الکپشت های 
جدی  تهدید  معرض  در  فراتی  الکپشت 
گونه ای  نیز  البرزی  افعی  هستند.  انقراض 
برداشت  علت   به  مارها  میان  در  است که 
قرار  خطر  در  زیستگاه  تخریب  و   غیرمجاز 

است.« گرفته 
وبسایت مرجع فهرست قرمز IUCN، گاندو یا 
 Crocodylus تمساح پوزه کوتاه با نام علمی
palustris را در جدول فهرست قرمز در رده 

بر  است.  کرده  تعریف   )VU( آسیب پذیر 
اساس اطالعات این سایت که البته نیازمند 
به روزرسانی است، روند جمعیتی فعلی گاندو 
هند،  در  این گونه  شده.  زده  تخمین  پایدار 
ساکن  سریالنکا  و  پاکستان  نپال،  ایران، 
و  بوتان  در  و  احتماال  بنگالدش  در  است، 

است. شده  منقرض  قطع  به طور  میانمار 
در  طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه 
مقاله ای درباره وضعیت این گونه می نویسد: 
زیستگاه،  تخریب  اصلی گاندو،  »تهدیدهای 
زیستگاه،  کاربری  تغییر  و  شدن  تکه تکه 
فعالیت های  افزایش  از  ناشی  مرگ و میر 
زیستگاه  تغییرات  روند  و  است  ماهیگیری 
و مرگ و میر در تورهای ماهیگیری همچنان 
ادامه دارد. اگرچه داده ها درباره جمعیت این 
سریالنکا  و  ایران  پاکستان،  هند،  در  گونه 
محدود است اما سوابق موجود نشان می دهد 
که جمعیت ها، در حالی که کوچک و جدا از 
یکدیگرند اما گسترده هستند.« در این مقاله 
همچنین به تلف شدن این گونه ها به دلیل 
تصادفات جاده ای هم اشاره شده و اینکه نیاز 
است دولت ها اکوسیستم رودخانه ها و دریا 
را به گونه ای حفظ کنند تا تمساح پوزه کوتاه 
بتواند به حیاتش در زیستگاه ادامه دهد؛ این 
موضوع شامل کنترل آلودگی پسماند شهری 

و  ناپایدار  توسعه  از  جلوگیری  و  صنعتی  و 
است. آبی  منابع  مدیریت صحیح 

علمی  نام  با  فراتی  نرم پوسته  الکپشت 
Rafetus euphraticus، هم در سال ۲۰۱۶ 
قرار  خطر  معرض  در  گونه های  فهرست  در 
گرفت. این گونه که در ایران، سوریه و ترکیه 
معرض  »در  رده  در  اکنون  می کند  زیست 
خطر« )EN( قرار گرفته و روند جمعیتی آن 
جنگ،  معدن کاوی،  است.  کاهش  حال  در 
نظامی،  مانورهای  و  داخلی  ناآرامی های 
سدها  آبی،  منابع  برداشت  و  ماهیگیری 
پساب های  و  آب  مدیریت  برنامه های  و 
جمعیت  تهدیدات  جمله  از  کشاورزی 

است. شده  برشمرده  فراتی  الکپشت 
افعی البرزی با نام علمی Vippera Usinii، از 
تیره گرزه ماران و از گونه آسیب پذیر آنهاست. 
گرزه ماران تیره ای از مار های زهرآگین که بلند 
و دارای دندان های نیش جانبی هستند و از 
می کنند.  تزریق  را  زهر  دندان ها  این  طریق 
زیستگاه این نوع از افعی بیشتر در نیزارها، 
علفزار ها و مناطق ییالق و کوهستانی است. 
جمعیت این گونه در خطر انقراض قرار دارد 
طبیعت  از  حفاظت  بین المللی  اتحادیه  اما 
است.   نکرده  اشاره  ایران  در  آن  به جمعیت 
این گونه از افعی که در مناطق شمال غربی 
ایران پراکنده است؛ مازندران، تهران، زنجان، 
حاضر  حال  در  غربی.  و  شرقی  آذربایجان 
شدن  تکه تکه  و  کاربری  تغییر  تخریب، 
حد  از  بیش  چرای  آتش سوزی،  زیستگاه، 
و  محصول  برداشت  شدن  مکانیزه  دام، 
کشتار مستقیم و برداشت غیرمجاز جمعیت 

تهدید می کند. را  البرزی  افعی 

 تجارت غیرقانونی سمندرها
محیط  حفاظت  سازمان  برنامه  اما 
برای  حفاظت  متولی  عنوان  به  زیست 
گونه ها  این  انقراض  روند  از  جلوگیری 
مدیریت  و  حفاظت  دفتر  رئیس  چیست؟ 
محیط  حفاظت  سازمان  وحش  حیات 
زیست به طور کلی از »برنامه های حفاظت 
زیستگاه و گونه« که از سوی سازمان تدوین 
شده گفته و افعی دم عنکبوتی را مثال زده 
گونه های  لیست  در  پیش  سال  »سه  که 
ضمیمه  و  گرفت  قرار  انقراض  معرض  در 
او  به گفته  شد.«  »سایتیس«  کنوانسیون 
تجارت  کنوانسیون  سایتیس،  کنوانسیون 
در  جانوری  و  گیاهی  گونه های  بین المللی 
کشورهای  وظیفه  و  است  انقراض  معرض 
تجارت  از  پیشگیری  کنوانسیون  این  عضو 
گیاهی و جانوری این گونه هاست. »گونه های 
در خطر انقراض در یک لیست و در سطوح 
تهدیدات  میزان  اساس  بر  سه  و  دو  یک، 
تجارت گونه های سطح  دسته بندی شده اند. 
تنها  دولت ها  و  است  ممنوع  کلی  به  یک 
پژوهشی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  اجازه 
و  دو  سطوح  در  دارند.  را  این گونه ها  روی 
سه حساسیت ها کمی کاهش می یابد. وقتی 
همه  می گیرد  قرار  لیست  این  در  گونه ای 
متعهد به حفاظت از آن و ممانعت از تجارت 

هستند.« آن  غیرقانونی 
توضیح  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
کردستانی  لرستانی،  سمندر  مسئول،  این 
تجارت  خطر  معرض  در  آذربایجانی  و 
اطالعات  اساس  بر  دارند.  قرار  غیرقانونی 
IUCN جمعیت سمندر لرستانی با نام علمی 
و  است  حال کاهش  در   ،Luristan Newt
آسیب پذیر  رده  در  قرمز  فهرست  جدول  در 
تفریحی،  فعالیت های  گرفته.  قرار   )VU(
فاضالب  ورود  شکار،  دامداری،  و  زراعت 
شهری و خانگی به زیستگاه ها، سدسازی و 
و  غیربومی  ورود گونه های  زیستگاه،  تهدید 
مهاجم و البته خشکسالی  از جمله تهدیدات 

رئیس  است.  شده  برشمرده  جمعیت گونه 
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش هم 
این  غیرقانونی  فروش  و  صید  موضوع  به 
گونه در آکواریوم ها اشاره کرده است: »سمندر 
لرستانی به علت ظاهر بسیار زیبا در سال های 
اخیر در آکواریوم ها و متاسفانه در سبد خرید 
کشورهای  برخی  در  و  دیده  نیز  عید  شب 
دیگر نیز خرید و فروش شده است. ما این 
گونه را در فهرست گونه های در خطر انقراض 
قرار دادیم و جلوی تجارت بین المللی آن را 
گرفتیم و تجارت داخلی آن نیز با کمک یگان 
حفاظت محیط زیست کنترل شده و تقریبا 
و   چشمه ها  همچنین  است  رسیده  صفر  به 
زیستگاه این گونه ها نیز احیا و مرمت شده 

است.«
قانون   ۵۰ اصل  به  ادامه گفته هایش  در  او 
به  زیست  محیط  از  حفاظت  و  اساسی 
و  کرده  اشاره  عمومی  وظیفه  یک  عنوان 
باید  اجرایی  دستگاه های  »همه  که  گفته 
محیط  حفاظت  سازمان  دست  به  دست 
برنامه های  چارچوب  در  و  بدهند  زیست 
این  تا  کنند  کمک  مدیریتی  و  حفاظتی 
موضوع  در  مثال  برای  شوند.  حفظ  گونه ها 
وظیفه  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با  حفاظت 
با  واکسیناسیون گونه ها  مسئولیت  و  است 
دستگاه دیگری است. اگر واکسیناسیون به 
درستی انجام می شد تلفات به میزان فعلی 
گزارش نمی شد. باید توجه بیشتری از سوی 
دستگاه ها معطوف به محیط زیست شود و 
بهتری رقم بخورد.« این همکاری شرایط  با 

 ارزیابی و رتبه بندی باغ وحش ها
وحش،  حیات  تهدید  بر  عالوه  اما 
موضوع گونه های وحشی در اسارت هم هنوز 
گونه ها  مرگ  و  نشده  مدیریت  درستی  به 
و  می شود  تکرار  وحش ها  باغ  در  روزه  هر 
قاچاق  درباره  وحش  حیات  حوزه  فعاالن 
آنها  راهیابی  و  خطر  معرض  در  گونه های 
سازمان  داده اند.  هشدار  وحش ها  باغ  به 
بارها  ارتباط  این  در  زیست  محیط  حفاظت 
وعده تدوین دستورالعمل هایی برای مدیریت 
این مجموعه ها را داده و دیروز در خبری تازه 
اعالم کرده که باغ وحش های کشور ارزیابی 
همراه  که  فرجی  می شوند.  رتبه بندی  و 
زیست  محیط  معاونت  مسئوالن  دیگر  با 
دهکده  از  استانی  زیست  محیط  و  طبیعی 
دیدن کرده، گفته که  قزوین  باراجین  طبیعت 
زیستی  محیط  استانداردهای  ارتقای  »برای 
حیات  از  مراقبت  و  نگهداری  مجموعه های 
وحش کشور، برنامه ریزی شده و باغ وحش ها 

در آینده نزدیک ممیزی و رتبه بندی می شوند.«

یک کارشناس صنایع  دستی گفت: بارها برای 
ثبت ملی روستای آقداش و گلیم معروف آن 
اقدام کرده ایم اما مسئوالن به دلیل هم جواری 
شهر  یک  عنوان  به  مشهد  با  روستا  این 
توریستی و زیارتی از ثبت ملی آن خودداری 
ثبت  مراحل  درباره  رضایی  اکرم  می کنند. 
گلیم آقداش و مزایای حاصل از آن به ایسنا 
گفت »تاکنون با تالش های فراوان بارها برای 
ثبت ملی این گلیم مستندات ارائه و پرونده 
تشکیل شده است اما یک نفر باید بتواند این 
اثر شاخص را معرفی کرده و با سماجت آن 
را تبدیل به یک برند کند تا در نهایت به ثبت 

ملی برسد.«
تصریح کرد:  دستی  صنایع  این کارشناس 
متاسفانه پس از بارها مراجعه به استانداری 
و حتی سفر به تهران هر بار با یک دلیل مبنی 
بر ثبت نشدن روستای آقداش در فهرست 
میراث ملی مواجه می شدیم. به عنوان نمونه 
و  توریستی  شهری  مشهد  می شد  گفته 
زیارتی است و نیازی نیست شهرستان ها و 

ثبت ملی شوند. اطرافش  روستاهای 
شده  مطرح  دلیل  داد:  ادامه  رضایی 
نیست  اصولی  و  منطقی  مسئوالن  توسط 
ثبت  پرونده  بهانه  همین  به  سال هاست  و 
ملی روستای آقداش و گلیم معروف آن رد 
می شود اما ما همواره برای ارسال و ثبت آن 

می کنیم. تالش 
گفت:  حوزه  این  در  حمایت ها  مورد  در  او 

تاکنون حمایت ها در سطح پرداخت وام های 
پنج تا ۱۰ میلیون تومان بیشتر نبوده و تا امروز 
اقدام خاصی برای حمایت از گلیم آقداش و 
بافندگان آن انجام نشده است. تنها اقدامی 
که ما می توانیم به نتیجه برسانیم، این است 
تاسیس  خود که  هدف  به  سماجت  با  که 
بوم گردی  خانه  یک  احداث  و  گلیم  خانه 
برای عالقه  مندان و دانشجویان مرتبط با این 
رشته است، دست پیدا کنیم. رضایی به ارائه 
پیشنهاداتی برای وسعت بخشیدن به صنعت 
روستا  این  و گلیم های  آقداش  گردشگری 
پرداخت و گفت: مهم ترین پیشنهاد بها دادن 
به این هنر و بافنده ای است که سال ها عمر 
باید  ما  است.  کرده  هنر  این  را صرف  خود 
بتوانیم به کمک مدیران فضاها و تسهیالتی 

اختیار  در  هنر  این  و گسترش  تبلیغ  برای 
داشته باشیم چرا که این امر سبب می شود 
بتوانیم محصوالت خود را به طور مستقیم به 

برسانیم. دست خریدار 
گلیم بافی  هنر  در  مثال  برای  داد:  ادامه  او 
پشم های دورریختنی زیادی تولید می شود 
ریسندگی  دستگاه  واسطه  به  می توان  که 
آن  را به مواد اولیه گلیم تبدیل کرد. با خرید 
پشم  تامین  بر  عالوه  می توان  دستگاه  این 
را  روستای خود پشم مورد نیاز مناطق دیگر 
نیز تحت پوشش قرار داد. مورد گفته شده 
یکی از مهم ترین راهکارهای کمک به گلیم بافی 
روستای آقداش است که پس از چندین بار 
درخواست این مورد نیز مانند باقی موارد به 

است. شده  سپرده  فراموشی 

رئیس دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش می گوید تنش آبی حیات وحش را در معرض انقراض قرار داده است

تهدیدخشکسالیبرایدوزیستانوخزندگان
جمعیت گاندو در استان هایی که دچار تنش آبی هستند در خطر انقراض قرار گرفته است
انواع الکپشت های خشکی و دریایی به خصوص الکپشت فراتی در معرض تهدید جدی انقراض هستند

روستای آقداش به دلیل همجواری با مشهد ثبت ملی نمی شود

از سوی مرکز پژوهش های 
مجلس بررسی شد

الزامات اجرای قانون هوای 
پاک با تاکید بر اعتبارات

پژوهش های  مرکز  زیربنایی  مطالعات  دفتر 
مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی 
الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر 
این گزارش  از  اعتبارات پرداخت. در بخشی 
سال هاست  هوا  آلودگی  معضل  است:  آمده 
کالنشهرهای کشور را درگیر کرده است. این 
می توان  یافته که  توسعه  قدری  به  معضل 
در  شهرنشینی  آسیب  بزرگترین  به  گفت 
شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. مسئله 
منظر  از  را  فراوانی  خسارات  هوا  آلودگی 
شهروندان  بر  روانی  و  سالمتی  اقتصادی، 
برجای  شهری  اکوسیستم  بر  همچنین  و 
جهانی  بانک  برآوردهای  براساس  می گذارد. 
خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر 
۶ / ۲ میلیارد دالر در سال است. مطابق آمار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
مرگ ۱۲۰۰۰ نفر در سال مستقیمًا به آلودگی 
هوا مربوط می شود. در ادامه تاکید شده که 
با  مقابله  وخیم،  وضعیت  این  به  توجه  با 
آلودگی هوا باید یکی از اولویت های کالن در 
آلودگی  با  مقابله  باشد. کلید  مدیریت کشور 
هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین 
راهکارهای  بر  مشتمل  قانون  جامع ترین  و 

هواست. آلودگی  کاهش 
آمده  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
از  منتشره  گزارش های  اکثر  براساس  که 
نهادهای نظارتی این قانون از زمان تصویب 
در سال ۱۳۹۶ اجرای نامطلوبی داشته است. 
مهمترین علت عدم اجرای مفاد این قانون 
نیافتن  تخصیص  آن  مجریان  جانب  از 
منابع مالی عنوان شده است. بنابراین برای 
پیشبرد احکام مندرج در قانون هوای پاک 
متناسب  و  الزم  اعتبارات  تخصیص  به  نیاز 
قانون  این  در  شده  تعیین  راهکارهای  با 
لوایح  در  باید  اعتبارات  این  طبیعتًا  است. 
بودجه پیش بینی و تعیین شوند. با بررسی 
شد کل  مشخص   ۱۴۰۱ سال  بودجه  الیحه 
قانون  اجرای  برای  یافته  تخصیص  اعتبار 
هوای پاک فقط ۳۲۰ میلیارد تومان است. 
در  شده  لحاظ  اعتبارات  مجموع  همچنین 
آلودگی  کاهش  در  نوعی  به  الیحه که  این 
هوا موثرند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد 
اجرای  برای  شده  تعیین  ارقام  می شود. 
قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با میزان 
اعتبار الزم واقعی برای این امور بسیار کمتر 

است.
که  آمده  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
اجرای راهکارهایی ازجمله نوسازی و توسعه 
قطار  توسعه  عمومی،  حمل ونقل  ناوگان 
و  ترافیکی، کنترل  طرحهای  اجرای  شهری، 
ارتقای معاینه فنی، توسعه حمل ونقل پاک، 
اصالح سوخت صنایع و نیروگاهها، جابجایی 
نصب  شهرها،  اطراف  از  آالینده  صنایع 
و  در صنایع  آالینده ها  فیلتراسیون  تجهیزات 
سازی  برقی  طرح کهاب،  اجرای  نیروگاهها، 
بزرگتری  بسیار  ارقام   ... و  موتورسیکلت ها 
می طلبد. را  تومان  میلیارد   ۲۰۰۰ به  نسبت 

به  توجه  با  شد که  پیشنهاد  این گزارش  در 
در  هوا  آلودگی  معضل  جایگاه  و  اولویت 
فصل  یک  هوا  آلودگی  برای کاهش  کشور، 
امور محیط زیست در الیحه  متمرکزی ذیل 
آلودگی  راهکارهای کاهش  و  تعیین  بودجه 
هوا به صورت برنامه ذیل این فصل تعیین 
راهکارهای  بر  مبتنی  برنامه  عنوان   ۱۱ شود. 
این گزارش پیشنهاد  آلودگی هوا در  کاهش 
هر  اجرای  برای  نیاز  مورد  اعتبارات  و  شد 
برنامه براساس اولویت هریک از آنها و سهم 
دولت از هزینه های اجرا، در یک بازه زمانی ۵ 

بینی شود.  برآورد و پیش  تا ۸ ساله 
در بخش بعدی گزارش تالش شد برآوردی 
از هزینه اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا 
و اعتبار مورد نیاز برای حل مسئله آلودگی هوا 
از  مختلفی  برآوردهای  البته  شود.  محاسبه 
ارقام مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش 
آلودگی هوا صورت می گیرد که به روش های 
وابسته  راهکارها  این  اجرای  برای  انتخابی 

است.
مورد  واقعی  رقم  برآورد  برای  گزارش  این 
آلودگی  کاهش  راهکارهای  اجرای  در  نیاز 
پیشنهادهای  از  کالن شهرهای کشور  در  هوا 
کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه های برتر کشور 
استفاده کرده است که مجری پروژه سیاهه 
انتشار آالینده های هوا در این شهرها هستند. 
پس از بررسی پیشنهادهای این کنسرسیوم 
مناسب،  ضرایب  اعمال  با  آن  بازنگری  و 
برنامه پنج ساله ای برای حل مسئله آلودگی 
هوا ارائه شد. براساس این برآورد برای حل 
 ۲۰۶ حدود  در  اعتباری  هوا  آلودگی  مسئله 
البته  است.  مورد نیاز  تومان  میلیارد  هزار 
نرخ  براساس  طبیعتًا  شده  برآورد  ارقام 
ممکن  اقتصادی  شاخص های  سایر  و  تورم 
است دستخوش تغییر شوند. با اجرای این 
الزم،  اعتبار  تخصیص  صورت  در  برنامه ها 
می توان انتظار داشت که پس از پنج سال تا 
میزان زیادی به بحران آلودگی هوا در کشور 

داد. پایان 

سمندر لرستانی در معرض خطر 
تجارت غیرقانونی قرار دارند. 
 IUCN بر اساس اطالعات
جمعیت سمندر لرستانی 
در حال کاهش است و در 
جدول فهرست قرمز در رده 
آسیب پذیر )VU( قرار گرفته. 
فرجی می گوید: ما این گونه را 
در فهرست گونه های در خطر 
انقراض قرار دادیم و جلوی 
تجارت بین المللی آن را گرفتیم 
و تجارت داخلی آن نیز کنترل 
شده است

پیش از این اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در هشداری گفته بود که 33 درصد دوزیستان در معرض انقراض اند. حاال رئیس 
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست از تهدید تغییر اقلیم برای خزندگان و دوزیستان گفته و خبر داده که 
خشکسالی، کاهش بارندگی و بارندگی های بی موقع زندگی موجودات حساس به تغییرات آبی و دمایی را به خطر انداخته است. از سوی 
دیگر در حالی که ایران بیش از همیشه با تنش آبی روبه روست، گونه هایی چون گاندو، الکپشت فراتی، افعی البرزی، افعی دم عنکبوتی 

بیش از همیشه به خطر نزدیک شده اند.

محوطه 

برنامه سازمان حفاظت محیط 
زیست به عنوان متولی حفاظت 
برای جلوگیری از روند انقراض 

این گونه ها چیست؟ رئیس دفتر 
حفاظت و مدیریت حیات وحش 

سازمان حفاظت محیط زیست 
به طور کلی از »برنامه های 

حفاظت زیستگاه و گونه« که از 
سوی سازمان تدوین شده گفته 
و افعی دم عنکبوتی را مثال زده 

که سه سال پیش در لیست 
گونه های در معرض انقراض 

قرار گرفت و ضمیمه کنوانسیون 
»سایتیس« شد
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پیامک شما را دربـاره 
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چالش های محیط زیستی 
توسعه در جنوب تهران

تهران  جنوب  و  عموما  ایران  مرکزی  فالت 
خصوصا  به دلیل محدودیت شدید منابع آب 
سطحی و زیرزمینی، امکان و توان اکولوژیک 
وسیع  در سطوح   فضاهایی که  ایجاد چنین 
و  تبدیل شوند  بزرگ  اقتصادی  بنگاه  به یک 
افرادی در آن مشغول به کار شده و  امکانات 
زیستی و اقامتی برای آنها مهیا شود، را نداشته 
و مدیران چنین طرح هایی ابتدا باید برای تامین 
آب این مجموعه ها چاره جویی کرده و سپس 
حاضر  حال  در  کنند.  آغاز  را  اجرایی  عملیات 
تامین آب چه از طریق خطوط انتقال شبکه آب 
شهری تهران بزرگ و چه از طریق حفر چاه در 
منطقه ای که دشت ممنوعه بحرانی بوده و دارای 
محدودیت است بسیار دشوار است و لذا سوال 
اول از موسسین این پروژه عظیم آن بوده که 
آب شرب، بهداشتی و فضای سبز مورد نیاز را 
حتی اندک از چه منابعی تامین خواهید کرد؟ 
موقعیت این بنگاه اقتصادی عظیم و پهناور در 
کنار رودخانه شور به گونه ای است که خواه ناخواه 
حداقل برای مصارف بهداشتی و یا ایجاد فضای 
سبز ناگزیر به استحصال آب از رودخانه شور 
خواهند شد. کما اینکه توسعه فضای سبز در 
سطح ۲۰۰۰ هکتار در ذیل برنامه های آینده این 
مجموعه  قرار دارد و چون جریانات این رودخانه 
مستقیما در فاصله ۵۰ کیلومتری در پایین دست 
لذا  می شود،  وارد  قم  استان  مره  تاالب  به 
پیش بینی می شود در زمان بهره برداری به هر 
انجام  شور  رودخانه  از  آب  استحصال  ترتیب 
شده و به دنبال آن پایداری اکوسیستم تاالب 
از مناطق  افتاد. یکی  مره قم به خطر خواهد 
پرخطر از جهت وقوع فرونشست زمین همین 
منطقه میان ورامین، رباط کریم، اسالمشهر و در 
واقع موقعیت احداث این مجموعه اقتصادی 
است، که دارای ظرفیت باالی مخاطرات بسیار 
منطقه  این  در  ساز  و  ساخت  و  است  جدی 
باید با مالحظاتی صورت گیرد و برای کاهش 
ریسک های خطر احتماال باید تمهیداتی در نظر 
گرفته شود. مقابله با فرونشست ساالنه در حد 
۳۰ سانتی متر در این محدوده دشوار است.در 
اصفهان، کاشان،  از جمله  ایران  مرکزی  فالت 
یزد، نیشابور، سمنان، تهران و قم توسعه باید 
محدود شود، زیرا هرگونه طرح های توسعه ای 
منجر به جذب جمعیت شده و مجددا تامین 
شرایط  به  توجه  با  می کند که  مطرح  را  آب 
منابع  از  نیمی  بر  بالغ  رفتن  بین  از  و  موجود 
آب های زیرزمینی استاتیک در این مناطق و 
از  بهره برداری  عمال  فرونشست های گسترده، 
طرح های اقتصادی آسیب پذیر می شوند. بر این 
اساس توصیه می شود طرح هایی از این قبیل 
بیشتر به سواحل جنوب کشور منتقل شوند و 
توسعه در جنوب ایران خصوصا سواحل دریای 
برنامه ریزان کشور  و  گیرد  قرار  نظر  مد  عمان 
سعی کنند در برنامه توسعه هفتم کشور به ایجاد 
زیرساخت های اصلی در سواحل جنوبی کشور 
توجه ویژه ای کنند تا در سال های پیش رو بتوان 
با انتقال صنایع و بنگاه های اقتصادی قسمتی 
جنوبی  مناطق  در  را  فعال کشور  جمعیت  از 
کشور مستقر کرد. بارگذاری بیش از حد توان 
اکولوژیک در فالت مرکزی ایران انجام شده و 
حداقل باید از ایجاد طرح های توسعه ای جدید 

اجتناب کرد.

۱ادامه از صفحۀ
 نگاهی به چگونگی واگذاری امور تصدی گری در بخش گردشگری کشور

واگذاریهایپُرابهام
قوانین کلی تكافوی اجرایی سازی واگذاری ها را در حوزه های خاص، خدماتی و دارای پیچیدگی، نظیر گردشگری نمی دهد
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تنها یک سوم از اعتبارات 
نگهداری راه های کشور 

تامین می شود
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شاخص های  اساس  بر  اینکه  بیان  با  كشور 
جهانی ساالنه باید حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان 
برای نگهداری و راهداری راه های کشور  اعتبار 
هزینه شود، گفت: با توجه به محدودیت ها و 
به حداقل ۳۰  اقتصادی کشور، ساالنه  شرایط 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم 
پاسخگوی مردم باشیم اما فقط یک سوم از این 
اعتبار تامین می شود. به گزارش ایسنا داریوش 
به عقب ماندگی هایی که  توجه  با  امانی گفت: 
است  قرار  بوده،  پابرجا  در خوزستان  همچنان 
در جلسه ای برای محورهایی که دچار مشکل 
هستند تصمیم گیری و اعتبارات جدیدی برای 
این محورها برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی شود 
تا مسائل و مشکالت مردم به ویژه در راه های 
روستایی در خوزستان مرتفع شود.امانی با اشاره 
به وضعیت نقاط حادثه خیز در خوزستان ادامه 
داد: نقاط پرحادثه نقاطی هستند که معموال در 
یک مدت زمان مشخص تصادفات بیشتری 
در آن نقاط رخ می دهد. این نقاط شناسایی و 
اقدامات اولیه جهت شناساندن نقاط به مردم و 
راهبران انجام شده است. از این نقاط در اولویت 
اول قرار داشته و به کمک پلیس شناسایی شده 
است و در حال انجام اقداماتی هستیم تا این 

نقاط حادثه خیز برای هر سال کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای برخی 
از نقاط حادثه خیز باید کارهای اساسی تر مثل 
احداث تقاطع غیر همسطح، زیرگذر و... اجرایی 
شود. این طرح ها در پروسه تامین اعتبار قرار 
گرفته اند تا بتوانیم مشکل این نقاط را حل کنیم.

است که  نامی  این  اختیار«  تفویض  »نهضت 
خود  که  کرده  انتخاب  طرحی  برای  ضرغامی 
می گوید در جهت برداشتن موانع شکل گرفته 
است. وزیر گردشگری کشور در آیین افتتاحیه 
نمایشگاه بین المللی گردشگری با اعالم این خبر 
که وزارتخانه متبوعش نشست مهمی تا پایان 
سال برگزار می کند که در آن اموری در سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به 
مدیران استانی تفویض می شود، از رفع موانع 
فعالیت در این حوزه گفت. این نشست ۲۴ بهمن 
ماه برگزار شد و معاونان ضرغامی فهرستی از امور 
را  مدیریتی خود  در بخش های  تفویض شده 
اعالم کردند. به گفته علی اصغر شالبافیان معاون 
کمیسیون های  »برگزاری  کشور:  گردشگری 
درجه بندی و صدور گواهینامه کیفیت خدمات 
فرایند  راهنمایان،  کارت  صدور  گردشگری، 
ثبت شرکت های گردشگری، تایید محل دفاتر 
یا  موافقت  گردشگری،  و   مسافرتی  خدمات 
مخالفت اولیه برای امکان تغییر کاربری اراضی 
گردشگری به کاربری غیر و تمدید نوبت دوم 
موارد  تاسیسات گردشگری   اصولی  موافقت 
تفویض شده  به ادارات کل استانی است« این 
می تواند  گردشگری  فعلی  شرایط  در  اقدام 
قصد  وزارت گردشگری  اگر  اما  باشد،  راهگشا 
کاهش نقش دولت در امور مربوط به گردشگری 
امور  برخی  واگذاری  به  ناگزیر  باشد  داشته  را 
تشکل های حرفه ای  یا  و  به بخش خصوصی 
است. امری که سالهاست دولت زیر بار اجرای 
چندان  هم  موجود  قوانین  چند  هر  نمی رود. 
فضای مناسبی برای این اقدام در اختیار دولت ها 

مجلس  پژوهش های  مرکز  است.  نگذاشته 
در گزارشی به آسیب شناسی این امر پرداخته 
این موضوع  اجرایی شدن  برای  راهکارهایی  و 
صورت  در  که  موضوعی  است.  پیشنهاد کرده 
رسیدن به مرحله اجرا می تواند بسیاری از امور 
مربوط به گردشگری را تسهیل کند. همانطور که 
تجربه های موفق در دنیا نشان می دهد دولت در 
این حوزه تنها باید نقش تسهیلگری داشته و 
یا در حوزه تقنینی تالش هایی را صورت دهد و 
اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. در ایران اما 
دولت در کوچکترین امور مربوط به این بخش 
برای ساختار خود، جایگاه و نقش تعریف کرده 
است و این تا حد قابل توجهی می تواند مانع 
از انجام بهینه فعالیت ها شود. در مقدمه گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس که با عنوان: » آسیب 
شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری و 
آمده است:  تهیه شده،  راهکار سیاستی«  ارائه 
آوردن  برای فراهم  از موضوعات کلیدی  »یکی 
بستر واگذاری ها در حوزه گردشگری، شناخت 
مصادیق امور تصدی گری است. هیئت وزیران 
در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ در تصویب نامه ای تحت 
عنوان »تصویب نامه مصادیق امور تصدی قابل 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  در  واگذاری 
امور  برای  مورد  سه  گردشگری«  و  دستی 
تصدی گری گردشگری، تعریف کرده است: مجوز 
ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری 
مجوز  آنها.  بر  نظارت  و  تاسیسات گردشگری 
خدمات  دفاتر  فعالیت  بر  نظارت  و  تاسیس 
مسافرتی. صدور جواز تاسیس و پروانه تولید 
کارگاه های هنرهای سنتی و بازارچه های صنایع 

دستی. اما این مصوبه در جلسه »هیئت بررسی 
و تطبیق مصوبات دولت با قوانین« مجلس، رد 
افتاد تصویب این موارد  اتفاق  اما آنچه  شد.« 
در یک جلسه درون سازمانی بود، اتفاقی که در 
گزارش اینطور تشریح شده است: »در نشستی 
در وزارت میراث فرهنگی، با برخی خبرگان حوزه، 
مجموعه ای از امور قابل واگذاری احصا شد. این 
امور شامل امور خدمات مسافرتی و گردشگری، 
و  بازاریابی  امور  گردشگری،  آموزش های  امور 
تبلیغات و امور تاسیسات گردشگری هستند. به 
نظر ماهیت امور تصدی گری احصا شده همان 
ماهیت مصوب شده در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۲ 
بوده که پیشتر در مجلس رد شده بود. اما نکاتی 
در مورد این نشست و احصا موارد قابل واگذاری 
وجود دارد از جمله اینکه: موارد احصا شده تنها 
به تشكل های  قابل واگذاری  درخصوص موارد 
حرفه ای است و سایر اشكال واگذاری همچون 
و  ایرانگردی  توسعه  قالب شرکت  در  واگذاری 
جهانگردی را شامل نمی شود. لیست تهیه شده 
در حد ابالغیه درون سازمانی بوده و عدم تصویب 
آن در قالبی نظیر هیئت وزیران موجبات برخورد 
سلیقه ای و دوره ای را فراهم می کند. مشخص 
نیست آیا اقدامی بر این اساس تاکنون صورت 
پذیرفته است یا خیر. اگر واگذاری انجام شده 
است فرایند آن به چه صورت بوده است؟ چه 
افراد حقیقی یا حقوقی برای واگذاری انتخاب 
شده اند؟ در صورت انجام واگذاری، چه ارزیابی 
از عملکرد امور واگذار شده صورت گرفته است؟« 
این گزارش در بخش هایی به مصادیق و چگونگی 
واگذاری امور تصدی گری می پردازد. اما آنچه در 

بررسی های صورت گرفته در این گزارش مشهود 
است، وجود ابهامات بسیار در تعاریف دقیق از 
انجام آن است.  مصادیق واگذاری و چگونگی 
امری که در دولت یازدهم زمینه ساز بروز فسادی 
گسترده در ساختار وزارت میراث فرهنگی شد. 
فسادی که مسعود سلطانی فر در مراسم تودیع 
خود از آن پرده برداشت و گفت: » شرکت توسعه 
گردشگری که به صورت صوری در دولت گذشته 
که  داشت  خاصی  قرارداد  بود،  شده  تشکیل 
براساس آن برای ساخت سه هتل کمتر از ۵۰۰ 
میلیون تومان هزینه کرد. اما در دادگاه شکایتی 
را علیه سازمان مطرح و اعالم ضرر ۱۰۸ میلیارد 
تومانی کرد. ما در ادامه تقاضای اعمال ماده ۱۸ 
قانون را کردیم که با صالحدید قوه قضائیه این 
پرونده به دیوان عالی رفت و پس از ۲.۵ سال 
پیگیری، حکم تبرئه آن دو هفته پیش صادر 
شد و به این ترتیب از وقوع بزرگترین فساد در 
با پرونده هایی  این سازمان جلوگیری شد. ما 
گزارش  در  بودیم«  مواجه  بسیار  این دست  از 
مرکز پژوهش های مجلی به مورد دیگری اشاره 
میراث  سازمان  تشکیل  »قانون  »در  می شود: 
فرهنگی و گردشگری« تاکید شده است تا امور 
تصدی گری گردشگری به شرکتی تحت عنوان 
»شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی« واگذار 
شود. منتقدان بر این عقیده اند که شرکت یادشده 
به وزارت میراث فرهنگی، وابسته است. از این 
رو، در عمل اهداف در نظر گرفته شده درخصوص 
بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی محقق 
نمی شود و مشكالت مربوط به دخالت دولت در 
خود  قوت  به  گردشگری،  در  تصدی گری  امور 

پابرجا می ماند« البته این گزارش در جایی دیگر 
و  تمایل بخش خصوصی کرده  به عدم  اشاره 
آورده است: »لزوما برای همه امور تصدی گری، 
تمایل و پذیرش از سوی بخش خصوصی برای 
است که  حالی  در  این  ندارد.  وجود  مشارکت، 
دولت نیز ممكن است از تخصص و توانایی های 
مورد نیاز برای انجام این امور برخوردار نباشد. در 
این حالت، تنها گزینه مناسب، استفاده از ظرفیت 
یک شرکت تخصصی گردشگری خواهد بود«

ابهامات موجود در تعاریف ارائه شده برای این 
واگذاری ها موجب بروز تخلفاتی در این زمینه 
در محافل  آنها  به  مربوط  اخبار  است که  شده 
رسمی و غیررسمی شنیده می شود. در بخشی از 
گزارش مرکز پژوهش ها در رابطه با یان موضوع 
آمده است: »هنوز واگذاری امور تصدی گری در 
حوزه گردشگری به مرحله اجرایی نرسیده است. 
مقررات  و  قوانین  اگرچه  است که  این  علت 
و  قوانین  برخی  و  کالن  سطح  در  متعددی 
مقررات خاص گردشگری در خصوص موضوع 
حاضر، موجود است اما کلی بودن این قوانین و 
مقررات در سطح کالن تکافوی پیچیدگی حوزه 
گردشگری را نمی دهد. قوانین و مقررات مختص 
برای  کافی  رهنمون های  هم  گردشگری  به 
پیاده سازی اینگونه واگذاری ها را فراهم نمی آورد. 
مصوبه ای قابل استناد برای انواع امور تصدی گری 
در حوزه گردشگری کشور، وجود ندارد و مشخص 
نیست که دقیقا در حوزه گردشگری کدام امور 
ماهیت حاکمیتی و کدام ماهیت تصدی گری 
دارند. درخصوص سازوکار واگذاری ها در این حوزه 
نیز ابهام وجود دارد؛ در یك قانون به واگذاری امور 
تصدی گری گردشگری به شرکت مادر تخصصی 
و در قانونی دیگر واگذاری به تشكل های حرفه ای 
گردشگری، اشاره شده است. از این رو پیشنهاد 
»آیین نامه  تدوین  به  وزارتخانه  تا  می شود 
واگذاری امور تصدی گری در حوزه گردشگری« 
آیین نامه در هیئت  این  به تصویب رساندن  و 
وزیران مبادرت ورزد. در این میان، ایجاد »الزام 
این  در  زمانی«  »چارچوب  تعیین  و  قانونی« 
فرایندها  روشنگری  ساختارمندی،  خصوص، 
و پیگیری واگذاری ها را در پی خواهد داشت. 
برای طرح این موضوع می توان از ظرفیت های 
قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه یا قانون 
شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نیز بهره برد« این گزارش تاکید 
دارد که در آیین نامه مورد اشاره باید به سه مورد 
واگذاری ها  ویژه صورت گیرد: »مصادیق  توجه 
مشخص شود. در شناسایی این مصادیق، باید 
اموری مورد توجه باشد که دولت نمی تواند آنها 
را برعهده بگیرد یا باید از منظر قانونی آن امور 
از  را واگذار کند. در حال حاضر، بیشتر دولت 
آنجایی به بخش خصوصی در زمینه گردشگری، 
اقبال می آورد که نمی تواند امور را به تنهایی مورد 
پیگیری قرار دهد. درحالی که اموری که باید به 
به وضوح مشخص  واگذار شود،  قانونی  لحاظ 
نیست. دوم اینکه چگونگی واگذاری ها در تناسب 
با هر یک از مصادیق واگذاری، تعیین شود. به 
شناسایی  مصادیق  ماهیت  براساس  عبارتی، 
شده به عنوان امور تصدی گری، می توان شكل 
واگذاری را تعیین کرد. در این میان، استفاده 
ممكن  همزمان  صورت  به  سازوکار  چندین  از 
سازوکار  که  است  این  مورد  سومین  است. 
ستاد یا کارگروه های واگذاری امور تصدی گری 
موضوع  شود«  شفاف سازی  گردشگری 
تصدی گری دولت در بخش گردشگری بیشتر 
از آنچه مدیران به آن می پردازند در این بخش 
ایجاد چالش های جدی شده است.  به  منجر 
واگذاری برخی امور در چارچوب قانون به بخش 
خصوصی که هم سرمایه الزم برای فعالیت را دارد 
و هم انگیزه اقتصادی کافی برای تالش بیشتر 
در این بخش را، می تواند موجب بهبود وضعیت 
گردشگری آسیب دیده کشور در روزهای پیش رو 
باشد. مشروط بر که این واگذاری ها به شیوه ای 
ساختاری  فساد  با گسترش  نشود که  انجام 
در این بخش، مسائل و معضالت جدیدی در 

بخش گردشگری ایجاد کند.

ایران  اینکه  به  اشاره  با  جهاد کشاورزی  وزیر 
بیش از ۵۰ درصد محصول کشاورزی از برزیل 
این  به  ما  صادرات  عمده  می کند، گفت:  وارد 
محصول  آن  درصد   ۲ تنها  و  اوره  کود  کشور 
جواد  سید  مهر،  به گزارش  است.  کشاورزی 
توسعه  مشترک  نشست  در  ساداتی نژاد 
همکاری های کشاورزی بین جمهوری اسالمی 
به  اشاره  با  برزیل  فدراتیو  جمهوری  و  ایران 
لزوم افزایش مبادالت تجاری در حوزه غذا و 
برزیل گفت:  ایران و  بین دو کشور  کشاورزی 
صادرات محصوالت کشاورزی ما طی سال های 
می توانیم  و  داشته  چشمگیری  رشد  اخیر 
را  برزیل  و  ایران  دو کشور  بین  تهاتر  قابلیت 

کنیم. ایجاد 
ساداتی نژاد با اشاره به سفر هیئت تجاری برزیل 
این  اسبق کشاورزی  وزیر  همراه  به  ایران  به 
کشور، خطاب به وزیر کشاورزی فعلی برزیل 
محصوالت  واردات  برای  برزیل  تعرفه  گفت: 
کشاورزی از ایران ۱۲۰ درصد است، درحالی که 
از  واردات محصوالت  برای  ما  تعرفه در کشور 
برزیل تنها ۴ درصد است و این نشان می دهد 

که باید بین طرفین تناسب ایجاد شود. باید 
پایه گذاری  دو کشور  بین  را  ترجیحی  تجارت 

کنیم.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه ایران قطب تولید 
کود اوره است، گفت: با توجه به نیاز برزیل به 
کود اوره و همچنین تولید کافی نهاده های دامی 
در کشور شما، می توانیم به راحتی این دو کاال را 
با یکدیگر تهاتر کنیم. عالوه بر این، درباره پنبه 
این امکان وجود دارد که پنبه برزیل را با اوره 

ایران تهاتر کنیم.
 ۱۰۰ واردات  به  اشاره  با  جهاد کشاورزی  وزیر 
میلیون دالری سیر، واردات ۹۰ میلیون دالری 
خشکبار  واردات  همچنین  و  درختی  سیب 
این  تولید  افزود:  سال  در  برزیل  توسط 
و  است  کافی  اندازه  به  ایران  در  محصوالت 
برزیل می تواند نیاز خود را از محصوالت ایرانی 
تامین کند. ما ساالنه حدود ۶۰۰ هزار تن کود 
اوره به برزیل صادر می کنیم که در قالب تهاتر 
تن  میلیون  دو  حدود  به  می تواند  رقم  این 

کند. پیدا  افزایش 
حمایت های  خواستار  ادامه  در  ساداتی نژاد 

ایرانی حاضر  از شرکت های  قانونی  و  حقوقی 
به  این مسئله  عنوان کرد که  و  برزیل شد  در 
صدق  فراسرزمینی  فعاالن کشت  درباره  ویژه 
می کند. وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد: خط 
ویژه صادراتی خشکبار به ویژه پسته و همچنین 
زعفران بین دو کشور ایران و برزیل راه اندازی 
شود. بنده معتقدم که اگر مردم برزیل سیب 
درختی، خرما، کشمش، سیر، زعفران، پسته، 
کیوی و انار ایران را مصرف کنند، هرگز محصول 
این  در  خورد.  نخواهند  را  دیگری  هیچ کشور 
که  است  آن  دارد،  وجود  که  اشکالی  میان 
در  برزیل  بزرگ  تجاری  شریک  سومین  ما 
خاورمیانه هستیم اما تراز تجاری بین دو کشور 

ندارد.  توازن 
وزیر کشاورزی برزیل در این نشست با اشاره 
و  ایران  بین  روابط  از  جدیدی  فصل  آغاز  به 
این کشور گفت: تبادالت تجاری دو کشور در 
کند.  پیدا  افزایش  می تواند  کشاورزی  حوزه 
به گزارش مهر، ترزا کریستینا وزیر کشاورزی 
برزیل در نشست مشترک توسعه همکاری های 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  کشاورزی 

در  اینکه  به  اشاره  با  برزیل  فدراتیو  جمهوری 
مقطع فعلی فصل جدیدی از روابط بین ایران 
و برزیل شکل گرفته است، گفت: این مسئله 
می تواند منجر به افزایش صادرات محصوالت 
افزایش  به  همچنین  شود.  برزیل  به  ایران 
سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی بین دو کشور 
امیدوار هستیم. وزیر کشاورزی برزیل پیشنهاد 
برای  وزارتخانه  دو  بین  مشورتی  کمیته  داد: 
فعال  کشاورزی  حوزه  در  فعالیت ها  افزایش 
تعامالت  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  او  شود. 
دو کشور  بین  بروکراسی ها  به کاهش  منجر 
می شود، تصریح کرد: روابط کشاورزی ایران و 
برزیل هیچگاه بسته به ارتباطات سیاسی نبوده 
و االن نیز در نقطه ای قرار داریم که می توانیم 
این زمینه داشته  ایران در  با  مشارکتی جدی 
این  کشاورزی  حوزه  در  خصوص  به  باشیم، 

باشد. پررنگ تر  می تواند  اتفاق 
کریستینا با اشاره به اینکه ایران در سال های 
قوی  بسیار  تولیدات کشاورزی  حوزه  در  اخیر 
سال   ۵۰ در  نیز  برزیل  گفت:  است،  شده 
بزرگترین  از  یکی  به  که  کرده  تالش  اخیر 
جهان  در  کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان 

شود. تبدیل 
حضور  به  اشاره  با  برزیل  کشاورزی  وزیر 
در  فعال  مختلف  اتحادیه های  و  انجمن ها 
ایران  در  پنبه  و  سویا  دامی،  پروتئین  زمینه 

گفت: این اتحادیه ها و انجمن ها در این سفر 
نمایندگان  همچنین  کردند.  همراهی  را  بنده 
بانک های برزیل نیز اینجا حضور دارند که این 
مسئله نشان دهنده عالقه مندی آنها به توسعه 
به  پاسخ  در  است. کریستینا  ایران  با  روابط 
درخواست های وزیر جهاد کشاورزی ایران مبنی 
بر افزایش صادرات محصوالت باغبانی به برزیل 
گفت: بنده همه این موارد را یادداشت کرده ام 
و در بازگشت به برزیل آنها را بررسی می کنم و 

داد. به شما خواهم  را  جوابشان 
خود  سفر  به  اشاره  با  برزیل  کشاورزی  وزیر 
زیتون  روغن  محصول  تصریح کرد:  شیراز  به 
به  می تواند  ایران  است که  کاالهایی  از  یکی 
برزیل صادر کند و بنده در شیراز فرآورده های 
مختلفی را دیدم که از زیتون استحصال شده 
بود و می توانم بگویم که برای این محصوالت 
با  او  دارد.  وجود  خوبی  بسیار  بازار  برزیل  در 
به درخواست دیگر وزیر جهاد کشاورزی  اشاره 
ایران درباره کاهش تعرفه صادرات محصوالت 
این  اظهارداشت:  برزیل  به  ایرانی  کشاورزی 
منتقل  برزیل  اقتصاد  وزیر  به  را حتمًا  مسئله 
تعاملی  واردات  و  صادرات  که  چرا  می کنم، 
تناسب وجود  آنها  بین  باید  است که  دوطرفه 

باشد. داشته 
در پایان این نشست دو کشور بیانیه مشترک 

همکاری امضا کردند.

در نشست وزرای کشاورزی ایران و برزیل مطرح شد

توافق ایران و برزیل برای افزایش تجارت در حوزه کشاورزی

کشاورزی

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درست در زمانی تصویب شد که بسیاری از صاحب نظران تاکید بر بزرگ 
نشدن دولت داشتند و معتقد بودند ساختار سازمان میراث فرهنگی به گونه ای دیگر باید تغییر کند. البی گری ها اما باالخره به نتیجه رسید و 
وزارتخانه ای جدید به ساختار دولت اضافه شد تا تشکیالت سازمانی عریض و طویلی با حوزه مسئولیت گسترده به سیستم اجرایی کشور اضافه 
شود. هر چند این ساختار پیش تر در سطح معاونت ریاست جمهوری فعالیت داشت، اما اختیارات اجرایی چندانی نداشت و به گفته مدیران 
آن بیشتر نقش ستادی داشت. به هر روی با شکل گیری این وزارتخانه حوزه اختیارات اجرایی دولت در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیشتر شد. موضوعی که به ویژه در بخش گردشگری زمینه ساز مسائل و مشکالتی شده است. اما دولت نه قادر به انجام وظایف 
خود است و نه حاضر به واگذاری برخی امور به تشکل ها و بخش خصوصی، با اینکه چند روز پیش همایشی با عنوان » همایش تفویض اختیار 
به مدیران استانی« در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد تا برخی امور ستادی وزارتخانه به مدیران استانی تفویض شود، اما اگر این وزارتخانه 
بخواهد پا را فراتر نهاده و امور تصدی گری خود را واگذار کند، با چالش ها و ابهاماتی در قوانین موجود روبه رو خواهد بود. قوانینی که در بخش 

گردشگری از شفافیت الزم برای تعیین حد و مرز امور حاکمیتی و امور مربوط به تصدی دولت در آنها برخوردار نیست. 

مصوبه  قابل استناد برای انواع 
امور تصدی گری در حوزه 

گردشگری کشور، وجود ندارد 
و مشخص نیست که دقیقا 

در حوزه گردشگری کدام امور 
ماهیت حاکمیتی و کدام 
ماهیت تصدی گری دارند

قوانین و مقررات متعددی در 
سطح کالن و برخی قوانین و 
مقررات خاص گردشگری در 
خصوص واگذاری امور، وجود 

دارد اما کلی بودن این قوانین و 
مقررات در سطح کالن تکافوی 

پیچیدگی حوزه گردشگری را 
نمی دهد

اشکالی که وجود دارد، آن 
است که ما سومین شریک 

تجاری بزرگ برزیل در 
خاورمیانه هستیم اما تراز 

تجاری بین دو کشور توازن 
ندارد
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توسعه شهری،  میان طرح های گوناگون  در 
و  کودک«  دوستدار  »شهرهای  تحقق  طرح 
مهم ترین  جمله  از  آن  با  مرتبط  پروژه های 
کودک«  دوستدار  »شهر  طرح هاست.  این 
اساسی  نیازهای  آن  در  که  است  شهری 
آینده  تضمین کنندگان  به عنوان  کودکان 
ویژگی های  و  گرفته  قرار  اولویت  در  جامعه 
اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، معماری 
و شهرسازی آن بایستی منطبق و همسو با 
این نیازها باشد و حقوق آنها در سیاست ها، 
این  به  شود.  لحاظ  برنامه ها  و  قوانین 
ترتیب باید عنوان کرد که چارچوب و اساس 
بهبود  پایه  بر  کودک،  دوستدار  جامعه  یک 
کودکان  برای  مساعد  فضاهای  و  محیط ها 
شکل  آنها  حقوق  شناختن  رسمیت  به  و 

می گیرد.
پس از گذشت سال ها از آغاز طرح شهرهای 
دوستدار کودک در سطوح بین المللی، کشور 
طرح  این  به  اخیر  سال های  در  نیز  ایران 
پیوسته و اقدام به تهیه مصوبه ای پیرامون 
دوستدار  شهرهای  عام  ضوابط  و  الزامات 
کودک کرده و آیین نامه اجرایی آن را نیز به 
سازمان های ذی ربط و دستگاه های اجرایی 
اساس،  این  بر  است.  کرده  ابالغ  مرتبط 
کشور  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
ایجاد تغییرات الزم در شهرها را پیش بینی 
شوراهای  و  شهرداری ها  به  را  آن  و  کرده 
اسالمی شهرها منتقل کرده است. شوراها نیز 
موارد  نظر گرفتن خصوصیات شهرها،  در  با 
منطبق با این طرح را در دستور کار مدیران 

موظف  مربوطه  مدیران  و  داده  قرار  شهری 
یکپارچه  برنامه های  اجرای  و  تدوین  به 
با  اما  شده اند.  کودک  دوستدار  شهر  تحقق 
طرح  این  برخورداری  وجود  با  و  حال  این 
تاکیدکننده  مصوبات  و  قانونی  پشتوانه  از 
پروژه های  و  برنامه ها  الزم،  حمایت کننده  و 
مرتبط با آن از روند اجرایی مناسب و قابل 
قبولی برخوردار نبوده و اقدامات عملی جدی 
در این خصوص صورت نگرفته و شکلی از 
تعلل و فرصت سوزی در میان دستگاه ها و 
به  مذکور  طرح  اجرایی  متولیان  و  مدیران 

می خورد. چشم 
اجرای  شد،  اشاره  ابتدا  در  که  همانطور 
طرح ها و پروژه های توسعه شهری در کشور 
آسیب هایی  و  مشکالت  موانع،  با  غالبًا  ما 
همراه است. درواقع، ضعف در تحقق پذیری 
این گونه طرح ها که نقش مدیریت شهری و 
کارشناسان مربوطه در آن قابل چشم پوشی 
نیست، به نوعی پاشنه آشیل آنها محسوب 
می رسد که  نظر  به  میان،  این  در  می شود. 
روند اجرایی طرح تحقق شهرهای دوستدار 
در  بازدارنده  عوامل  این  گزند  از  نیز  کودک 
و  سردرگمی  دچار  نوعی  به  و  نبوده  امان 
به  آسیب شناسانه  نگاهی  است.  بالتکلیفی 
این موضوع نشان می دهد که گاهی اوقات 
طوالنی شدن فرایند بررسی و تصویب طرح و 
ابالغ آن به دستگاه های اجرایی و پیامدهای 
ناشی از آن، فرسودگی محتوای مستندات و 
برنامه های طرح را به دنبال داشته و طرح 
را از وضعیت بهه هنگام و منطبق با نیازهای 

روز خارج می سازد. ضمن آنکه تعدد نهادها 
و سازمان های دخیل در امر تصمیم گیری و 
پیشبرد طرح، تفاوت در اهداف و نوع رویکرد 
هر کدام از این دستگاه ها و عدم هماهنگی 
و  ارتباط  عدم  کلی  به طور  و  آنها  میان  الزم 
هماهنگی بین فرآیند تهیه و تصویب طرح 
با فرایند اجرای آن، عامل بازدارنده دیگری 

در اجرایی شدن طرح است. 
این زمینه  مساله بسیار مهم دیگری که در 
مطرح بوده و جای بحث و بررسی بیشتری 
نیز دارد، برخورداری طرح از پشتوانه قانونی 
نگاه کالن،  همچنین  و  اجرایی  مصوبات  و 
هدف دار و بلند مدت مدیریت شهری در این 

حیطه است. باید عنوان کرد که طرح تحقق 
شهرهای دوستدار کودک با وجود اینکه کم 
و بیش از قوانین، مصوبات و آیین نامه های 
عدم  اما  است،  برخوردار  مناسبی  اجرایی 
آشنایی مسئوالن و مدیران شهری با جایگاه 
و کارکرد شهرهای دوستدار کودک و حقوق 
و ضوابط مربوط به آن، یکی از مهم ترین و 
برجسته ترین عوامل بازدارنده اجرای صحیح 
برنامه های  و  می باشد  طرح  این  به موقع  و 
تدوین شده را با فقدان ضمانت اجرایی الزم 

می سازد. روبه رو 
در  زمانی کوتاه  فاصله  با  و  تغییرات سریع 
سطوح مدیران میانی و کارشناسان مربوطه 
نیز باعث شده است تا مدیران شهری نگاه 
کوتاه مدت و زود بازده به طرح ها و برنامه ها 
و  اهداف کالن  از  فاصله گرفتن  با  و  داشته 
پاسخ های  و  نتایج  دنبال  به  اصلی، همواره 
نظر  به  چنین  متاسفانه  باشند.  کوتاه مدت 
سایر  و  کودک  دوستدار  شهر  که  می آید 
مشابه،  کارکردهای  با  بلندمدت  طرح های 
الویت مدیران شهری نیست و دست اندرکاران 
این حیطه، بیشتر در اندیشه طرح های زود 
بازده می باشند؛ در صورتی که برای مسئوالن 
و مدیران شهری، بین برنامه ها و طرح های 
توجه  با  و کوتاه مدت  میان مدت  بلندمدت، 
به کارکرد و ماهیت آنها نباید تفاوتی وجود 
سطوح  در  مدیران  تمامی  و  باشد  داشته 
مختلف مدیریتی بایستی به این طرح ها با 
توجه به مزایای آنها به شکلی یکسان نگاه 

کرده و توجه الزم را مبذول دارند.
مسیر  در  پروژه ها  مهم ترین  از  یکی  شاید 
طرح  کودک،  دوستدار  شهرهای  تحقق 
هدف  با  کودک«  و  مادر  »اتاق های  ایجاد 
با  آرامش دهنده  و  امن  فضایی  تامین 
برخورداری از امکانات مناسب در محیط های 
کودکان  و  مادران  برای  شهری  عمومی 
الزم  رسیدگی های  سایر  و  شیردهی  جهت 
که  طرح  این  باشد.  کودکان  و  نوزادان  به 
شهر  درباره  تفکر  نوع  تغییر  نتایج  از  یکی 
قوانین  از  است،  آن  اجتماعی  مناسبات  و 
الزم االجرا، مصوبات و آیین نامه های اجرایی 
و  بوده  برخوردار  قدرتمندی  حمایت کننده 
تاکنون نیز اقدامات مناسبی در جهت ایجاد 
و گسترش آنها انجام شده است. اما با این 
طرح ها  دیگر  مانند  نیز  مذکور  طرح  وجود، 
کودک  دوستدار  شهر  اجرایی  برنامه های  و 
و  اجرا  زمینه  در  مشکالتی  و  چالش ها  با 
این  مهم ترین  از  است.  مواجه  بهره برداری 
متولیان  ناآشنایی  به   می توان  چالش ها 
ناهماهنگی  جایگاه طرح،   و  قوانین  با  امر 
میان دستگاه های ذی ربط، عدم برخورداری 
امکانات کافی، ضعف مشارکت  و  بودجه  از 
ارتباط و تعامل  حوزه های تخصصی و عدم 
اجرای  و همچنین  با بخش خصوصی  الزم 

غیر استاندارد پروژه ها اشاره کرد که به سایر 
طرح های مرتبط با شهر دوستدار کودک نیز 
قابل تعمیم بوده و در روند اجرایی آنها کم و 

می شود. دیده  بیش 

با نگاهی اجمالی به این چالش ها و ضعف ها، 
نقش و وظیفه مدیریت شهری و کارشناسان 
مشکالت  و  موانع  رفع  جهت  در  مربوطه 
می شود.  نمایان  پیش  از  بیش  شده  یاد 
منطبق  برنامه ریزی  و  کودکان  نیازسنجی 
و  طرح  بومی سازی  جامعه،  افراد  نیاز  با 
بکارگیری دانش بومی در فرایند برنامه ریزی 
و اجرا، آشنایی مدیران با مفاهیم، کارکردها 
و جایگاه شهر دوستدار کودک و پروژه های 
تعامل  ایجاد  در جهت  آن، تالش  با  مرتبط 
ترغیب  و  دولتی  و  خصوصی  بخش  میان 
زمینه  این  در  همکاری  به  بخش خصوصی 
نهادها  میان  کامل  هماهنگی  همچنین  و 
جمله  از  شهری،  مدیریت  با  دستگاه ها  و 
اقدامات ضروری و تاثیرگذاری است که باید 
فضاهای  با  شهری  از  برخورداری  زمینه  در 

ویژه کودکان صورت گیرد. مناسب  و  امن 
در  امروزه  که  کرد  عنوان  چنین  می توان 
مقطعی قرار داریم که به نظر می رسد با کنترل 
بیماری همه گیر کرونا و بازگشت به شرایط 
بازآفرینی  نوعی  نیازمند  جامعه،  در  ثبات 
شهری و جلوگیری از ایجاد فضای سرخورده 
اجتماعی  مختلف  سطوح  در  ناامیدانه  و 
شهرهای  تحقق  اینکه  به  توجه  با  هستیم. 
دوستدار کودک و اجرایی شدن آنها در جهت 
نیازمند  شهرها  عمومی  فضاهای  احیای 
اصالح و تغییر رویکرد مدیران شهری است، 
بازنگری، آسیب شناسی و اجرای این طرح 
و سایر طرح ها و برنامه های توسعه شهری 
از مهم ترین اقداماتی است که بایستی مورد 
و  برنامه ریزی  تصمیم گیری،  نظام  توجه 

گیرد. قرار  شهری  مدیریت 

تهران  شهر  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
در  اخیر  آتش سوزی های  به  اشاره  با 
برای  پیشنهاداتی  تهران،  بزرگ  بازار 
گزارش  به  داد.   ارائه  بازار  کردن  ایمن 
حاجی علی اکبری  کاوه  پیام ما،  روزنامه 
برق  کابل کشی  سیستم  اینکه  بیان  با 
مغازه های  و  سراها  اصلی،  راسته های  در 
بازار بزرگ تهران فاقد استانداردهای الزم 
آمپر  از  بیش  تولیدی ها،  اکثر  و  هستند 
استفاده  برق  کنتورهای  از  شده  تعریف 
برق  می کنند، گفت: ساماندهی کابل های 
از  تهران  بزرگ  بازار  اصلی  راسته های  در 
سوی شرکت توزیع نیروی برق می تواند 
مشارکت  جلب  و  اعتمادسازی  باعث 
برق داخل  برای اصالح سیم کشی  کسبه 
شخصی  تجاری  واحدهای  و  حجره ها 

شود.
تهران  شهر  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
موقعیت  پایش  اهمیت  بر  تاکید  ضمن 
غذای  تهیه  مراکز  و  رستوران ها  استقرار 
خارج  ضرورت  و  سیستم گازکشی  فاقد 
از محدوده های پرخطر مانند  کردن آن ها 
همجواری با تولیدی ها و مغازه های کیف 
در  پوشاک  و  آرایشی  لوازم  کفش،  و 
نبود سیستم گازکشی  بازار، تصریح کرد: 

در  متعدد  رستوران های  شدن  مستقر  و 
نقاط مختلف بازار با منابع حجیم تامین 
گاز و کپسول های بزرگ مقیاس، یکی از 
مهم ترین تهدیدهای ایمنی بازار محسوب 
می شود؛ به طور مثال یکی از رستوران های 
دلیل  به  بازار  محدوده  در  واقع  معروف 
از  گاز کشی،  سیستم  از  بهره مندی  عدم 
منبع گاز ۳۰ تنی برای تهیه غذا استفاده 

می کند.
تیمچه  در  اخیر  آتش سوزی  به  او 
دپوی  کرد:  اشاره  نیز  حاجب الدوله 
فوقانی  طبقات  در  اشتعال  قابل  کاالهای 
در  حجره ها،  و  سراها  زیرزمین  یا  و 
بندی های  بسته  دلیل  به  و  مواقع حریق 
مقوایی، باعث گسترش آتش می شود، در 
صورتی که انبار مربوط به لوازم آرایشی و 
بهداشتی و سایر مواد اشتعال پذیر باشد، 
آتش می شود.  و هدایت  باعث گسترش 
و  آرایشی  لوازم  دپوی  اخیر،  نمونه  در 
بهداشتی در مغازه همجوار یک مرکز تهیه 
باعث شدت  تیمچه حاجب الدوله  در  غذا 

شد. آتش سوزی  در  حریق  گرفتن 
پایش  و  کنترل  کرد:  عنوان  علی اکبری 
ضوابط  ارائه  و  مداوم  صورت  به  انبارها 
استقرار انبارها، می تواند اقدام مؤثری در 

راستای ایمن سازی و پیشگیری از حریق 
باشد. تهران  بزرگ  بازار  در 

بین  اختالف  وجود  گفت:  ادامه  در  او 
مواقعی  در  مستاجران  و  داران  سرقفلی 
و  اساسی  تعمیرات  به  نیاز  ملک  که 
اقدام  هرگونه  از  مانع  دارد،  غیراساسی 
برای  شهرداری  چرا که  می شود؛  عمرانی 
رضایت  درخواست  تعمیرات  مجوز  ارائه 
می کند  را  مالک  محضری  و  کتبی 
تعمیرات  به  رضایت  مالک  معمواًل  و 

 . هد نمی د
تهران،  شهر  نوسازی  سازمان  مدیرعامل 
یکی از دالیل کند شدن روند امدادرسانی 
ناپایدار  بافت های  در  بحرانی  شرایط  در 
بزرگ  بازار  بافت  همانند  نفوذناپذیری  و 
مسیرهای  در  کاالها  معبر  سد  را  تهران 
دسترسی تیم امدادرسانی و عبور و مرور 
مواقع  در  بار  حامل  دستی  چرخ های 
پیشنهاد  پایان  در  او  کرد.  عنوان  بحران 
منظور  به  بازار  ایمنی  ویژه  داد کمیسیون 
راهبری و رصد دائم اقدامات ایمن سازی 
دستگاه های  حضور  با  تهران  بازار  در 
تا  شود  تشکیل  سریع تر  چه  هر  ذی ربط 
این  از  ناگواری  اتفاقات  شاهد  آینده  در 

نباشیم. دست 

ناآشناییمدیرانشهریباجایگاهشهرهایدوستدارکودک
اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری با آسیب  همراه است

پیشنهادات شهرداری برای ارتقای ایمنی
 بازار بزرگ تهران

شهردار تبریز برکنار شد 
تبریز، »عباس  اعضای شورای شهر  رای  با 
از کار برکنار شد. رنجبر«، شهردار تبریز دیروز 

به گزارش ایرنا، در جلسه فوق العاده دیروز 
به استیضاح شهردار  شورای شهر تبریز که 
اختصاص داشت، از مجموع ۱۳ عضو شورا 
مثبت  رای  استیضاح  این  به  نفر   ۹ تعداد 
دادند تا شهردار این کالنشهر تنها پس از ۱۷۰ 

روز از سمت خود کنار برود.
در جلسه دیروز شورای شهر تبریز، روح هللا 
رشیدی، احد صادقی، محمدحسن اسوتچی 
و غالمرضا احمدی به استیضاح و برکناری 
تبریز، رای مخالف و ۹ عضو دیگر  شهردار 

رای موافق دادند.
بهمن   ۲۴ تبریز  شهردار  استیضاح  نامه 
شورای  اعضای  از  نفر   ۹ امضای  با  امسال 
اسالمی شهر تبریز توسط هیات رئیسه اعالم 
وصول شد و بدون برگزاری جلسه پرسش 
از شهردار، بالفاصله جلسه استیضاح برگزار 

شد.
در حوزه  راهبردی  برنامه جامع  ارائه  »عدم 
درآمد  ایجاد  و  سرمایه گذاری  گردشگری، 
بسیار  عمرانی  عملکرد  شهری،  پایدار 
ضعیف به طوری که اکثر پروژه های مصوب 
بوده و هیچ تحرکی  راکد و متوقف  بودجه 
نمی شود،  مشاهده  عمرانی  پروژه های  در 
با  ارتباط  در  عمومی  نارضایتی  افزایش 
خدمات شهری و محله ای مانند روشنایی، 
و  معابر  لکه گیری  و  اساسی  آسفالت 
همچنین ترافیک شهری ناشی از پروژه های 
ناتمام، تعطیلی برنامه های فرهنگی، مذهبی 
و تبلیغی و تحقق کمتر از ده در صدی بودجه 
مصوب فرهنگی اجتماعی، افت عملکردی و 
شهرداری  کارکنان  خدمتی  انگیزه  کاهش 
نصب های گسترده  و  عزل  دلیل  به  تبریز 
نبودن  نامناسب مدیریتی و  شورا محور  و 
در  یکجانبه گرایی  و  خودمحوری  شهردار، 
اعالمی  دالیل  جمله  از  شهری«  مدیریت 

بود. تبریز  شهردار  استیضاح 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  تبریز  شهردار 
هیچ اعتراضی به استیضاح خود ندارد، گفت: 
اعتقاد دارم به هر شکل ممکن می خواهیم 
نتیجه بگیریم و اینکه یکی از اعضای شورا  
به  را  می گوید بررسی عملکرد شهرداری ما 
این نتیجه رساند، سوال این است که پس 
چرا در شهریور ماه این پرونده سازی ها نبود؟ 
رنجبر ادامه داد: من ۳۰ سال است در شهر 
خدمت کرده ام با فساد و زیاده خواهی مقابله 
کرده ام؛ افرادی  که علیه من پرونده سازی 
می کردند به خوبی می دانستند چه کسی به 

شهرداری می آید.
او با بیان اینکه در این مدت در مقابل زیاده 
اضافه  است،  ایستاده  پول ها  و  خواهی ها 
قبلی که که  شوراهای  به  رحمت   ۱۰۰ کرد: 
در  می کردند  اعالم  و  می آوردند  را  افرادی 
جایی مشغول شوند، اما اعضای این شورا 

می خواهند. مدیرعامل  من  از 
عمرانی  پروژه های  درباره  داد:  ادامه  رنجبر 
هر  دوم  ماهه  شش  که  کنم  اعالم  باید 
مردم  با  بیایید  نیست،  کاری  فصل  سال 
روراست باشید. او خطاب به رئیس شورای 
که  شما  برگی!  آقای  گفت:  شهر  اسالمی 
دریافت  دفتر   ۲ منطقه  شهرداری  جوار  در 
را  آن  چه کسی  سوی  از  بگویید  کرده اید، 
تحویل گرفتید و اجاره اش چگونه پرداخت 

می کنید؟
برکناری  از  تبریز پس  اعضای شورای شهر 
شهردار این کالن شهر، با هشت رای موافق 
از مجموع ۱۳ رای، مهدی یوسفی را به عنوان 

سرپرست شهرداری انتخاب کردند. 

از ابتدای سال 2020 میالدی و به دنبال شیوع و همه گیری ویروس کرونا، تقریبًا تمامی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف تحت 
تاثیر گسترش این بیماری قرار گرفته و به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمدند و بسیاری از طرح ها و پروژه های گوناگون نیز مسکوت ماند. در این 
میان، طرح های توسعه شهری در کشورهای مختلف که عمومًا با هدف توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجرا می شود نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و روند اجرای آنها تحت تاثیر این شرایط برای مدتی دچار وقفه شد. اما با بهبود تقریبی اوضاع و در پی کنترل بیماری، روند فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف در حال بازگشت به شرایط طبیعی و روزمره خود است. با این حال اما به نظر می رسد که در کشور ما عالوه بر 
مساله گسترش و همه گیری ویروس کرونا، سایر عوامل که بسیاری از آنها در حیطه عوامل مدیریتی هستند، به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و پروسه فعالیت های گوناگون، بخصوص اجرایی شدن طرح ها و پروژه های توسعه شهری در قالب توسعه 

زیرساخت ها و تسهیالت شهری را تحت تاثیر قرار داده و در مسکوت ماندن و ُکند شدن روند اجرایی آنها تاثیر فراوانی دارند.
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شاید یکی از مهم ترین پروژه ها 
در مسیر تحقق شهرهای 

دوستدار کودک، طرح ایجاد 
»اتاق های مادر و کودک« با 
هدف تامین فضایی امن و 

آرامش دهنده با برخورداری از 
امکانات مناسب در محیط های 
عمومی شهری برای مادران و 

کودکان جهت شیردهی و سایر 
رسیدگی های الزم به نوزادان و 

کودکان باشد

| فعال و پژوهشگر حوزه کودک، 
طراح اتاق های مادر و کودک |

| مرجان مرتضوی |

۱- شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید 23400 قالب کفشک ترمز کامپوزیت
2- مبلغ برآورد : 4۱.400.000.000  ریال

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 2.070.000.000 ریال به صورت:                                                                  
الف- ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت راه آهن ج.ا.ا صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه از آخرین 

تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته وبه درخواست کارفرما برای سه ماه دیگر قابل تمدید  باشد. 
ب- اصل فیش واریز نقدی بحساب شماره IR. 2۹0۱0000400۱064006372624  بنام تمرکز وجوه سپرده راه 

آهن  نزد بانک مرکزی با شناسه واریز ۹8428050۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱                                
ج-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

4-مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  قرارداد به مدت 5 ماه بوده و محل تحویل طبق اسناد مناقصه می باشد.
5-مهلت دریافت اسناد مناقصه  : حداکثر تا ساعت ۱4:00 روز  یکشنبه مورخ ۱400/۱2/08
6-مهلت  بارگذاری اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت ۱4:00 روز یکشنبه مورخ ۱400/۱2/22

7-فراخوان مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی 
میگردد..

8- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
۹-ارائه پروانه بهره برداری تولید در زمینه موضوع مناقصه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ارائه گواهی 

صالحیت از نظام فنی و اجرایی راه آهن ج.ا.ا الزامی میباشد.
شایان ذکر است دریافت اسناد صرفًا می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( صورت 

پذیرد.در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره ۱456 )پشتیبانی سامانه ستاد( تماس حاصل نمائید. 

شناسه آگهی : ۱277440 م الف -۱   

ت اول
نوب

ت اول
نوب

اداره کل  راه آهن هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید 23400 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی WWW.setadiran.ir به شرح 
زیراقدام نماید.مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 

دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور انجام می گردد.

بر اساس درخواست کتبی شماره 22/5073   اباد  اختیار  شهرداری 
مورخ ۱400/۱۱/27 واحد امور شهر خود در نظر دارد انجام کلیه امورات 
خدماتی ،پشتیبانی، فنی و اداری خود را شامل : تنظیف معابر، آبیاری 
درختان و نگهداری پارک و فضاهای سبز شهری، جمع آوری وحمل 
زباله های شهروندان از درب منازل تا محل بازیافت )واقع در کیلومتر 
۱0ابتدای جاده کوهپایه( و نگهبانی و پیش خدمتی ساختمان های 
اداری و انجام کلیه اموات غسالخانه و اپراتوری و فروشندگی جایگاه 
CNG واجرائیات ساختمان به مدت ۱2 ماه شمسی از تاریخ )۱40۱/۱/۱ 
لغایت ۱40۱/۱2/2۹( به طور یکجا و به صورت حجمی به شرکت های 
خدماتی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی ازاداره کل تعاون، کار رفاه 
به  )سامانه ستاد(  دولت  تدارکات  از سامانه  بهره گیری  با  اجتماعی 
نشانی www.setadiran.ir  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، 
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه کاری و حسن سابقه 
کاری و بیمه ای دعوت به عمل می اید از تاریخ نشر نوبت اول این 
اگهی )۱400/۱2/۱( حداکثر به مدت یک هفته )هفت روز کاری( جهت 
به شهرداری  از شرایط وجزئیات کار  اطالع  و  مناقصه  اسناد  دریافت 
اختیار اباد )امور مالی/امور قرارداد ها( به ادرس اختیار اباد – خیابان 

امام جمعه مراجعه نمایید.
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایهمراهباارزیابی

کیفی)فشرده(شماره1400-45-8
وزارتراهوشهرسازی

شركتراهآهنجمهوریاسالمیاریان)سهامیخاص(

اداره کل  راه آهن هرمزگان شهرداری اختیار اباد

آگهیمناقصهعمومی

تغییرات سریع و با فاصله 
زمانی کوتاه در سطوح مدیران 
میانی و کارشناسان مربوطه 
نیز باعث شده است تا مدیران 
شهری نگاه کوتاه مدت و زود 
بازده به طرح ها و برنامه ها 
داشته و با فاصله گرفتن از 
اهداف کالن و اصلی، همواره 
به دنبال نتایج و پاسخ های 
کوتاه مدت باشند
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افقی
 ۱ - چو وارونه - شهری در فارس - دفاع 
فوتبال - دختر - طالی قالبی۲ - كمیاب - 
به تملك درآوردن، تصرف كردن۳ - شفاخانه ، 
بیمارستان، شفا جوینده، بهبود خواهنده - تیم 
فوتبالی در یونان - كلمه ای برای تاكید۴ - از 
حروف مقطعه قرآن، سوره بیستم قرآن - 
حرف فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - تهی 
مغز - گرفتار، بندی۵ - پیشوای زرتشتی - 
نوعی انگور - تیزی آرنج۶ - ماشین جنگی - 
سخن بی پرده - كوسه جنوبی - آبکی، لنگ 

میزند۷ - همراه هرج میاید، همنشین هرج 
- چه وقت؟، چه کسی؟ - مشك - فیلمی با 
بازی جانی دپ۸ - رهبر كاتولیك های جهان 
لباس  شمالی،  شهرهای  از   - چسبناک   -
زنان هندی۹ - وقت وهنگام - گل سرخ، 
درخت انگور - مستمری - فرود آمدن۱۰ - 
جفت، زن و شوهر را گویند - یک عامیانه، 
یك خودمانی - پرنده دریاچه، معروف است 
که این پرنده تنها می میرد - گرو گذاشته 
شده۱۱ - پارچه فروش - شالوده و اساس 
- گماشتن۱۲ - همه، آقای آلمانی، همه را 
شامل شود - پسوند شباهت، خمیازه، دهان 

دره - الشه حیوان - ماچ آبدار - گه برعکس، 
گه برعکس، گه برعکس۱۳ - متد بی سر - 
شرم، آزرم - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی 
راه رونده۱۴ - گوسفند - جستجو  - عضو 
كردن، پژوهش - نوعی بست - آسان گرفتن 
کاري را۱۵ - آلوی كوهی - وحشی، حیوان 
وحشی - از دختران حضرت شعیب )ع( - 
کوزه۱۶ - كشوری عربی، كشور مبارك - نامی 
دخترانه، نام گلی - آزاد، از بند رسته - پوست 
نشان،   - نر، کچل  بز  - همگی،  قیمتی۱۷ 

قاعده - بخشش - چرک آلود، حیله گر

عمودی
۱ - سطر نوشته - آخر، قعر - محلی که آب 
رودخانه وارد دریا می شود، مذهب و دین، 
آرواره،  جای ریزش آب - مخفف آتش - 
مرغ   - خودمانی  چند   - جانوردریایی۲ 
 - زدنی  بهم  عدد  مادر،  ورزش   - سعادت 
مادر   - مادر۳  شکم  در  جنین  جای  رحم، 
عرب، عزیز تازی - گوسفند، بع بع آن معروف 
كیسه   - رومی  امپراتوران  عنوان   - است 
وسایل خیاطی۴ - بندر اوكراین - نوعی دسر 
- میانه بدن۵ - برهنه - مكان، مرغ می رود، 
رختخواب - نشانه - گرداگرد لب و دهان۶ - 
عجله، تعجیل، عجله و تعجیل - آكنده، مظهر 
سبكی، پوشش طیور، مملو، انباشته - مسجد 
ها، جمع مسجد۷ - کرانه های آسمان، افقها 
- خوش چهره، قشنگ، جمیل، مقابل زشت 
- یک ششم چیزی۸ - بسیار زیاد، به میزان 
زیر  نفس خسته -  فراوان - سیاهرگ - 
خاك پنهان كردن - پو وارونه۹ - نیمتنه، یار 
شلوار - چكش سنگین - کشیدن، زدنی در 
بازی، کشمکش و نزاع - بجز، مگر، حرف 
جایگاه - سفید   - بی حس۱۰   - استثناء 

حمام  - كیسه كش  پدر۱۱  زینت   - آذری 
- کوهی در کرمانشاه - پدر بزرگ، جد۱۲ - 
درخت انگور - باد سرد - مایه حیات، مایه 
روشنایی، مظهر پاكی - ریختن آب - فرمان 
اتومبیل، نقش هنرپیشه۱۳ - به زور كسی 

اكراه  اختیار،  مقابل  واداشتن،  كاری  به  را 
- بیعانه - عدد کار خراب کن، عددی یک 
رقمی، عدد خیطی۱۴ - كافی، كافی است - 
چوب گازران - از صفات باریتعالی، مسلط، 
 - سوارکاری  صندلی   - مخالف   - قاهر۱۵ 

پول مکزیک۱۶ - برابر ومساوی - فرمانده 
سامورایی ها - گرسنه - كوزه سفالین، ظرف 
شراب۱۷ - عدد قرن - شهر، راهنمای جاده، 
آگاه به امور - اثری از استیون گرین - قفل 

لباس

جدول شماره 2234

تحقیقات  رئیس    / وطن خواهان 
فوالد  شرکت  تولید  فرایندهای 
و  جشنواره  سومین  حاشیه  در  مبارکه 
طراحی  از  ایران  فوالد  ملی  نمایشگاه 
نرخ  با  داغ  فشار  دستگاه  ساخت  و 
مبارکه  فوالد  شرکت  در  ثابت  کرنش 

داد. خبر 
تحقیقات  رئیس  جمشیدیان،  جمشاد 
فوالد  شرکت  تولید  فرایندهای 
و  جشنواره  سومین  حاشیه  در  مبارکه 
ایران در گفت وگو  نمایشگاه ملی فوالد 
دستگاه  کرد:  اظهار  فوالد  خبرنگار  با 
تکنولوژی  با  دستگاهی  داغ،  فشار 
در  بار  اولین  برای  که  است  پیشرفته 
و  دانشمندان  توسط  صنعتی،  مقیاس 
بازطراحی  ایران  در  داخلی  متخصصان 
دستگاه  این  است.  شده  ساخته  و 
در  را  ثابت  کرنش  نرخ  است  قادر 

ثانیه  بر   ۵ تا  ثانیه  بر   ۰.۰۰۱ محدوده 
معروف ترین  کند.  اعمال  نمونه  به 
در  گرم  فشار  دستگاه  سازنده  شرکت 
جهان، شرکت GLEEBLE آمریکاست 
اجازه  فعلی،  تحریم های  به دلیل  و 

نمی شود. داده  ایران  به  آن  فروش 
بومی سازی  راستای  در  کرد:  بیان  او 
این  کشور،  از  ارز  خروج  جلوگیری  و 
باعث صرفه جویی دالری شده  دستگاه 
کشور  از  ارز  خروج  در  آن  از  مهم تر  و 
این  واردات  از  بی نیازی  و  بوده  موثر 

است. شده  حاصل  محصول 
تولید  فرایندهای  تحقیقات  رئیس 
آنجا که  از  مبارکه گفت:  فوالد  شرکت 
تولید  فرایندهای  و  متالورژی  واحد 
برای  فوالد  تولیدکننده  شرکت های 
رفتار  بررسی  به  جدید  مواد  طراحی 
بازگشت  پدیده های  و  کارپذیری 

قبل  مواد  این  استاتیکی  و  دینامیکی 
از نورد گرم نیاز دارند، بنابراین ساخت 
پیچش  به کمک دستگاه  این دستگاه 
داخلی  متخصصان  توسط  قبال  داغ که 
ساخته شده است، گام بلندی به سوی 
شرکت  استراتژیک  اهداف  تحقق 
تولید  و  طراحی  زمینه  در  مبارکه  فوالد 

است. جدید  محصوالت 
توانایی های  کرد:  تصریح  جمشیدیان 
می تواند  که  دستگاه  این  دیگر 
دانشگاه،  اساتید  استفاده  مورد 
کشور  سراسر  محققان  و  دانشجویان 
سیکل  طراحی  از  عبارت اند  گیرد  قرار 
نورد گرم و فورج  ترمومکانیکال فرآیند 
ورق و مقاطع، تعیین ظرفیت مورد نیاز 
بهینه سازی خط  نورد،  غلتک های  برای 
زمان  موردنیاز،  نیروی  نورد گرم شامل 
ساختارهای  بهینه سازی  بین پاسی، 

تولیدی،  محصوالت  در  متالورژیکی 
از  وسیعی  گستره  مطالعه  امکان 
نظیر  باال  دما  آلیاژهای  شامل  آلیاژها 
سوپرآلیاژها و فوالدهای نسوز، قابلیت 
پارامترهای  از  وسیعی  محدوده  ایجاد 
و  کرنش  نرخ  دما،  شامل  فرایندی 
تست  انجام  امکان  اعمالی،  تنش 
تشخیص  جهت  دیالتومتری  مشابه 
طراحی  امکان  استحاله،  دمای 
این  افزود:  او  کارپذیر.  آلیاژهای 
است  طراحی شده  به گونه ای  دستگاه 
مقاومتی  به صورت  می تواند  نمونه  که 
گرم  برای  کوره ای  چون  و  شود  گرم 
کردن نمونه در نظر گرفته نشده است، 
خطای  و  فک ها  بودن  طوالنی  مشکل 
وجود  بلند  فک های  از  ناشی  آزمایش 
یک  به  مجهز  دستگاه  این  ندارد. 
توانایی  که  است  خنک کننده  سیستم 

محیط های  در  فوالد  سریع  سرمایش 
هوا، مخلوط آب وهوا و آب را دارد. لذا 
فرایندهای  شبیه سازی  و  طراحی  با 
می توان  داغ،  نورد  ترمومکانیکال 
و  طراحی  در  دیگری  انقالب  ادعا کرد 
توسعه فوالدهای نوین در شرکت فوالد 
مبارکه رخ داده است. رئیس تحقیقات 
مبارکه  فوالد  شرکت  تولید  فرایندهای 
مالی  حمایت  با  دستگاه  این  گفت: 
دانشگاه  توسط  و  مبارکه  فوالد  شرکت 
ساخته  و  طراحی  اصفهان  صنعتی 
طرقی نژاد،  محمدرضا  است.  شده 
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو 
صنعتی  دانشگاه  فوالد  پژوهشکده 
فوالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اصفهان، 
فوالد  پژوهشکده  تاکنون  کرد:  اظهار 
مبارکه  فوالد  شرکت  برای  دستگاه  دو 
دستگاه  یکی  است.  ساخته  و  طراحی 
پیش  سال  دو  است که  پیچش گرم 
دیگری  و  شد  مبارکه  فوالد  تحویل 
آخر  مراحل  در  داغ که  فشار  دستگاه 

به  آینده  ماه  دو  طی  و  است  ساخت 
می شود.  داده  تحویل  شرکت  این 

قابلیت های  دستگاه  دو  هر  افزود:  او 
عملکردی  نظر  از  تقریبا  و  دارد  خاصی 
که  آمریکاست  گریبل  دستگاه  مشابه 
نمونه آن در ایران وجود ندارد. کار این 
نورد گرم  خط  شبیه سازی  دستگاه  دو 
است و با مقدار مواد کمی نیرو، سرعت 
شبیه سازی  را  شکل  تغییر  دمای  و 
به  را  آزمایش  نتیجه  و سپس  می کند 
خط نورد منتقل می کند که برای تولید 
است.  الزامی  جدید  فوالدی  آلیاژهای 
عملکردی  دستگاه  دو  این  به عالوه 

دارند. یکدیگر  مکمل 
عضو پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی 
که  فوالدی  هر  برای  کرد:  خاطرنشان 
عامل  چند  باید  شود  تولید  می خواهد 
رافینگ،  یا  نورد  میزان  شود؛  بررسی 
در  نورد  میزان  و  فینیشینگ  دمای 
ابتدای  در  دستگاه  این  و  فینیشینگ 
می کند. شبیه سازی  را  موارد  این  کار 

طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در شركت فوالد مباركه

مدیریت  و  پیش بینی  اداره  رئیس 
سیستان وبلوچستان   هواشناسی  بحران 
این  زرد  به صدور هشدار سطح  اشاره  با 
روزهای  باد شدید  اداره کل گفت: وزش 
دربرخواهد  را  استان  سه شنبه  و  دوشنبه 
مالشاهی  علی  ایرنا،  به گزارش  گرفت.  
گفت: مناطق تحت تاثیر وزش باد در روز 
مناطق  و  مرکزی  نقاط  زاهدان،  دوشنبه 
شمالی ایرانشهر و سراوان و روز سه شنبه 

بود. خواهد  استان  شمال  و  مرکز 
پراکنده  و  ناچیز  بارش  اینکه  بیان  با  او   
سیستان وبلوچستان   شمالی  نیمه  در 
نیست  انتظار  از  دور  مذکور  روزهای  در 
افزود: خیزش گرد و خاک، کاهش دید 
در جاده های مواصالتی و کاهش موقتی 

این  بارز  پدیده های  از جمله  هوا  کیفیت 
است. سامانه 

مدیریت  و  پیش بینی  اداره  رئیس   
سیستان وبلوچستان   هواشناسی  بحران 
سفرهای  از  اجتناب  کرد:  تاکید 
باز  فضای  در  حضور  عدم  و  غیرضروری 
الزامی  را  هوا  بودن  غبارآلود  زمان  در 

کرد.  توصیف 
عصر  از  عمان  دریای  اینکه  بیان  با  او 
دوشنبه تا ظهر سه شنبه مواج خواهد بود 
ارتفاع  افزایش  به  توجه  با  تصریح کرد: 
متر   ۲ تا   ۱.۵ به  روزهای مذکور  در  موج 
و  سبک  شناورهای  تردد  از  جلوگیری 
دریایی ضروری  فعالیت های  انجام  عدم 

است.

ارشاد اسالمی  و  فریبا محمدی/ مدیرکل فرهنگ 
تولید  کاال  وقتی  اینکه  بیان  با  شمالی  خراسان 
بلکه  نیست  مطرح  اقتصادی  وجه  تنها  می شود، 
در  است، گفت:  توجه  قابل  آن هم  فرهنگی  وجه 
غنی  سرمایه ای  استان  فرهنگی  عناصر  حقیقت 
»حسین  است.  فرهنگی  کاالهای  تولید  برای 
فرخنده« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
شمالی در آیین اختتامیه دومین جشنواره کاالهای 
جشنواره  این  برگزاری  شمالی،  خراسان  فرهنگی 
اهمیت  حائز  اقتصادی  و  فرهنگی  جهت  دو  از  را 
دانست و در باب اهمیت بخش فرهنگی جشنواره 
گفت: اثراتی که کاالهای فرهنگی و یا به طور کلی 
کاال بر روی رفتار و نگرش های ما دارد، یک نسبت 
بسیار خاص و قابل توجه است و در حقیقت کاالی 
فرهنگی بر رفتارهای فرهنگی و رفتارهای اجتماعی 
تولید  وقتی کاال  اینکه  بیان  با  او  است.  تاثیرگذار 
بلکه  نیست  مطرح  اقتصادی  وجه  تنها  می شود، 

وجه فرهنگی آن هم قابل توجه است، افزود: در 
پیام های  انتقال دهنده  فرهنگی،  کاالی  حقیقت 
فرهنگی است و ما به عنوان مصرف کننده کاالهای 
فرهنگی، روزانه هویت خود را بازسازی و بازآفرینی 
می کنیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
به  فرهنگی  کاالهای  اهمیت  تبیین  در  شمالی 
عروسک باربی که به عنوان یک الگو و استاندارد 
برای لباس پوشیدن و حتی قد و وزن به آن توجه 
این  که  پیام هایی  گفت:  و  کرد  اشاره  می شود، 
فرهنگ  برای  می تواند  می دهد  انتقال  عروسک 
ما اثرات سو  داشته باشد چرا که ساختار فرهنگی 
کشور تولید کننده این عروسک، با ساختار فرهنگی 

است. متفاوت  ما کامال  جامعه 
در  انسان  آنجایی که شخصیت  از  داد:  ادامه  او   
سن ۶ سالگی شکل می گیرد پس می توان نتیجه 
تا چه میزان می تواند در  این عروسک  گرفت که 
انتقال رفتار و تثبیت هویت نقش داشته باشد لذا 

باید در زمین فرهنگ خودمان بایستیم و با توجه 
فرخنده  بسازیم.  را  هویت مان  خود،  فرهنگ  به 
هم  جشنواره  تجاری  و  اقتصادی  جنبه  باب  در 
حجم  و  یونسکو  جهانی  سازمان  گزارش های  به 
مبادالت تجاری در حوزه کاالهای فرهنگی اشاره کرد 
و با ذکر افزایش چهار برابری حجم مبادالت این 
حوزه اظهار کرد: هرچند در عصر حاضر مولفه های 
قدرت تغییر کرده، اما کشورها برای تاثیر گذاشتن 
بر سایر فرهنگ ها از این حوزه بهره کافی را برده اند 
و  اقتصاد  سیاست،  راهگشای  فرهنگ،  چراکه 
رفتارهای اجتماعی است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
انجمن عروسک  آمار  به  اسالمی خراسان شمالی 
سازان کشور و تولیدات این حوزه هم اشاره کرد و 
اینکه حجم تولیدات داخلی در این حوزه  با بیان 
۲۰ میلیون دالر در مقابل واردات ۱۶۰ میلیون دالری 
است، گفت: ما در بخش عروسک هم مصرف کننده 

هستیم.

وزش باد شدید سیستان وبلوچستان  
 را دربر خواهد گرفت

عناصر فرهنگی استان خراسان شمالی سرمایه ای غنی برای تولید کاالهای فرهنگی است
| سیستان وبلوچستان  | | خراسان شمالی |

نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
خبر داد:

توجه ویژه شورا به مدیریت 
بحران های طبیعی کرج 

در بودجه ۱40۱
به  اشاره  با  کرج  شهر  اسالمی  شورای  نایب رئیس 
اهمیت توجه به مدیریت بحران در شهر کرج، گفت: 
بر همین اساس بودجه مدیریت بحران در شهرداری 
کرج طی سال آتی با ۶۰۰ درصد افزایش در کمیسیون 

تلفیق مصوب شد.
علیرضا رحیمی اظهار داشت: به منظور مدیریت کردن 
بحران در شهر کرج، ساخت سالن های  چند منظوره 
بحران و تجهیز به امکاناتی از جمله چادر، موتور برق، 
نیز جرثقیل های مخصوص   و  آواربردار  ادوات  و  بیل 
شناسایی نقاط سیل و حادثه خیز شهری، مقاوم سازی 
تاسیسات شهری و آموزش های تخصصی با محوریت 
محالت  می تواند  برای شهروندان امنیت خاطری را 

ایجاد کند. 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج افزود: بر همین 
اساس، پیشنهاد ۱۰۰ میلیارد ریال برای پروژه تجهیز 
سوله های چند منظوره در مناطق ۱۰ گانه  مدیریت بحران 
شهرداری کرج به اتفاق نظر اعضای شورا تصویب شد.
علیرضا رحیمی همچنین به تخصیص ۵ میلیارد ریال 
بودجه جهت احیا و تجهیز مراکز پناه گاهی که از سالیان 
دور در چند نقطه از شهر ایجاد شده اند، اشاره کرد و 
گفت: پیش بینی بحران و ضرورت مدیریت آن امری 
امنیت  و  سالمت  برای  مسئوالن  است که  ضروری 

شهروندان باید به آن توجه کنند.
 مدیریت بحران شهرداری کرج دارای ۱۰ سوله چند 
منظوره می باشد که ۵ سوله آن در گذشته تکمیل شده 
که در زمینه های ورزشی و پشتیبانی قرار گرفته و الباقی 

در حال تکمیل و تجهیز است.

دستگیری سارق حین سرقت 
خودرو در »مینودشت« 

سیده حبیبه مومنی / سرهنگ »فرزاد تاجره« در گفت و گو 
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: به دنبال 
وقوع چند فقره سرقت کابل برق و خودرو در مینودشت، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار 

گرفت.
او افزود: ماموران کالنتری ۱۱ مینودشت با تالش بی وقفه 
و گشت زنی هدفمند در نقاط جرم خیز موفق شدند متهم 
را حین سرقت یک دستگاه پیکان وانت شناسایی و در 

اقدامی ضربتی دستگیر کنند.
در  متهم  انتظامی گلستان گفت:  فرمانده  جانشین   
تحقیقات اولیه به ۸ فقره سرقت خودرو و ۱۶ فقره سرقت 

سیم و کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کرد.
اینکه متهم سوابق متعدد  بیان  با  انتظامی  این مقام 
کیفری در پرونده دارد، تصریح کرد: در این راستا ۳ مالخر 
نیز دستگیر و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه 
ثبت ملک سیرجان

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۶۴۵  هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا پور امینایی  
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۷۹ صادره از سیرجان در 
یک باب خانه به مساحت ۲۳۳.۵۰  متر مربع پالک ۱۰۷۹ 
اصلی  واقع در باسفهرجان  بخش ۳۶ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای غالم عباس یزدی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۴۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۱۶

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

منطقهدوکرمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان1
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکبم

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۱۰۰۸۵ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶موضوع قانون 
در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
خانم عصمت اسدی مسگریان فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۳۸۵ صادره 
پالك  تحت  مترمربع   ۳۰۶/۹ مساحت  به  خانه  باب  یك  ششدانگ  در  کرمان  از 
۱۶۸۵۷فرعی از ۳۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالك ۱۱۸۰ فرعی از ۳۹۶۸ 
مالك  از  در کرمان خیابان سرباز کوچه۱۴ خریداری  واقع  اصلی  بخش۲کرمان  
رسمی خانم عصمت اسدی مسگریان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۱۲/۰۱

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان
شناسه آگهی :۱270۹00

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۰۰۶۶۷۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بم 

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای میثم قائم آبادی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه ۲۳۴۷ صادره از بم درششدانگ یك باب خانه به مساحت ۲۵۴.۷۴ 

مترمربع  از پالك ۷۷۰ فرعی از ۲۸۱۱ اصلی واقع در خیابان سید جمال الدین 

اسد ابادی بخش ۲۹ کرمان خریداری از مالك رسمی آقای حسین اکبری یزدی 

محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 

متقاضی  مالكیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی كه  در  شود  می  آگهی 

ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذكور  است در صورت 

مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/۱۱/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/۱2/0۱
شناسه آگهی : ۱268646

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

برگ سبز و سند خودرو وانت پیکان
رنگ: سفید روغنی

مدل : ۱388
ش موتور: ۱۱4880577۱8

NAAA36AAXAG872277 :ش شاسی
زاده مفقود گردیده و  اله وردی  ایوب  به  متعلق 

ندارد. اعتبار 

 JC۱25-2 برگ سبز موتورسیکلت پیشرو پیام تیپ
مدل ۱387 به شماره موتور 87800256 و شماره 
پالک  شماره  و   NCR۱25H8750۱20 شاسی 
راوری  اژدری  بنام محمدعلی   ۱۹۹5۱  -   8۱4

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

ی
غتا

ج

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

،برگ سبز و پالك خودروی   سند ماشین 
 )HOWO( كامیون كشنده سیستم  هوو
تیپ ZZ4257S324۱V )6004(  مدل 
  7۱۱0727027 موتور  شماره  به   2007
به   07A۱86۱55 شاسی   شماره  و 
به   ۱2 ع   7۹5 ایران   7۹ پالك  شماره 
مفقود  فرد  بهنیا  هوشنگ  آقای  نام 
اعتبار ساقط می باشد. از درجه  و   گردیده 

برگ سبز و سند خودرو سواری 
دوو ریسر مدل ۱۹۹2 شماره 

موتور252282 
و شماره شاسی 5435۹5 

و شماره پالک 54 ایران 48۹د24 
متعلق به آقای علی پارسائیان 

فرزند رضا مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد

پراید  سواری  خودروی  سبز  برگ   
به  مدل ۱377   ) بك  )هاچ  تیپ 
شماره  و  موتور 0008۹864  شماره 
به    S۱442277۱48۱4۹  شاسی
شماره پالك 7۹ ایران 8۹3 ط 38 
وردی  شاه  بابا  آقای محمد  نام  به 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .



۲۲۳۴ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ اسفند   ۱ یک شنبه   

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. 

0 9 03  333  8494
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 آبخوان
کارزار

مراسم اعتکاف در مساجد آذربایجان شرقی با حفظ پروتکل های بهداشتی- عکس از مینا نوعی/ مهر

| کاروانسرای خانات تهران |
کاروانسرای خانات تهران با قدمتی بیش از یک 
قرن، از نخستین کاروانسراهای درون شهری تهران 
بود که بدون هیچ گونه تخریب و ویرانی با مرمت 
و بازسازی مالکان شخصی همچنان به حیات خود 
با مساحت ۱۰هزار  این کاروانسرا  ادامه می دهد. 
مترمربع با الهام از معماری باغ های ایرانی شکل 
گرفته که ۵۲ حجره رو در محوطه خود جای داده 
ضلع کاروانسرا، ۱۳  هر  در  بدین گونه که  است. 
حجره وجود دارد که امروزه در اجاره عمده فروشان 
خشکبار است. کاروانسرای خانات تهران در تاریخ 
۱ مهر ۱۳۸۲ به شماره ۱۰۴۱۸ در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسید. ساخت کاروانسرای خانات را 
با توجه به ويژگی های معماری آن، به اواخر دوره 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، یعنی حدود سال  
از  هرچند  داده اند.  نسبت  هجری شمسی   ۱۲۶۱
تاريخ دقيق ساخت بنا اطالعی در دست نيست؛ 
اما در نقشه تهران عمارت کاروان سرا وجود دارد. 
این نقشه در سال ۱۲۷۰ هجری شمسی توسط 
جاده  جوار  در  شد. کاروان سرا  تهیه  نجم الملک 
برون شهری تهران، یعنی جاده حضرت عبدالعظیم 

بنا شد و آن زمان خارج از بافت تهران قرار داشت. 
تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، تهران هنوز در 
حصار صفوی، محصور بود و در این زمان حصار 
قدیمی تهران خراب و حصار جدید ناصری گرداگرد 
آن ساخته شد. بدین ترتیب ضلع جنوبی حصار 
از خیابان مولوی به خیابان شوش تغییر کرد و 
محدوده  به  خانات  شهر، کاروانسرای  توسعه  با 
در  محدوده  آن  اراضی  شد.  وارد  تهران  شهری 
سال های پایانی دوره ناصری تا اواخر دوره قاجار 
به امین السلطان، صدر اعظم پادشاهان ناصرالدین 

شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه تعلق داشت. 
ضلع  و  اراضی  همین  در  خانات  کاروانسرای 
بود.  شده  احداث  امین السلطان  میدان  شرقی 
کاروانسرای خانات توسط موسی خان امین الملک 
در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی به آقای سید علی 
اردهالی واگذار شد و سپس در اختیار سید جعفر 
گرفت.  قرار  اردهالی  نهایت محمد  در  و  اردهالی 
بنا در سال ۱۳۵۷ دچار حریق شد و ورودی های 
غربی و شرقی در آتش سوزی مسدود شدند و بنا 

بالاستفاده شد./ سیری در ایران

آلودگی پرتوزا و هسته ای )بخش ۱2( 
روش دیگر برای مهار آلودگی این است که شی آلوده در مکانی متروک انبار 
قابل  این روش در مواردی  بماند.  به طور موقت متروک  آلوده  شود و فضای 
و  نباشد  ضروری  آلوده  مکان  یا  شی  از  استفاده  مدت  آن  در  اجراست که 
هم چنین نیمه  عمر آالینده، یعنی مدت زمانی که پس از آن تعداد اتم های اولیه  
یک عنصر به نصف کاهش می یابد، کوتاه باشد. روش دیگر شامل پوشاندن 
سطح آلوده با پوششی مانند رنگ و دفع همه یا بخشی از وسایل و تجهیزات 

آلوده شده است. / دانشنامه محیط زیست

دبی،  اکسپوی  در  پاویون کشورمان  هنری  رویدادهای  ادامه  در 
خواننده سرشناس   ۲ قاسم اف  عالیم  و  قربانی  علیرضا  کنسرت 
 Dubai Millennium Amphitheater  ایران و آذربایجان در سالن

می شود.  برگزار 
اهداف  راستای  در  رویداد  این  انجام  مهر،  خبرگزاری  به گزارش 
با تاکید بر اشتراک های فرهنگی ۲  اکسپو در نزدیکی ملت ها و 
ملت ها  دوستی  برای  نمادی  تا  است  آذربایجان  و  ایران  کشور 
روز   ۲۱ از ساعت  قاسم اف  و  قربانی  باشد.  اکسپو  در  و کشورها 
یکشنبه اول اسفند )۲۰ فوریه( تا ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت دبی به 
روی صحنه می روند. در این برنامه قطعاتی به زبان های فارسی و 
آذربایجانی با مدیریت هنری و تنظیم حسام ناصری، نوازنده ساز 
مشتاق و آهنگساز، اجرا می شوند. بنیاد رودکی متولی رویدادهای 

هنری پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپوی دبی است.

انتشارات ققنوس کتاب »عزازیل« نوشته یوسف زیدان را با ترجمه 
فریبا حزباوی منتشر کرده است. به گزارش هنرآنالین، رمان »عزازیل« 
ترجمه طومارهایی است که در خرابه های باستانی شمال غربی حلب 
این طومارهای سریانی  است.  آمده  به دست  در سوریه(  )شهری 
)آرامی( کهن در نیمه اول قرن پنجم میالدی نوشته شده اند ولی زمان 
پیدا شدن کیفیت خوبی داشتند. این کتاب از سی طومار با عناوین 
»آغاز نگارش«، »خانه خدا«، »مرکز تجارت سنگ نمک و سنگدلی«، 
»اغواگرهای  پنجم  طومار  اوکتاویا«،  »اغواگری های  چهارم  طومار 
اوکتاویا«، »نقطه جدایی«، »طومار ناقص«، »انزوا در میان صخره ها«، 
»خواهر عیسی«، »آوارگی«، »دنباله ماجرای اورشلیم«، »سفر به دیر«، 
»دیر آسمانی«، »خورشیدهای درون«، »فریسی اقنومی«، »یورش 
»نگرانی  »بانو«،  سرمده«،  حاشیه  »در  خدا«،  »آبستن  گذشته«، 
توفان«،  »وزش  توفان«،  »پیدایش  »کاروان«،  همسایگی«،  در 
»حضور«،  »پتک«،  ممنوع«،  »رویداد  »اشتیاق«،  عشق«،  »افق 

»محرومیت« و »قانون ایمان« تشکیل شده است.

فوق العاده  تخصیص  درخواست  نام  با  کارزاری 
خاص به کادر درمان  در وب سایت کارزار در جریان 
#رفاه_برای_کادر_درمان  هشتگ  با  که  است 

می شود. پیگیری 
رئیس  به  خطاب  این کارزار  متن  از  بخشی  در   
ما  است:»  آمده  ایران  اسالمی  جمهوری  محترم 
داریم دستور  این کارزار، درخواست  امضا کنندگان 
نیروهای  تمام  به  خاص  فوق العاده  فرمایید 
تا شرکتی  رسمی  )از  بهداشت  وزارت  زیرمجموعه 
در تمامی سمت ها( که در دوران همه گیری کرونا 
بودند،  مشغول  خدمت رسانی  به  توان  تمام  با 
تخصیص یابد. این اقدام به نوعی قدردانی  از این 

بود.«  خواهد  زحمتکش  نیروهای 
راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
پیگیر »فوق العاده خاص برای کادر درمان« شوند.
 ۲۳ تا  و  شده  آغاز   ١٤٠٠ بهمن  از۲۳  این کارزار 
اردیبهشت ١٤۰۱ ادامه دارد. همچنین این کارزار از 
از۱۴  بیش  از سوی  و  بوده  پرمخاطب  کارزارهای 

است امضا شده  نفر   ۶۸۰ و  هزار 

من اندر خود نمی یابم که روی از دوست برتابم

بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایابم

تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی

وگر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم

بیار ای لعبت ساقی نگویم چند پیمانه

که گر جیحون بپیمایی نخواهی یافت سیرابم

مرا روی تو محراب است در شهر مسلمانان

وگر جنگ مغول باشد نگردانی ز محرابم

مرا از دنیی و عقبی همینم بود و دیگر نه

که پیش از رفتن از دنیا دمی با دوست دریابم

سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم

دگر ره پای می بندد وفای عهد اصحابم

نگفتی بی وفا یارا که دلداری کنی ما را

اال ار دست می گیری بیا کز سر گذشت آبم

زمستان است و بی برگی بیا ای باد نوروزم

بیابان است و تاریکی بیا ای قرص مهتابم

حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد

دری دیگر نمی دانم مکن محروم از این بابم

سعدی

آبشار کرنگ کفتر در استان گلستان واقع   
روستای کرنگ  در جنوب  آبشار  این  است. 
واقع  آن  از  ۲ کیلومتری  فاصله  در  و  کفتر 
عمودی  دیواره ای  روی  از  آبشار  است.  شده 
با سنگ های طبقه طبقه موازی فرو می ریزد. 
سرچشمه این آبشار چشمه ای در باال دست 
است که به چشمه دیوانه شهرت دارد. آب این 
چشمه به صورت متوالی و به تناوب قطع و 
بعد از مدتی دوباره جریان می یابد. سالیان 
به  را  چشمه  این  منطقه،  بومی  اهالی  دراز 
نام چشمه دیوانه می خواندند و در پیدایش 
می دانستند.  دخیل  را  نامریی  نیروهای  آن 
این  آب  شرب  اهالی   اعتقاد  به  همچنین 
چشمه سبب جنون آدمی می شود. اما جالب 
است که بدانید علی رغم اعتقادات اهالی بومی 
منطقه و وجود خرافات درباره این چشمه در 
نزد اهالی که حتی این باورها در وجه تسمیه 
و نام گذاری چشمه مذکور موثر بوده، وجود 
چشمه ای به این شکل و دارای جریان تناوبی 
از نظر زمین شناسی یک دلیل علمی و عقالیی 
دارد، چشمه های ثقلی. چشمه دیوانه نیز جز 
این نوع چشمه هاست و آن هایی هستند که 
آبشان با فشاری به جز فشار هیدرواستاتیک 
به خارج رانده می شود. منبع تامین فشار در 

این نوع چشمه ها به طور معمول فرآیندهای 
می دانیم  همان گونه که  است  زمین  درونی 
الیه های زیرین زمین مملو است از گازهایی 
نظیر اکسیژن، هیدروژن، ازت، متان و… . این 
گازها که در الیه های زیرین زمین و پایین تر 
از سفره آب های زیر زمینی قرار دارند در هنگام 
فعالیت، بر الیه های فوقانی خود فشار وارد 
در  موجود  آب  می شوند که  سبب  و  کرده 
الیه های زیرین سطح زمین با فشار از درون 
بریدگی ها، گسل ها و کانال هایی که با سطح 
زمین ارتباط دارند از آن خارج شده  است و 
در زمان عدم فعالیت این گازها آب  چنین 
چشمه هایی نیز قطع می شود. ذکر این نکته 
نیز جالب است که در کنار روستای کرنگ کفتر 
رشته کوه پهناوری وجود دارد که در حاشیه 
جنوبی این رشته کوه و با فاصله ای در حدود 
ده ها کیلومتر روستایی به نام فارسیان قرار 
مشابه  چشمه ای  نیز  روستا  این  گرفته که 
چشمه دیوانه دارد که آب آن چشمه نیز به 
تناوب قطع و وصل می شود. جالب تر آن که 
آب این دو چشمه دارای نوعی ارتباط با هم 
هستند، بدین شکل که در هنگامی که آب 
یکی از این چشمه ها جریان دارد آب چشمه 
دیگر قطع می شود./کویرها و بیابان های ایران
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وسیله  به  تیپ  زیر گونه  از  زیر گونه  این   
کوتاه تر  بدن  عریض تر،  پوزه  بزرگ تر،  سر 
که  کامی  دندان های  قرارگیری  شکل  و 
به  نسبت  خلفی  قسمت  در  آن،  ردیف های 
مشخص  می کنند،  پیدا  واگرایی  یک دیگر 

. د می شو
آن  ارتفاع  و  کوتاه تر  نر  جنس  پشتی  تاج   
به طور تقریبی در تمام طول یکسان و از باله 

نیست.  جدا  دم  پشتی 
به طور  دانه های  دارای  و  مانند  پوست چرم 

است. یافته  تکامل  اندام  و  صاف  تقریبی 
 اندازه اندام جلویی در نرها ۶۹ تا ۸۲ درصد 
بدن  اندازه  درصد   ۷۲ تا   ۶۷ ماده ها  در  و 

قهوه ای  مهره ای  نوار  یک  دارای  ماده ها 
است.

 به طور میانگین اندازه آن ها  ۱۱۵ میلی متر 
است. در استخرهای عمیق پر علف ، که به 
برگ ریز،  جنگل های  داخل  در  معمول  طور 
یا  تپه ای  مناطق  رسی،  خاک های  در 
ارتفاع  تا  گرفته اند.  قرار  نواحی کوهستانی 
۲۱۳۴ متر دیده می شوند. در قسمت هایی 
شرقی  و  غربی  آذربایجان  استان های  از 
شمالی  شیب های  طول  در  شرق  طرف  به 
خزر  ساحلی  جلگه  و  البرز  رشته کوه های 
می شود./کویرها  دیده  مازندران  استان  در 

ایران بیابان های  و 

سمندر تاجدار جنوبی

آبشار کرنگ کفتر، مینودشت
درخواست تخصیص فوق العاده خاص 

به کادر درمان 

عاشقانه  رمانی  اسیری«  و  »عشق 
و خوش خوان  روان  داستانی  است که 
دارد. »سمیرا آقاخانی« توانسته کتابی 
آدم های  از  جدیدی  چهره   که  بنویسد 
می دهد.  نشان  را  خودباخته  و  عاشق 
سنت های  توانسته  اسیری  و  عشق 
سر  پشت  را  آپارتمانی  داستان های 
پرکشش  و  جذاب  داستانی  و  بگذارد 
خلق کند. سمیرا آقاخانی با نوشتن این 
نویسندگان  از  یکی  کرده  ثابت  کتاب 

زمینه   در  ایران  معاصر  ادبیات  موفق 
دختری  »شراره«  است.  عاشقانه  رمان 
ثروتمند است که دلباخته  جوانی نجیب و 
جذاب به نام »سلمان« می شود. به رغم 
مخالفت خانواده ها شراره و سلمان تصمیم 
می گیرند با هم ازدواج کنند. از طرفی شراره 

دارد. زیادی  عالقه   هم  »فرهاد«  به 
 اختالفات فرهنگی و رفتاری بین شراره 
و سلمان اوج می گیرد و مشکالت زیادی 
در  داستان  می آورد.  وجود  به  برایشان 
پنجاه سال پیش و در سال های پیش از 
افتاده است و حاال سلمان  اتفاق  انقالب 
تعریف  را  زندگی اش  ماجراهای  دارد 
می کند. با این حال راویان داستان مدام 
و  می کنند  عوض  هم  با  را  خود  جای 
ماجراها را از دید افراد مختلف می بینیم. 

این  اصلی  راویان  فروغ  و  شراره، سلمان 
خوب  خیلی  نویسنده  هستند.  داستان 
توانسته از طریق تغییر لحن و حرف های 
در  راوی  کدام  دهد  نشان  شخصیت ها، 
حال تعریف کردن داستان است. مبارزات 
مردم انقالبی، شب نامه ها و اعالمیه ها در 
این کتاب به خوبی توصیف شده است. در 
این میان خانواده  بی حاشیه و آرام سلمان 
هم از این مبارزات عقب نمانده اند. بهای 
برای  سنگینی  بهای  پنهانی  مبارزات  این 
این خانواده دارد و برای همیشه وضعیت 
زندگی شان را تغییر می دهد. پس از وقوع 
داستان  در  هم  عراقی ها  پای  رد  انقالب 
پیدا می شود. این بار قربانی اصلی سلمان 
و سلمان هایی هستند که بی خبر از همه 
ادعا  می شوند که  عراقی هایی  جا گرفتار 

هستند. آن ها  دشمن  ایرانی ها  می کنند 

| عشق و اسیری | 
| نویسنده : سمیرا آقاخانی |


