
عقب نشینی شهردار تهران از هتل سازی در بوستان ها 

 اعالم نکردم که در بوستان
 هتل می سازیم

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۸ دی ماه و در جریان تقدیم الیحه بودجه به شورای 
شهر تهران از ساخت و ساز در ۴۴ هکتار از فضای سبز پیرامون شهر تهران خبر داد 
و به روزنامه پیام گفت: »در تهران ما ۵۷ هزار هکتار فضای سبز داریم که ۴۴ هزار 

هکتار آن در فضای پیرامون تهران است...

 مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد 
قانون برنامه پنج ساله ششم درباره 

میراث فرهنگی را بررسی کرد

اعتبار الزم برای حفظ 
آثار ملی در اختیار 

دستگاه ها نیست

وزیر نیرو مطرح کرد

لزوم راه اندازی 
پروژه های آبی 

تعطیل  شده

 آغاز به کار
 نمایشگاه بین المللی 

مدیریت پسماند 

 مدیران شهری بر لزوم مدیریت 
یکپارچه پسماند تاکید می کنند 

آشفتگی  مدیریت 
پسماند در شهرها

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح 
مجلس درباره فضای مجازی از لزوم 

ایجاد وفاق گفت

موضع محتاطانه 
درباره طرح صیانت  آتش جنگ دا منگیر باز ار غذا

محقق ارشد موسسه تحقیقات سیاست بین المللی غذایی: آثار واقعی جنگ بر عرضه جهانی غذا در چهار ماه آینده هنگام برداشت گندم نمایان می شود

جنگ روسیه و اوکراین برای امنیت غذایی کشورهای جهان چه پیامدهایی دارد

هشدار تکرار فاجعه چرنوبیلهشدار تکرار فاجعه چرنوبیل
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به  اشاره  ضمن  نادر  بیماری های  بنیاد  مدیرعامل 
و  بیمه ای  مباحث  همچنین  و  دارویی  مشکالت 
هزینه های چند برابری درمان بیماران نادر گفت: چه 
خوب است اگر وزارت رفاه، تامین اجتماعی و ... پای 
کار بیایند و فکری به حال بیمه این بیماران کنند؛ چرا که 
بیمار نادر نیاز مستمر به مراجعه به مراکز درمانی دارد و 

هزینه زیادی به آن ها تحمیل می شود.
حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شعار 
» صدای  بر  مبنی  نادر  بیماری های  ملی  روز  امسال 
هشتم  روز  خوشبختانه  باشیم«، گفت:  نادر  بیماران 
اسفند ماه تحت عنوان روز ملی بیماری های نادر در 
وجهه  موضوع  این  تا  شد  ثبت  رسمی کشور  تقویم 
رسمی پیدا کند.او با اشاره به تصویب سند ملی بیماران 
نادر، بیان کرد: براساس سند ملی بیماری های نادر که 
در آخرین روز فعالیت دولت قبلی به دستگاه ها ابالغ 
شد، تمام مصوبه های آن الزم االجرا است. تبصره ۳ ماده 
۴ این سند تاکید دارد که یک بیمار نادر باید تحت 
پوشش کامل بیمه پایه و تکمیلی قرار گیرد که در این 
موارد متصدی مربوطه در این امر وزارت رفاه است که 
تشخیص می دهد کدام یک از بیمه های پایه و تکمیلی 

باید این وظیفه را تقبل کنند، متاسفانه تاکنون هیچ 
مرجعی وضعیت بیمه بیماران نادر را نپذیرفته است و 
این براساس قانون تخلف است.او به همه گیری کرونا 
نیز اشاره کرد و گفت: بروز بیماری کرونا در بیماران نادر 
سبب می شود آثار سخت تری بر بدن او داشته باشد. 
هزینه درمان بیمار نادر در برابر کووید ۱۹ نسبت به فرد 

عادی بسیار بیش تر است.
او افزود: مجلس شورای اسالمی تایید کرد ۱۲ بیماری 
شوند  محسوب  صعب العالج  بیماری های  جزو  نادر 
و تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند. بیماری هایی 
مانند EB، اوتیسم و...از این موارد هستند ولی این 
تعداد در مقابل ۳۵۵ نوع بیماری نادری که تاکنون در 
ایران شناسایی شده است خیلی کم است. ما حتی 
اگر یک نفر مبتال به نوعی خاص از بیماری نادر در 
کشور داشته باشیم، مقابل او مسئول هستیم، او هم 
حق حیات دارد.او با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل 
فعلی بیماران نادر موضوع تامین دارو به عنوان یک 
امر حیاتی است، گفت: بخشی از معضالت مربوط به 
کشور ما که بخشی هم به دلیل تحریم ها است ، تهیه 
دارو را تحت الشعاع قرار داده است. داروهای بیماران 

نادر را همه  کشورها و همه  شرکت ها تولید نمی کنند؛ 
این داروها عمدتا از خارج از کشور تهیه می شود. آن ها 
می گویند که دارو جزو تحریم ها نیست، اما در عمل این 
موضوع رعایت نمی شود. برای حمل و نقل دارو الزم 
است که شرکت های بین المللی بیمه آن را بیمه کنند. 
از طرفی هم قیمت این داروها برای ما باالست و هم 
هزینه ترنسفر ) جابه جایی( دارو زیاد است و این کار به 

راحتی انجام نمی شود.
او ادامه داد: این داروها عمدتا گران هستند از طرفی 
دالر ما هر روز باالتر می رود؛ بنابراین تامین داروی بیمار 
نادر وابسته به این افزایش ها است. قبال عدد ارز دارو 
مقدار ثابتی بود اما اکنون این موضوع هم دارد کمرنگ 
می شود تا همه چیز وابسته به ارزِ شناور باشد. در چنین 
شرایط سختی باز هم نمی توانیم قسم بخوریم که دارو 
درست و به موقع به دست بیمار برسد و سیستم توزیع 
به راحتی دارو را به بیمار بدهد. گاهی دارو می آید اما 
مدت ها در گمرک می ماند، نگهداری برخی از این داروها 
شرایط خاصی دارد. در شرایطی که داروها برای بیماران 
نادر از نان شب واجب تر است اما قطعا در روند تامین، 

کمبود دارو هم به وجود می آید.

در آستانه روز ملی بیماری های نادر عنوان شد

بالتکلیفی بیمه بیماران نادر 
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي –  فشرده 
) تجدید مناقصه (-))یک مرحله اي –  نوبت اول  ((

اقتصادی  کد  و    10101889201 ملی  شناسه  به  خوزستان  استان  گاز  شرکت    : گزار  1-مناقصه 
411331678477 به نشانی : خوزستان - اهواز– باالتر از فلکه 4 اسب ) سه راه تپه ( روبروی شهرک 
صنعتی شماره 4  . امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان -  واحد تدارکات – اتاق 201     

تلفن : 06134199958
2- موضوع مناقصه :  خرید آند سیلیکون وآند 32 پوندی مربوط به تقاضای شماره 0030038  از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان   2000093377000629
شبا   حساب  شماره  به  نقد  وجه  واریزی  فیش  اصل   : ارجاع کار  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع    -3
IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا 
ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز 
خرید قبل از سر رسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت 

الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد.   
4-  تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران : 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم     
5- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران 

و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد. 
6- تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران میبایست الزامًا از تولید کنندگان موجود در وندورلیست 

شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.
7-  نامه آخرين تغييرات آن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن 

تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت 

متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
غیر  ریال    500،000 مبلغ  واریز  از  پس  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان  اسناد:    خرید   -9
واریز  شناسه  و    IR  230100004001123304022404 شبا   حساب  شماره  به  استرداد  قابل 
351123357292690840000000002007 بنام خزانه  بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز 
در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق   سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس 

اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
10- فیش  /  رسید پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه 

پاکت الف  به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحویل گردد.
   WWW.setadiran.ir  11- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام  خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 
نوبت اول : 1400/12/07-  نوبت دوم : 1400/12/08-     شناسه آگهی : 1281016 م الف -1

نوبت دوم

آگهی تمدید 
مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی     

احداث ساختمان اداری مرکزی واقع در منطقه گل گهر سیرجان
پیرو مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مرکزی واقع در منطقه 
و  ها  پاكت  ارائه  زمان   آخرین  رساند  می  اطالع  به  سیرجان  گل گهر 
پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1400/12/14 می باشد لذا از شركت های 
پیمانکاری دارای رتبه حداقل 1رسته ابنیه و حداقل رتبه 1 رسته تاسیسات 
دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه به سايت اين شركت به 

آدرس www.ggz.ir   مراجعه نمايند.
1-شركت در قبول يا رد پیشنهادات مختار است. 

2-سپرده شرکت در مناقصه: 80.881.490.967   ریال 
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4-تاريخ بازديد از پروژه: 09/ 12 / 1400 
5-كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 

6-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 ( 
7-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی )به غیر 

از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی خرید
" 83 ردیف قطعات یدکی پمپ با برند پمپیران  مربوط به کارخانه 

احیاء مستقیم شماره یک )مجتمع جهان فوالد سیرجان("
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد 83 ردیف قطعات یدکی پمپ با برند پمپیران   مربوط به کارخانه احیاء مستقیم 

شماره یک مجتمع جهان فوالد سیرجان از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب 
و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 16اسفند ماه 1400 پاکات خود را به صندوق پستی78185-445 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تحویل نمایند. 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (
2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (
4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و قابل تمدید و دارای اعتبار سه ماهه به نام 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک  میلیارد ریال )1.000.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09901458288 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

• اسناد و مدارک: 

• شرایط :

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم موضوع 
را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 سرکار خانم حیات بخش 
مسئول محترم امور آگهی های اداره کل ارشاد و فرهنگ اسالمی استان کرمان

مصیبت درگذشت همسرگرامی ومهربانتان رابه شما و خانواده محترم تسلیت 
داریم. آرزو  را  الهی  بی کران  رحمت  مرحوم  آن  برای  و  صبر  شما   گفته،برای 

امید که روح آن مرحوم آسوده از همه ی رنج های  دنیا.

شهرداری اختیار اباد روزنامه  پیام ما

آگهی مناقصه 
عمومی

نوبت دوم

صفحه 3

کارشناسان محیط زیست درباره تبعات محیط زیستی تصرف چرنوبیل ابراز نگرانی کرده اند
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 2

به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
فضای  از  صیانت  طرح  درباره  سوالی 
»گاهی  گفت:  شرایطی  در  مجازی 
نشیب های  و  فراز  قانون  یک  تصویب 
تا  اولیه  متن  تفاوت  و  دارد  فراوانی 
است  ممکن  و  است  زیاد  نهایی  طرح 
به  توجه  با  زیادی کند.  تغییرات  متن 
چه  مجلس  مصوبه  نمی دانیم  این که 
کنیم  اظهارنظر  نمی توانیم  بود  خواهد 
این  به  باید وفاق بیشتری نسبت  فقط 
و  موافقان  و  باشد  داشته  وجود  طرح 
خود  نظرات  آرامی  فضای  در  مخالفان 
در  هنوز  طرح  این  که  کنند«  اعالم  را 
راهی  و  نرسیده  تصویب  به  مجلس 
شورای  است.  نشده  نگهبان  شورای 
زمانی  است  موظف  قانونا  نیز  نگهبان 
به  که  کند  اظهارنظر  طرح  این  درباره 
سخنگوی  باشد.  رسیده  مجلس  تایید 
به  پاسخ  در  ادامه  در  نگهبان  شورای 
نگهبان  شورای  رویکرد  درباره  سوالی 
»ما  صیانت گفت:  طرح  با  مواجهه  در 
داشته  قانونی  یا  شرعی  منع  هرچه 
باشد را اعالم می کنیم اما تا متن اصلی 
اظهار  آن  به  راجع  نمی توانیم  نبینیم  را 
نگهبان  شورای  سخنگوی  کنیم.«  نظر 
در پاسخ به سوال دیگری در مورد طرح 
بررسی  و  مجازی  فضای  از  صیانت 
طرح  این  با  رابطه  در  نگهبان  شورای 
»ترتیبات  کرد:  بیان  شکلی  لحاظ  به 
و  مجلس  برعهده  مجلس  داخلی 
ما  و  است  مجلس  آیین نامه  براساس 
در آن ترتیبات ورود نمی کنیم و کار ما 

از زمان دریافت مصوبه شروع می شود 
آن  محتوای  لحاظ  به  را  متن  ما  و 

می کنیم.« بررسی 
نشست  جریان  در  دیگری که  مساله   
شد،  اشاره  آن  به  طحان نظیف  هادی 
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال 
راستا  بود. طحان نظیف در همین  ارز  و 
بیان کرد: »الیحه اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز« است که دیگر شورای 
ابهامی  و  ایراد  آن  به  نسبت  نگهبان 
این الیحه متعلق  تایید شد.  و  نداشت 
به دولت بود و برای بهبود بحث قاچاق 
موثری  و گام های  شد  تهیه  ارز  و  کاال 
قرار است بردارد و انشالله در اجرا شاهد 
در  باشیم.« طحان نظیف  موثری  قانون 
رابطه با طرح »تسهیل صدور مجوزهای 
نگهبان  »شورای  گفت:  کسب و کار« 
نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی 
این  مجلس  اصالحات  با  اما  داشت 
ایرادی  دیگر  ما  و  شد  برطرف  ایرادات 
نامه ای  اخیرا  اما  نداریم  طرح  این  به 
مجمع  نظارت  عالی  هیات  طرف  از  را 
تشخیص مصلحت نظام دریافت کردیم 
برطرف  هیئت  این  ایرادات  هنوز  که 
مجلس  به  را  ایرادات  این  ما  و  نشده 

می کنیم.« منعکس 

طرح  مشکل  حل  برای  تالش   
معلمان رتبه بندی 

دیگر  معلمان  رتبه بندی  طرح  مساله 
بود.  طحان نظیف  اشاره  مورد  موضوع 
طرح  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  او 
رتبه بندی معلمان گفت: »شورای نگهبان 

اختالفی  و  است  مساله  حل  دنبال  به 
در مجلس  این طرح  ندارد.  با مجلس 
رسمی  صورت  به  ما  اما  شده  مصوب 
آن را دریافت نکردیم و بعد از دریافت 
طرح در دستور کار قرار می گیرد. نسبت 
به این طرح دو دسته ایراد مطرح بود 
بررسی  ما  غیرمالی.  و  مالی  اشکاالت 
را  مالی  تقبل  دولت  آیا  کرد  خواهیم 
خیر.  یا  داشته  الیحه  این  به  نسبت 
رتبه بندی  مسئله  حل  دنبال  به  ما 
در  طحان نظیف  هستیم.«  معلمان 
ضرورت  به  راجع  سوالی  به  پاسخ 
ساختار بودجه نیز گفت: »بحث اصالح 
اموری است که  از  یکی  بودجه  ساختار 
تاکید  آن  به  هم  رهبری  معظم  مقام 
انجام  زمینه  این  در  کارهایی  داشتند 
به  بوده  شایسته  که  آن گونه  اما  شده 
فعلی  مجلس  نشده.  پرداخته  آن 
کرد  تصویب  زمینه  این  در  را  قانونی 
بلندتری  است گام های  این  انتظار  اما 
توسط دولت و مجلس برداشته شود.« 
دخالت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
دولت  انتصابات  در  مجلس  نمایندگان 
گفت: »نسبت به این موضوع قبال نظر 
شورا را عرض کردم. ممکن است شورا 
دریافت  خصوص  این  در  را  گزارشاتی 
کنیم  دریافت  گزارشی  اگر  باشد  کرده 

است«. بررسی  مستلزم 

اجرای  نگهبان؛  اولویت شورای   
قانون اساسی نه اصالح

و  وظایف  با  رابطه  در  طحان نظیف 
حیث  از  نگهبان  شورای  اختیارات 

گفت:  تخصصی  رسیدگی های 
»موضوعی در دستور کار شورای نگهبان 
قرار نمی گیرد مگر این که مجامع فقهی 
کرده  نظر  اظهار  آن  به  راجع  حقوقی  و 
با  را  جلساتی  مجامع  این  باشند. 
کارشناسان و نخبگان حوزه های مختلف 
برگزار می کنند و نظرات خودشان را بعد 
از این جلسات اعالم می کنند. ما نیز با 
نخبگان، کارشناسان  اشتیاق در خدمت 
و مسئوالن کشور هستیم.« او در پاسخ 
آرای  به طرح شفافیت  به سوالی راجع 
»هرچیزی  گفت:  مجلس  نمایندگان 
و  کند  کمک  بیشتر  شفافیت  به  که 
با  باشد  نداشته  شرعی  و  قانونی  منع 
طرح  مفاد  به  نسبت  اما  موافقیم  آن 
باید  و  کنم  اظهارنظر  فعال  نمی توانم 
نمایندگان  تصویب  به  متنی  چه  دید 
شورای  سخنگوی  می رسد.«  مجلس 
سال  بودجه  الیحه  با  رابطه  در  نگهبان 
 ۱۴۰۱ بودجه سال  ۱۴۰۱ گفت: »بررسی 
اما  نشده  آغاز  مجلس  صحن  در  هنوز 
نگهبان  شورای  پژوهشکده  روال  طبق 
سعی  و  است  موجود  بررسی  حال  در 
آید.  پیش  مجلس  پای  به  پا  می کند 
به  راجع  غیررسمی  و  رسمی  نظر  هنوز 
نکرده ایم  ارائه  به مجلس  بودجه  الیحه 
صورت  به  که  نیستیم  این  به  قائل  و 
کنیم.«  منتقل  را  نکته ای  پیشینی 
راجع  سوالی  به  پاسخ  در  طحان نظیف 
»ما  گفت:  اساسی  قانون  اصالح  به 
قانون  در  بازنگری  فرآیند  معتقدیم 
اگر ترتیبات  اساسی پیش بینی شده و 
بازنگری وجود  امکان  قانونی طی شود 
می توانیم  و  نیست  بسته  راه  و  دارد 
کنیم.  استفاده  فعلی  ظرفیت های  از 
منطق این است که اولویت را به اجرای 
پاسخ  در  او  بگذاریم.«  فعلی  قانون 
و  خودرو  واردات  به  راجع  سوالی  به 
مرحله  در  »ما  قیمت گفت:  آزادسازی 
آخر نسبت به مصوبه ساماندهی صنعت 
خودرو ایراد و اشکالی نداشتیم و ایراد 
هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
موضوع  االن  و  منعکس کردیم  را  نظام 
مصلحت  تشخیص  مجمع  از  باید  را 
شورای  سخنگوی  پیگیری کرد.«  نظام 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  نگهبان 
گفت:  دولتی  شرکت های  بودجه 
دارند  استقاللی  دولتی  »شرکت های 
شفاف  نیست که  معنا  این  به  این  اما 
شود  معلوم  باید  باالخره  و  نباشند 
و  است  چگونه  آن ها  خرج  و  دخل 
شورای نگهبان نسبت به آن حساسیتی 
دارد.« طحان نظیف در رابطه با برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی در سال 
باید  فرمودید  »مواردی که  ۱۴۰۲ گفت: 
وزارت  یعنی  انتخابات  مجری  طرف  از 
نگهبان  شورای  اما  گیرد  صورت  کشور 
هم با این موضوع موافق است مشروط 
تضمین  مردم  آرای  امنیت  این که  به 
آمادگی  اعالم  زمینه  این  در  ما  شود. 
سوالی  به  پاسخ  در  او  می کنیم.«  نیز 
وین  توافقات  و  برجام  احیای  مورد  در 
گفت: »هنوز که توافقی حاصل نشده تا 
مورد  در  نمی توان  نشود  توافقی حاصل 
آن اظهار نظر کرد و ما باید متن توافق 

دهیم.« نظر  آن  مورد  در  تا  ببینیم  را 

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مجلس درباره فضای مجازی از لزوم ایجاد وفاق گفت

موضع محتاطانه درباره طرح صیانت 

امکان خروج اتباع ایرانی 
از اوکراین فراهم شد

از  کی یف  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
اتباع  فراهم شدن امکانات الزم برای خروج 
ایران گفته  داد. سفیر  اوکراین خبر  از  ایرانی 
است: »امکان خروج اتباع ایرانی از اوکراین 
فراهم شد، امیدوارم هموطنان عزیز به سالمت 
مرادی،  منوچهر   » برگردند.  میهن  دامان  به 
نوشت:  توییتی  در  اوکراین  در  ایران  سفیر 
» خوشبختانه با پیگیری سفارت در  اوکراین، 
همراهی  خارجه،  وزارت  همکاران  تالش 
صمیمانه سفرای محترم در ورشو، بوداپست و 
بخارست و حمایت وزیر محترم امور خارجه 
فراهم  اوکراین  از  ایرانی  اتباع  خروج  امکان 
به  به سالمت  عزیز  امیدوارم هموطنان  شد. 
دامان میهن برگردند.« او همچنین در توییت 
دیگری نوشت: » طی دو روز گذشته و پس از 
تشدید تنش در  اوکراین، از محل اسکان برخی 
 ایرانیان مقیم و خوابگاه دانشجویان بازدید و با 
جمعی از آنها به گفت وگو نشستم. ضمن ارائه 
اقدامات سفارت در جهت خروج  از  گزارشی 
و  به درخواست ها  اوکراین،  از  امن هموطنان 
نگرانی هایشان گوش دادم. تا پایان، در کنار 

هستم.« آنان 

نمایندگان مجلس و کاخ سفید درباره گام 
آخر مذاکرات وین توضیحاتی دادند 

اختالف در گام نهایی 
»اختالف در وین«، عنوانی است که در رسانه های مختلف 
پس از بازگشت علی باقری کنی از مذاکرات وین منتشر 
شد. همزمانی آغاز جنگ اوکراین و حمله نظامی روسیه به 
این کشور نیز سبب شد تا وضعیت مذاکرات وین پیچیده تر 
شود. این پیچیدگی سبب شد تا کاخ سفید در بیانیه ای به 
آخرین وضعیت مذاکرات وین بپردازد. ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود در  
پاسخ به این سوال که با توجه به حمله نظامی روسیه به 
اوکراین آیا موضوعی همچون برجام وجود دارد که واشنگتن 
گفت وگو با مسکو درباره آن را متوقف کرده باشد؟ گفت: 
»ما مسئله ای را که به نفع امنیت ملی مان باشد دنبال 
می کنیم. بعضی از مواردی که ذکر کردید برای منافع امنیت 
ملی ما ضروری است. اینکه روسیه به اوکراین حمله کرده 
است سبب نمی شود ما دست از پیگیری امنیت ملی و 
بنابر  برداریم.«  آمریکایی  امنیت شهروندان  از  محافظت 
گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، پرایس ادامه 
داد: »با این حال، حمله بی دلیل روسیه به اوکراین روابط 
دوجانبه ما )با روسیه( را تغییر داده است.« او همچنین در 
بخش دیگری از این نشست خبری با تکیه بر ادعاهای 
ماهیت  درباره  آمریکایی  مقامات  و ساختگی  بی اساس 
از  برنامه هسته ای کشورمان گفت: »کنترل و جلوگیری 
گسترش تسلیحات هسته ای میز موضوعی است که در 
راستای منافع امنیت ملی ماست. اگر می خواهید برجام 
را یک توافق کنترل تسلیحات بدانید، یا این حقیقت که 
آمریکا و روسیه بزرگترین زرادخانه های هسته ای روی 
امنیت  نفع  به  همچنان  بگویم که  باید  دارند،  را  زمین 
ملی ماست که مواد هسته ای، کالهک های هسته ای و 
ذخیره های هسته ای تحت کنترل باشند.«سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر 
از برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: »همچنین 
، این در راستای منافع امنیت ملی مان است که هرگز به 
ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای را ندهیم. حمله 
روسیه به اوکراین نباید چراغ سبزی به ایران برای تولید 
سالح هسته ای یا حرکت به سمت مسیری برای دستیابی 
سریع به این تسلیحات باشد. جلوگیری از دستیابی ایران 
به ظرفیت ساخت سالح هسته ای کماکان به نفع امنیت 
ملی ماست.« در ایران اما هنوز نمایندگان مجلس احتمال 
توافق را باال می دانند. سیدمحمود نبویان، نماینده تهران در 
جریان اظهاراتش در صحن علنی مجلس بیان کرد: »شاید 
در این روزها قرار باشد یک توافق هسته ای شکل بگیرد اما 
مطلوب نمایندگان و مردم در این توافق دیده نشده است. 
مشکالت زیادی در این توافق وجود دارد برای مثال در 
خصوص لغو تحریم های ایسا و کاتسا مطلقا تعهدی داده 
نشده است یا در لیست رفع تحریم تنها گفته اند تحریم ۲۰ 
نفر را رفع می کنیم و بر همین موضوع هم توافق شده است. 
در خصوص تبدیل ارز هم تعهدی داده نشده است یعنی در 
فروش نفت مشخص نیست که بتوانیم درآمد ارزی آن را 
به دست بیاوریم.« او ادامه داد: »آمریکا تعهدی نداده که 
از برجام خارج نشود متاسفانه تیم قبلی مذاکرات مسئول 
این مذاکرات هم هستند. ما سه کمیته تحریم، هسته ای 
و اجرایی داریم که مسئول این کمیته ها همان هایی هستند 
که برجام را فتح الفتوح عنوان می کردند. شاید بگویند که 
کنگره مخالفت می کند اما اکنون اکثر اعضای کمیته آمریکا 
از دموکرات ها هستند الزم هم نیست که مصوبه کنگره به 
آن صورت باشد برای آن رای نصف به عالوه یک رای نیاز 
است.« این عضو کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: »قرار بود 
در خصوص اجرا راستی آزمایی شود و سپس در مجلس 
گزارش داده شود و نمایندگان تصمیم گیری کنند اما این 
مراحل انجام نشده است. غربی ها صرفا روی کاغذ خواهند 
نوشت که تحریم ها را برداشته ایم و ایران باید تعهدات خود 

را انجام دهد.«

تشریح وضعیت ناوگروه 
80 نیروی دریایی ارتش 

در خلیج عدن
تشریح  با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
دریایی  نیروی  ناوگروه ۸۰  آخرین وضعیت 
»ناوگروه  است:  در خلیج عدن گفته  ارتش 
نداجا هم اکنون در محدوده خلیج عدن   ۸۰
و دریای سرخ مشغول اجرای ماموریت در 
حوزه اسکورت یگان های شناور، کشتی های 
تجاری و نفتکش های جمهوری اسالمی ایران 
امیر دریادار شهرام  ایرنا،  به گزارش  است.« 
ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، درباره آخرین وضعیت ناوگروه 
۸۰ نداجا گفت: »ناوشکن دنا، ناو پشتیبانی 
قالب  در  تنب  پشتیبانی  ناو  و  بندرعباس 
ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی   ۸۰ ناوگروه 
جمهوری اسالمی ایران هم اکنون در محدوده 
انجام  مشغول  سرخ  دریای  و  عدن  خلیج 
یگان های  اسکورت  حوزه  در  خود  وظیفه 
نفتکش های  و  تجاری  کشتی های  شناور، 
دریادار  هستند.«  ایران  اسالمی  جمهوری 
آموزش  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  ایرانی 
در سطح نداجا گفت: »از آنجایی که افسران 
باید  دریایی  نیروی  دانش آموختگان  و 
آموزش های تئوری را در عرصه عمل به مرحله 
با اجرای ماموریت  تجربه برسانند، همزمان 
این  در  دانشجویان  از  تعدادی   ۸۰ ناوگروه 
این  که  هستند  مستقر  شناور  فروند  سه 
آموزش ها  تجربه  برای  خوبی  بسیار  فرصت 
در عرصه عمل است.« فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با بیان اینکه »نیروی دریایی در حوزه 
دیپلماسی دریایی نیز فعال و هدفمند است«، 
تاکید کرد: »اگر شرایط کرونایی اجازه دهد، 
این ناوگروه در طول مسیر اجرای ماموریت، 
حتمًا بازدیدهایی از بنادر کشورهای دوست و 

داشت.« خواهند  همسایه 

آخرین وضعیت بررسی 
ارز ترجیحی در مجلس 

یازدهم
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت 
که هنوز کمیسیون تلفیق به جمع بندی درباره 
نرسیده  آینده  سال  بودجه  در  ترجیحی  ارز 
و مصوبه ای هم نداشته است. علی رضایی 
انتشار  به  واکنش  در  ایسنا  با  گفت وگو  در 
ارز  حذف  آزمایشی  اجرای  درباره  اخباری 
ترجیحی در برخی شهرها گفت: »این موارد 
نظرات شخصی برخی از اعضای کمیسیون 
درباره  تلفیق  کمیسیون  هنوز  است.  تلفیق 
چون  نداشته  بندی  جمع  ترجیحی  ارز 
وجود  آن  مورد  در  جدی  اختالف نظرهای 
دارد. مالحظات و ابهامات هم به دلیل آماده 
نبودن زیرساخت ها است. هنوز کمیسیون 
تلفیق مصوبه ای درباره ارز ترجیحی نداشته 
است. نظرات مختلفی وجود دارد. کمیسیون 
به سود مردم  دنبال آن است که  به  تلفیق 
کار کند.« هفته گذشته و در جریان بررسی 
بخش درآمدی بند الحاقی ۱، تبصره ۱ بودجه 
علی اکبر کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف 
برای  منابعی  اختصاص  به  مربوط  بند  این 
که  کرد  مطرح  را  اساسی  کاالهای  تامین 
رئیس  پیشنهاد  به  موضوع  این  نهایت  در 
شد.  ارجاع  تلفیق  کمیسیون  به  مجلس 
است که  آمده  بند  این  هزینه ای  در بخش 
تأمین کاالهای  برای  دالر  میلیارد   ۹ معادل 
براساس  اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی 
این  پیدا می کند.  اختصاص  ترجیحی  نرخ 
بند به معنای استمرار پرداخت ارز ترجیحی 
در سال آینده است که دولت با آن مخالف 
است لذا این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع 

شده تا در مورد آن تصمیم گیری کند.

سخنگوی شورای نگهبان: ما 
معتقدیم فرایند بازنگری در 
قانون اساسی پیش بینی شده 
و اگر ترتیبات قانونی طی شود 
امکان بازنگری وجود دارد و 
راه بسته نیست و می توانیم 
از ظرفیت های فعلی استفاده 
کنیم. منطق این است که 
اولویت را به اجرای قانون فعلی 
بگذاریم

پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری: در جلسه دیروز ستاد 
ملی مقابله با کرونا اعالم شد 
که محققان مجموعه دارویی 
برکت موفق شده اند واکسن 
جدیدی تولید کنند که مشخصا 
می تواند در برابر سویه ُامیکرون 
بازدارندگی موفق و سطح باالیی 
داشته باشد

بررسی طرح صیانت این روزها به مهم ترین خبر داخلی کشور بدل شده است. مخالفت گسترده مردم با این طرح موجب شده 
تا بیش از 160 نماینده مجلس هم بازگشت بررسی طرح در جلسات علنی را خواستار شوند. همزمان موافقان تصویب طرح بیکار 
ننشسته اند و همچنان از این طرح دفاع می کنند. طرح صیانت و حاشیه های گسترده آن به نشست خبری سخنگوی شورای 

نگهبان هم رسید. هادی طحان نظیف دیروز کوشید که در این باره موضعی محتاطانه اتخاذ کند. 

دولت

پیام خرب

|  
یم

سن
  ت

|

تداوم حمایت دولت سیزدهم از مجموعه برکت
برکت واکسن امیکرون می سازد

نشست  جریان  در  دیروز  رئیس جمهوری 
ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت استمرار 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  به  توجه 
از اعضای ستاد  از سوی مردم تاکید کرد و 
مردم  اقناع  راستای  در  خواست  ملی کرونا 
سید  بکوشند.  واکسن  سوم  ُدز  تزریق  به 
شنبه  دیروز،  ظهر  از  پیش  رئیسی  ابراهیم 
ارائه  از  با کرونا  مقابله  در جلسه ستاد ملی 
گزارشی با موضوع کاهشی شدن روند ابتالء 
و قربانیان موج ششم همه گیری کرونا ابراز 
خرسندی کرد و گفت: »البته این مساله به 
اجرای  شدن  باعث سست  نباید  وجه  هیچ 
مسئول  مقام  این  شود.«  بهداشتی  اصول 
در بخش دیگری از اظهاراتش از همه آحاد 
مردم، اصناف و کارمندان خواست همچنان با 
دقت و به طور کامل شیوه نامه های بهداشتی 
در  و حضور  برگزاری  از  ویژه  به  و  رعایت  را 
اجتماعات پرهیز کنند و افزود: »دستگاه های 
متولی، اجرای پروتکل های بهداشتی را به طور 
قوه  رئیس  کنند.«  پیگیری  موثر  و  جدی 

ادامه  مجریه جمهوری اسالمی همچنین در 
برخی اماکن پرخطر برای شیوع کرونا را مورد 
توجه قرار داد و گفت: »یکی از پرخطرترین 
محل ها برای شیوع کرونا، وسایل حمل و نقل 
عمومی است و لذا مسئوالن مربوطه پیگیر 
خطوط  در  جمله  از  پروتکل ها  دقیق  اجرای 
درصدی   ۶۰ سقف  مصوبه  رعایت  و  هوایی 
در پروازها باشند.« این اظهارات در شرایطی 
برای  محدودیتی  هنوز  که  گرفته  صورت 
نشده  گرفته  نظر  در  هواپیمایی  شرکت های 
همچنین  با کرونا  مقابله  ملی  ستاد  است. 
محدودیتی برای کنترل امیکرون در سراسر 
با  که  اقدامی  است.  نکرده  اعمال  ایران 
پزشکی  جامعه  سوی  از  بسیاری  انتقادات 

است. شده  همراه 
با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
درباره  در جلسه  ارائه شده  به گزارش  اشاره 
نظر  در  جریمه های  بازدارندگی  کیفیت 
گرفته شده برای عدم رعایت شیوه نامه های 
این  است  »الزم  کرد:  تصریح  بهداشتی، 

و  بازدارندگی  افزایش  هدف  با  جریمه ها 
بهداشتی  دستورالعمل های  به  توجه  ارتقای 
مربوط به کرونا مورد بازنگری قرار بگیرند.« 
رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسالمی 
اهمیت  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
عوارض  و  آثار  درباره  پژوهش  و  تحقیق 
اجتماعی و روانی کرونا اشاره و خاطرنشان 
برای  کرونا  از  ناشی  عوارض  »مطالعه  کرد: 
افراد در ابعاد شخصی و اجتماعی بسیار مهم 
و پشتوانه عملکرد و تصمیم گیری های بهتر 
ما در آینده است، لذا این موضوع باید بسیار 
و  تحقیقات  نتایج  از  و  بگیرد  توجه  مورد 
تجربیات دیگران نیز به نحو احسن استفاده 
شود.« رئیسی همچنین با اشاره به گزارشی 
شد،  ارائه  جلسه  در  سنتی  طب  درباره  که 
با این موضوع را در محافل  مواجهه عالمانه 
علمی و دانشگاهی از مصادیق تضارب آرا و 
علوم  دانشگاه های  از  و  دانست  آزاداندیشی 
پزشکی و وزارت بهداشت خواست فضایی را 
فراهم کنند تا متخصصان این عرصه بتوانند 

به  پزشکی  و صاحب نظران  اساتید  در جمع 
بپردازند  نظرات شان  درباره  بحث و گفت وگو 
و مردم از نتیجه این مباحث بهره مند شود.

با کرونا  در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله 
دارویی  مجموعه  محققان  که  شد  اعالم 
برکت موفق شده اند واکسن جدیدی تولید 
سویه  برابر  در  می تواند  مشخصا  که  کنند 
باالیی  و سطح  موفق  بازدارندگی  ُامیکرون 
داشته باشد. این در حالیست که مجموعه 
عدد  به  هنوز  ارقام  و  آمار  گواه  به  برکت 
وقت  مسئوالن  سوی  از  شده  داده  وعده 

با این حال حمایت ها  خود نرسیده است. 
دولت  استقرار  از  پس  برکت  مجموعه  از 
مخبر،  محمد  شد.  چندان  دو  سیزدهم 
رئیس  پیشتر  سیزدهم  دولت  اول  معاون 
مجموعه  بود.  امام  فرمان  اجرای  ستاد 
واکسن سازی برکت زیرمجموعه این شرکت 
مقرر  جلسه  این  در  بود.  فعالیت  مشغول 
با  محدودیت های کرونایی،  و  الزامات  شد 
لحاظ تعریف جهانی ارائه شده از رنگ های 
مختلف کرونایی، متناسب با شرایط فعلی 

شود.  بازتعریف  کشور  در  شیوع کرونا 

سخنگوی دولت: 
آینده کشور در گرو میز مذاکره نیست

در  نه  این کشور  آینده  سخنگوی دولت گفت: 
گروی میز مذاکرات بلکه در گروی کار و تالش 
جامعه ایرانی و توجه به ظرفیت عظیم جوان 
ایرانی  به کارگر  توجه  گروی  در  و  ایرانی  نخبه 
بهادری جهرمی در  ایسنا، علی  است.به گزارش 

ماهه  شش  دستاوردهای  نمایشگاه  افتتاحیه 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  که  مردم  وزارت 
اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه پیشگامی این 
وزارتخانه در کاهش زمان صدور مجوز کم هزینه 
نبوده اما اقدام ارزشمندی بوده است گفت: طی 

شش ماهه اخیر دو جلسه شورای عالی اشتغال 
و یک جلسه شورای عالی رفاه با حضور رئیس  
و نشان می دهد هم  برگزار شده است  جمهور 
دولت مردمی و هم وزارت رفاه در حل مشکالت 
این حوزه بسیار جدی است. او افزود: آینده این 

بلکه در گرو  نه در گروی میز مذاکرات  کشور 
کار و تالش جامعه ایرانی و توجه به ظرفیت 
عظیم جوان نخبه ایرانی و در گروی توجه به 
کارگر ایرانی است. با این نگاه که دولت در حوزه 
اصالح جهت حرکت از نگاه بیرون به ظرفیت های 
درونی دارد، وزارت رفاه نقش کلیدی و محوری 
پیدا می کند. سخنگوی دولت با بیان اینکه در 
زمینه توجه به زیست بوم اشتغال، اصالح نظام 
صندوق های  نظام  اصالح  شرکتی،  مدیریت 

بازنشستگی گام های خوبی برداشته شده است 
گفت: حرکت شش ماهه گذشته ما را نسبت به 

تحقق اهداف تعیین شده امیدوار می کند.
رفع  زمینه  در  برنامه ای  پیش  افزود:  بهادری 
رئیس جمهور  و  ارائه  هفته گذشته  مطلق  فقر 
دستگاه ها را مکلف کرد که با محوریت وزارت رفاه 
برنامه ای برای رفع فقر مطلق تهیه و اجرایی کنند 
و در این مسیر از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

به صورت متمرکز استفاده شود.



پیامک شما را دربـاره 
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پرتو  تشعشع  چرنوبیل،  تصرف  از  پس 
رفته  باالتر  میانگین  از  آن  رادیواکتیو 
هم اکنون  ممنوعه  منطقه  داده های  است. 
رو  گاما  پرتو  تشعشع  که  می دهد  نشان 
بین المللی  آژانس  اما  است.  افزایش  به 
انرژی اتمی می گوید که هنوز جای نگرانی 

. نیست
تنظیم  بازرسی  دولتی  »سازمان  گفته  به 
قوانین هسته ای اوکراین« به خاطر اشغال 
علت  کشف  نظامی  درگیری  و  روسیه 
ممنوعه  منطقه  در  گاما  تشعشع  جهش 
غیرممکن است. برخی از کارشناسان علت 
آن  خاک  شدن  نامرغوب  را  جهش  این 

رآکتور. نشت  تا  می دانند  منطقه 
اعالم کرده  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
را  اوکراین  وضعیت  شدیدی  نگرانی  با  که 
همچنان  آژانس  گفته  به  می کند.  دنبال 
نیروگاه هسته ای چرنوبیل  در  هیچ خرابی 
مدیر  گروسی،   رافائل  است.  نشده  اعالم 
اتمی هشدار  انرژی  آژانس بین المللی  کل 
هسته ای  نیروگاه های  فعالیت  که  داد 
منطقه ممنوعه چرنوبیل نباید به هیچ وجه 
گیرند.  قرار  تاثیر  تحت  یا  شوند  مختل 
مواد  میزان  که  کرد  اعالم  سپس  آژانس 
آژانس  رادیواکتیو فعال نگران کننده نیست. 

بازرسی  سازمان  گفته  بر  خود  بیانیه  در 
که  گفت  ادامه  در  و  کرد  تاکید  اوکراین 
پخش  باعث  نظامی  ماشین های  حرکت 
همچنان  می شود که  آلوده ای  خاک  شدن 
هم اکنون  ماند ه اند.  باقی   ۱۹۸۶ حادثه  از 
از  تا  شده  ساخته  نیروگاه  روی  پوششی 
انتشار صدها تن مواد رادیواکتیو جلوگیری 

. کند

چرنوبیل  پیچیدگی های   
باقی است همچنان 

چرنوبیل  حادثه  درباره  که  سال هاست 
دولتی  بررسی های  و  علمی  تحقیقات 
سوال های  همچنان  اما  می شود  انجام 
به  است.  مانده  باقی  بسیاری  بی پاسخ 
مواد  نشت  طوالنی مدت  تاثیر  درباره  ویژه 
در  که  افرادی  سالمت  روی  رادیواکتیو 
معرض آن قرار گرفته اند. نیروگاه  هسته ای 
 ۲۰ و  کی یف  شمال  کیلومتر  چرنوبیل۱۳۰ 
بالروس  با  اوکراین  مرز  جنوب  کیلومتری 
دهه  در  نیروگاه  این  راکتور   ۴ گرفته.  قرار 
۷۰ و ۸۰ میالدی، طراحی و ساخته شدند. 
۲۲ کیلومترمربع  بزرگی  به  آبی که  مخزن 
رآکتور  خنک کننده  آب  تامین  منظور  به 
تغذیه  پریپیات  رودخانه  از  شد  ساخته 

. می کند
دمیز  اوکراین،  به  روسیه  حمله  از  پس 
شمیهال، نخست وزیر اوکراین در بیانیه ای 
روسی  مسلح  نیروهای  که  کرد  اعالم 
کنترل نیروگاه هسته ای چرنوبیل و منطقه 
دست  به  را  آن  اطراف  متروکه  ممنوعه 
رئیس جمهور  زلنسکی،  والدیمیر  آورده اند. 
اوکراینی  مدافعان  که  گفت  نیز  اوکراین 
سال  تراژدی  تا  می دهند  را  خود  جان 
آنتون گراشنکو،  نشود.  تکرار  دوباره   ۱۹۸۶
وزارت  در  وزیر  پیشین  معاون  و  مشاور 
امور داخل اوکراین در ۲۴ فوریه در حساب 
»گارد  نوشت:  فیس بوک  در  خود  کاربری 
ناامن  زباله های  جمع آوری  از  که  ملی 
در  قوا  تمام  با  هسته ای محافظت می کند 
ادامه می نویسد  او در  حال مبارزه است.« 
تانک حمله کند،  و  توپ  با  روسیه  اگر  که 
نابود  هسته ای  ضایعات  ذخیره  تاسیسات 
می شود و گردوغبار رادیواکتیو ممکن است 
مناطقی از اوکراین را فرا گیرد و به بالروس 

برسد. اروپا  اتحادیه  کشورهای  و 

 احیای حیات وحش 
زیر سایه جنگ

چرنوبیل و منطقه ممنوعه اطراف آن امروز 

میزبان گونه های مختلفی از حیات وحش 
نشنال جئوگرافی،  مجله  گفته  به  که  است 
جان گرفته اند. گرگ،   انسان  دخالت  بدون 
گوزن،  سیاهگوش،  عقاب ، گراز و خرس از 
اثرات  دیگر  سوی  از  است.  آن  نمونه های 
مواد رادیواکتیو نیز همچنان در این منطقه 
دیده می شود؛ برخی از درختان رشد کامل 
میزان  جانوران  از  بعضی  بدن  در  و  ندارند 
سزیم-۱۳۷  رادیواکتیو  ایزوتوپ  از  باالیی 

می شود. دیده 

 چرنوبیل: بدترین فاجعه 
جهان هسته ای 

چرنوبیل  نیروگاه  به  شهر  نزدیک ترین 
به  آن  پیدایش  تاریخ  که  است  پریپیات 
با  کیلومتر   ۳ پریپیات  برمی گردد.   ۱۹۷۰
سال  و  داشت  فاصله  هسته ای  نیروگاه 
زندگی می کردند.  آن  در  نفر  ۵۰هزار   ۱۹۸۶
 ۱۵ چرنوبیل،  قدیمی تر  و  کوچک تر  شهر 
کیلومتر دورتر قرار داشت و تعداد ساکنان 
آن به ۱۲هزار نفر می رسید. بقیه آن منطقه 
تشکیل  جنگلی  مناطق  و  مزارع  بیشتر  را 
می داد. به گفته کمیته علمی سازمان ملل 
انفجار  اتمی،  تشعشعات  اثرات  مورد  در 
و  بازرسی  هنگام   ۱۹۸۶ آوریل   ۲۶ در 

تعمیرات روتین رخ داد. اپراتورها در حال 
خالف  که  بودند  برقی  سیستم  آزمایش 
سیستم های کنترل  از  یکی  ایمنی  قوانین 
حیاتی را قطع کردند. این اقدام باعث شد 
شود  نامتعادل  خطرناکی  به طور  رآکتور  تا 
با  برسد.  حد  پایین ترین  به  آن  انرژی  و 
انفجار  واقعی  علت  سر  بر  همچنان  اینکه 
بر  باور عمومی  اما  راکتور بحث وجود دارد 
آن است که افزایش بخار در مرحله اول و 
باعث  در معرض هیدروژن قرار گرفتن آن 
کاهش  خاطر  به  شدید  بخار  باشد.  شده 
آب خنک کننده ایجاد شد و میزان بخار آب 
وقوع  با  رفت.  باال  لوله های خنک کننده  در 
انفجار، رآکتور ۴ از بین رفت و شعله های 
هولناکی به اطراف پخش شدند. بارانی از 
منطقه  بر  راکتور  اجزای  و  رادیواکتیو  مواد 
حال  در  آتش  شعله های  و  ریخت  فرو 
گسترش به سازه های مجاور بودند. باد نیز 
شعله های سمی و غبار را به اطراف می برد.

انفجار در جا جان دو نفر از کارکنان نیروگاه 
که  همانطور  بعد،  روز  چند  تا  گرفت.  را 
امدادگران تالش می کردند تا آتش و نشت 
مرگ  میزان  کنند،  مهار  را  رادیواکتیو  مواد 
رادیواکتیو  مواد  با  آلودگی  علت  به  میر  و 
تالش  روز   ۱۰ آتش نشان   ۲۵۰ بیشتر شد. 
 ۱۰ کنند؛  مهار  را  آتش  بتوانند  تا  کردند 
همچنان  رادیواکتیو  مواد  انتشار  روزی که 
چرنوبیل  کارکنان  از  نفر   ۲۸ داشت.  ادامه 
خود  جان  فاجعه  وقوع  از  پس  ماه   ۴ در 
را از دست دادند. بین سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، 
سرطان  به  مبتال  بیمار  ۲۰هزار  به  نزدیک 
 ۱۹۸۶ سال  که  شدند  شناسایی  تیروئید 

بودند. سال   ۱۸ زیر 

 اثر چرنوبیل بر محیط زیست
مدتی پس از تشعشع مواد رادیواکتیو 
اطراف  جنگلی  درخت های  چرنوبیل،   در 
به  درختان  رفتند.  بین  از  نیروگاه  این 
رنگ قرمز روشن درآمدند و این منطقه به 

شد. معروف  قرمز«  »جنگل 
می کند  تهدید  را  چرنوبیل  که  خطری 
این منطقه  در  ضایعات هسته ای است که 
این  در  رادیواکتیو  مواد  می شود.  نگهداری 
خطرناک  نقاط  برخی  و  دارد  وجود  مکان 

می شود. محسوب 
و  اپیدمیولوژی  استاد  زابلوتسکا،  لیدیا 
بیواستاتیک در گفت وگو با واشنگتن پست 
کار  چرنوبیل  در  که  افرادی  که  می گوید 
می کنند از این نقاط خطرناک آگاهی دارند 
و  چیدمان  از  اطالعی  روسی  سربازان  اما 
مناطقی که نباید نزدیک شوند، ندارند. این 
دیگر  و  تانک ها  تا  می شود  باعث  موضوع 
شوند  آلوده  رادیواکتیو  مواد  به  ماشین ها 
پیدا کنند.  بیشتری گسترش  مناطق  به  و 
دانشمندانی  و  کارکنان  نگران  زبلوتسکا 
از  حفاظت  صرف  را  خود  زندگی  است که 
دنیا در برابر یکی از آلوده ترین مناطق دنیا 

زمین کرده اند. روی کره 
عالوه بر چرنوبیل، اوکراین دارای ۱۵ راکتور 
است  قرن  نیم  از  بیش  و  است  هسته ای 
فرانسه  می کند.  تامین  را  برق مصرفی  که 
در  که  هستند  کشورهایی  تنها  روسیه  و 
اوکراین  دارند.  بیشتری  راکتورهای  اروپا 
معادن  شیمیایی،  مواد  دارای کارخانه های 
بدون استفاده و نیروگاه های دیگر به ویژه 
به  نسبت  کارشناسان  است.  آن  شرق  در 
به  روسیه  حمله  زیستی  محیط  تبعات 
اوکراین همواره ابراز نگرانی می کنند. شرق 
پتانسیل  و  است  صنعتی  بسیار  اوکراین 
وقوع فاجعه محیط زیستی در کنار بحران 

دارد. وجود  بشری  حقوق 

دانشمندان و کارشناسان محیط زیست درباره تبعات محیط زیستی تصرف چرنوبیل ابراز نگرانی کرده اند

هشدار تکر ار فاجعه چر نوبیل
شرق اوکراین بسیار صنعتی است و پتانسیل وقوع فاجعه محیط زیستی در کنار بحران حقوق بشری وجود دارد

در نشست خبری »آغاز پویش 
ملی درخت یاری«  مطرح شد:

یک میلیون و 500 هزار 
درخت مثمر برای معیشت 

مردم کاشته می شود
از  »درخت یاری«  ملی  پویش  دبیر  ما|  |پیام 
و  یک  کاشت  برای  جهادی  گروه های  طرح 
حمایت  منظور  به  میوه  درخت  میلیون  نیم 
از گروه های آسیب پذیر در کشور خبر داد.هر 
سال در فصل درختکاری پویش های مختلفی 
کشور  در  درخت کاری  توسعه  و  برای کاشت 
شکل می گیرد. امسال در یکی از این پویش ها 
قرار است عالوه بر کاشت درخت، نگهداری از 
نهال ها در سال های آتی هم مورد توجه قرار 
ملی  پویش  دبیر  بزرگیان،  محمدامیر  گیرد.  
»درخت یاری« در نشستی خبری، ابعاد این 
کشور  در  »سال هاست  داد:  توضیح  را  طرح 
درختکاری صورت می گیرد اما در بسیاری موارد 
این اقدامات نتیجه  ای به دنبال نداشته است، 
از همین رو با هم فکری محیط  زیست تصمیم 
گرفتیم به جای درختکاری، درخت یاری کنیم«.

به گفته بزرگیان امسال در  قالب این پویش 
درخت  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک  است  قرار 
میوه کاشته شود و نگهداری درختان به اقشار 
شود.  سپرده  مردمی  و گروه های  آسیب پذیر 
همچنین قرار است نفع بهره برداری از محصول 
این درختان نیز به مردم محلی برسد.  او افزود: 
با  هم افزایی  نتیجه  درخت  یاری  ملی  پویش 
مراکز نیکوکاری، فعاالن محیط  زیست،گروه های 
جهادی و... است.  دبیر این پویش تاکید کرد 
که از کارشناسان حوزه منابع طبیعی در اجرای 
بزرگیان  است.  شده  گرفته  طرح کمک  این 
افزود: »هدف سال جاری ما، یک میلیون و 
بگویم که هدف  باید  اما  نهال است  ۵۰۰ هزار 
درخت  میلیون   ۱۰۰ پویش کاش  این  نهایی 
مثمر است«. به گفته او امسال سه هزار خانواده 
شناسایی شده است که قرار است از سوی ۵۰۰ 
گروه جهادی حمایت شوند. مصطفی یخچالی، 
بنیاد  جهادی  و  مردمی  حرکت های  رئیس 
علوی  هم به عنوان یکی از حماین پویش در 
این نشست گفت: هدف بنیاد علوی حمایت از 
گروه های جهادی، مجمع های محیط  زیستی و 

درخت کاری است.

ممنوعیت تردد وسایل 
نقلیه کاربراتوری از 
ابتدای سال 1401

و  تاکسی  تردد  وزیران،  هیات  مصوبه  با 
سال  ابتدای  از  کاربراتوری  موتورسیکلت های 
است.  ممنوع  کشور  هشت کالنشهر  در   ۱۴۰۱
طبق ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب هیات 
و  تاکسی  تردد   ۱۴۰۱ سال  ابتدای  از  وزیران، 
کالنشهرهای  در  کاربراتوری  موتورسیکلت های 
اراک،  مشهد،  اصفهان،  شیراز،  کرج،  تهران، 
تبریز و اهواز ممنوع است. براساس این مصوبه 
نواحی  در  نقلیه کاربراتوری  وسایل  تردد کلیه 
کم انتشار LEZ )طرح کاهش آلودگی هوا( در 
این کالن شهرها ممنوع اعالم شده است. طبق 
مطالعه نتایج سیاهه انتشار آالیندگی شهر تهران 
محیط  حفاظت  سازمان  سال۱۴۰۰  )گزارش 
ذرات معلق  انتشار  از سهم  زیست( ۲۱ درصد 
آالینده هوا متعلق به موتورسیکلت ها و۱۰ درصد 
از  آلودگی هوای ناشی از آالینده های اکسیدهای 

نیتروژن مربوط به تردد تاکسی ها است.

آنتون گراشنکو، مشاور و معاون 
پیشین وزیر در وزارت امور 
داخل اوکراین: اگر روسیه 
با توپ و تانک حمله کند، 
تاسیسات ذخیره ضایعات 
هسته ای نابود می شود و 

گردوغبار رادیواکتیو ممکن 
است مناطقی از اوکراین را فرا 
گیرد و به بالروس و کشورهای 

اتحادیه اروپا برسد

پس از تصرف چرنوبیل، 
تشعشع پرتو رادیواکتیو آن 

از میانگین باالتر رفته است. 
داده های منطقه ممنوعه 
هم اکنون نشان می دهد 

که تشعشع پرتو گاما رو به 
افزایش است. اما آژانس 

بین المللی انرژی اتمی می گوید 
که هنوز جای نگرانی نیست

چند سالی بود که چرنوبیل به یکی از جاذبه های گردشگری دنیا تبدیل شده بود. بعد از پخش سریال محبوب و فراگیر چرنوبیل در سال 
2019، گردشگری این منطقه 30درصد تا 40درصد رونق پیدا کرد. این نیروگاه هسته ای مدتی پس از فاجعه 1986 و شکوفایی گونه های 
جانوری مختلف به یکی از پروژه های غیرمنتظره و موفق محیط زیستی تبدیل شد. پنجشنبه گذشته در 24 فوریه 2022 نیروهای نظامی 
روسیه با حمله به اوکراین نیروگاه چرنوبیل را تصرف کردند. این اقدام روسیه باعث شد تا دانشمندان و کارشناسان محیط زیست درباره 
احتمال بحران اکولوژیکی هشدار دهند. جنگ به خودی خود اثرات مخرب محیط زیستی به جای می گذارد. سالح و ادوات نظامی که 
هنگام درگیری مورد استفاده قرار می گیرند زمین های کشاورزی را از بین می برند، خاک و منابع آبی را با فلز و مواد سمی آلوده می کنند. 
چرنوبیل بدترین فاجعه هسته ای در تاریخ دنیاست. آوریل سال 1986 یکی از رآکتورها این نیروگاه منفجر شد و موارد رادیواکتیو سراسر 

اروپا پخش شد. زمانی که صحبت از چرنوبیل به میان می آید تکرار فاجعه اروپا و تمام دنیا را بیش از حد نگران می کند.

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

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

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۳۵۶ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی 
نجمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه 
علیزاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴۲۲ صادره از زرند در یک دانگ 
مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ  ۲۶۵.۸ مترمربع از پالک 
۱۷۷۸ اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه ۳۵ خریداری از مالک 
رسمی آقای مختار قلی زاده 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 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/الف۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهي مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1119 مورخ 99/12/27 شورای محترم 

اسالمي شهر :
1-تکمیل و ساخت مقبره های خانوادگی واقع در محل بهشت زهرا )س( 

 2-اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 
3- اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو معابر منطقه یک 
4- اجرای عملیات جدولگذاری و کانیوو معابر منطقه دو 

را از طريق برگزاري مناقصه عمومی جداگانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا از کلیه اشخاص 
و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي آيد جهت 
دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي 
به آدرس رفسنجان، خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.news.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 به دبيرخانه شهرداري مركزي 

تسليم نمايند. 
تاریخ بازگشایی پاکات روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 می باشد.

) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

نوبت اول

بسمه تعالی

آگهی دعوت سهامداران شرکت آب 
پویان دشت ماهان 

آگهی دعوت سهامداران شرکت آب پویان دشت ماهان سهامی خاص ثبت شده به شماره 
16252 و شناسه ملی 14008567152 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده که در ساعت 9 صبح مورخ 1400/12/19 در محل قانونی شرکت به آدرس خیابان چمران 

بین کوچه ی 9 و 11 پاساژ بقائی واحد 27 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:

• انتخاب اعضای هیات مدیره

ت دوم
نوب

  22/5073 شماره  درخواست کتبی  اساس  بر  اباد  اختیار  شهرداری 
مورخ 1400/11/27 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 
و پیش خدمتی ساختمان های  نگهبانی  و  10ابتدای جاده کوهپایه( 
اداری و انجام کلیه اموات غسالخانه و اپراتوری و فروشندگی جایگاه 
CNG واجرائیات ساختمان به مدت 12 ماه شمسی از تاریخ )1401/1/1 
لغایت 1401/12/29( به طور یکجا و به صورت حجمی به شرکت های 
خدماتی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی ازاداره کل تعاون، کار رفاه 
اجتماعی با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت )سامانه ستاد( به 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 
)1400/12/1( حداکثر به مدت یک هفته )هفت روز کاری( جهت دریافت 
اسناد مناقصه و اطالع از شرایط وجزئیات کار به شهرداری 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.  

شهرداری اختیار اباد

آگهی مناقصه عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت

 ملك ماهان
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319006002117-27/10/1400  هیات اول/دوم 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ماهان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا محمدی زاده فرزند اسدهللا 
بشماره شناسنامه 734 صادره ازکرمان  در یك باب ساختمان  نیمه  
تمام   به مساحت 630 مترمربع پالك 1275فرعی از6 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 254 فرعی از 6 اصلی  واقع در  بخش 6 کرمان  
واقع  در  محی  اباد خیابان  ولی  عصر  26  پشت  مسجد  جامع  
داخل  کوچه خریداری از  محل  مالکیت  مهدی  مقدمی  فر  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/24
شناسه آگهی : 1283796

آگهی مفقودی 
GLX  -XU7مدل  پژو 405  خودرو  سند کمپانی  
شماره   به  رنگ  متالیک   - خاکستری   1392
شاسی شماره  و   124K0238202موتورپ
پالک  شماره  به   NAAM01CAXDR533758
75ایران 687ق 36 متعلق به محسن اطمینانی فرزند 
است. گردیده  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود  چاکر 

منوجان 
هیات مدیره شرکت
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در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
می توان به دو ماده مرتبط ۴۹ و ۷۲ اشاره داشت. 
ماده ۴۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
با ماده ۹۷ قانون  کشور دارای محتوای مشابه 
برنامه ششم توسعه بوده و بر توسعه گردشگری 
زیارتی و مذهبی، تأکید دارد. درباره عملکرد این 
ماده، به موارد متعددی در گزارش های سازمان 

برنامه و بودجه اشاره شده است.
مجلس  پژوهش های  مرکز  اساس گزارش  بر 
در  عملکرد  ارزیابی  شاخص های  پیش بینی 
قانونگذاری، توجه به جایگاه بخش غیردولتی و 
همکاری دیگر دستگاه ها از جمله مواردی است که 
می توانست موجبات موفقیت بیشتر در این ماده 
را فراهم آورد. ماده ۷۲ قانون احکام دائمی درباره 
واگذاری، بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - 
فرهنگی در اختیار دستگاه های اجرایی است. در 
گزارش عملکرد به مشاوره وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در این زمینه اشاره 
شده است اما به نظر درباره همین مشاوره های 
محدود ابهامات متعددی قابل طرح است؛ کدام 
بناها و اماکن تاریخی فرهنگی ثبت شده واگذار 
کدام  اختیار  در  اماکن،  و  بناها  این  شده اند؟ 
دستگاه ها هستند؟ آیا واگذاری ها موفقیت آمیز 

بوده است؟

در متن قانون برنامه ششم توسعه، برخی از مواد 
مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و 
گردشگری هستند. بند »ب« ماده ۲ بر موضوع 
بازآفرینی بافت های تاریخی تأکید دارد. مشخص 
نبودن وضعیت فعلی این بافت ها در طرح های 
ارزیابی  شاخص کمی  نبود  شهری،  بازآفرینی 
عملکرد و عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی، از 

جمله مسائل مرتبط با عملکرد این بند است.
در یک بند »الف« ماده ۹۸ هر دستگاه اجرایی 
مکلف شده است تا از محل اعتبارات خود برای 
پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول 
آثار ملی و فهرست های  ثبت شده در فهرست 
ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف، هزینه 
کند. این در حالی است که اعتبارات الزم برای 
اجرایی شدن این ماده در اختیار دستگاه ها قرار 
نگرفته است. عالوه بر این، فهرست آثار در اختیار 
هر دستگاه نیز در حال حاضر مشخص نیست 
که تحقق این مهم را با دشواری رو به رو می کند. 
جز دو بند »الف« ماده ۹۸ تاسیسات گردشگری 
از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت 
گردشگری بوده و از شمول قانون نظام صنفی 
مستثنی است. ابالغیه ای برای مستثنی شدن از 
قانون نظام صنفی به ادارات استانی ارسال شده 
است اما عملکرد استان ها در این زمینه مشخص 

نیست. نکته قابل ذکر اینکه قوانین و مقررات 
گردشگری جامعیت کافی برای همه امور مربوط 
به کسب و کارهای گردشگری را ندارد و تا زمانی 
که قانون نظام صنعت گردشگری تدوین نشود 
صرف مستثنی کردن این تأسیسات از شمول 
قانون نظام صنفی، مشکل را مرتفع نخواهد کرد.
بند »ب« ماده ۹۸ به شناسایی، مستندسازی، 
فرهنگی  میراث  معرفی  و  مرمت  حفاظت، 
)اعم از ملموس و ناملموس( میراث طبیعی، 
ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای 
هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ 
میراث  فهرست  در  ثبت  و  ایرانی  تمدن  و 
جهانی، تأکید دارد. درباره این ماده به اقدامات 
متعددی در زمینه میراث فرهنگی اشاره شده 
بر این، طبق آخرین آمار موجود  است. عالوه 
در  دستی  صنایع  جهانی  روستای  و  شهر   ۱۴
کشور تاکنون به ثبت رسیده شده است. البته 
شمار  افزایش  صرفًا  که  داشت  توجه  باید 
میراث تاریخی- فرهنگی و طبیعی، شاخصی 
برای موفقیت در این زمینه به شمار نمی رود. 
تجربه سال های اخیر نشان داده است که بدون 
درنظرگیری مقدمات اولیه و مالحظات این امر 
تنها به انبوهی از پرونده های حقوقی و شکایات 

مردمی، منتج شده است.

 

 ثبت کردن شهرها و روستا اثری مثبت 
بر صنایع دستی ندارد

از سوی دیگر درباره ثبت شهرها و روستاهای 
جهانی صنایع دستی نیز صرف ثبت کردن این 
شهرها و روستا اثری مثبت بر صنایع دستی کشور 
گذاشته نخواهد شد بلکه این ثبت ها می تواند 
تبلیغات  و  فعاالن  از  حمایت  برای  مقدمه ای 
گسترده از صنایع دستی این مناطق به شمار رود.

 ۳۰۰ حداقل  احیای  و  بهسازی  بر   ۹۹ ماده 
روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی 
و روستاهای هدف گردشگری، تأکید دارد. گزارش 
عملکرد این ماده به دو صورت انجام شده است: 
اول، شمار بافت های شهری و روستایی مرمت 
شده و دوم، تعداد روستاها به تفکیک روستاهای 
با  بافت  دارای  روستاهای  و  هدف گردشگری 
ارزش تاریخی و فرهنگی. مسلمًا گزارش دهی در 

حالت دوم از دقت باالتری برخوردار است.
در این صورت شمار خروجی به دست آمده به 
به  یافت.  خواهد  توجهی کاهش  قابل  نسبت 
عنوان مثال، تعداد بافت های شهری و روستایی 
بافت  با ۲۹۲  برابر  در سال ۱۳۹۹  مرمت شده 
است درحالیکه تعداد روستاهای هدف و دارای 
مورد  معادل ۲۵  در همین سال  باارزش  بافت 
بوده است. بند »الف« ماده ۱۰۰ بر تهیه سند 
راهبردی توسعه گردشگری تاکید دارد. این سند 
در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده 
و در شهریور همان سال ابالغ شده است. البته 
نقدهای جدی بر این سند وارد است. جز یک 
بند »الف« ماده ۱۰۰ بر الحاق پیوست تخصصی 
و گردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
مهم  و  بزرگ  توسعه ای  طرح های  همه  برای 
اشاره دارد. طبق مصوبه ماده واحده »تجمیع 
حوزه  پیوست های  اجرای  سازی  یکپارچه  و 
فرهنگ در طرح ها و برنامه های مهم و کالن« 
در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی 
آئین   ،۱۲/۰۴/۱۴۰۰) )مورخ  کشور  فرهنگی 
اجرایی پیوست فرهنگی و اجتماعی و شرح 
خدمات نمونه آن در حوزه های تخصصی باید به 
صورت مشارکتی ظرف مدت ۶ ماه پیشنهاد و به 
تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور برسد. جز دو و سه بند »الف« ماده ۱۰۰ بر 
اختصاص یارانه و تسهیالت مالی ارزان قیمت 
و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات 
نیاز  مورد  ساخت های  زیر  ایجاد  گردشگری، 
حمایتی،  اقدامات  سایر  و  مناطق گردشگری 
تأکید دارد. با توجه به اینکه صدر ماده ۱۰۰ به 
تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و تبصره 
آن به تهیه آئین نامه اشاره دارد، اجرایی سازی 
هر دو جز ذکر شده منوط به تهیه آئین نامه – آن 
هم پس از تدوین سند راهبردی- دانسته شده 
است. این در حالی است که به لحاظ موضوعی، 
الزامی به تهیه سند راهبردی و تدوین آئین نامه 
نیست و می توان این مورد را نقدی اساسی بر 
شیوه قانون نویسی این بند دانست.بند »ب« 
ماده ۱۰۰ مربوط به طرح ساماندهی گردشگری 
جنگل های شمال و شمالغرب کشور و زاگرس، 
سواحل  اولویت  با  جنوبی  و  شمالی  سواحل 
مکران، است. بدین جهت، مصوبه ای با ۸ بند در 
آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. این 
مصوبه یک ضمیمه تحت عنوان طرح ساماندهی 
گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور 
داراست  جنوبی،  و  شمالی  سواحل  زاگرس،  و 
که با اهداف و خواسته های قانونگذاری فاصله 
معناداری دارد. در مورد بند »پ« ماده ۱۰۰ قانون 
برنامه ششم توسعه مبنی بر مدیریت یکپارچه و 
جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تاکنون گزارشی ارائه نشده است. بند »ث« ماده 
به  امور تصدی گری و اجرایی  به واگذاری   ۱۰۰
تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، اشاره 
دارد. این در حالی است که از یک سو، سازوکار 

دقیق این واگذاری و از سوی دیگر، قانونی که 
بر مبنای آن تشکلهای حرفه ای در کشور شکل 
گیرند، وجود ندارد. تبصره بند »ت« ماده ۱۰۰ بر 
واریز کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی 
موزه های  و  تاریخی  محوطه های  و  اماکن  از 
هیئت امنایی به خزانه و در اختیار قرار دادن صد 
درصد این وجوه به این اماکن در قالب بودجه 
آخرین گزارش  اساس  بر  دارد.  تأکید  سنواتی، 
عملکرد سازمان برنامه اگرچه اقدامات متعددی 
نامه  آئین  اصالح  یا  دستورالعمل ها  تهیه  نظیر 
مرتبط انجام شده اما در عمل به نظر هنوز اهداف 
مرتبط با هیئت امنایی شدن موزه ها محقق نشده 
است. به عالوه در تبصره بند »ث« ماده ۱۰۰ بر 
تعیین تعرفه های این دسته از واگذاری ها اشاره 
دارد که این مهم نیز به نظر تاکنون تحقق نیافته 
اولویت گازرسانی  بر  این ماده  بند »ج«  است. 
به روستاهای هدف گردشگری تاکید می کند و 
اقداماتی ازجمله شناسایی ۵۰۰ روستای هدف 
گردشگری، نیازسنجی زیرساخت های گازرسانی 
این  به  اولویت گذاری گازرسانی  روستاها،  این 
اجرای  برای  نفت  وزارت  با  مکاتبه  و  روستاها 
تعهدات در این خصوص صورت پذیرفته است.
یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت در هریک 
از سیاست ها و قوانین ابالغ و تصویب شده در 
یک کشور، ارزیابی چگونگی پیاده سازی و ردیابی 
آنها در مرحله عمل است. ارزیابی های یادشده از 
دو حیث حائز اهمیت است: نخست، ضعف های 
را  پیاده سازی سیاست ها و قوانین  عملیاتی و 
آشکار کرده و بدین شکل به عنوان ابزار کمکی 
دیگری  بخش  می کند.در  عمل  مجریان  برای 
از گزارش مرکز پژوهش ها آمده: آن گونه که از 
مواد  خصوص  در  شده  انجام  عملکرد  ارزیابی 
مرتبط با حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه و قانون برنامه ششم توسعه - در طول 
زمان اجرای برنامه ششم توسعه تا زمان فعلی 
- مشخص است برخی موضوع ها نظیر مستثنی 
شدن از قانون نظام صنفی، تهیه سند راهبردی 
توسعه گردشگری و طرح ساماندهی گردشگری 
جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، 
سواحل شمالی و جنوبی، مورد پیگیری قرار گرفته 
است. این در حالی است که خروجی مشخصی 

برای برخی مواد دیگر، گزارش نشده است.
 علت موفق نبودن یا ابهام در گزارش 

عملکرد در این موارد: 
پیش بینی نکردن بار مالی مورد نیاز در قانون 
نبودن شاخص ها و  بودجه سنواتی، مشخص 
پروژه های از پیش تعیین شده برای سنجش 
میزان موفقیت، مشخص نبودن وضعیت فعلی 
بازآفرینی  طرح های  در  تاریخی  بافت های 
تفکیکی  سنواتی  ریزی  بودجه  عدم  شهری، 
فرهنگی،   - تاریخی  ارزش  با  بافت های  برای 
نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، 
عدم بودجه ریزی مبتنی بر میراث در اختیار هر 
دستگاه، تعلل در تهیه پیوست / آئین نامه های 
تعیین شده در قانون، بی توجه به درگیرسازی 
تمامی دستگاه های مرتبط دیگر در مرحله اجرای 
به جایگاه بخش خصوصی  بی توجهی  قانون، 
ندادن  انجام  قانون،  محتوای  پیاده سازی  در 
پیگیری های کافی از دستگاه مکلف بر اساس 
متن قانون، نبود سازوکارهای قانونی برای انجام 
واگذاری ها، نبود یک قانون قابل استناد برای 
شکل گیری تشکل های گردشگری )خأل قانونی( 
به دست آمده و موجود، ارائه ندادن تصویر واضح 
از گزارش دهی به صورت شاخص های تفکیک 
به  قانون  شدن  اجرایی  دانستن  منوط  شده، 
این  نظرگیری  آئین نامه.در  ابالغ  و  تصویب 
اجرایی  و  قانونگذاری  جنبه  دو  هر  در  مسائل 
با  مرتبط  قوانین  و سایر  توسعه  هفتم  قانون 
دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث 

باشد. راهگشا  می تواند 

اداره کل منابع طبیعی  فرمانده یگان حفاظت 
از  ساری  منطقه  مازندران  آبخیزداری  و 
آتش سوزی در ۱۵۲ هکتار از عرصه های جنگلی 
زیر پوشش این منطقه در سال جاری خبر داد 
که این میزان حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال 
۹۹ است.. به گفته مجید ذکریایی از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۸۵ فقره آتش سوزی در 
عرصه های جنگلی مازندران رخ داد که بیش 
یک  آتش سوزی های  از  بیشتر  درصد   ۲۰ از 
ساله کامل ۹۹ بوده است. طبق گزارش رسمی 
مازندران  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل 
منطقه ساری ، سال ۹۹ در مجموع ۶۹ فقره 
آتش سوزی در عرصه های جنگلی مازندران 
از  رخ داده بود که باعث سوختن ۱۲۰ هکتار 
این عرصه ها شده بود. ذکریایی عامل انسانی را 
علت اصلی بیشتر آتش سوزی های عرصه های 
داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  مازندران  جنگلی 
میزان سطح آتش سوزی با ۵۹ هکتار مربوط 
به شهرستان ساری بوده است. او آمار آتش 
سوزی در جنگل های ساری طی سال جاری 
را ۱۶ فقره اعالم کرد و در عین حال بیشترین  
به  مربوط  فقره    ۲۱ با  را  آتش سوزی  آمار 
شهرستان بهشهر در شرق مازندران معرفی کرد 
و گفت که در این آتش سوزی  ها ۴۶ هکتار از 

عرصه های جنگلی در آتش سوخت.

ایام  خسارت بارترین  را  پاییز  فصل  ذکریایی 
برای جنگل های مازندران به خاطر آتش سوزی 
در فصل  در مجموع   : داد  توضیح  و  دانست 
پاییز امسال بیش از ۴۰ فقره آتش سوزی در 
عرصه های جنگلی مازندران رخ داد که سبب 
سوخته شدن بیش از ۹۰ هکتار از عرصه های 
جنگلی مرکز و شرق استان شد. او از ماه آذر 
به عنوان بدترین ماه جنگل های مازندران یاد 
کرد و افزود : بیشترین تعداد آتش سوزی در 
فقره   ۲۲ با  نیز  مازندران  جنگلی  عرصه های 
مربوط به آذر ماه است که نابودی ۲۵ هکتار از 

عرصه های جنگلی را به همراه داشت.

منابع  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده 
منطقه  مازندران  آبخیزداری  و  طبیعی 
بودن  سخت گذر  باران،  بارش کم  ساری، 
کنار  در  خشک  برگ های  ریزش  مناطق، 
بی توجهی مسافران و گردشگران را از دالیل 
جنگلی  عرصه های  در  آتش سوزی  اصلی 

کرد. عنوان  مازندران 
حدود۲  مازندران  استان  ایرنا،  گزارش  به 
میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که 
از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
جنگل  شامل  طبیعی  عرصه های  آن  هکتار 

و مرتع است.

 مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم درباره میراث فرهنگی را بررسی کرد

 اعتبار الزم برای حفظ آثار ملی 
در اختیار دستگاه ها نیست
 ماده 99 بر بهسازی و احیای حداقل 300 روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای
 هدف گردشگری، تأکید دارد

 جنگل های مازندران امسال 25 درصد بیشتر 
از پارسال در آتش سوختند

کشف شی دوره هزاره سوم 
پیش از تاریخ در جیرفت

دادستان عمومی و انقالب جیرفت از کشف یک 
شی عتیقه مربوط به هزاره سوم پیش از تاریخ 
در این شهرستان خبر داد. حسین سالمی گفت: 
»پس از یکسری اقدامات اطالعاتی روز گذشته 
یک شی عتیقه مربوط به هزاره سوم پیش از 
تاریخ در یکی از روستاهای شهرستان جیرفت 
کشف و ضبط شد.« او با بیان اینکه این شی 
پیاله ای از جنس سنگ صابونی به ارتفاع هشت 
سانتی متر و قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر است، گفت: 
توسط  شی  این  فرهنگی  و  تاریخی  اصالت 
تایید  جیرفت  فرهنگی شهرستان  میراث  اداره 
شده است و بر اساس نظریه کارشناس میراث 
فرهنگی قدمت شیء کشف شده پنج هزار سال 
و مربوط به عصر مفرغ است. اسالمی از مردم 
فرهنگ دوست شهرستان جیرفت خواست هر جا 
با افراد سودجو و قاچاقچی عتیقه روبه رو شدند 
مراتب را به پلیس اطالع دهند.جیرفت در ۲۳۸ 
کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد و 
کاوش های باستانی مهمی در آن از سال  های 
گذشته جریان دارد. از جمله کاوش های باستانی 
مهم کشور در حوزه جنوب استان کرمان واقع در 
شهرستان جیرفت در حال انجام است که پس 
از ۱۳ سال وقفه اواخر سال گذشته در محوطه 
کنار صندل در مرکز دشت جیرفت از سر گرفته 
شده است. محوطه کلیدی و عظیم کنارصندل از 
مهمترین شهرهای عصر مفرغ در جنوب غرب 
جهانی  ارزش  دارای  می رود که  شمار  به  آسیا 
است. پیشتر در دهه ۸۰ خورشیدی، این محوطه 
توسط یک تیم بین المللی کاوش و در پی آن 
وجود یک شهر اولیه متعلق به عصر مفرغ در دره 

هلیل رود محرز شده بود.

 290 شی عتیقه 
در خراسان جنوبی کشف شد

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران 
و  تحقیقاتی  کار  ماه  چند  پی  در  انتظامی 
فرهنگی  و  تاریخی  اشیا  محموله  تخصصی، 
شامل بیش از ۲۹۰ قطعه را در شهرستان درمیان 
از یک باند قاچاق اقالم عتیقه کشف کردند. به 
گفته سردار ناصر فرشید با دریافت خبری مبنی 
بر فعالیت باند حرفه ای قاچاق اشیای عتیقه در 
خراسان جنوبی، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس قرار گرفت و تحقیقات پلیس حاکی 
سازمان یافته  تشکیالت  با  قاچاقچیان  بود که 
اقدام به قاچاق سکه، ظروف قدیمی و زیرخاکی 
گران قیمت می کنند. فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی گفت: محل فعالیت مجرمانه این باند با 
رصد اطالعاتی و تالش شبانه روزی شناسایی شد 
و ماموران با هماهنگی مقام قضایی در عملیات 
ضربتی، متهمان را دستگیر کردند که بیش از ۲۹۰ 
قطعه شی تاریخی و فرهنگی از آنان در شهرستان 

درمیان کشف و ضبط شد.
باند  این  با  مرتبط  نفر  چهار  دستگیری  از  او   
قاچاق و توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد و 
گفت: ارزش ریالی این اشیا بیش از یک میلیارد 
تومان بوده که برآورد اولیه است و کارشناسان 
فنی در حال بررسی بیشتر هستند و شناسایی 
و دستگیری سایر اعضای این باند نیز در دست 
جاری  سال  ابتدای  از  او  به گفته  است.  اقدام 
هشت باند سازمان یافته در زمینه قاچاق کاال و 
جرایم اقتصادی در این استان شناسایی و تحویل 
ریالی کاالهای  ارزش  شده که  قضایی  مراجع 
قاچاق کشف  شده بیش  از ۵۴ میلیارد تومان 
بوده و نسبت  به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش 

است. داشته 

در جز یک بند »الف« ماده 
۹۸ هر دستگاه اجرایی مکلف 
شده است تا از محل اعتبارات 
خود درباره پژوهش، حفاظت و 
مرمت آثار منقول و غیرمنقول 
ثبت شده در فهرست آثار ملی 
و فهرست های ذیربط آثار در 
اختیار و در حیطه وظایف، 
هزینه کند. این در حالی است 
که اعتبارات الزم برای اجرایی 
شدن این ماده در اختیار 
دستگاه ها قرار نگرفته است

عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حوزه گردشگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی توسط مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. در این گزارش آمده که با اتمام سال 1400 و تمدید یک ساله مهلت 
قانونی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی وضعیت عملکرد در هر یک از مواد این قانون به منظور شناسایی 
ضعف های قانونگذاری یا اجرای این مواد، ضروری است. در این میان، اگرچه سازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین گزارش هایی در این خصوص 
پرداخته اما با توجه به نقدهای مرتبط با به روز نبودن، نبود تناسب شاخص های ارزیابی عملکرد با اهداف تعریف شده، ارائه نشدن تصویری روشن 
از عملکرد درباره برخی مواد، مرکز پژوهش ها فقط به گزارش های این سازمان اکتفا نکرده و می گوید سعی داشته عملکرد در هر یک از مواد مرتبط 

از طریق گفت وگو با دست اندرکاران به روزرسانی و تکمیل شود. 

زیستگاه

|  
سنا

 ای
 |

پیام مریاث

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان 

 آگهی ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح 
رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۵۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶

تصرفات مالکانه فرشاد کدخدازاده فرزند عزیزهللا شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۶۱/ ۲۲۰۰ متر مربع دارای پالک ۱۱۴ فرعی از ۶ اصلی قسمتی از شش دانگ 
پالک ۴۵ فرعی از ۶اصلی واقع در روستای باغو  قطعه ۲ بخش ۲ بندرعباس به استناد 
بند ماده ۱ و ۳ قانون مذکور و کد ۹۷۷ مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده ۱۳ آیین نامه 
رای به انتشار آگهی های ماده ۳ صادر گردیده است را تایید نموده است و به جهت عدم 
دسترسی به ورثه مالک اولیه آقای محمد حسن زمانی فرزند رضا مقرر گردید پس از 
انتشار آگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالكيت رسمی صادر و تسلیم 

گردد و لذا به همین جهت در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه 
از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک 

بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت 
وفق مقررات صادر خواهد گردید. در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از 
تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه 
و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم 
دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
تاریخ انتشار  نوبت اول:1400/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/12/24
م الف  1400/692

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:140000465  

نازنین زهرا  به خانم ها  بدینوسیله   
تولد  تاریخ  رضا  محمد  پدر  نام  مقدم  خالقی 
سوگند  و   ۳۰۴۱۰۴۶۷۵۱ ملی  شماره   ۱۳۹۱.۰۱.۱۹
تولد  تاریخ  رضا  محمد  پدر  نام  مقدم  خالقی 
همگی   ۳۰۴۰۹۵۱۳۷۸ ملی  شمار   ۱۳۸۹.۰۲.۰۵
ورثه مرحوم محمدرضا خالقی مقدم به قیمومیت 
درخشانی  منور  خانم  و  مقدم  خالقی  علی  شیر 
شماره   ۱۳۱۴.۱۱.۰۳ تولد  تاریخ  عباس  پدر  نام 
خالقی  علی  شیر  آقایان  و   ۳۰۵۰۸۴۴۴۵۰ ملی 
مقدم نام پدر غالمعباس تاریخ تولد ۱۳۱۳.۰۳.۰۱ 
شماره ملی ۳۰۵۰۹۳۲۰۵۸ وعباس خالقی مقدم 
 ۱۳۶۶.۰۹.۲۵ تولد  تاریخ  محمدرضا  پدر  نام 
مرحوم  ورثه  همگی  ملی۳۰۵۲۱۷۶۵۸۷  شماره 
اجرایی  پرونده  بدهکار  مقدم  خالقی  محمدرضا 
کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۴۴۸.۱ برابر گزارش مأمور 
ابالغ به آدرس اعالمی متن سند ازدواج شناخته 
نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج صادره 
به شماره ۹۱۳ مبلغ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت مهریه 
بدهکار می باشید و خانم عصمت احمدی حسین 
اجراییه  صدور  درخواست  پرونده  بستانکار  آبادی 
اجراییه صادر  قانونی  تشریفات  از  و پس  نموده 
این  در   ۱۴۰۰۰۰۴۶۵ به کالسه  اجرایی  پرونده  و 
اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد و 
ضمنا وفق ماده ۷۴ آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
مقدم  خالقی  مرحوم محمدرضا  به  متعلق  سهام 
و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  نزد 
تسویه وجوه )بورس(بازداشت گردیده لذا به شما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی  که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط  یک نوبت در 
روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ۱۰ روز 
این  اقدام در غیر  به پرداخت بدهی خود  نسبت 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان 
علی خسروانجم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر   

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 
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

تعیین  قانون  اول موضوع  هیأت   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۳۰۱۰ رأی شماره  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ملی  شماره  به  حسن  فرزند  نقابی   محمدی  حسین  خانم   / آقای 
۰۹۰۲۴۴۱۴۴۲ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۵۲/۹۵ متر مربع از پالک ۱۳۶۹ اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به 
آدرس خیابان باقری ۱۶ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم غالمرضا 
مالکی احدی از ورثه علی اکبر مالکی 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 : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
احمد جهانگیر- رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی   

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک بجنورد مورد رسیدگی و تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل 

آگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک ۱۶۹ – اصلی اراضی صدرآباد

۱-ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک ۴ فرعی از ۱۶۹ اصلی فوق به مساحت 
۱۲۵/۶۲ مترمربع ابتیاعی آقای محمدرضا ایزانلو از محل مالکیت رسمی علی گلچین 

برابر رأی شماره ۳۳۹۱ – ۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ – کالسه ۰۰۴۰ – ۱۴۰۰
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم 
شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد  اداره ثبت محل تحویل دهند درصورتی که 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند خواهد نمود ، ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
علیخان نادری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی : 1283585 مر
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نگاهی به آثار جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی کشورهای جهان

آتش جنگ دا منگیر باز ار غذا
محقق ارشد موسسه تحقیقات سیاست بین المللی غذایی: آثار واقعی جنگ بر عرضه جهانی غذا در چهار ماه آینده هنگام 

برداشت گندم نمایان می شود

اگر تحریم ها علیه مسکو تا 
ماه جوالی -زمانی که برداشت 
محصول بعدی آغاز می شود- 
همچنان برقرار بماند و جنگ 

تداوم داشته باشد، به شدت در 
دسترس پذیری غالت جهانی 

موثر خواهد بود

آثار واقعی این درگیری ها 
بر عرضه جهانی غذا در چهار 
ماه آینده خواهد بود، زمانی 

که برداشت بعدی گندم آغاز 
شود. تا آن زمان، اگر کشاورزان 
نتوانند به دلیل تداوم عملیات 

نظامی محصوالت خود را 
برداشت کنند، یا تاسیسات 

بندری و راه آهن آسیب دیده 
باشد و محصوالت به خوبی 

توزیع نشود، وضعیت بغرنج تر 
می شود

| محقق ارشد موسسه 
تحقیقات سیاست 
بین المللی غذایی |
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افزایش 17 درصدی 
قیمت برنج ایرانی 

در یک ماه
بررسی قیمت کاالهای اساسی در آغاز اسفند 
سیب  می دهد که  نشان  قبل  ماه  به  نسبت 
زمینی، پیاز و دو نوع برنج ایرانی با ۲۲، ۱۸، 
۱۷ و ۱۶ درصد افزایش قیمت در صدر افزایش 
قیمت قرار دارند و بیشترین کاهش قیمت نیز 
مربوط به آب آشامیدنی بطری بوده است. به 
گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد 
و پایش قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار 
سوی  از  که  اسفندماه  اول  به  منتهی  کشور 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
تخم  تازه،  مرغ  قیمت گوشت  شده،   منتشر 
پنیر،  پرچرب، شیر خام،  استریل  مرغ، شیر 
کره، انواع روغن، ماکارونی، لوبیا، لپه، سیب، 
دستمال  و  دستی  شوینده  پودر  گوجه،  رب 
تغییری  آن  از  قبل  ماه  به  نسبت  کاغذی 
قیمت گوشت  زمان  این  در  است.اما  نکرده 
گوسفندی و گوساله، گوسفند و گوساله زنده، 
چای،  قند،  شکر،  چرب،  پاستوریزه کم  شیر 
عدس،  نخود،  پاکستانی،  برنج  هندی،  برنج 
پرتقال، خرما مضافتی و کاغذ یک تا ۱۰ درصد 
افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلو 
شکر و قند با سه درصد افزایش نسبت به ماه 
قبل به ۱۷ هزار و ۱۰۰ و ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و 
هر کیلو چای با دو درصد افزایش به ۱۲۷ تا 
۱۳۳ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو 
نخود و عدس با شش و هفت درصد افزایش 
به حدود ۴۱ و ۴۵ هزار تومان و برنج هندی 
و پاکستانی با شش و هفت درصد به حدود 
۳۰ و ۳۱ هزار تومان رسیده است.در این میان 
قیمت انواع برنج ایرانی، سیب زمینی، موز، پیاز 
و گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل بیش از ۱۰ 
درصد افزایش یافته، به طوری که در اول اسفند 
امسال، انواع قیمت هر کیلو برنج ایرانی طارم 
و هاشمی با ۱۶ و ۱۷ درصد افزایش نسبت به 
اوایل بهمن ماه به ۷۴  و ۷۳ هزار تومان رسیده 
امسال  برنج  بازار  وضعیت  کلی  طور  است.به 
خبرساز بود و حتی گزارش هایی از قیمت ۹۰ 
شده  منتشر  اساسی  این کاالی  تومانی  هزار 
خشکسالی،  جمله  از  مختلفی  دالیل  است. 
این  برای  بازار  در  دالالن  تنش های  و  احتکار 
گرانی مطرح شده و برخی هم آن را ناشی از 

برنج می دانند.  واردات  نادرست  مدیریت 

معاون وزیر صمت:

برخی کاالها از تولید 
تا مصرف 160 درصد 
افزایش قیمت دارند 

مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  تولیدکنندگان  و 
برخی کاالها از مرحله تولید تا مصرف ۱۶۰ 
افزایش قیمت دارند، گفت: اختالف  درصد 
 ۳۰ از  بیشتر  نباید  مصرف  و  تولید  قیمت 
شرایط  گفت:  تابش  عباس  باشد.  درصد 
اقتصادی کشور به گونه ای است که قیمت ها 
در حق  اجحاف  از  و  آنالیز  و  باید مدیریت 
مصرف کننده جلوگیری شود. تنظیم بازار از 
سپس  و  اقتصادی  متغیرهای کالن  ثبات 
همه  مواقع  برخی  می گذرد،  کاال  فراوانی 
سردمداران  اختیار  در  اقتصادی  متغیرهای 
آن ها  بر  تحریم  و  نیست  مدیران کشور  و 

است. تاثیر گذار 

سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم کرد

سفرهای نوروزی 
آزاد شد 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به آنچه که »مهار نسبی موج ششم بیماری 
برای  ستاد  این  مصوبه  از  خواند،  کرونا« 
برگزاری  نحوه  همچنین  و  نوروزی  سفرهای 
عالی  آموزش  تحصیلی  مقاطع  های  کالس 
خبر داد. به گزارش خبرآنالین، عباس شیراوژن 
در پیامی توییتری مصوبات ستاد ملی کرونا 
درباره سفرهای نوروزی را تشریح کرد. او در 
از ستاد ملی  نوشت: »آخرین خبرها  توییتر 
ششم  موج  نسبی  مهار  به  توجه  با  کرونا:  
بیماری کرونا در شرایط فعلی، هموطنان عزیز 
شرط  به  نوروزی  سفرهای  برای  توانند  می 
واکسیناسیون کامل )مگر به دلیل عدم گذشت 
فاصله زمانی ۳ ماهه با دوز قبلی( برنامه ریزی 
کنند. این تصمیم مشروط به عدم اوج گیری 
شیوه  رعایت  چنانچه  است.  بیماری  مجدد 
مجددا  بیماری  و  نشود  بهداشتی  نامه های 
جدید  تصمیم  سفرها  مورد  در  بگیرد،  اوج 
مقاطع  کلیه  مبنا  برهمین  می شود.  گرفته 
تحصیلی آموزش عالی که بدلیل بیماری کرونا، 
کالس هایشان غیرحضوری برگزار  شده است، 
به صورت حضوری  باید  آموزشی  کالس های 
برگزار شود. تصویب الزامات جدید مترتب بر 
رنگ بندی شهرها که به دلیل جزئیات فراوان 

اعالم می شود.« ابالغ مکتوب،  از  پس 

»روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در جهان 
است و همراه با اوکراین، نزدیک به یک چهارم 
کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده 
است. قیمت گندم در روز پنجشنبه نزدیک به 
۶ درصد افزایش یافت و رشد ساالنه را به ۳۷ 
درصد رساند. افزایش قیمت به کشور های در 
حال توسعه آسیب می رساند، جایی که مردم 
غذا  را صرف  خود  درآمد  از  بیشتری  بخش 
می کنند« این هشدار را نیویورک تایمز سه روز 
داده  اوکراین  و  روسیه  جنگ  درباره  پیش، 
است. این نشریه البته به نقل از دیوید البورد، 
سیاست  تحقیقات  موسسه  ارشد  محقق 
بحران  آورده است: »این  بین المللی غذایی، 
بر ثبات بازار جهانی گندم تاثیر خواهد داشت. 
اما آثار واقعی این جنگ بر عرضه جهانی غذا 
در چهار ماه آینده نمایان می شود، زمانی که 
تا آن زمان،  آغاز شود.  برداشت بعدی گندم 
اگر کشاورزان نتوانند به دلیل تداوم عملیات 
یا  برداشت کنند،  را  خود  محصوالت  نظامی 
تاسیسات بندری و راه آهن آسیب دیده باشد 
و محصوالت به خوبی توزیع نشود، وضعیت 

می شود.« بغرنج تر 

ذرت، کلزا،  تنها گندم که  نه  کشورهایی که 
آفتابگردان، سویا چغندر قند و جو مورد نیاز 
ایران  می کند.  تامین  را  کشورها  از  بسیاری 
حمله  احتمال  که  اتفاقاتی  از  پیش  هم 
نظامی روسیه به اوکراین را تقویت کرد، در 
بود.  اوکراین  در  فراسرزمینی  اندیشه کشت 
بهار امسال بود که روسای اتاق های بازرگانی 
تجارت  برای  مذاکراتی  اوکراین  و  ایران 
محصوالت کشاورزی و ایجاد زمینه مناسب 
برای کشت فراسرزمینی در اوکراین داشتند 
و  موضوع کشاورزی  با  کمیته ای  بر  قرار  و 
هر  نمایندگان  حضور  با  فراسرزمینی  کشت 
دو طرف شد. حاال اما زمین های حاصلخیز 
اوکراین دیگر امن نیست. قیمت مواد غذایی 
شکلی  به  کشور  دو  این  جنگ  ابتدای  از 
چشمگیر افزایش پیدا کرده است. راشاتودی 
گزارشی  در  روسیه  دولتی  خبری  شبکه 
قصد  با  است، گویی  کرده  منتشر  اخیرا  که 
هیزم ریختن به آتش نگرانی های جهانی در 
خصوص امنیت غذایی آورده است: »تشدید 
تأمین کننده  بزرگ  غول  دو  بین  تنش ها 
اوکراین( سبب  و  )روسیه  دنیا  غذایی  مواد 

روغن  و  ذرت  گندم،  واردکنندگان  می شود 
واردات  برای  را  دیگر  آفتابگردان کشورهای 
هر  انتخاب کنند  خود  نیاز  مورد  محصوالت 
امر  این  برای  بیشتری  هزینه  باید  چند که 
پرداخت کنند. روسیه و اوکراین ۲۹ درصد از 
از صادرات  ۸۰ درصد  صادرات جهانی گندم، 
صادرات  از  درصد   ۱۹ و  آفتابگردان  روغن 
از  داده،  اختصاص  خود  به  را  جهان  ذرت 
محصوالت  صادراتی  آمارهای  دیگر  طرف 
خاورمیانه  می دهد  نشان  این کشور  غذایی 
صادرات گندم  از  درصد   ۷۰ مقصد  آفریقا  و 
که  خبری  شبکه  این  است«  بوده  روسیه 
عنوان  به  اخیر  روزهای  در  بریتانیا  سوی  از 
ابزار تبلیغاتی کرملین معرفی شده است در 
افزایش کم سابقه  از  آمارهایی  خود  گزارش 
»تنش  است:  تاکید کرده  و  ذکر  نرخ گندم 
به  را  غذایی  مواد  قیمت  دو کشور  این  بین 
باالترین حد خود خواهد رساند به  طوری که 
قیمت گندم  ۵۰ سنت  روزانه  حاال  از همین 
از  می کند.  پیدا  افزایش  آمریکا  صادراتی 
طرف دیگر قیمت گندم و سویا به باالترین 
باید  سطح در ۹ سال گذشته رسیده است. 

در روزهای آینده شاهد افزایش ۳۰ درصدی 
ذرت  قیمت  درصدی   ۲۰ و  گندم  قیمت 
باشیم« رویترز هم از یک اقتصاددان تجارت 
کشاورزی در استرالیا در خصوص تاثیر جنگ 
بازار  در  کشاورزی  محصوالت  وضعیت  بر 
کرده که می گوید:  منتشر  قولی  نقل  جهانی 
در  محصوالت کشاورزی  عرضه  در  »اختالل 
تاثیر  واردات جهانی  بر  دریای سیاه  منطقه 
خاورمیانه  در  خریداران  گذاشت.  خواهد 
وارداتی  جایگزین  منابع  دنبال  به  آفریقا  و 
هم  سنگاپور  در  مستقر  تاجر  یک  هستند« 
گفته است: »کشتی ها به دلیل خطر جنگ 
می کنند«  اجتناب  سیاه  دریای  به  ورود  از 
در این میان بی بی سی گزارشی در خصوص 
پیامدهای اقتصادی این جنگ منتشر کرده 
علیه  شده  اعمال  تحریم های  به  آن  در  که 
درباره  و  اشاره کرده  غرب  سوی  از  روسیه 
»روسیه  است:  آورده  جنگ  این  پیامدهای 
جهان  در  طبیعی  صادرکننده گاز  بزرگ ترین 
روسیه  گاز  صادرات  مقاصد  از  یکی  است. 
که  کشورهایی  هستند،  اروپایی  کشورهای 
اوکراین  و  روسیه  درگیری  در جریان  برخی 

دست به تحریم هایی علیه روسیه زده اند. از 
سویی درگیری روسیه و اوکراین باعث شده 
است قیمت نفت به باالترین سطح خود در 
از هفت سال گذشته برسد، در حالی  بیش 
که قیمت های گاز  تنها در یک روز ۶۰ درصد 
قیمت  افزایش  این  است«  یافته  افزایش 
اروپایی  خانوارهای  سوخت  سبد  می تواند 
منجر  سویی  از  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
کشورهای  در  نقل  و  حمل  نرخ  افزایش  به 
از سویی برخی صاحب نظران  مختلف شود. 
اهرم  این  از  پوتین  است  ممکن  معتقدند 
استفاده  تحریم ها  مقابل  در  گاز(  )فروش 
کند. این فرضیات در حالی مطرح است که 
بسیاری از کشورهای اروپایی زمستان امسال 
را با بحران جدی انرژی پشت سرگذاشتند.
بی بی سی در بخش دیگری از گزارش خود به 
امنیت غذایی کشورهای وارد کننده محصوالت 
کشاورزی این دو کشور اشاره کرده: »هزینه 
مناطقی  در  روزانه ممکن است  اقالم غذایی 
مانند ترکیه و شمال آفریقا که متکی به گندم 
و ذرت روسیه و اوکراین هستند، افزایش پیدا 
کند. حدود یک چهارم گندم جهان و نیمی از 
محصوالت آفتابگردان آن مانند دانه ها و روغن 
می شود.  تولید  دو کشور  این  در  آفتابگردان 
بزرگ  از فروشندگان  یکی  اوکراین همچنین 
جنگ  تداوم  است.  جهان  سطح  در  ذرت 
دو  حتی  و  غالت  تولید  میزان  بر  می تواند 
برابر شدن قیمت جهانی گندم تأثیر بگذارد« 
نشریه فوربس هم در گزارشی به نگرانی های 
پی  در  غذایی  امنیت  تهدید  درباره  جهانی 
جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده و نوشته 
عمده  تولیدکنندگان  از  یکی  »روسیه  است: 
این  این جنگ   و  است  کودهای شیمیایی 
محدودیت های  که  می کند  ایجاد  را  نگرانی 
تجاری  منجر به کمبود کودهای مورد نیاز در 
را  غذا  جهانی  قیمت های  و  شده  کشاورزی 

دهد« افزایش  بیشتر 
Cnbc هم در گزارشی به نقل از تحلیل گران 
را  محتمل  سناریوی  سه  کشاورزی  حوزه 
در  مدت  کوتاه  جنگ  است:  کرده  بررسی 
اوکراین، جنگ و تحریم علیه مسکو، جنگ، 
تحریم و اقدامات ثانویه علیه کشورهایی که 
با روسیه روابط تجاری دارند. این شبکه در 
تحلیل این سناریوها می گوید: »اگر تحریم ها 
علیه مسکو تا ماه جوالی -زمانی که برداشت 
محصول بعدی آغاز می شود- همچنان برقرار 
بماند و جنگ تداوم داشته باشد، به شدت 
در دسترس پذیری غالت جهانی موثر خواهد 
جنگ  شروع  از  پیش  تحلیلگران  بود« 
پیش بینی کرده بودند قیمت گندم دو برابر و 
ذرت ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. به گزارش 
Cnbc آنها بر این باورند که: »تا پاییز ۲۰۲۲، 
کشاورزان نیمکره شمالی -جایی که بیشتر 
گندم در آن کشت می شود- می توانند میزان 
محصول گندم خود را با کاهش کشت سایر 
افزایش  ویژه غالت خوراکی،  به  محصوالت، 
زمانی که   ،۲۰۲۳ سال  اواسط  تا  اما  دهند. 
بازار گندم  آن محصوالت برداشت می شوند، 

می تواند تا حدودی دوباره متعادل شود«
همین  در  اوکراین  به  روسیه  نظامی  حمله 
دنبال  به  فراوانی  تبعات  و  آثار  روز  چند 
اینجا  به  تا  حمله  این  دستاورد  اما  داشته، 
عدم  و  آشفتگی  جهانی،  بازارهای  برای 
این  است.  بوده  شدید  نوسان  و  اطمینان 
انرژی  بازار  موضوع که روسیه بخش عمده 
و محصوالت کشاورزی دنیا را در اختیار دارد 
اوکراین بخش قابل  و زمین های حاصلخیز 
حال  در  غذایی کشورهای  منابع  از  توجهی 
دامنه  می تواند  می کنند،  تامین  را  توسعه 
کند.  را گسترده تر  جنگ  این  آسیب های 

| پیام ما | اسناد تاریخی به جا مانده از جنگ جهانی دوم، از قحطی بزرگی می گویند که ایران هم به رغم اعالم بی طرفی در جنگ، به 
شکلی گسترده درگیر آن شد. قحطی بزرگی که به دلیل جنگ و اشغال زمین های کشاورزی حاصلخیز در اوکراین و بالروس به وجود 
آمده بود. آن روزها در صفحات تاریخ نوشته شد که ارتش آلمان کشتزارهای حاصلخیز اوکراین را به آتش کشیده و زمینه ساز بروز آن 
قحطی بزرگ و غارت غالت ایرانیان توسط متفقین شدند. جزئیات تلخ این فاجعه برای همیشه در تاریخ ماندگار است. حاال با برافروختن 
آتش جنگ از سوی روسیه و حمالت نظامی به اوکراین، باز هم این نگرانی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شده است که باز هم 
این کشور که در برخی منابع »سبد نان اروپا« نامیده شده، از تامین نیاز گندم کشورهایی که وابسته محصوالت کشاورزی آن بودند باز 
بماند. همان روزها که هنوز جنگنده های روس در آسمان اوکراین آتش به پا نکرده بودند و جنگ بیشتر به یک گمانه زنی شبیه بود، 
بازارهای اقتصادی جهان متاثر از احتمال وقوع این جنگ بود. حاال اما چند روزی است که آتش ها گشوده شده و آوارگی جنگ آغاز 
شده است. در میان آنها که جهان خود را در چمدانی جا داده و راهی ناکجا آبادی برای نجات شده اند، کشاورزان و زمین داران هم باید 
باشند، آنها هم به نجات فکر می کنند و گندمزارها را در آستانه بهار رها کرده و تسلیم سرگردانی جنگ می شوند. ترکش های این جنگ 

اما دنیا را بی نصیب نخواهد گذاشت. 

سدهای مهم پروژه های انتقال 
آب و پایاب آب برای بحث 
کشاورزی متوقف شده بود 
که ضروری است منابع کشور 
چه در بودجه چه استفاده از 
منابع بخش خصوصی صندوق 
توسعه ملی به این پروژه 
اختصاص یابد

منابع آب

وزیر نیرو

پروژه های آبی تعطیل شده راه اندازی می شوند
شورای نگهبان طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را تایید کرد

»طرح انتقال آب از دریای عمان به استان 
شورای  جلسه  در  بلوچستان  و  سیستان 
و  شرع  مغایر  ابهامات  رفع  از  پس  نگهبان 
را  خبر  این  نشد«  شناخته  اساسی  قانون 
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
رسانه ها  با  خود  خبری  نشست  در  دیروز 
پرحاشیه  و  جنجالی  طرحی  کرد.  اعالم 
انتقاد  مورد  دارد  که  ابهاماتی  بر  عالوه  که 
است،  آب  حوزه  صاحب نظران  از  بسیاری 
شورای  سوی  از  حاال  و  مجلس  در  ابتدا 
نگهبان تایید شده است. هر چند در عنوان 
آب  تامین  هدف  با  عمان  آب  انتقال  طرح 
عنوان  سیستان و بلوچستان  استان  شرب 
می دهد  نشان  اظهارات  برخی  اما  شده، 
نیاز صنایع  مورد  آب  دارد  بنا  این طرح  که 
حال  هر  به  تامین کند.  را  شرق  استانهای 
نگهبان  شورای  تصویب  با  حاال  طرح  این 
اجرا  زمان  در  دید  باید  و  می شود  اجرایی 
متن  در  شده  ذکر  مفاد  به  اندازه  چه  تا 
در  طرح که  این  است.  وفادار  شده  تایید 
دولت  در  شده  مطرح  پیشین  دولت های 
نهادهای  سوی  از  و  جدی  به طور  سیزدهم 
مختلف به ویژه وزارت نیرو پیگیری شد تا 

برسد. نتیجه  به  قیمتی  هر  به 
از  که  بازدیدی  در  هم  نیرو  وزیر  دیروز 

و  نکات  داشت،  آب  تحقیقات  موسسه 
زیادی  حد  تا  که  کرد  مطرح  را  اظهاراتی 
علی اکبر  است.  برانگیز  سوال  و  تامل  قابل 
دو  »ما  است:  اعالم کرده  دیروز  محرابیان 
یکی  داریم  کار  دستور  در  محوری  برنامه 
است  آب  حکمرانی  نظام  تقویت  و  اصالح 
نحو  به  می شود  مدیریت  که  منابعی  که 
مطلوب استفاده شود. اقدامات زیادی باید 
راستا  همین  در  شود  انجام  زمینه  این  در 
زیادی  جلسات  گذشته  ماه  شش  طی 
برگزار  آب  بخش  متخصصان  مدیران  با 
اصالح  راستای  در  را  تحول  برنامه  کردیم. 
داریم.  کار  دستور  در  حکمرانی  تقویت  و 
یکی از محورهای اساسی حضور و مشارکت 
شفافیت  و  منابع  مدیریت  در  ذی نفعان 
همه  برای  باید  منابع  است.  حوزه  این 
محور  شود.  مشخص  آب  مصرف کنندگان 
آبی  طرح های  به  دادن  برنامه سرعت  دوم 
کشور است که متاسفانه شاهد رکود و توقف 
سال های  در  ضروری  طرح های  از  بسیاری 
پروژه های  ماه  چند  این  در  بودیم  گذشته 
ضروری شناسایی شده و بودجه خوبی برای 
با  امیدواریم  است که  شده  پیش بینی  آنها 
تخصیص آنها بخش خوبی از مشکالت چه 
در حوزه شرب چه در حوزه کشاورزی مرتفع 

آب  انتقال  پروژه های  مهم  سدهای  شود. 
متوقف  بحث کشاورزی  برای  آب  پایاب  و 
کشور  منابع  است  ضروری  که  بود  شده 
بخش  منابع  از  استفاده  چه  بودجه  در  چه 
خصوصی صندوق توسعه ملی به این پروژه 

یابد« اختصاص 
از  آب  تخصیص  با  رابطه  در  محرابیان 
در  ماه گذشته   ۶ »در  گفت:  سدهای کشور 
چارچوب حکم اصالح حکمرانی آب مدیریت 
طور  به  و  است  است  شده  متحول  سدها 
سدهای  از  برق  تولید  موضوع  در  مثال 
در  شد  خوبی  خیلی  صرفه جویی  برق آبی 
تولید  اینکه ما محدودیت  با وجود  زمستان 
برق داشتیم در عمده سدها آب برای فصول 
کشت ذخیره شد و البته برای برخی حوزه ها 
روزهای  در  که  داشتیم  بارندگی  کاهش 
اما  خواهیم کرد«  صحبت  آنها  درباره  آینده 
به اصالح  تنها مصادیق مربوط  نه  محرابیان 
حکمرانی آب را ذکر نکرده و اشاره ای نداشته 
که این امر در چه سطحی و به چه شیوه ای 
به  بحرانی  در  کلیات  ذکر  می شود.  انجام 
چنته  تنها  ایران  در  آب  بحران  گستردگی 
رسانه ها را پر می کند و عایدی چندانی برای 
مردمی که در تابستان پیش رو باز هم قرار 
نرم  پنجه  و  دست  جدی  بحرانی  با  است 

بخش  در  نیرو  وزیر  داشت.   نخواهد  کنند، 
سرعت  به  اشاره  خود  اظهارات  از  دیگری 
بخشیدن به طرح های آبی کشور کرده و باز 
منظور  کرده که  عبور  مهم  نکته  این  از  هم 
طرح هایی  چه  ضروری  طرح های  از  او 
جدید  ژرف  چاه  هفت  حفر  طرح  است؟ 
برای  دوباره  نگرانی  ایجاد  و  سیستان  در 
یا  کشور؟  استراتژیک  آب های  سرنوشت 
پروژه های شیرین سازی و انتقال آب از دریا 
به فالت مرکزی؟ او در جایی دیگر به توقف 
پروژه های سدسازی در انتقال آب اشاره کرده 
نام پروژه ها  از ذکر مصادیق آن و  باز هم  و 
سر باز زده است و کسی نمی داند سدهایی 
که او از تخصیص بودجه برای ادامه ساخت 
که  است  سدهایی  همان  گفته  سخن  آنها 
ساختشان  ارومیه  دریاچه  احیای  پروژه  در 

که  دیگری  سدهای  یا  بود؟  شده  متوقف 
ساختشان  زیستی  محیط  و  فنی  دالیل  به 
متوقف شده است؟ او با ذکر کلیاتی درباره 
متبوعش  وزارتخانه  آبی  سیاستگذاری های 
تایید زده  بر سیاست های پیشین خود مهر 
است اما اینطور القا کرده است که با اصالح 
مهمی  سیاست های  از  یکی  که  حکمرانی 
است که او دنبال می کند، قرار است مسئله 
ماه های  در  او  اما  را حل کند.  ایران  در  آب 
از سر  آبی  روزهای  بحرانی ترین  گذشته که 
تمایلی  که  داد  نشان  گذشت،  ایران  مردم 
در  اصولی  و  اثرگذار  تصمیمات  اتخاذ  به 
او  ندارد و ترجیح  زمینه مدیریت منابع آب 
که  است  سیاست هایی  همان  بر  پافشاری 
بسیاری از صاحبنظران حوزه آب او را از آن 
منع می کنند و در مورد آن هشدار می دهند. 
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غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در گفت وگو با ایمنا 
از مشکالت  یکی  اصفهان(  )رسانه شهرداری 
نبود  را  شهری  پسماند  حوزه  در  شده  احصا 
می گوید:  او  می داند.  یکپارچه  مدیریت 
سازمان مدیریت پسماند با توجه به رسالتی 
که بر عهده دارد، باید پسماندهای تولید شده 
توسط شهروندان در شهر را مدیریت کند، اما 
یکی از بزرگ ترین چالش های این حوزه، نبود 
حال  در  است،  پسماندها  یکپارچه  مدیریت 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  حاضر 
و  خشک  پسماندهای  مدیریت  اصفهان 
از  باید  دارد. پسماند  بر عهده  را  آن  پردازش 
مبدا تا مقصد شامل تولید، حمل ونقل، انتقال، 
این  در  اما  شود،  راهبری  دفع  و  پردازش 
پروسه موازی کاری های زیادی اتفاق می افتد.
مواد  که  معتقدند  افرادی  ساکتی  گفته  به 
بازیافتی پسماند نیستند و مالکیت دارند. او 
معتقد است که این باور و تفکر اشتباه است 
مسیردهی  و  یکپارچه  مدیریت  نبود  زیرا: 
درست به این پسماندها از نظر محیط زیستی، 
اجتماعی، بهداشتی و سالمت اثرگذار است. او 
معتقد است که طبق ماده هفت قانون مدیریت 
پسماند، مدیریت اجرایی همه پسماندها غیر 
از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم 
آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و خارج 
به  از حوزه و وظایف شهرداری ها ودهیاری ها 

است. بخشداری ها  عهده 

حوزه  مشکالت  از  دیگر  یکی  ادامه  در  او 
بر  را  اصفهان  شهرداری  پسماند  مدیریت 
مدیریت  سازمان  می گوید  و  می شمارد 
سازمان  یک  بیشتر  گذشته  در  پسماند 
زیست  محیط  سازمان  تا  بوده  محور  درآمد 
بر  قبلی  دوره های  سیاست گذاری  محور: 
تهیه زیرساخت های الزم  بود که  این اساس 
و  تجهیزات  و  امکانات  ماشین آالت،  همچون 
فناوری های روز دنیا در حوزه دفع پسماند در 
زمینه مدیریت پسماند به عهده این سازمان 
و  آن  قیمت  بودن  باال  به  توجه  با  است که 
ناتوانی در تهیه بودجه، خرید این زیرساخت ها 
مدیریت  نظر  از  باعث شد  و  نمی شد  محقق 
البته  باشیم؛  همگام  دنیا  با  نتوانیم  پسماند 
اتفاق  کشور  شهرهای  همه  در  موضوع  این 
نیست.  اصفهان  مختص  تنها  و  است  افتاده 
در این دوره مدیریت شهری نگاه مناسبی به 
مدیریت پسماند شده است و در حوزه تامین 
و  شده  انجام  خوبی  سیاست گذاری  بودجه، 
مدیریت  سازمان  جانب  از  نیز  پیگیری هایی 
پسماند برای جذب بودجه های ملی آغاز شده 
ظرفیت های  از  بتوانیم  امیدواریم  که  است 
قانونی خود استفاده کنیم و با ورود شهرداری 
پسماند،  مدیریت  زیرساخت های  حوزه  به 

شود. جذب  نیز  ملی  بودجه های 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان در ادامه این گفت وگو از لزوم مدیریت 
است.  یاد کرده  هم  پزشکی  پسماند  یکپارچه 

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  به گفته 
شهرداری اصفهان، مطابق با ماده هفت قانون 
مدیریت پسماند وظیفه مدیریت پسماندهای 
ویژه به عهده تولیدکنندگان آن است: علی رغم آنکه 
به طور ذاتی سازمان مدیریت پسماند در جهت 
بیمارستانی  و  پزشکی  پسماندهای  مدیریت 
این  مدیریت  قانون صراحتًا  و  ندارد  وظیفه ای 
گونه پسماندها را بر عهده تولیدکننده قرار داده 
و  پژوهش ها  است، سازمان مدیریت پسماند 
داده  انجام  این زمینه  مطالعات گسترده ای در 
است که نتیجه این مطالعات، دو راهکار شامل 
لندفیل  یا  و  بیمارستانی  پسماندسوز  احداث 

ایمن و بهداشتی برای این نوع پسماندها است. 
دیگر شهرهای کشور چرخه  در  اینکه  علی رغم 
مدیریت پسماندهای پزشکی یکپارچه نیست، 
اما شهر اصفهان در این زمینه پیشرو بوده است؛ 
یکی از مواردی که در چندین سال گذشته از آن 
کوتاه نیامدیم، موضوع دفع پسماندهای پزشکی 
است و اجازه ندادیم در یک دهه گذشته این 
پسماندها خطرناک وارد چرخه دیگر پسماندها 
شود. این موضوع الزام داشته است و سازمان 
مدیریت پسماند به صورت جدی به این موضوع 

ورود خواهد کرد.

رایزنی شهرداری تهران برای مدیریت 
یکپارچه زباله 

پیشتر نیز مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  تهران  شهرداری 
لزوم  از  تهران  روابط عمومی شهرداری  شهر، 
شکل گیری مدیریت یکپارچه پسماند در شهر 
تهران گفته بود، به گفته محمد مهدی عزیزی: 
براساس قانون مدیریت پسماند، تمامی امور 
عهده  بر  پسماند  اجرایی  مدیریت  به  مربوط 
از  پس  پسماند  مدیریت  و  است  شهرداری 
اینکه از ید شهروند خارج می شود، در حیطه 
وظایف شهرداری قرار می گیرد. این در حالی 
است که در سال های گذشته و به طور خاص 
در یک تا دو سال اخیر، به دلیل افزایش قابل 
افرادی  تعداد  توجه قیمت پسماند خشک، 
اقدام  غیرمجاز،  و  غیرقانونی  صورت  به  که 
کنند،  می  خشک  پسماند  آوری  جمع  به 

است.  یافته  افزایش 
حاضر حدود  حال  در  اینکه  بیان  با  عزیزی 
۳۰ درصد از پسماندهای تهرانی ها را پسماند 
خشک تشکیل می دهد و از این میزان کمتر 
از ۱۰ درصد در اختیار شهرداری قرار می گیرد، 
 ۲۰ حدود  موجود،  آمار  براساس  بیان کرد: 
مخازن  از سر  پسماندهای خشک  از  درصد 
های  گروه  اختیار  در  و  شود  می  تفکیک 
غیرمجاز قرار می گیرد. البته، متاسفانه برخی 
پروانه  پسماند  تفکیک  برای  نیز  صنوف  از 
دریافت می کنند که این امر با طرح مدیریت 

یکپارچه پسماند کامال در تضاد است.
برای  شهرداری  تالش  تمام  تاکید کرد:  او 
رایزنی  و  پسماند  یکپارچه  مدیریت  تحقق 
جمله  از  مختلف  نهادهای  در  مسئوالن  با 
حفظ  دلیل  به  کشور،  وزارت  و  دادستانی 
سازی  آلوده  از  جلوگیری  و  زیست  محیط 
پردازش  و  تفکیک  واسطه  به  طبیعت 
غیراصولی پسماند خشک است. همچنین از 
های  ارگان  سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس 
تاثیرگذار درخواست می کنیم تا ما را در امر 
اجرای قانون مدیریت پسماند و تحقق هدف 
مدیریت یکپارچه پسماند کمک کنند. به گفته 
او این همکاری ها می تواند در قالب جلوگیری 
از صدور پروانه برای صنوف مختلف و برخورد 

باشد. زباله گردی  با 
رد پای داشتن نگاه جامع و ضرورت مدیریت 
یکپارچه پسماند شهری حتی در پژوهش های 
تاکید شده است، در  نیز روی آن  دانشگاهی 
پژوهشی با عنوان: »مدیریت یکپارچه پسماند 
)بررسی  پایدار  توسعه  رویکرد  با  شهری 
مقایسه ای ۶ شهر جهان(« نیما نظامی و رضا 
شفیعی، دانش آموختگان رشته عمران و محیط 
این پژوهش معتقدند  نویسندگان  و  زیست  
برای  برنامه ریزی مناسب  به  برای رسیدن  که 
سیستم های مدیریت پسماند شهری داشتن 
دید یکپارچه و همه جانبه از جریان پسماند و 
روش های جمع آوری و دفع پسماند و در نظر 
گرفتن تمامی عوامل موثر بر آن ضروری است، 
در بخشی از این پژوهش که در سال ۹۴ منتشر 
را  پسماند  »ترکیب  است:  آمده  است،  شده 
می توان مهمترین عامل انتخاب روش مناسب 
مدیریت پسماند دانست و در واقع شناسایی 
طور  به  پسماندها  دهنده  تشکیل  ترکیبات 
پیوسته و در طی زمان، سمت و سوی برنامه ها 
و طرح های توسعه مدیریت پسماند را تعیین 

و هدایت می کند.
بررسی تجربیات موفق مدیریت پسماند در کشور 

ترکیه با توجه به تشابه عوامل مٔوثر ذکر شده، 
زمینه های متفاوتی را برای اقدامات مناسب در 
جهت بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهر 
تهران روشن می کند.  نویسندگان این پژوهش 
توصیه ها و پیشنهاداتی هم برای متولیان امر 
پسماند در تهران داشتند. افزایش جلب مشارکت 
بخش خصوصی، کمینه سازی تولید پسماند که 
این روزها در بیشتر نقاط جهان مورد استفاده 
قرار گرفته، استفاده از روش های تولید کمپوست 
روش مناسب و اقتصادی برای دفع پسماندهای 
آلی شهری و همچنین بازیافت پسماند از مبدا از 
پیشنهاداتی بود که برای ایجاد رویکرد یکپارچه 

پسماند شهری توصیه شده بود. 
پیشنهاداتی که از سال ۹۴ تاکنون در بعضی 

شهرهای ایران به کار گرفته شده است. 

 مدیران شهری بر لزوم مدیریت یکپارچه پسماند تاکید می کنند 

آشفتگی مدیریت پسماند در شهرها 
غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:  پسماند باید از مبدا تا مقصد شامل تولید، حمل ونقل، 
انتقال، پردازش و دفع راهبری شود، اما در این پروسه موازی کاری های زیادی اتفاق می افتد 

آغاز به کار نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست 

و پسماند 
و  زیست  محیط  بین المللی  نمایشگاه 
به کار  آغاز  ماه(  اسفند   ۷( دیروز  پسماند 

کرد. 
به گزارش روزنامه پیام ما، مراسم افتتاحیه 
پسماند،  المللی  بین  نمایشگاه  سومین 
وابسته  تجهیزات  و  ماشین آالت  بازیافت، 
محیط  المللی  بین  نمایشگاه  نوزدهمین  و 
زیست صبح دیروز) ۷ اسفند ماه( در محل 
حضور  با  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
سهامی  شرکت  مدیرعامل  رازدار،  هومن 
نمایشگاه های بین المللی و حسن پسندیده، 
مدیرکل دفتر پسماند سازمان محیط زیست 

آغاز به کار کرد.
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  پسندیده  حسن 
نمایشگاه مدیریت پسماند فرصت مناسبی 
برای توانمندی و زیرساخت هایی که از نظر 
فناوری وجود دارد، به شمار می رود و کشور 
پیشرفت  و  رونق  شاهد  رشد  زمینه  در  ما 

است. تکنولوژی 
او ادامه داد: این نمایشگاه فرصت مناسبی 
در  تجربه  دارای  و  توانمند  افراد  همه  برای 
زمینه های متفاوت به خصوص شرکت های 
فناوری است تا صنایع خود را عرضه کنند.

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه، سومین 
بازیافت،  پسماند،  المللی  بین  نمایشگاه 
در سالن  وابسته  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
المللی  بین  نمایشگاه  نوزدهمین  و   b  ۳۸
محیط زیست در سالن ۳۵ از ۷ تا ۱۰ اسفند 
و  می شود  برگزار   ۱۵ تا   ۸ ساعت  از  ماه  

آزاد است.  برای عموم  آن  از  بازدید 

موافقت شورای شهر با 
استعفای شهردار باشت 

استعفای  با  باشت  شهر  شورای  اعضای 
شهردار این شهر در شهرستان باشت استان 

موافقت کرد.  بویراحمد  و  کهگیلویه 
اعضای  پیش  دقایقی  ایلنا،  گزارش  به 
شورای شهر باشت با بررسی دالیل استعفای 
»سید لطف هللا موسوی« شهردار این شهر، 

موافقت کرد. او  درخواست  با 
استعفای موسوی با پنج رای موافق  اعضای 
شورای شهر باشت مورد موافقت قرار گرفت.

اعضای  موسوی،  استعفای  پذیرش  با 
شورای شهر با پنج رای موافق آقای سیدرضا 
شهرداری  سرپرست  عنوان  به  را  حسینی 

کردند. انتخاب  باشت 
موسوی«  هللا  »سیدلطف  ایلنا،  گزارش  به 
یک دوره چهارساله و یک دوره شش ماهه 

است. بوده  باشت  شهردار 

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان 
دیروز از لزوم مدیریت 
یکپارچه پسماند شهری در 
این شهر خبر داده است 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان دیروز از لزوم مدیریت یکپارچه پسماند شهری در این شهر سخن گفته است. پیش 
از این مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم از لزوم برقراری و ایجاد آن در شهر تهران سخن گفته بود. سیستم یکپارچه 
مدیریت پسماند به گفته کارشناسان محیط زیست از تاثیرگذارترین مولفه های مدیریت شهری است و می توان آن را جزو شاخص های 

توسعه  پایدار یک شهر دانست. اما این مولفه چگونه در کالنشهرهای ایران برقرار می شود؟ 

به گفته ساکتی افرادی معتقدند 
که مواد بازیافتی پسماند 

نیستند و مالکیت دارند. او 
معتقد است که این باور و تفکر 
اشتباه است زیرا: نبود مدیریت 

یکپارچه و مسیردهی درست 
به این پسماندها از نظر محیط 
زیستی، اجتماعی، بهداشتی و 

سالمت اثرگذار است 

|  
سنا

 ای
 |

استاندار تهران با اشاره به اینکه مسئله ایمنی 
بازار تهران در شورای تامین استان تهران مطرح 
شده است، از تشکیل کارگروه مشترک میان 
شهرداری و استانداری تهران برای ارتقاء ایمنی 

بازار تهران خبر داد.
محسن منصوری، درباره اتخاذ تدابیر اجرایی 
ارتقاء ایمنی در بازار تهران و ورود استانداری 
تهران به این موضوع به ایسنا گفت: موضوع 
ایمنی بازار تهران اخیرا در شورای تامین استان 
تهران با حضور دستگاه های مرتبط مطرح و 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بازار تهران در 
مساحتی حدود ۱۲۰ هکتار به صورت متمرکز 
مستقر شده است و در برخی بازه های زمانی 
دیده  بازار  در  نفر جمعیت  هزار  تا حدود ۱۸۰ 
می شود که یک تراکم جمعیتی ویژه قلمداد 

می شود.
فعال  نفر  هزار   ۱۸۰ حقیقت  در  افزود:  او 
که  خریدارانی  و  مشتریان  جز  به  اقتصادی 
مراجعه می کنند در بازار تهران حضور دارند؛ اما 
سازه ها و زیرساخت های آنجا بعضا قدیمی و 
آسیب دیده هستند و مانند دو هفته گذشته که 
آتش سوزی روی داد شاهد بروز حوادثی در 
سطح بازار تهران هستیم، البته به لطف خداوند 
در آتش سوزی اخیر خسارت جانی نداشتیم 

و مدیریت شد.

داد: کارگروهی مشترک  ادامه  تهران  استاندار 
استانداری  مجموعه  و  تهران  شهرداری  بین 
تهران در حال تشکیل است که در ذیل ستاد 
حوادث، برخی مسائل و چالش هایی از جنس 
آسیب پذیری محدوده بازار تهران باید بررسی 
شود و برنامه ریزی برای ارتقاء امنیت حوزه 
بازار در حال انجام است که البته زحمت اصلی 

بر عهده شهرداری تهران خواهد بود.
استاندار تهران تاکید کرد: بی تردید استانداری 
و  فیزیکی  اصالحات  تا  است  پیگیر  تهران 
ساختاری که باید در بازار تهران اتفاق بیافتد در 

سریع ترین زمان ممکن رخ دهد.

وجود  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  منصوری 
مسائل حقوقی برای کسبه بازار در مسیر ایمن 
سازی مغازه ها گفت: اگر مسائل حقوقی وجود 
داشته باشد مورد به مورد باید بررسی و در مورد 
همان  در  موارد  این  تصمیم گیری کنیم.  آن 
کارگروه تشکیل شده مورد بحث قرار می گیرد و 
تصمیم گیری خواهد شد؛ اما در جایی که بحث 
باشد و جان شهروندان  امنیتی وجود داشته 
در خطر باشد، ممکن است بسیاری مالحظات 
تصمیمات  و  بگذاریم  را کنار  مرسوم  حقوقی 
نباشد در  البته خالف قانون هم  متفاوتی که 

چارچوب ظرفیت های قانونی اتخاذ کنیم.

استاندار تهران خبر داد

تشکیل کارگروه مشترک برای تامین ایمنی بازار تهران 

ایمنی 

شهردار تهران:  در پایتخت 
۴۴ هزار هکتار فضای سبز 
پیرامونی و ۱۳ هزار هکتار 
فضای سبز پارک و بزرگراه 

داریم و به این ۱۳ هزار 
هکتار کاری نداریم و در ۸ 

نقطه از این ۴۴ هزار هکتار 
فضای پیرامونی از سابق 

مجوزی وجود داشته که ابنیه 
و زیرساختی برای مراکز 

رفاهی و خدماتی ایجاد شود

عقب نشینی شهردار تهران از هتل سازی در بوستان ها 

اعالم نکردم که در بوستان، هتل می سازیم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۸ دی ماه 
و در جریان تقدیم الیحه بودجه به شورای 
شهر تهران از ساخت و ساز در ۴۴ هکتار 
از فضای سبز پیرامون شهر تهران خبر داد 
و به روزنامه پیام گفت: »در تهران ما ۵۷ 
هزار هکتار فضای سبز داریم که ۴۴ هزار 
است  تهران  پیرامون  فضای  در  آن  هکتار 
و ۱۳ هزار هکتار فضای داخل شهر است 
که بخش عمده آن پارک ها و فضای سبز 
حاشیه ای اتوبان هاست. در ۴۴ هزار هکتار 
ما در ۹ پهنه مجوز بارگذاری داریم که تنها در 
یک پهنه آن یعنی شیان تاکنون بارگذاری 
انجام شده است. در گام اول روی ۵ پهنه 
انجام دادیم و برای ۵ پهنه  دیگر مطالعه 
دیگر بارگذاری می کنیم که بتوانیم هتل های 
۵ ستاره و مجتمع های بزرگ تاسیس کنیم 
که هم مجوز دارد و هم مردم و گردشگران 
بتوانند به نحو احسن از آن استفاده کنند.« 
موضوعی که شهردار تهران در صحبت های 
الیحه  در   بود  تاکید کرده  آن  روی  خود 
بودجه نیز به آن اشاره شده،  از ساخت ۵ 
هتل در بوستان های جنگلی البته به گفته 
او با مشارکت محقق می شود. موضوعی که 
در روزهای اخیر بار دیگر داغ شده و کاربران 
توییتر به آن واکنش منفی نشان داده اند. 
البته  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  دیروز  او 
گرفته  پس  نحوی  به  را  خود  گفته های 

است. زاکانی  گفته است: بنده این موضوع 
را اعالم نکردم و بعضی ها آرزوهای خود را 
نمی کنند  دقت  اینکه  برای  می کنند،  بیان 
بیان  که  موضوعی  می گوید؛  چه  گوینده 
هزار   ۴۴ پایتخت  در  که  بود  این  کردم  
هکتار فضای سبز پیرامونی و ۱۳ هزار هکتار 
فضای سبز پارک و بزرگراه داریم و به این 
۱۳ هزار هکتار کاری نداریم و در ۸ نقطه از 
این ۴۴ هزار هکتار فضای پیرامونی از سابق 
مجوزی وجود داشته که ابنیه و زیرساختی 
برای مراکز رفاهی و خدماتی ایجاد شود. 
زاکانی افزود: ما ۵ مورد را که استعداد این 
کار را داشتند، انتخاب کرده و نقطه گذاری 
مجتمع که شامل ۵  بتوانیم ۵  تا  کردیم 
هتل می شود را در این نقاط داشته باشیم.
اگر  آن  بر  عالوه  بیان کرد:  تهران  شهردار 
باشد،  هتل  برای  متقاضی  شهر  داخل  در 
معماری  مدار  بر  که  است  ثانوی  امری 
ایرانی- اسالمی و برای ایجاد تسهیالت و 
ظرفیت سازی برای شهر تهران درنظر گرفته 
آن   از  تهران  مواردی که  از  یکی  می شود؛ 
هتل  مناسب  وجود سطح  است،  محروم 
است و لذا شاید تهران در ضریب اشغال 
قطعا  اما  باشد  داشته  باالیی  رتبه  تخت، 
هتل ها به نسبت نیاز تهران کم  است؛ از این 
جهت یک تفاهم با وزارت میراث فرهنگی 

داشتیم تا کار را آغاز کنیم.

مدیر عامل شرکت متروی تهران 
خبر داد

موانع مالی خط متروی 
تهران پرند برطرف شد 

رفع  از  تهران  متروی  شرکت  عامل  مدیر 
موانع فرآیند تامین مالی پروژه خط متروی 

داد.  پرند خبر  تهران - 
مسعود درستی درباره سرانجام بخش باقی 
ایسنا  به  پرند   _ تهران  متروی  خط  مانده 
شهر  سمت  به  تهران  متروی  خط  گفت: 
طراحی  یک  خط  امتداد  در  پرند  جدید 
کیلومتر   ۵۰ از  بیش  مسیر  این  که  شده 
شهر  همچون  هایی  ایستگاه  و  است 
این  در  امام خمینی)ره(  فرودگاه  و  آفتاب 
بنابراین  است.  رسیده  برداری  بهره  به  خط 
امام  فرودگاه  تا  خط  این  حاضر  حال  در 
خمینی )ره( را پوشش می دهد؛ اما بخش 
حدفاصل فرودگاه امام خمینی )ره( تا شهر 
وارد  هنوز  ۲۰ کیلومتر  حدود  طول  به  پرند 
با  واقع  در  است؛  نشده  بهره برداری  مدار 
بهره برداری از این ۲۰ کیلومتر، کل مسیر ۵۰ 
کیلومتری خط متروی تهران - پرند کارایی 

می کند. پیدا  را  خود  واقعی 
او در ادامه با بیان اینکه توافقات خوبی فی 
تهران،  شهرداری  تهران،  استانداری  مابین 
عمران  شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
پروژه  تا گره  شهرهای جدید صورت گرفته 
این  افزود:  باز شود،  پرند  تهران -  متروی 
جدید  شهر  ساکن  شهروندان  به  را  نوید 
پرند و تهران می دهیم که در صورت تحقق 
وعده های مسئوالن امر و تزریق منابع مالی 
از ماه جاری، تا پایان سال ۱۴۰۱ خط مترو 

رسید. پرند خواهد  به شهر 
درستی در پایان گفت: خوشبختانه استاندار 
مالی  منابع  تامین  تفاهم نامه  اخیرا  تهران 
پروژه خط متروی شهر جدید پرند را امضاء 
موقع  به  تامین  صورت  در  و  ابالغ کرده  و 
مترو  شرکت  تعهدات،  به  عمل  و  اعتبارات 
پرند  شهر  به  را  مترو  آینده  سال  پایان  تا 
می رساند تا جمعیت بیش از ۴۰۰ هزار نفری 
به  ریلی  نقل  و  حمل  نعمت  از  شهر،  این 
بهره مند شوند. قبول  قابل  و  اصولی  شکل 
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کهگیلویه و بویراحمد

استان  رسانه  بسیج  سازمان  در  تبیین  جهاد  ای  رسانه  قرارگاه  تشکیل  ضرورت  از  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. سردار حمید خرم دل؛ فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد از سازمان 
رضایی مسئول  فخرالدین  پاسدار  بازدید سرگرد  این  در  بازدید کرد.  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  رسانه  بسیج 
سازمان بسیج رسانه استان گزارشی از عملکرد این سازمان که با همکاری کانون بسیج رسانه یاسوج برگزار شده 
است را ارائه داد. او برگزاری کارگاههای آموزشی، آموزش سواد رسانه، برگزاری مسابقات و جشنواره های مختلف 
در حوزه رسانه، برگزاری نشستهای اخالق در رسانه، برگزاری نشست های بصیرتی و مودت با اصحاب رسانه و 
اجرای برنامه های خدماتی، فرهنگی و ورزشی را از مهمترین اقدامات بسیج رسانه در استان نام برد. در ادامه 
سرهنگ پاسدار جمشید ارسالن جو مسئول بسیج اقشار و متخصصان سپاه فتح با بیان اینکه ۲۰ قشر بسیج 
در سپاه استان فعالیت می کنند، گفت: اقشار عمومی و متخصص سپاه فتح در چند سال اخیر اقدامات بسیار 
خوبی در رویدادها و مناسبت های مختلف داشتهاند که در سال جدید نیز این اقدامات با قوت ادامه خواهد 
اخیر  افزود: در دو سه سال  و  را مطلوب عنوان کرد  استان  ارسالن جو عملکرد بسیج رسانه  داشت. سرهنگ 
جهش بسیار خوبی در سازمان بسیج رسانه استان شاهد بوده ایم که جا دارد در این خصوص از برادر رضایی و 
برادر بسیجی سید فرشاد رجایی تشکر کنیم. فرمانده سپاه فتح در این بازدید ضمن تشکر از اقدامات بسیج 
رسانه کهگیلویه و بویراحمد گفت: آموزش سواد رسانه ای، کادرسازی و حضور اثربخش در فرمان جهاد تبیین 
باید همچنان مد نظر این سازمان باشد. او ضرورت تشکیل قرارگاه جهاد تبیین در بسیج رسانه را خواستار شد 

و ادامه داد: باید در این قرارگاه کادر انقالبی در تمامی ابعاد رسانه تربیت شوند.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  صدقی|   فهیمه 
ارتقای اثربخشی زیارت و کیفیت خدمت رسانی 
حرم  نوروزی  برنامه های  راهبرد  را  زائران  به 
برنامه های  در  و گفت:  دانست  رضوی  مطهر 
نوروزی باید اثربخشی زیارت و ظهور بروز آثار 
معرفتی آن در راستای تحقق »زیارت متعالی« 
مورد توجه قرار گیرد.  حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در جلسه شورای معاونین آستان 
امام رضا)ع(  قدس رضوی که در حرم مطهر 

انجام شد، با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز، 
نوروزی حرم مطهر  برنامه های  عنوان کرد: در 
باید اثربخشی زیارت و ظهور بروز آثار معرفتی 
آن در ارتقای معرفت دینی زائران در راستای 
تحقق »زیارت متعالی« مورد توجه قرار گیرد.

او نسبت به بهبود و ارتقاء سطح خدمات رسانی 
تصریح کرد:  و  تاکید  نوروز  ایام  در  زائران  به 
گر  مطالبه  باید  قدس  آستان  مسئوالن 
مشکالت زائران از مسئوالن شهری و استانی 
پارکینگ،  اسکان،  موضوعاتی همچون  باشند. 
مطالبات  جمله  از  غیره  و  عمومی  حمل ونقل 
زائران است و آستان قدس نمی تواند نسبت 
به آن ها بی تفاوت باشد؛ البته الحمدهللا تالش، 
رفع  برای  خوبی  بسیار  تعامل  و  همکاری 
مشکالت در میان تمام مسئوالن استان وجود 

دارد.
آمادگی  آستان قدس رضوی خواستار  تولیت 
خدمت رسانی  برای  بخش ها  تمام  کامل 

شایسته و میزبانی به بهترین نحو از زائران در 
عرصه های مختلف از جمله فرهنگی، تبلیغی، 

و غیره در حرم مطهر شد. رفاهی 

زائرسرای رضوی توسعه می یابد
حجت االسالم والمسلمین مروی از برنامه ریزی 
میان مدت برای توسعه زائرسرای آستان قدس 
با توجه به نزدیکی به حرم مطهر خبر داد و ابراز 
کرد: فضا آرایی حرم مطهر در ایام نوروز باید به 
صورتی شایسته برای ایجاد نشاط و شادابی در 

زائران صورت پذیرد.
او با بیان اینکه رعایت کامل دستورالعمل های 
نوروز  ایام  در  مطهر  حرم  در  بهداشتی 
بود گرفتار  مراقب  باید  است، گفت:  ضروری 
رعایت  خصوص  در  ساده انگاری  و  عادی 
دستورالعمل های بهداشتی نشویم، رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی و اعمال نظارت های 
جدی و دقیق در این زمینه در حرم مطهر برای 

است. الزامی  زائران  سالمت  حفظ 

ارتقای کیفیت خدمات رسانی به زائران، راهبرد برنامه های نوروزی آستان قدس

| رئیس سازمان مدیریت و  سیده حبیبه مومنی 
پیمانکاران و  برنامه ریزی گلستان گفت : مشاوران، 
عوامل اجرایی در دوره های آموزشی مشارکت فعال 
داشته باشند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی، عابدی 
در هفتمین جلسه شورای فنی استان تصریح کرد: در 
سال جاری بیش از ۳۰ دوره آموزشی برای پیمانکاران 
و مشاوران در سطح استان برگزار شده و انتظار داریم ، 
پیمانکاران برای حضور در این دوره ها مشارکت فعال 
داشته باشند. او در ادامه به مشکالت بین تامین 
اجتماعی و پیمانکاران در خصوص ارسال لیست بیمه 
افزود: تامین اجتماعی همکاری و همراهی خوبی با 
پیمانکاران در خصوص لیست بدهی ها داشته باشد 
او تاکید کرد: در حوزه دستگاه اجرایی بنا شد، کارکرد 
دستگاه و سندهای مالی زودتر انجام و فرم شماره 
چهار هرچه سریعتر به تامین اجتماعی تحویل داده 
می شود تا مشکالت در حوزه پیمانکاری کمتر شود .

عابدی رئیس سازمان یادآور شد: اگر بخواهیم به 
رشد و توسعه اشتغال استان دست یابیم، بایستی 
به رشد و توسعه شرکت های مشاور توجه کرده و به 
مجموعه مشاوران و پیمانکاران استان با نگاه ویژه ای، 
عابدی  کنیم.  نگاه  اشتغال  موضوع  در  خصوصا 
رئیس سازمان خاطرنشان کرد: تالش کردیم که در 
طول سال های اخیر در نظام فنی و اجرایی آموزش 
تخصصی برای مشاوران و پیمانکاران و عوامل اجرایی 
داشته باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان گلستان بیان کرد: این جلسه تقارن بسیار 
خوبی بود که مشاوران و پیمانکاران مباحث خود را 
مطرح کردند و این مباحث وهمفکری می تواند کمک 
کاری اثربخشی برای سال ۱۴۰۱ استان باشد. رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در 
این جلسه به ضرورت دستگاه های اجرایی و تعامل 

و همکاری در کنار مشاوران و پیمانکاران تاکید کرد.

محمد توکلی | مدیر منطقه هفت شهرداری قم 
ایمن سازی مراکز تجاری و اقامتی در هسته 
مرکزی شهر را از دغدغه های مدیریت شهری 
تعداد  سال های گذشته  در  و گفت:  دانست 
قابل توجه ای از مراکز اقامتی ایمن سازی شده 
بسیار کم است. محمد  بدون مجوز  و مراکز 
و  نوروز  ایام  به  نزدیکی  به  توجه  با  رمضانی 
ایمن سازی  اهمیت  به  نوروزی،  تعطیالت 
پاساژها و مراکز اقامتی در هسته مرکزی شهر 
اشاره کرد و اظهار داشت: ایمن سازی هسته 
مرکزی شهر دغدغه مدیریت شهری، بسیاری 
از ارگان ها، نهادهای دولتی و مجموعه دستگاه 
قضایی است.او ایمن سازی پاساژهای ناایمن 
هسته مرکزی شهر را به عنوان نخستین دغدغه 
مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
این  در  خوبی  اتفاقات  چند سال گذشته  در 

حوزه رقم خورده و بسیاری از پاساژها، شبکه 
برق رسانی و آتش نشانی پاساژ را ایمن کرده اند 
و به آن ها تذکرات الزم داده شده است. مدیر 
منطقه هفت شهرداری قم، از همکاری اداره کل 
ایمن سازی  برای  مقدسه  آستان  و  اوقاف 
پاساژهای تحت مالکیت این دو نهاد خبر داد و 
تصریح کرد: نماینده این پاساژها به شهرداری 
مراجعه کرده و اقدامات الزم در حال اجرا است 
و اخطارهای مربوطه به تمام پاساژها اعالم شده 
است. او ایمن سازی مجموعه های اقامتی را نیز 
مطرح کرد و یادآور شد: در ایمن سازی مراکز 
نظارت  قوانین  اساس  بر  شهرداری  اقامتی، 
بخشی  زیرا  باشد،  داشته  می تواند  بیشتری 
از مجوز این مراکز را شهرداری صادر کرده و 
سازمان  به  مجوز  دریافت  برای  مراکز  این 

آتش نشانی ارجاع داده می شوند. 

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر  محمدی|  فریبا 
ابتدای  از  افزایش ۱۱ درصدی مصرف سی ان جی  از  خراسان شمالی 

سال جاری تا پایان بهمن ماه در سطح منطقه خبر داد.
مجتبی شکوری اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده، بیش از ۹۷ میلیون 
متر مکعب سی ان جی از طریق ۳۰ جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه 
توزیع شده است که با مصرف و جایگزینی این میزان گاز طبیعی در 
این مدت، معادل بیش از ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین در استان صرفه جویی 

شده است.
شکوری افزود: استفاده از این سوخت پاک ضمن اینکه از نظر اقتصادی 
مقرون به صرفه است، می تواند نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا در 

سطح استان ایفا کند.
مجید ربانی رئیس واحد سی ان جی منطقه خراسان شمالی ضمن اشاره 
به بازدید های دوره ای کارشناسان این منطقه از جایگاه های سی ان جی، 
تصریح کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، ارائه خدمات مطلوب 
به  شهروندان، توجه به مقررات  ایمنی و رعایت معیار های اداره استاندارد، 

خوشبختانه وضعیت استاندارد  سازی جایگاه های استان مطلوب است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان تشریح کرد  
برنامه های آموزشی برای مشاوران و پیمانکاران 

ایمن سازی مراکز تجاری و اقامتی 
در هسته مرکزی شهر قم

مصرف سی ان جی در منطقه 
خراسان شمالی 11 درصد افزایش یافت

فرمانده سپاه فتح عنوان کرد: 
ضرورت تشکیل قرارگاه رسانه ای جهاد تبیین 

| خراسان شمالی  || قم  || گلستان |

آغاز برنامه تحول 
راهبردی بانک سپه 

از سال 1401
مدیرعامل بانک سپه برنامه ویژه ۱۰۰ سالگی این 
بانک را تشریح کرد. دکتر آیت هللا ابراهیمی سپه 
برنامه  تدوین  پایانی  مراحل  انجام  نامه ای  طی 
تحول راهبردی بانک سپه برای افق سال ۱۴۰۴ 
اساس  بر  سپه  بانک  تصریح کرد:  و  اعالم  را 
زمان بندی ها، فعالیت های خود مبتنی بر راهبردها 
و برنامه های تحول آفرین جدید را از ابتدای سال 

۱۴۰۱  آغاز می کند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ؛ ابراهیمی 
مدیرعامل بانک سپه در نامه ای  ضمن قدردانی 
از تالش ها، متانت و شکیبایی آحاد کارکنان این 
ادغام تصریح کرده  فرآیندهای  اجرای  در  بانک 
است: برنامه تحول راهبردی بانک سپه به منظور 
بسترسازی برای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای 
جایگاه بانک در فضای رقابتی و همچنین ایجاد 
انسجام بخشی و یکپارچگی در تمام بخش های 

سازمانی این بانک تدوین شده است.
او در این نامه با اشاره به مؤلفه های تحول آفرین 
مدل های  است:  کرده  تأکید  بانکداری  صنعت 
تحوالت  سریع  رشد  بانکی،  کسب وکار  نوآورانه 
فناورانه و دیجیتالی، ظهور اکوسیستم بانکداری 
و ورود بازیگران جدید به عرصه خدمات مالی، 
به عنوان نخستین و  بانک سپه  ایجاب می کند، 
بزرگ ترین بانک کشور برای موفقیت در فضای 
رقابتی با نقشه راه هوشمندانه و یکپارچه فعالیت 
کند.ابراهیمی در ادامه این نامه ، ضمانت اجرایی 
و  را همراهی  بانک سپه  راهبردی  تحول  برنامه 
همدلی تمامی کارکنان دانسته و از همکارانش در 
ارکان مختلف بانک خواسته است: دست اندرکاران 
تدوین و اجرای سند مهم و راهبردی بانک را در 
سطوح مدیریتی، تخصصی و اجرایی همراهی و 

کمک کنند.
و  تدوین  است:  کرده  تاکید  نامه  این  در  او 
جاری سازی راهبردهای کالن بانک با مشارکت و 
همدلی  کارکنان ، دستیابی به اهداف را سریع تر 
و دقیق تر می کند و با اهتمام مضاعف سازمانی ، 
تحقق اهداف برنامه تحول راهبردی میسر و برگ 
سپه  بانک  افتخارات  به صحیفه  دیگری  زرین 
بانک  سالگی   ۱۰۰ با  مقارن  افق سال ۱۴۰۴  در 

افزوده می شود.

افقی
۱ - کمد۲ - داروی بیهوشی، 

ماده بیهوشی - یازده، دو یار هم 
قد ۳- حراست شده، نگاهداری 

شده، از بر شده - قالبی در 
شعر، نامی دخترانه۴ - خنثی - 
سماوی ۵ - نام ملک الشعرای 
بهار - حرف نداری، كالم فقدان 
- شكمو ۶-الشه حیوان - توده 

های خاك، پشته ها - خیس، 
ضد خشک ۷ - معدن - نفس 

خسته - بشره، قشر خارجی 
پوست۸ - واحد بازی تنیس، 
عدد شش عرب - شهرت تیم 

NBA - درنگ  نیوجرسی در 
- پسران ۹ - خانه ساحلی - 
تابستان  مزاخم  مزاحم،  حشره 

- حرف همراهی عرب - آب 
۱۰ - گنبد  منجمد، آب صفر درجه 

- نام بازیگر ۱۱ - ناظر - دشت 
- فرمانروایی۱۲ - نام قدیم ایران 

- شهر مذهبی، شهر سوهان۱۳ 
- ستاره شناس آلمانی  - طراح 

لباس۱۴ - موهوم، غیر واقعی 
- گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز 

شاکی۱۵ - نوعی پرستو

عمودی
۱ - بله بیگانه، سوره سی و 

ششم، از حروف مقطعه قران 
- فتنه، بدی، فتنه و بدی 

تنظیم موتور،  ۲-زنبور عسل - 
از اصطالحات مكانیكی۳ - میوه 

ای از خانواده توت - باقی 
درهم۴ - مرد بی ریش - 
لنا وارونه - فیلمی با بازی 

پیروزی، ظفر،  امیرآقایی۵ - 
سوره چهل و هشتم قرآن 

- از عناصر شیمیایی با عدد 
اتمی ۷۳ - گدا، سوال کننده 

۶-دوستی - دست عرب، 
از هالوژنها  هالوژن نمک طعام، 
- دوش و كتف، كتف۷ - ابزار، 

آلت، دستاویز - مهر و موم - اثر 
چربی۸ - چوب بدست مدارس 
نظم دهنده - همیشگی  قدیم، 
و جاودان  - همکار صندلی۹ - 
مكان، مرغ می رود، رختخواب 

- شتر - ضد آشتی - بچه می 
اندازه۱۰ - توانگر  کشد، قامت، 

- کالم تنفر، حرف بیزاری - 
بخاری دیواری ۱۱ - موی فری - 

اثر تاریخی شهر ری - نت آخر، 
تایید  عدد ماه، عدد کارمندی، 
باستان،  فارسی   - ایتالیایی۱۲ 
نوعی كبك - دشمنی ۱۳ - به 

معنی بگو  - خرس فلكی، 
خرس آسمان - دهن کجی 

۱۴- روانشناس آلمانی  ۱۵ - از 
زینتی گلهای 

جدول شماره 2240

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۴۴۲۳-۱۴۰۰/۱۰/۱۳هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
خدامراد دادگر فرزند ذوالفعلی بشماره شناسنامه ۱۸۲صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۲۳۹متر مربع پالک -فرعی از۲۱- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۲۱-اصلی قطعه یک واقع 
دراراضی محمدیه جالل اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای مرتضی خواجوئی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  مذکوروعدم وصول 

الف:۶۱۸ ./م 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۲/۰۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۹۲۳-۱۴۰۰/۰۷/۱۸هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
آرش ابراهیم پور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۴۶۶۱۸صادره ازتهران در 
ششدانگ یک باب خانه وباغچه به مساحت ۳۷۱۱متر مربع پالک -فرعی 
از۴۴۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۴۴۰-اصلی قطعه 
دوواقع دراراضی دهنوفتح المبین جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  عزتی  مهری  رسمی  مالک 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  مذکوروعدم وصول 

الف:۶۲۱ ./م 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲۴

 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۲/۰۸
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک زرند 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابر رای شماره  ساختمان های فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  دوم   هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۲۶۸
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  اکبر  فرزند  آبادی  تاج  جمالیزاده  فرشته  خانم 
در  زرند  از  صادره   ۳۰۸۰۰۱۱۵۰۳ شناسنامه  شماره 
یک باب خانه به مساحت ۲۹۱.۰۵ مترمربع از پالک 
ولی  پوریای  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   ۲۳۸۲
کوچه شماره ۸ خریداری از مالک رسمی خانم مهناز 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  موسوی 
آگهی  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
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 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

م/الف۳۱۱  شد.  خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

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

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

رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۰۲  رای  برابر  رسمی  سند 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیداحمد حسینی فرزند 
از  سیدعبدالحسین به شماره شناسنامه ۲۶ صادره 
زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۷۹.۱ مترمربع از 
پالک ۶۳۱۷ اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 
شماره ۱۳ خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن 
زاده 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 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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۳۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۲/۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۲۹۲۴-۱۴۰۰/۰۷/۱۸هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
ازتهران  ۴۶۶۱۸صادره  شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  پور  ابراهیم  آرش 
مساحت  به  وسردخانه  انبار  تاسیسات  بر  مشتمل  خانه  ششدانگ  در 
از  از۴۴۰- اصلی مفروز و مجزی شده  ۱۳۱۸/۸۰متر مربع پالک -فرعی 
پالک - فرعی از ۴۴۰-اصلی قطعه دوواقع دراراضی دهنوفتح المبین جیرفت  
بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی مهری عزتی محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:۶۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۱۲/۰۸

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر   

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۴۲۲۹ هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کاشمر  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای / خانم مرتضی شکوری مغانی فرزند علی  به شماره 
شناسنامه ۰۸۹۰۰۸۶۸۱۸ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۹۶ مترمربع از پالک ۶۳۴ فرعی از ۳۰۲۶ اصلی واقع 
در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر ۲۸  
خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی 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 : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ 
احمد جهانگیر
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ساخت و سازهای غیرقانونی در روستای زیارت گرگان- عکس از محمد عطایی/ مهر

عکس:  مهر

|  عمارت قزاقخانه تهران |
قاجار  دوره  به  مربوط  تهران  قزاقخانه  عمارت 
تهران، شمال میدان  در  و  پهلوی است  و دوره 
مشق سابق )باغ ملی( جای گرفته است. این 
ثبت  شماره  با  اسفند ۱۳۸۵  تاریخ ۲۸  در  اثر 
۱۸۶۷۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. میدان مشق در تهران در دوره ی 
فتحعلی شاه قاجار بنا نهاده شد و مساحت آن 
بیش از ۱۶۰ هزار مترمربع بود. این میدان یکی از 
نخستین و بزرگ ترین میدان های نظامی تهران 
بود. پادگان نظامی دودمان قاجار در این میدان 
مشق  و  رژه  تمرین  آن  در  قزاق ها  و  پا گرفت 
قاجار،  ناصرالدین شاه  زمان  در  نظام می کردند. 
عمارت  را  آن  شد که  ساخته  جدید  ساختمان 
»قزاقخانه« نامیدند. عمارت قزاقخانه تهران یکی 
از قدیمی ترین بناهای ساخته شده در تهران و 
اولین ساختمان خیابان کوشک مصری است. در 
سال ۱۲۸۰ هجری قمری در زمان مظفرالدین شاه 
دستور ساخت آن داده و در زمان ناصرالدین شاه 
ساخته شد. عمارت قاجاری قزاقخانه ساختمانی 
شیوه  از  تلفیقی  و  تجدد گرا  و  کالسیک  نئو 
ناصرالدین شاه  دارد.   اروپایی  و  ایرانی  معماری 

قاجار که در سفر دوم خود به اروپا ترتیبات و 
روس  واحدهای کازاک  قابلیت های  و  انضباط 
ایجاد  به  تصمیم  بازگشت  در  بود  پسندیده  را 
به خواهش  ایران گرفت.  در  واحدهایی مشابه 
به ریاست سرهنگ  افسران قزاق  از  او گروهی 
دومونتویچ به ایران آمدند و دولت ایران عده ای 
از سواران قفقازی تبار مهاجر را برای آموزش به 
آنان سپرد. استعداد این نیروی نظامی ابتدا در 
حد بریگاد )تیپ( و سپس دیویزیون )لشکر( 
)نظامیان  روس  افسران  فرماندهی  زیر  و  بود 

کازاک( قرار داشت. قوای قزاق برای چندین دهه 
مهم ترین نیروی نظامی ایران به شمار می رفت و 
نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرد. ساختمان 
عمارت قزاقخانه از دو سمت شمال و جنوب رو به 
میدانی وسیع دارد که در آن مراسم نظامی برگزار 
می شد. بنابراین معماری ساختمان برونگراست 
و امکان دید وسیعی از محوطه پیرامون را برای 
ساکنانشان فراهم می کند. ایوان های مختلف در 
نمای رو و پشت یک ساختمان اداره به همین 

دلیل شکل گرفته اند. / سیری در ایران

»تنها منشین« عنوان یکی از تازه ترین آلبوم های منتشرشده در 
فرآیند تولید و فروش محصوالت موسیقایی ایران است که به 
تازگی با آهنگسازی سهیل ُحسنوی پیش روی شنوندگان قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، »تنها منشین« اثر علی تجویدی، 
به  اصفهان، »خوشه چین«  درآمد  به  اشاره  با  نوازی«  »بداهه 
آهنگ سازی روح هللا خالقی، »بداهه آوازی« با اشاره به قره باغ و 
بیات راجع، »شهر شیراز« بر اساس یک ملودی محلی استان 
فارس قطعات بخش اصفهان و »مرز« برگرفته از یک ملودی 
شمالی،  محلی  ملودی های  از  برگرفته  »دشتستانی«  یمنی، 
»بداهه آوازی« با اشاره به دیلمان و درآمد دشتی، »موسم گل« 
اثر موسی معروفی، »یاد دوست« و »ضربان خسته تکرار« اثر 
بهداد بابایی قطعات بخش دشتی این آلبوم را تشکیل می دهند. 
سهیل حسنوی نوازنده سنتور، سیاوش کامکار میکس و مستر 

و سارا نیک فروز گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

مراسم چهل و ششمین دوره جوایز آکادمی فیلم فرانسه )سزار( 
با موفقیت دو فیلم »توهمات گمشده« و »آنت« به کار خود 
پایان داد. به گزارش ایسنا، مراسم چهل و ششمین دوره جوایز 
آکادمی فیلم فرانسه )سزار( موسوم به اسکار سینمای فرانسه 
ساخته  گمشده«  »توهمات  فیلم  و  شد  برگزار  پاریس  در 
»زاویر جیانولی« موفق به کسب جایزه بهترین فیلم، فیلم نامه 
اقتباسی، فیلم برداری، بهترین بازیگر مرد )وینسنت لکالست(، 
طراحی صحنه، طراحی لباس و همچنین بهترین بازیگر مرد 
نوظهور )بنجامین وواسین( شد تا برنده بزرگ مهم ترین جایزه 
»لئو  ساخته  »آنت«  فیلم  نام گیرد.  فرانسه  سینمای  سال 
کاراکس« با بازی »آدام درایور« و »ماریون کوتیار« نیز جایزه 
بهترین کارگردانی، موسیقی متن، صدا، تدوین و جلوه های ویژه 
بازیگر جوایز  بصری را به خود اختصاص داد. جایزه بهترین 
سزار ۲۰۲۲ نیز به »آساتو دیاال سانا« برای نقش آفرینی در فیلم 

»گسست« ساخته »کاترین کورزینی« رسید.

درخواست حمایت 
از بیماران سلیاک

در  سلیاک  بیماران  از  حمایت  درخواست  نام  با  کارزاری 
وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حمایت_از_
بیماران_سلیاک پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار 
خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: 
» با احترام به استحضار می رساند، یکی از بیماری هایی که در 
کشور ما نیز رواج پیدا کرده، بیماری سلیاک است. چنان که 
در همه گروه های سنی بیش از ده هزار نفر بیمار سلیاک ثبت 
کشوری شده اند؛ هرچند انتظار شیوع یک  درصد است و میزان 
واقعی بیش از این هاست. این بیماران در جامعه با مشکالت 
و چالش های بزرگی مواجه هستند. بیماری سلیاک چنانکه 
مستحضرید جز بیماری های خود ایمن است که افراد مبتال، 
به گلوتن موجود در غالت )گندم، جو و چاودار( حساس بوده 
و در صورت استفاده آشکار و پنهان به عوارض جبران ناپذیری 
مبتال می شوند. برخی از انبوه مشکالتی که بیماران سلیاکی با 
آن مواجه هستند، عبارتند از: ۱. بسیاری از پزشکان و کلینیک ها 
و داروخانه ها علم و اطالع کافی در خصوص این بیماری ندارد. 
۲. داروخانه ها نیز نسبت به نسخه تجویز شده برای بیماران 
سلیاکی و داروهای فاقد گلوتن اظهار بی اطالعی می نمایند و 
همین امر، اتالف وقت، سردرگمی، نگرانی، اضطراب و استرس 
را برای بیماران به همراه دارد. ۳. کمبود، بی کیفیتی و گرانی 
بیش از حد مواد غذایی از جمله گرانی آردهای بدون گلوتن به 

دلیل قادر نبودن این بیماران در استفاده از آرد گندم.«

 دل سوی مهر می کشد و مهر سوی دل

جایی که مهر نیست مکن جستجوی دل

دل گوشت پاره ای که بجنبد به سینه نیست

منگر چنین ز چشم حقارت به سوی دل

بحث بهشت و دوزخ و آشوب کفر و دین

چون بنگرند نیست مگر گفتگوی دل

افالک را به لرزه فکندی بهر نفس

گر آمدی ز پرده برون های هوی دل

ما را نوید افسر شاهی مده که ما

در کنج انزوا نبریم آبروی دل

اال که آرزوی دلی را بر آوریم

ما را نبود و نیست دگر آرزوی دل

دشنام تلخ و روی ترش دلنشین ترست

ما را ز خنده ای که نباشد ز روی دل

دیدی چگونه جام سراپای خنده شد

آن دم که شیشه قهقهه کرد از گلوی دل

بر لوح دل رموز محبت نوشته اند

ما خوانده ایم و کرده ز بر پشت و روی دل

واقف شود ز معنی دل هر که چون » بهار«

بگذاشت جان و جاه و جوانی به روی دل

ملک الشعرا بهار

| موسیقی |

|  سینما |

و  پوزه دراز  و  بوده  متوسط  دلفین  این  جثه 
استوانه ای شکل است. در ناحیه ی پشت، به طور 
باله  پشتی  معمول برجستگی قوز مانندی دارد که 
مثلثی شکل کوچکی بر روی آن قرار گرفته است. 
به  متمایل  سربی  سفید  از  متفاوت،  بدن  رنگ 
است.  روشن تر  بدن  زیر  صورتی،  تا  تیره  قهوه ای 
در  می کند.  تغییر  رنگ  نیز  مختلف  سنین  در 
بر  که  خال دار  دلفین  جدید،  تقسیم بندی های 
را همان  دارد  لکه هایی شبیه کک ومک  بدن  روی 
دلفین گوژپشت می دانند. طول بدن حدود دو ونیم 
سانتی متر،   ۳۰ سینه ای  باله   اندازه  است.  متر 
باله ی پشتی ۱۵ سانتی متر، پهنای باله  دمی ۴۵ 
آرواره  نیمه  هر  در  دندان  تعداد  است.  سانتی متر 
۲۵۰ کیلوگرم  حدود  وزن  و  بوده  عدد  تا ۳۸   ۳۰
جزیره   اطراف  در  دلفین  این  اوقات  اکثر  است. 

می شود.  مشاهده  بندرعباس  سواحل  و  قشم 
به طور تقریبی زیستگاه مشترکی با دلفین های 
بینی بطری دارد که فاقد قوز است و رنگی تیره تر، 
باله  پشتی بلند و داسی شکل دارد. به طور معمول 
یا جفت و گاهی در گروه های  به صورت تکی و 
کوچک در نزدیکی سواحل و دهانه ی رودخانه ها 
اغلب  و  بازی گوش اند  مشاهده می شود. بچه ها 
حدود یک متر از آب بیرون می پرند. سرعت آن 
از دلفین بینی بطری کمتر است. در چند ثانیه ای 
که تنفس می کند، پوزه و قسمتی از قوز پشت 
از آب بیرون می آید. سپس به مدت یک تا پنج 
دقیقه به زیر آب فرو می رود. این دلفین قدری 
خجالتی است و بر خالف دلفین بینی بطری کمتر 
و  می شود./کویرها  مشاهده  قایق ها  اطراف  در 

ایران بیابان های 

دلفین گوژپشت

کارزار

نظرتان  به  داستان  این  شاید  »نمی دانم 
بلندی  داستان  بیاید.  عجیب وغریب 
است  این  خوبی اش  دست کم  نیست. 
خود  ای کاش  اما  می شود؛  تمام  زود  که 
جوان ترم آن را بخواند و به نظرش خوب 
بیاید، نه وحشتناک. فکر کنم آن وقت من 
و او بتوانیم با هم قدمی بزنیم و نوشیدنی 
را  خانواده ام  عکس های  آن وقت  بزنیم. 
نشانش می دهم و او هم می گوید: عالیه تو 
کارت رو خوب انجام دادی.« این جمالت 
مشهور  نویسنده  کتاب  بکمن  فردریک  را 
»مردی به نام اوه« در مقدمه  کتاب زیبای 
دیگری که نوشته است آورده است؛ و من 
دوستت دارم کتابی است درباره ی آدم هایی 
که دوستشان داریم. و من دوستت دارم 
 the deal of the« که در انگلیسی با نام
 ۲۰۱۷ سال  می شود  شناخته   »lifetime
به سرعت  و  شد  منتشر  سوئدی  زبان  به 
به انگلیسی و پس ازآن به زبان های دیگر 
از  مقدمه ای  با  این کتاب  شد.  برگردانده 
آن  در  است که  آغازشده  بکمن  فردریک 
درباره  چاپ این داستان نوشته است. بر 
من  و  بکمن  خودش،  گفته های  اساس 
از  پیش  یک شبه کمی  را  دارم  دوستت 
کریسمس ۲۰۱۶ نوشته است. این داستان 
شهر  هلسینگبوری،  محلی  روزنامه ی  در 
زادگاه نویسنده منتشر شد. تمام مکان هایی 
که نامشان در داستان آمده واقعی اند و در 

این شهر قرار دارند. او دراین باره گفته است: 
»این داستان فقط احساس من نسبت به 
مرگ و عشق در آن شب در کنار تخت همسر 
و فرزندانم نیست، بلکه درباره  زادگاهم نیز 
نوشته  اول  شخص  راوی  هست.« کتاب 
 شده است و در حقیقت نامه ای است که 
پدری برای فرزندش نوشته است. کتاب 
که  است  رنگی  تصویرسازی های  از  پر 
به مخاطب می دهد  و حال خوبی  حس 
بکمن  قلم  به خصوص  ظرافت  همان  و 
داستان  دارد.  را  کتاب هایش  بقیه ی  در 
بسیار  مرد  داستان  دارم  دوستت  من  و 
مشهور و سرمایه داری است که به خاطر 
بستری  بیمارستان  در  سرطان  به  ابتال 
است. او در بیمارستان با دختر کی ۵ ساله 
روبه رو می شود که او هم مبتال به سرطان 
نام  به  عروسک کوچکی  دخترک  است. 
»خر دوش« دارد و بیشتر وقتش را با آن 

می گذارد.

| و من دوستت دارم | 
| فردریک بکمن |

| مترجم : الهام رعایی |

|  آبشار آرپناه، اللی |
آبشارهای آرپناه در استان خوزستان واقع است. 
آبشارهای آرپناه واقع در ۴۵ کیلومتری شهرستان 
از  یکی  خوزستان  استان  شرقی  شمال  در  اللی 
مکان های دیدنی و خوش آب و هوای شهرستان 
اللی و استان بوده که هرساله پذیرای مسافران 
زیادی از سراسر استان و کشور است. قرار گرفتن 
این مکان در بین کوه ها و وجود خود آبشار باعث 
تابستان ها  در  حتی  مکان  این  نسبی  خنکی 
با  چشمه  بودن  نزدیک  همچنین  است،  شده 
باعث سردی آب آن شده که آب تنی در  آبشار 
آن در فصل گرم لذت خاصی دارد. در سال های 
توسط  زیرساخت ها  ایجاد  و  تجهیز  پروژه  اخیر 

این  در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
برای  انجام شده که احداث پل عابر پیاده  مکان 
نمازخانه،  احداث  آبشار،  رودخانه  طرفین  ارتباط 
ساختن آالچیق و سکوهای بتنی برای مسافران، 
موارد  از  بهداشتی  سرویس  و  پارکینگ  احداث 
این پروژه است. آب این آبشارها از چشمه هایی 
که در نزدیکی آبشارها قرار دارند حاصل می شود 
و با طی مسیری طوالنی و پیوستن به آب چشمه 
تلوک )بی بی ترخان( و آب شور )سور( در پایین 
دست به رود کارون می ریزد. در طول مسیر آب 
آن چند آسیاب وجود دارد که آسیاب های پلنگ 
و نهنگ از مشهورترین آن ها هستند. /کویرها و 
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آبخوان


