رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خبرداد

۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور

چرا قانون هوای پاک اجرا نشد؟

مروری برعلل شکست
قانوننویسی برای هوا

در معرض فرسایش خاک

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه  ۳۲میلیون هکتار از اراضی
کشور در معرض فرسایش خاک هستند ،گفت :برنامههای جدیدتری برای
بیابانزدایی نیاز است .مسعود منصور در جلسه انعقاد تفاهمنامه میام سازمان منابع
طبیعی و آبخیزداری کشور و...

اقلیم
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قیمــت  2000تومــان |

بوم وبر

3

6

ایرانگردی غبار
از خوزستان تا اصفهان

کلنگزنی پتروشیمی مازندران در 5کیلومتری میانکاله فعاالن
محیط زیست را شوکه کرد

کابوسمیانکاله

بسیاری از استانها بار دیگر در غبار فرو رفتند؛
ماجرایی تکراری که سالهاست نفس مردم از غرب
تا جنوب و شرق را تنگ کرده است« .غبار» از
کردستان و خوزستان تا یزد و اصفهان در حال
ایرانگردی است.

اقلیم

4

سرنوشت نامعلوم سند جامع

وزیر کشور :این کاری که عزیزان میخواهند بکنند و توافقات محیط زیستی

احیای جنگلهای زاگرس

را دریافت کردند خیلی مهم است

منصوری ،فعال محیط زیست :نماینده مردم بهشهر به اصرار بسیار زیاد وزیر
کشور را مجاب کرد تا کلنگ پتروشیمی را بزند

| شاهرخ جباری |

علی سالجقه :پروژه مجوز محیط زیستی ندارد ،فاقد اعتبار است

| کارشناس جنگل |

اجرای طرح گردشگری در محلی که حیاتش با خشک شدن خلیج گرگان
به شماره افتاده است

کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه
آنانی که ریشه در استانهای زاگرسی دارند؛ همواره
از توجه بیش از حد جامعه به جنگلهای شمال

3و4

کشور انتقاد و گله دارند .آنها میگویند از  14میلیون
هکتارجنگلهایکشورفقط  2میلیون هکتاریاکمتر
از  15درصد این جنگلها در شمال کشور قرار دارد

درنشست کمیته فنی تغییراقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد

اما عمده توجه جامعه و مسئوالن به جنگلهای
شمال کشور است.صرفنظر از داوری در باره این

بی توجهی به تجدیدپذیرها

دیدگاه واقعیت این است که به جنگلهای زاگرس
نیز پرداخته شده و حتی در سازمان متولی دفتر
فنی آن از شمال جدا شده و دارای تشکیالت و

انتشار کربن را افزایش داد

تخصص مربوط به خود است ولی اگر اقدامات

رضا فالح ،کارشناس تغییراقلیم :آمارها نشان میدهد میزان انتشارگازهای گلخانهای
کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۶دو برابر شده است

به عمل آمده ناکافی و عملکردها فاقد نتیجه

پیاممـا بـا  ۱۳۲صفحـه ویژهنامـه نـوروزی بـه خانههای شـما میآید« .توسـعه در غبار» عنوانی اسـت
بـرای مجموعـه مصاحبههـا و یادداشـتها و گزارشهایـی کـه تـدارک دیدیـم تا با شـما چشـماندازی
بـرای یـک دهه پیـش رو در ایران ترسـیم کنیم.

مورد انتظار بوده است؛ باید در نظر داشت که این
جمعبندی عمومیت داشته و مشکلی ملی و در نوع
خود رویکردی متوازن است.
ادامه در صفحۀ 4

5

تشدید حمالت روسیه به شهرها ،تحریم بیشتر برای مسکو
هفدهمین روز هجوم روسیه به اوکراین ،در حالی

گرفتار و زیر آتش هستند ،اما وضعیت در ماریوپول

توپخانه روسیه به نظر میرسد که در حال شلیک

آغاز شد که حملههای سنگین توپخانهای و هوایی

به ویژه وخیم است .ده روز پس از محاصره روسیه،

به شهرهای اطراف شمال غربی پایتخت اوکراین

ارتش روسیه علیه شهرهای عمده اوکراین سراسر

ساکنان این شهر به برق و شبکه تلفن همراه

هستند در حالی که نیروهای پیاده پیشروی میکنند.

شب ادامه یافت .جمعه شب گذشته به وقت

دسترسی ندارند و آب و غذا در حال اتمام است.

ویکتور گولویچ ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

اوکراین ،نیروهای روسیه شهر میاکوالئیف در

آژیرهای حمله هوایی و گلولهباران صبح شنبه بر فراز

بالروس ،گفت که بالروس هیچ برنامهای برای پیوستن

جنوب اوکراین را زیر گلولهباران سنگین گرفتند.

کییف و سایر شهرهای بزرگ اوکراین به صدا درآمد.

به تهاجم روسیه به اوکراین ندارد ،اما پنج گروه تاکتیکی

به گزارش ایسنا ،یتالی کیم ،فرماندار این منطقه در کانال

مقامهای نظامی غربی می گویند روسها در حال

گردان ( )BTGرا به صورت چرخشی به مرز خود

تلگرام خود گفت که "درگیری شدیدی" در شمال شهر در

تدارک حمله همهجانبه به پایتخت اوکراین هستند.

میفرستد تا جایگزین نیروهای مستقر در آنجا شود.

جریان است .همزمان ،یک شرکت خصوصی ماهوارهای

گزارشهایی از انفجارهای شدید در دنیپرو در شرق و

من میخواهم تأکید کنم که انتقال نیروها به هیچ وجه

آمریکایی شامگاه جمعه گفت تصاویر ماهوارهای نشان

همچنینمیکوالیف،نیکوالیفوکروپیونیتسکیمنتشرشد.

با (هیچ) آمادگی و به ویژه با مشارکت سربازان بالروس

میدهند که واحدهای نظامی روسیه همچنان به کییف

اما میخائیلو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین

در عملیات نظامی ویژه در خاک اوکراین مرتبط نیست.

نزدیکتر میشوند و شلیک توپخانه به سوی مناطق

گفت که پایتخت «آماده جنگ است» .او کییف

بعدازظهر جمعه به وقت واشنگتن ،جان کربی،

مسکونی مشاهده میشود .به گفته شرکت «مکسار

را «شهر تحت محاصره» نامید و گفت که پستهای

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با بیان این که وضعیت

تکناالجیز» چندین خانه و ساختمان در شهر موسخون

بازرسی آماده شده و خطوط تدارکاتی فعالند.

در اوکراین به سطح خطرناکی رسیده است ،گفت تنها

در شمال غربی کییف آتش گرفته یا ویران شدهاند.

تصاویر ماهوارهای در روز شنبه خانهها و ساختمانها

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه است که

صدها هزار غیرنظامی همچنان در شهرهای اوکراین

را نشان میدهد که در آتش میسوزند و گردانهای

میتواند به این بحران پایان دهد.

آگهي مناقصه عمومي

شهرداری كرمان در نظر دارد جهت خرید کاالهای ذیل با مشخصات ذکر شده جهت برگزاری مناقصه

عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید .متقاضیان شرکت در مناقصه می

توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ  1400/12/16لغایت  1400/12/28و جهت تسلیم پیشنهادات تا

مورخ  1401/1/18از طریق سامانه  www.setadiran.irاقدام نمایند .بازگشایی پاکتها مورخ 1401/1/20
انجام می شود  .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت شهرداری

 kermancity.irمندرج گردیده است.
ردیف

عنوان مناقصه
خرید پایه روشنایی دفنی ( جهت نصب در آرامستان جدید شهر

1

کرمان)
شماره (سیستمی) 2000005658000030

2

خرید پایه روشنایی دکوراتیو ( جهت نصب در بلوار جمهوری
اسالمی) شماره (سیستمی) 2000005658000029

مجوز الزم جهت
شرکت در مناقصه

کارفرما

کلیه اشخاص

شهرداری

حقیقی و حقوقی

کرمان

مرتبط با موضوع

شهرداری

مدت

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال)

 2ماه

1.610.000.000

مناقصههستند

 % 50نقد و
مابقی تهاتر با

که دارای مجوز
کرمان

نحوه پرداخت

زمین و پروانه
 2ماه

2.500.000.000

ساختمانی

متقاضیان شرکت درمناقصه درصورت عدم عضویت درسامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافتگواهی امضای الکترونیکی

(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجازو مهرسازمانی  ،اقدام الزم را به عمل آورند.

لمل
دمرییت ارتباطات و امور بین ا ل شهرداری رکمان

شناسه آگهی 1288672 :

2

پیامخرب

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4
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استوار است را فیلتر کردید ،مطمئن

پیام رهبر انقالب به نشست
اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان در اروپا

باشید که درآمد اپراتور کاهش خواهد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری

فالح همچنین به سابقه بروز و ظهور

کاهش  ۶۱درصدی درآمد

یافت و این یک اتفاق مسلم و بدیهی

چنین طرحی اشاره کرد و افزود:
معتقدم

به سود جبهه حق

با توجه به مشکالت عمده اقتصادی

ماجرای

این

که

طرح

ماهیتی

جهرمی با اپراتورها باز میگردد و
اینها تالش کردند طرحی تدوین کنند
که اگر وزیری غیر همسو روی کار آمد
دیگر دچار مشکل نشوند.

آیتهللا خامنهای در پیامی به پنجاهوششمین

این کارشناس در بخش دیگری از

نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان

نقدهای خود گفت :اهل فن میدانند

در اروپا ،با اشاره به تحوالت سیاسی و نظامی
| | AFP

که ما در حوزه «ویس» یعنی صدا
درآمد نداریم و بخش مهمی از درآمد
اپراتورها به حوزه دیتا مرتبط است از
این رو اگر بخواهیم دیتا را مدیریت

متن پیام رهبر انقالب اسالمی براساس گزارشی
که پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

کنیم و ممیزی بر آن به این شیوه

بررسی ابعاد اقتصادی طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت

منتشر کرد ،به این شرح است:

اعمال کنیم باید بپذیریم که ساالنه
 60هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت

موافقان صیانت :بدون قانون هم
میتوانیم فیلتر کنیم

بسم هللا الرحمن الرحیم
دانشجویان عزیز
رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها،
تشکیلدهندهی بخشی از همان پیچ تاریخی
جهان است که گمان آن رفته بود .نخبگان و
زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله ،حامل
مسئولیتهای ویژهاند .شناخت جبههبندیها و
صفآراییها و انتخاب موضع درست ،مسئولیت
کوتهمدت ،و آمادگی برای نقشآفرینی در

کنیم .حال گردانندگان این ماجرا و
موافقان باید روشن کنند که محل
تامین این هزینه چیست تا بتوانیم
بر سر سایر مسائل صحبت کنیم .

آنچه موافقان طرح صیانت

میگویند

احمد کارآمد ،از طراحان و موافقان
طرح صیانت نیز در نشست خبرآنالین

پیام ما  /بحث بر سر ابعاد طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت و آنچه مجلس یازدهم با وجود مخالفتهای مردمی

تحوالت به سود جبه ه حق ،وظیف ه میانمدت

در کالبهاوس با تاکید بر اینکه

پیگیر آن است همچنان ادامه دارد .یکی از ابعاد اجرایی شدن این طرح آسیبهای اقتصادی ناشی از آن است که

آنان است.

سخنان مخالفان مستند نیست و در

موضوع بحث در کالبهاوس خبرآنالین بود .با وجود مخالفتهای مردمی هنوز موافقان این طرح تالش میکنند با

شما جوانان عزیز میتوانید در هر دو بخش

راستای ترساندن مردم اعالم میشود،

تکیه بر استدال لهایی چون «برای فیلترینگ نیازی به قانون نداریم» محتوای این طرح را متفاوت از فیلترینگ و اعمال

بدرخشید و امید به انجمنهایی را که مزیّن به
نام مبارک اسالم است ،بارور نمایید.

تاکید کرد :این روزهای روسیه و

محدودیت در فضای مجازی معرفی کنند .کاری که «احمد کارآمد» یکی از موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت

توفیقات روزافزون شما را از خداوند قدیر و

در نشست مجازی اخیر در پیش گرفت .عمده کاری که امثال کارآمد میکنند استفاده از عباراتی چون «در شرایطی هستیم

سیّ دعلی خامنهای

ندارد ».اما پرسش این است که این طرح دقیقاً چه اثری بر فضای مجازی و اینترنت دارد؟

حکیم مسألت میکنم.

ایران را ببینید .امروز خبری آمد که
واتساپ برخی مسئوالن پاک شد.
واتساپی که در آن اطالعات نظام را

که دوستان مردم را میترسانند که میخواهند اینترنت را قطع کنند .عاقالن میدانند این طرح ربطی به قطعی اینترنت

 ۲۰اسفند ۱۴۰۰

پس از انتقاد رهبر انقالب

بودجه اختصاص یافته
برای جهاد تبیین

کارشناس

بازارهای

مالی

جابهجا میکردند .از این رو بهتر است
و

بهمن فالح ،کارشناس بازارهای مالی

پژوهشگر اقتصادی هزینه اجرای این

این

و پژوهشگر اقتصادی در کالبهاوس

طرح را حداقل در هر ماه پنج هزار

پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه

خبرآنالین با عنوان اینکه طرح صیانت

میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :اپراتور

شخصا مساله اقتصادی ناشی از

چه بالیی بر سر اقتصاد میآورد؟

اول ایران ماهانه هفتصد میلیارد

اجرای طرح را از طریق آقای قربانزاده

گفت :من به هیچ عنوان به مبانی

تومان حقوق پرداخت میکند و هر ماه

( رئیس کنونی سازمان خصوصی

فکری طراحان طرح صیانت کاری

هزینه نگهداری در این اپراتور نزدیک

سازی) به اطالع آقای قالیباف رساندم

حذف میشود

ندارم اما بررسیهای اقتصادی ما

به دویست میلیارد تومان است.

توضیح داد:

نشان میدهد که این طرح فاقد

فالح با تاکید بر اینکه سال آینده

فعلی دولت با کسری بودجه آشکاری

پس از آنکه رهبر انقالب تاکید کرد «تخصیص

امکان اجرایی است چون بار مالی

میزان حقوق به باالتر از هزار میلیارد

روبهروست و همین حاال نیز با فروش

اجرای آن برای اقتصاد ایران بسیار

تومان تنها در یک اپراتور خواهدرسید،

اوراق نمیتواند این هزینه را تامین

سنگین است.

ادامه داد :با احتساب تمامی اپرتورها

کند ،در نتیجه چطور ممکن است

او توضیح خود درباره بار مالی چنین

در سال نزدیک به پنج هزار میلیارد

هزینه  60هزار میلیارد تومانی اجرای

نگهداری

این طرح برای یک سال را ،آن هم به

بودجه سنگین برای جهاد تبیین کار غلطی

احمد کارآمد ،از طراحان و

است ،در جهاد تبیین باید راه پیشرفت و تعالی

موافقان طرح صیانت نیز

مادی ملت از بیراههها جدا بشود» اعضای
کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱از حذف این
بودجه خبر دادند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان علی اصغر باقرزاده عضو هیئت رئیسه
کمیسیون تلفیق بودجه گفت ۱۰۰ :میلیارد
تومان معادل هزار میلیارد تومان بودجه جهاد
تبیین بود .به گفته این نماینده مجلس این
موضوع مصوبه کمیسیون تلفیق نبود ،بلکه
پیشنهاد یکی از نمایندگان بود که در صحن
مطرح و رای آورد .در جلسه فردا هیات رئیسه

در نشست خبرآنالین در
کالبهاوس با تاکید بر اینکه
سخنان مخالفان مستند نیست
و در راستای ترساندن مردم
اعالم میشود ،تاکید کرد :این
روزهای روسیه و ایران را ببینید.
امروز خبری آمد که واتساپ
برخی مسئوالن پاک شد

کمیسیون تلفیق این بند را حذف و منابع آن را
صرف اموراتی خواهیم کرد که نیاز کشور است.

به مجلس؛ تا اواسط هفته

طرحی را اینگونه ادامه داد :من فکر

تومان

میکنم طراحان این طرح به هیچ عنوان
مساله اقتصاد را مد نظر قرار ندادهاند و

اپراتورها بیش از صد هزار نفر نیروی

وی با اشاره به استخدامهای بیضابطه

منتقدان طرح نیز بیش از حد ،این افراد

انسانی دارند.

در اپراتورها گفت :از این موضوع که

را جدی میگیرند چون این طرح اصال

او همچنین در بخش دیگری از

بگذریم ،میبینیم همن حاال نیز صنعت

اجرایی نیست.

نقدهای خود به این طرح گفت :این

آیتی در ایران زمین خورده و اپراتورها

فالح با بیان اینکه طرح صیانت را

اپراتورها نیز متعلق به بخش خصوصی

برای پرداخت حقوق و عیدی خودشان

بیش از سه بار خوانده است ،گفت:

نیستند ،بلکه به بخش خصولتی که

با مشکل روبهرو هستند ،حال چطور

اگر قرار باشد دیتا در ایران به شیوه

وابسته به همفکران همین طراحان

میشود چنین هزینه گزافی را به کشور

پیشبینی شده در این طرح مورد

هستند تعلق دارند و باید دید با

تحمیل کرد و این هزینه از کجا قرار

ممیزی قرار گیرد ،درآمد اپراتورها از

توجه به هزینه عجیب اجرای این

است تامین شود؟ او تاکید کرد :من

میان میرود و این مساله اصال قابل

طرح ،واقعا امکان فعالیت اقتصادی و

اصال به بعد ایدئولوژیک قضیه کار ندارم

اداره همین صد هزار نفر کارمند وجود

اما اگر شما فردا فالن شبکه اجتماعی

خواهد داشت؟

که بخش مهمی از مصرف دیتا بر آن

این

کارشناس

به مجلس ارسال شود .به گزارش ایسنا ،هادی
طحاننظیف در مصاحبه با خبرگزاری صدا و
سیما ،افزود :ماده واحده و تبصره الیحه بودجه
چند روز قبل به شورا ارسال شد و اعضا نیز در
نوبتهای صبح ،عصر و شب به صورت جامع
و دقیق در حال بررسی آن هستند .سخنگوی
شورای نگهبان گفت :البته هنوز جداول الیحه

دارد که باید با شرع و قانون اساسی منطبق
شود .طحاننظیف ادامه داد :طبق قانون ،شورای
نگهبان برای بررسی الیحه بودجه  ۱۰روز فرصت
دارد و حتی امکان تمدید این  ۱۰روز نیز وجود
دارد ،اما اگر این مدت را در نظر بگیریم این
بررسی به سال آینده کشیده میشود ،بنابراین
همه اعضا با پشتوانه پژوهشکده شورا تالش
میکنند ،در سریعترین زمان ممکن الیحه
بودجه  ۱۴۰۱را به مجلس تقدیم کنند ،به ویژه
اینکه ممکن است برای بررسی رفع ابهامات و
ایرادات ،رفت و برگشتی بین مجلس و شورا
وجود داشته باشد .حجتاالسالموالمسلمین
اعرافی عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:
اگرچه الیحه بودجه  ،۱۴۰۱را براساس تطبیق
شرع و قانون اساسی بررسی میکنیم ،اما در
مجموع فرآیند بررسی در مسیر مصالح عامه
است .اعرافی افزود :برای فرآیند بودجهنویسی
اقدامات مناسبی صورت گرفته است ،اما در عین
حال معتقدیم کار اصلی باید روی اصالح ساختار
بودجه از سوی دولت و مجلس باشد.

او در پاسخ به

این اعتراض که مسئوالن نظام طبیعی
است که نباید با استفاده از واتساپ
اسناد نظام را منتقل کنند ،عقبنشینی
کرد و گفت :منظور من کنایه به
مسئوالن بود.
او سپس توضیح داد :در شرایطی
هستیم که دوستان مردم را میترسانند
که میخواهند اینترنت را قطع کنند.
عاقالن میدانند این طرح ربطی به
قطعی اینترنت ندارد .میگویند قرار
است اینستاگرام را فیلتر کنند در
حالی که جمهوری اسالمی برای بستن
پلتفرم نیازی به طرح صیانت ندارد.
اگر جمهوری اسالمی بخواهد مردم
در پلتفرمی نباشند ،نیازی به تصویب
قانون ندارد و میتواند همان اقدامی
که برای پلتفرم سیگنال انجام داد را
اینجا نیز انجام دهد .دیدید که یک
شبه چگونه سیگنال را تعطیل کرد.
کارآمد گفت :همین حاال مگر در
ترافیک اینترنت اتفاقاتی نمیافتد؟
مگر کالبهاوس به راحتی فیلتر شد
و به هیچکس هم جواب ندادند .پس
جمهوری اسالمی نیاز به قانون برای
بستن پلتفرمها ندارد.

بدهی  ۴۵۰هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

در حال بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۱هستند و

پیوستهایی از جداول ،معموال مواردی وجود

مردم صحبت کنند.

دهقانکیا مطرح کرد

تالش داریم تا اواسط این هفته ،الیحه بودجه

که نمایندگان آن را زودتر ارسال کنند ،چرا که در

و

اتفاقا

این

پول امروز بتواند تقبل کند.

دوستان با توجه به منافع ملی همه

علیرغم تاکید وزارت بهداشت بر اینکه ساختار
مالیاتی قانون در حوزه کنترل دخانیات ایراد
دارد و بیشتر به جنبه درآمدی آن اهمیت داده
شده تا کاهش مصرف دخانیات ،اما اخیرا با رای
مجلس به حذف بند الحاقی  ۷تبصره  ۶مربوط به
افزایش مالیات بر دخانیات ،کاهش  ۶۱درصدی
درآمد دولت در سال آتی از این محل را شاهدیم.
بهزاد ولیزاده  ،رئیس دبیرخانه ستاد کشوری
کنترل دخانیات وزارت بهداشت به ایسنا ،گفت:
«مجددا در جلسه روز  ۱۷اسفندماه مجلس شورای
اسالمی تبصره  ۷الحاق به کل بودجه  ۱۴۰۱با اعداد
تعدیل شده نسبت به پیشنهاد قبلی مطرح شد
ولی اعالم شد که برای تصویب آن رای دو سوم از
نمایندگان حاضر در صحن اخذ شود .این رای دو
سوم برای چه بود؟ اگر پیشنهاد مذکور مغایرتی با
اسناد باالدستی و قانون ارزش افزوده داشت چرا از
همان ابتدا در صحن قبلی مجلس در جلسه اوایل
اسفندماه این موضوع مطرح نشد؟ »
او افزود ۵۶« :درصد نمایندگان حاضر در جلسه
برای پیشنهاد کمیسیون تلفیق (بند الحاقی ۷
تبصره  ۶مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات)،
رای موافق دادند اما چون اعالم شده بود که باید
رای دو سوم گرفته شود ،از تعداد اعضای حاضر
در جلسه متاسفانه دو سوم آرا حاصل نشد و این
پیشنهاد رد شد».
به گفته ولیزاده با حذف کل تبصره الحاقی (بند
الحاقی  ۷تبصره  ۶مربوط به افزایش مالیات بر
دخانیات) کاهش درآمد دولت در این زمینه را
خواهیم داشت .ارزش درآمدی قانون ارزش افزوده
در ردیف مربوطه در قانون بودجه  ۱۴۰۱به میزان
 ۲۳۰۰میلیارد تومان درج شده است و این در حالی
است که دولت در سال  ۱۴۰۰تا قبل از اجرایی شدن
قانون ارزش افزوده ،حدود  ۶۰۰۰میلیارد تومان از
محل مالیات بر دخانیات درآمد کسب کرده بود .در
شرایطی که این رقم برای سال آتی  ۲۳۰۰میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است این یعنی دولت ۶۱
درصد کاهش درآمد در این زمینه خواهد داشت که
اگر عدد پیشنهادی کمیسیون تلفیق را هم در نظر
بگیریم یعنی بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان نسبت
به درآمد تعیین شده در بند ت ماده  ۲۶قانون ارزش
افزوده کاهش درآمد خواهد داشت .الزم است در
این زمینه دستگاههای نظارتی و شورای نگهبان به
موضوع ورود کرده و به دقت شرایط را بررسی کنند،
این کاهش درآمد از محل مالیات بر دخانیات اتفاق
ناگواری برای دولت و بخش سالمت است و این در
حالی است که یکی از تاکیدات در سیاستهای کلی
سالمت کشور ،وضع مالیات و عوارض بر کاالهای
آسیب رسان سالمت بوده است.
او در ادامه تاکید کرد که ما از نظر بخش سالمت
تمام تالش خود را کردیم و اطالعات و مضرات
دخانیات را اعالم کردیم و ریالی هم بابت درآمد
این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیشبینی
نشده بود؛ از این پس دولت باید مطالبهگری
خود برای کاهش درآمدش را انجام دهد .وزارت
بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات
نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون
تخصیص هیچ منبعی از سوی دولت اقدام کرده
است.

رفاه

سخنگوی شورای نگهبان گفت :اعضای شورا

بودجه به شورا ارسال نشده و تاکید ما این است

بازارهای

مالی

و

حقوق

و

میشود

هزینه

به هر حال در شرایط

پرداخت

اغماض نیست.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد:

ارسال الیحه بودجه ۱۴۰۱

دربودجه ۱۴۰۱

گذشته است و بیتردید این هزینه

رگوالتوری دارد ،به اختالف نظر آقای

به سود جبهه حق تأکید کردند.

مالیات بردخانیات

تاریخ مصرف این طرحها

از جیب اپراتورها باید تامین شود.

اخیر ،بر شناخت جبههبندیها و انتخاب موضع

کنترل دخانیات:

است.

لزوم آمادگی نقشآفرینی

درست و آمادگی برای نقشآفرینی در تحوالت

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

رئیس کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی تهران با اشاره
به اینکه اگر افزایشها بیشتر
از تورم باشد قابل قبول است،
گفت :یک نگرانی ما بابت
حذف ارز ترجیحی و افزایش
تورم است .اگر دولت بتواند
تورم را مهار کند ،تاثیر مثبت
این افزایش حقوق و دستمزد
احساس میشود .اگر تورم
کنترل شود از این میزان
افزایش رضایت داریم

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

و دستمزد احساس میشود .اگر تورم

برای متناسبسازی صرف شود به تامین

با اشاره به اینکه بدهی دولت در حال

کنترل شود از این میزان افزایش رضایت

اجتماعی پرداخت نشده ،سازمان تامین

حاضر به  ۴۵۰هزار میلیارد تومان رسیده

داریم.

اجتماعی برای تامین منابع از بانک رفاه

است ،گفت :بدهی ما به بانک به  ۱۰۰هزار

او همچنین در مورد پرداخت  ۸۹هزار

با سود  ۳۵درصد قرض کرده و امروز این

میلیارد تومان رسیده است.

میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین

بدهی به بانک به حدود  ۱۰۰هزار میلیارد

به گزارش مهر ،علی دهقانکیا درباره

اجتماعی تاکید کرد :این موضوع تا امروز

تومان رسیده است.

افزایش حقوق کارگران گفت :با نمایندگان

محقق نشده است.

دهقانکیا همچنین به شرکتهایی که

شورای عالی کار چندین جلسه برگزار و

دهقانکیا با اشاره به اینکه بدهی انباشته

قرار است به تامین اجتماعی در راستای

مواضع خود را اعالم کردیم و در نهایت

دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر

تسویه بخشی از مطالبات ،واگذار شوند

حقوق و دستمزد حداقلی بگیران  ۵۷درصد

به  ۴۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است،

اشاره کرد و گفت :این شرکتها باید

و سایر سطوح  ۳۸درصد به عالوه مبلغ

گفت :این بدهی به تصویب و اجرای ۲۶

سودده باشند ،این درحالی است که قرار

ثابت حدود  ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت

قانون اقشار بیمه خاص برمیگردد که

شده

هشت

که از نمایندگان کارگری و وزیر رفاه تشکر

دولت متعهد شده بود حق بیمه کارفرمایی

شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند که

میکنیم .

برای این اقشار بپردازد .دولت باید ماهانه

غیربورسیاند و سودده نیستند ،ضمن آنکه

وی افزود :حقوق ماهانه یک کارگر که تازه

۵هزارمیلیارد

بیمه

این شرکتها۸هزارمیلیارد تومان باالتر از

وارد کار میشود  ۴میلیون و  ۱۷۹هزار و ۵۰

کارفرماییاش بپردازد که پرداخت نمیشود

قیمت کارشناسی ارزش گذاری شدهاند.

تومان است که با بن  ۸۵۰هزار تومانی و

و هرماه جزو دیون دولت قرار میگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

حق مسکن  ۶۵۰هزار تومانی به  ۵میلیون

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

گفت :از قوای سه گانه میخواهیم به

و  ۶۷۹و  ۷۵۰تومان میرسد.

تهران افزود :اگر این بدهی به روز پرداخت

این موضوع ورود کنند تا شاهد استمرار

به گفته دهقانکیا ،حقوق کارگر با یک سال

میشد ،ارزش روز این بدهی به بیش از

متناسب سازی در سال آینده باشیم در

سابقه و یک فرزند به  ۶میلیون و  ۳۷۷و

یک تریلیون و  ۷۵۰هزار میلیارد تومان

غیر این صورت تامین اجتماعی با کسری

 ۲۵۰هزار تومان و با دو فرزند به  ۶میلیون

میرسید و امروز بدون مشکل هم حقوقها

نقدینگی بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان در

و  ۷۲۵هزار و  ۷۰۰تومان میرسد.

پرداخت ،و هم بودجه متناسب سازی،

ماه روبهرو میشود و باید پاسخگوی بیش

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

تأمین و درمان بازنشستگان به نحو خوبی

از چهار میلیون بازنشسته باشند.

تهران با اشاره به اینکه اگر افزایشها

ارائه میشد.

دهقان کیا با اشاره به اقدامات انجام شده

بیشتر از تورم باشد قابل قبول است ،گفت:

او اظهار داشت :از دولت و مجلس

در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد:

یک نگرانی ما بابت حذف ارز ترجیحی و

میخواهیم در اجرای قوانین و نظارت بر

همچنین پیگیریها و مکاتباتی در زمینه

افزایش تورم است .اگر دولت بتواند تورم

آن اهتمام داشته باشند و به دلیل اینکه

عدم اخذ مبلغ ۴هزار تومان بابت نسخ

را مهار کند ،تأثیر مثبت این افزایش حقوق

این  ۸۹هزار میلیارد تومان که قرار بود

الکترونیک ،امکان تهاتربدهیهای دولت با

تومان

بابت

حق

سازمان

خصوصیسازی

سهام و امالک و مخالفت با ادغام درمان

همچنین رجبی بازرس کانون بازنشستگان

صندوقهای بیمهای انجام شد که تأثیرات

تأمین اجتماعی تهران گفت :سه جانبه

و نتایج مثبتی به دنبال داشت.

گرایی در تامین اجتماعی اجرا نمیشود

در ادامه سلطانی عضو هیئت مدیره کانون

و نمایندگان کارگر در تأمین اجتماعی در

بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت:

اقلیت هستند .بنا داریم سهجانبهگرایی

ما بازنشستگان عمدت ًا سالمند و بیمار

در حد اعتدال در هیئت امنای سازمان و

هستیم ،درحالی که ارائه خدمات درمانی

شورای عالی کار رعایت شود.

و دارو مطلوب نیست .اکنون با هر کد ملی

در پایان عیوضی عضو هیئت مدیره کانون

که ارائه شود امکان تجویز دارو وجود دارد

بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به

و امکان سواستفاده را فراهم میکند .از

الکترونیکی شدن نسخ درمان اشاره کرد

سوی دیگر همه داروها در داروخانهها با

و گفت :این طرح مزایای خوبی دارد ولی

پوشش بیمهای محاسبه نمیشود.

به دلیل آنکه زیرساختها به طور کامل

ادامه داد :برخی از داروها آزاد هستند که

مهیا نشده مشکالتی را برای بیمه شدگان

هزینه درمان را افزایش میدهد ،ما سالها

و بازنشستگان به دنبال دارد.

حق بیمه پرداخت کردهایم و انتظار داریم

او گفت :پرداخت به داروخانه و پزشکان با

تعهدات درمانی ایفا شود .همچنین بیمه

تأخیر همراه است و پزشک ترجیح میدهد

تکمیلی درمان ما تعهدات کاملی ندارد؛

دارو و نسخه آزاد بنویسد .یکی دیگر از

هزینه ویزیت تحت پوشش نیست و

معایب این طرح ،سوءاستفاده از کد ملیها

هزینههای سنگینی دارد.

است که باید بر آن نظارت شود.
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کلنگزنی پتروشیمی مازندران در  5کیلومتری میانکاله فعاالن محیط زیست را شوکه کرد

این نشانه ضعف سازمان است

کابوسمیانکاله

حر منصوری میگوید هیچکس انتظار

معاون محیط زیست هرمزگان:

میکردیم قرار است رئیس جمهور که به

باغ پرندگان بندرعباس

کلنگزنی چنین پروژهای را نداشت« .فکر
بندر امیرآباد میآید ،طرح پتروشیمی در

مجوز ندارد

محیط زیست استان پرسیدم و جوابی

معاون محیط زیست هرمزگان گفت :باغ

آن منطقه پیگیری شود .حتی از مدیر کل

وزیر کشور :این کاری که عزیزان میخواهند بکنند و توافقات محیط زیستی را دریافت کردند خیلی مهم است
علی سالجقه :با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد ،فاقد اعتبار است

ندادند ،چون میزبان رئیس سازمان بود

پرندگان بندرعباس (که روز جمعه ۲۰

و از روز قبل درگیر کارها .ساعتی بعد با

اسفند  ۱۴۰۰توسط شهرداری بازگشایی شد)

خبر شدم که یک شرکت تشریفات برای

مجوزهای الزم و قانونی از محیط زیست را

حضور وزیر کشور در حسینآباد برای

نگرفته است.میثم قاسمی به ایرنا توضیح

افتتاح پاالیشگاه فضایی را آماده میکند.

داد :محیط زیست نامهنگاریهای زیادی

باور نمیکردیم .اما به محض با خبر شدن

در دوران مدیریت پیشین و مدیریت کنونی

فهمیدم اتفاقی در حال وقوع است و خودم

شهرداری با حوزههای مرتبط این نهاد داشته

را به منطقه رساندم ».از نگاه او اتفاقات روز
جمعه در صحرای حسینآباد ،نشانه ضعف
در مطالبه حق حاکمیت توسط رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست است.
«سوالم را در جمع فعاالن محیط زیست به
تلخی از رئیس سازمان پرسیدم و او جواب
سرراستی داد :هیچ مجوزی داده نشده».
محیط زیست مازندران :ما هم خبر نداشتیم
حسینعلی ابراهیمی کارنامی ،مدیر کل
محیط زیست استان مازندران میگوید او
هم از ماجرا بیخبر بوده« .ما هم همین
را شنیدم که آمدهاند و کلنگ زدهاند اما
مجوز ندارند ».او به «پیام ما» توضیح

منصوری ،فعال محیط زیست
 :اتفاقات روز جمعه در صحرای
حسینآباد ،نشانه ضعف در
مطالبه حق حاکمیت توسط
رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست است .سوالم را در جمع
فعاالن محیط زیست به تلخی
از رئیس سازمان پرسیدم و
او جواب سرراستی داد :هیچ
مجوزی داده نشده

میدهد« :ارزیابی محیط زیستی این پروژه

| حر منصوری |

| مهتاب جودکی |
| روزنامهتگار |

چوپان کهنسالی که در بستر سبز صحرا
ایستاده ،میگوید این زمین ،از سال 1342
مرتع گوسفندان اوست .میپرسد« :تکلیف
چیست؟ بدون مرتع چه کنیم؟» چوپان
دیگر خشمگین است .او صندلیها و
سایهبانی که در صحرای حسینآباد بهشهر
برپا شده را نشان میدهند و میگوید باید
همه گوسفندان را به کشتارگاه ببریم« .این
زمینها مال مردم بومی است اما کسی مردم
ما را به پاالیشگاهی که میخواهند بسازند راه
نمیدهد .آنها فقط مرتع را از ما میگیرند.
زحمت تمام این سالها ،هیچ».
چوپانان در نقطهای ایستادهاند که چند ساعت
پیش ،بعد از سخنرانی مسئوالن و سر دادن
لزایی برای  7500نفر،
شعارهایی درباره اشتغا 
کلنگ خورد؛ چوپان میگوید اینجا کمتر از 5
کیلومتر با شبهجزیره میانکاله فاصله دارد.
ظهر جمعه ،احمد وحیدی ،وزیر کشور دولت
آقای رئیسی در مرتع صحرای حسینآباد در
سخنانش از «توافقات محیط زیستی» ابراز
خرسندی کرد اما رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست چند ساعت بعد به فعاالن
محیط زیست گفت که «محیط زیست هیچ
مجوزی صادر نکرده است» .این تناقضات همه
را شوکه کرده است.

نماینده بهشهر وزیرکشور را متقاعد کرد
«آقای رئیس جمهور ،وزیر کشور شما امروز
کلنگ ساخت پتروشیمی را در مرتعی ملی

پروژه پتروشیمی که قرار است در وسعت  90هکتاری صحرای حسینآباد به راه بیفتد ،خبر نداشته است .فعاالن محیط زیست میگویند
اتفاقات آن روز مثل یک کابوس بود و همه فعالیتهای آنها را در این سا لها به باد داد.
در کمتر از پنج کیلومتری مهمترین تاالب

بزند و محیط زیست هیچ مجوز و موافقتی

بینالمللی ایران را که بهانهای برای شکلگیری

صادر نکرده است».

من است».

یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی

مشروح این جلسه را پایگاه اطالعرسانی

این گفتهها در حالی است که طبق خبری که

(کنوانسیون تاالبها رامسر) بوده ،بر زمین

سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کرده

آوای خزر منتشر کرده ،وزیر کشور در آیین

زده .چرا در کنار میانکاله ،چرا در مرتعی که تنها

است .سالجقه در دیدار با فعاالن محیط

کلنگزنی عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی

داشته بومیان و دامداران کمتر برخوردار منطقه

زیست گفته است« :کلنگی که امروز برای

مازندران در بهشهر – حسینآباد گفته است:

است؟ چرا در دهستان میانکاله ،چرا در جایی

آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به

«این کاری که عزیزان میخواهند بکنند و

که پس از هر بارش میلیونها مترمکعب آب

زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه

توافقات محیط زیستی را دریافت کردند خیلی

هنوز مجوز نهایی از طرف سازمان حفاظت

از آن به سمت تاالب میانکاله روانه میشود

پروژه مجوز محیط زیستی ندارد ،فاقد اعتبار

مهم است ».او تاکید کرده «هر طرح توسعهای

و میتواند این تاالب و منطقه حفاظتشده را

است .گاهی فشار نمایندههای مجلس برای ما

باید با محیط زیست سازگار باشد ،چون عنصر

از بین ببرد؟ اینجا قطب کشاورزی ،دامداری،

عجیب است .مجوز محیط زیستی این طرح

و اولویت اصلی برای حال و آینده است و

آبزیپروری ،صیفیجات و مرکبات است

گرفته نشده ،نماینده محترم از من میخواهد

به خصوص در این منطقه (شرق مازندران)

 .تجربه مردم میگوید اینگونه صنایع جز

که کلنگزنی انجام شود .در حالی که حضرت

بیشتر حائز اهمیت است» و ابراز امیدواری

بدبختی برای ما عاید دیگری ندار  ».حر

آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت

کرده که «ساخت پتروشیمی مازندران با

شود ،ممنوع است».

منصوری ،فعال محیط زیست که ساعتی بعد

گ پروژه را به
نکنند .برادر بزرگواری که کلن 

ضوابط و شرایط محیط زیست اتفاق میافتد».

از مراسم به مرتع رسید و با چوپانان گفتوگو

زمین زدند همانجا اعالم کردند کلنگ طرح به

غالمرضا شریعتی ،نماینده مردم بهشهر ،نکا و

کرد اینها را خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته

شرطی زده میشود که محیط زیست مجوز

گلوگاه هم در این مراسم به صحبت رییس

است .او آن روز امیدوار به مالقات با رئیس

بدهد .در صورتی که سازمان حفاظت محیط

جمهور در میانکاله و بندر امیرآباد اشاره کرد که

جمهور بود تا درباره گردشگری در آشوراده

زیست مجوز را صادر نکند این پروژه مورد تایید

گفته بود «هر آنچه مانع این سرمایهگذاری

بگوید اما ساعت سه بعدازظهر به او و فعاالن

نیست .به هر شکل کلنگ زده شد ،اما از دید

است برداشته شود» .او در سخنانش از دولت

محیط زیستی دیگر خبر دادند که کارتهای

ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد

«بهواسطه اینکه در سال  ۱۳۹۹پتروشیمی

دعوت و حضور آنها گم شده است« .با کمک

مورد تایید نیست و در واقع معتقدیم کلنگی به

امیرآباد را به عنوان یکی از  ۷- ۶پتروشیمی

دوستان در اداره کل مازندران توانستم مالقاتی

زمین زده نشد .میانکاله را یکپارچه میبینیم.

در مصوبه مربوطه قرار داده» ،تشکر و «از

یک ساعته با رئیس سازمان داشته باشم و

رییسجمهور همواره تاکید میکنند که خدا و

استانداران فعلی و سابق که نهایت تالش خود

درباره کلنگزنی بپرسم اما پاسخ سالجقه

قانون را در تصمیمها مد نظر داشته باشیم.

را برای دریافت فرایند مجوز این پتروشیمی»

شگفتانگیر بود .او گفت نماینده مردم بهشهر

همین امروز که بحث پتروشیمی را مطرح

و «به ویژه از سازمان محیط زیست کشور»

به اصرار بسیار زیاد وزیر کشور آقای احمدی

کردم گفتند کار خالف ضوابط محیط زیستی به

به این جهت که بسیاری از موانع را از سر راه

وحیدی را مجاب کرده تا کلنگ پتروشیمی را

هیچ وجه انجام نشود .ما هم مکلف به پیروی

برداشتند» قدردانی کرد.

انتشار جهانی

هزار میلیارد تومان و نیروی انسانی بالغ بر

دیاکسیدکربن رکورد

 ۷۵هزار نفر نیاز داریم .برای تولید پروپیلن
نیز به یک میلیون و  ۶۰۰هزار تن متانول

جدیدی ثبت کرد

نیاز است که ظرفیت کارخانه این امکان تولید
را دارد ،مصرف گاز نیز  ۴میلیون مترمکعب

بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی

روزانه است و برق  ۱۰۰مگاوات».

( ،)IEAانتشار دیاکسیدکربن جهانی حاصل از

ابراهیمی کارنامی درباره ایرادات این طرح

احتراق انرژی و فرآیندهای صنعتی ،همزمان

توضیحی کلی میدهد« :ایرادات زیادی

با شروع اقتصادهای جهانی پس از کاهش

خاک و

محدودیتهای بیماری همهگیر کرونا به رکورد

هوا .دفتر ارزیابی سازمان در جریان ریز

اینکه تخصیص نهایی داشته باشند .آنها
گفتهاند آب را از دریا شیرین میکنیم و به
پروژه میرسانیم و طرحش را هم دادهاند.
در جلسات هم خیلی بحث شد که به چه
روشی باشد و از کجا برداشت شود .به طور
کلی بدانید که قرار نیست از حوضه آبریز
به آنها آب داده شود .با همه اینها ما کاری
به کلنگزنی نداریم .اگر قرار باشد عملیات
اجرایی را شروع کنند ،تا زمانی که نظر

ریال به بهرهبرداری رسید.این باغ حدود

ارزش آنها ۲میلیارد ریال اعالم شد.

به این هدف به سرمایهگذاری با حجم ۸۰

حوضه آبخیز آب شیرین نمیدهیم ،مگر

اسفند  ۹۶با اعتبار اعالم شده ۱۲۰میلیارد

پارگی توری زون آبزیان فرار کرده اند که

به ظرفیت  ۵۰۰هزار تن در زمینی به مساحت

به هیچ یک از صنایعآببر در استان از

زیست نمیدهند.باغ پرندگان بندرعباس

مارابو و  ۱۰کاکایی سرسیاه کوچک به دلیل

نظر دارد نسبت به ساخت یک واحد پروپیلن

مازندران میگوید« :ما اعالم کردهایم که

جانوری در حال نگهداری آن به محیط

آبزی شامل  ۴اگرت ساحلی ،یک لک لک

مازندران که در خرداد  ۱۳۹۹کلید خورد ،در

شود .مدیر کل حفاظت محیط زیست

این پارک از جمله مرگ و میر گونههای

شوند.مهرماه امسال نیز اعالم شد ۱۵پرنده

طبق گفته سرمایهگذار طرح پتروشیمی

میلیون مترمکعب است از محل دریا تامین

باغ پرندگان گزارش دقیقی نیز از وقایع مهم

اعالم کرد که ۶۰۰پرنده در آن نگهداری می

تا زمانی که نظر نهایی محیط زیست اعالم

است مصرف ساالنه آب پتروشیمی که ۲۵

عنوان کرد :شهرداری بندرعباس و مدیریت

پرندگان را حدود ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال

قانون عملیات اجرایی امکان پذیر نیست.

جزئیات است ».سرمایهگذار گفته که قرار

حساسیتهای محیط زیستی باغ پرندگان

،هزینه راهاندازی مجدد و بهسازی باغ

محیط زیست هنوز صادر نشده و طبق

مطرح شد ،درباره موضوع آب،

تاکنون ارائه نشده است.قاسمی با اشاره به

شد.شهردار بندرعباس در مراسم بازگشایی

 ۹۰هکتار فعالیت کند .او گفته «برای رسیدن
هستیم .بنابراین اگر اتفاقی بیفتد مشکل از

دامپزشکی استان است که این مدرک نیز

۲۰اسفند بدون مجوز محیط زیست بازگشایی

گرفتند و مشاوران طرح را اصالح کردند .اما

خ داد برای فعاالن محیط زیست باورکردنی نیست .علی سالجقه چند ساعت بعد در پاسخ به سواالت فعاالن محیط زیست ،گفت از
ر 

محیط زیست الزم است ،پروانه بهداشتی

فنی و نیاز به بازسازی ،تعطیل بود و جمعه

بررسی هم در تهران تشکیل شد ،ایراداتی

فاصله  5کیلومتری او در صحرای حسینآباد ،وزیر کشور کلنگ پتروشیمی مازندران را به زمین زد .آنچه ظهر بیستم اسفند در این مرتع

یکی از مدارکی که برای صدور مجوز توسط

۲سال به دلیل شرایط کرونایی و مشکالت

را سال  99انجام دادند .چندین جلسه

درست در ساعتی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراه رئیسجمهور در میانکاله مشغول افتتاح ایستگاه اطفای حریق بود ،در

است که تاکنون پاسخی داده نشده است.

ابراهیمیکارنامی درباره
ایرادات این طرح توضیحی
کلی میدهد« :ایرادات زیادی
مطرح شد ،درباره موضوع آب،
خاک و هوا ».سرمایهگذار
گفته که قرار است مصرف
ساالنه آب پتروشیمی که ۲۵
میلیون مترمکعب است از
محل دریا تامینشود .مدیرکل
حفاظت محیط زیست مازندران
میگوید :به هیچ یک از
صنایعآببر از حوضه آبخیز آب
شیرین نمیدهیم

مثبت محیط زیست را نگیرند ،نمیتوانند.

بیسابقه  ۳۶میلیارد تن در سال  ۲۰۲۱و  ۶درصد
بیشتر از سال  ۲۰۲۰رسید.به گزارش ایسنا ،به
نقل از ارث ،انتشار زغالسنگ بیش از  ۴۰درصد
از افزایش کلی جهانی را به خود اختصاص داده
و به باالترین حد بیسابقه  ۱۵.۳میلیارد تن
رسیده است و پس از آن انتشار گاز طبیعی
با  ۷.۵میلیارد تن قرار دارد.چین ،تنها اقتصاد
بزرگی است که در همهگیری این رشد را تجربه
کرد و بزرگترین عامل افزایش انتشار گازهای
گلخانهای بود.آژانس بینالمللی انرژی گزارش
کرد :انتشار دیاکسیدکربن چین تنها در سال
 ۲۰۲۱بیش از  ۱۱.۹میلیارد تن افزایش یافت
که  ۳۳درصد از کل انتشار جهانی را تشکیل
میدهد.استفاده از زغالسنگ هند برای تولید
برق نیز به رکورد بیسابقهای رسید و  ۱۳درصد
باالتر از سطح سال  ۲۰۲۰افزایش یافت.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان:

این پروژه ،در حال حاضر زیر سوال است».

کمتر از  35درصد برنامه

آگهی مناقصه عمومی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد

کنترل کانونهای ریزگرد

۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض فرسایش خاک

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

نوبت اول

(مرحله اول)

شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای محتــرم شــهر ،نســبت بــه خریــد و اســتقرار

سیســتمهای نرمافـزاری (سیســتم یکپارچــه شهرســازی ،نوســازی ،درآمــد و اصنــاف و غیــره) بــرپایــه  GISاز
طریــق آگهــی مناقصــه عمومــی اجـرا و عملياتــي نمایــد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

زیاد نور خورشید در کشور ما ایده

با بیان اینکه  ۳۲میلیون هکتار از اراضی

بیابانزدایی و احداث نیروگاه خورشیدی

کشور در معرض فرسایش خاک هستند،

در مناطق بیابانی یک ایده منطقی است

برای

و خوشبختانه استفاده از این انرژیها را

گفت:

۱

آدرس محل

نام
خرید و استقرار سیستمهای نرمافزاری (سیستم یکپارچه شهرسازی،
نوسازی ،درآمد و اصناف و غیره) بر پایه GIS

شهرستان آذرشهر

متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از اولین تاریخ نشر آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت (ستاد) به آدرس  https://setadiran.irمراجعه و دريافت نمايند.
ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تاريخ انتشار نوبت اول1400/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/01/15 :

مهلت دريافت اسناد 1401/01/17 :ساعت 13:00

متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را تا تاريخ  1401/01/27ساعت  13:00در سامانه ستاد اقدام

نمايند.

برنامههای

بیابانزدایی نیاز است.
مسعود

ردیف

جدیدتری

مقدم  /شهردار آذرشهر

آب جارو نیست

منصور

در

خوزستان با تاکید بر لزوم کنترل کانونهای
هفتگانه گرد و غبار استان ،گفت :همه
کارهای انجامشده در کانونهای گرد و غبار
کمتر از  35درصد کارهایی است که باید انجام
میشدند.محمدتقی سجادی عنوان کرد:

سالیان سال است که در دستورکار داریم.
انعقاد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

تفاهمنامه میام سازمان منابع طبیعی

با اشاره به تفاهمنامه امضا شده میان

جلسه

و آبخیزداری کشور و سازمان انرژیهای

این

انرژیهای

تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق برای

تجدیدپذیر

ایجاد نیروگاههای خورشیدی عنوان کرد:

گفت :این تفاهمنامه یک چارچوب کلی

۸۳درصد وسعت کشور شامل خاک ،آب

است و از نقطه شروع انعقاد قرارداد

و پوشش گیاهی میشود که در حوزه

باید جدی پیگیری شود و اینکه صرفا

مدیریتی سازمان منابع طبیعی است

تفاهمنامه امضا شود ولی نتیجه مطلوب

و با توجه به شرایط کشور و اهمیت

دریافت نشود ،جلوه خوبی ندارد و اراضی

سازمان
و

و

سازمان

بهرهوری

انرژی

برق

این منابع طبیعی مدیریت پایدار و

مشخصی که برای نیروگاه خورشیدی در

گستردهای مورد نیاز است.او با اشاره به

نظر گرفته شده است باید بررسی شود که

اینکه حدود  ۳۲میلیون هکتار از اراضی

تا چه میزان به بهره برداری رسیده است.

کشور در معرض فرسایش خاک هستند

منصور در پایان در زمینه فرهنگسازی

و این مناطق باید شناسایی و حفاظت

برای ایجاد نیروگاه خورشیدی عنوان

شوند ،تاکید کرد :تا کنون اقدامات

کرد :در سازمان عرصهای به وسعت

بسیاری همچون نهالکاری در زمینه

 ۶هکتار وجود دارد که باید به صورت

بیابانزدایی انجام شده است اما این

نمادین نیروگاه کوچکی در این بخش

عرصه برنامههای جدی و جدیدتری را

برای

و

میطلبد .تالش کردیم که مدیریت منابع

امیدواریم که این تفاهمنامه موجب

فرهنگسازی

ایجاد

شود

طبیعی و بیابانی را تغییر دهیم.

حفظ منابع طبیعی و تولید انرژی باشد

منصور ادامه داد :مناطق بیابانی بسیار

و افتخار نظام جمهوری اسالمی را به

گسترده هستند و با توجه به تابش

همراه داشته باشد.

خوزستان اجرا شده است

مسائل و مشکالت محیط زیستی خوزستان

رئیس سازمان منابع طبیعی
و آبخیزداری:
تا کنون اقدامات بسیاری
همچون نهالکاری در زمینه
بیابانزدایی انجام شده است
اما این عرصه برنامههای
جدی و جدیدتری را
میطلبد .تالش کردیم که
مدیریت منابع طبیعی و
بیابانی را تغییر دهیم.

و مسائل مرتبط با حوزه منابع طبیعی بسیار
گستردهتر از حوزه و حریم شهرهاست .طبق
مطالعات انجامشده عرصههای منابع طبیعی
خوزستان بالغ بر  5میلیون هکتار است که
از این رقم ،حدود یک میلیون و  245هزار
هکتار عرصههای بیابانی هستند و حدود
 345هزار هکتار از این عرصههای بیابانی،
کانونهای تولیدکنندهگردوغبارهستند.او افزود:
دو کانون از کانونهای هفتگانه گرد و غبار،
در پیرامون شهر اهواز قرار دارند که گرد و غبار
ناشی از این کانونها اهواز را تحت تأثیر قرار
میدهد .سجادی گفت :در سالهای گذشته
اقدامات خوبی به ویژه در کانونهای شرق و
جنوبشرق اهواز انجام شده و در این کانونها
بالغ بر  25هزار هکتار معادل  4میلیون اصله
نهال کشت شده است .در حدود  30هزار هکتار
نیز کارهای مدیریت روانآب و در  180هزار
هکتار برنامههای قرق و احیای پوشش طبیعی
عرصههای تولیدکننده گرد و غبار و عمدت ًا در
پیرامون اهواز انجام شده است اما همه کارهای
انجامشده در کانونهای گرد و غبار کمتر از 35
درصد کارهایی است که باید انجام میشدند.
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ادامه از صفحۀ 1

سرنوشت نامعلوم

سند جامع احیای

جنگلهای زاگرس
اما آنچه در دهه اخیر بیشتر موجب
نگرانی شده پدیده خشکیدگی درختان
بلوط به عنوان مهمترین گونه درختی در
جنگلهای زاگرس است که بازدیدها،
مطالعات و اقدامات بسیاری نیز در
بررسی ،شناخت و توقف آن صورت
گرفته است .حتی عدهای معتقدند این
امر نه یک پدیده گیاه پزشکی و بیماری
یا آفت جنگلها که به معنی زوال

عالقمند به طبیعت کشور را نیز ستانده
است -مزید بر نگرانی خشکیدگی شده و
همراه با مسائل دیگری مانند زغالگیری

اجرای طرح گردشگری در محلی که حیاتش با خشک شدن خلیج گرگان به شماره افتاده است

طرح مبهم گردشگری در آشوراده

کمیته ملی راهبری نجات جنگل زاگرس

قلیچیپور ،کارشناس اکوتوریسم :آشوراده ظرفیت ایجاد تاسیسات گردشگری ندارد ،حتی پیش ازاین مصوب شده بود

با مسئولیت ریاست جمهوری و متناظر
آن در استانها با مسئولیت استانداران،

که ساخت و سازهای این طرح در بندر ترکمن باشد

پارسی ،عضو ستاد مردمی نجات آشوراده :آشوراده را باید یک موزه طبیعی دید و از این طریق برای مردم محلی کسب درآمد کرد

با دستور رئیس جمهور وقت ،ستاد ملی

یزاده |
| مرضیه قاض 
| روزنامهنگار |

و نخستین جلسه آن با عضویت دوازده
نفر از وزرا ،رئیسان سازمانها ،رئیس
پیشنهاد دهنده این ساختار برگزار شد.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه
با اشاره به اینکه موضوع حمایت از
اولویتهای

کشور است گفت« :این واقعیت که آب،
خاک و حیات بخش وسیعی از ایران به
جنگلهای زاگرس وابسته است ،نشان
میدهد که باید برای حفاظت از این منابع
ارزشمند ،همه تالش خود را به کار گیریم.
تدوین سند جامعی با عنوان حفاظت و
احیا از جنگلهای زاگرس یک ضرورت
است .در این سند باید فهرست موضوعات
اصلی درباره جنگلهای زاگرس تهیه و
مسئول هر یک از موضوعات مشخص
شود و به طور دقیق تعیین شود که چه
دستگاههایی و ظرف چه زمانی باید وظیفه
واگذار شده را به انجام برساند ».پیگیری
اخبار این ستاد نشان میدهد که دومین
جلسه آن نیز در مرداد سال  1400برگزار
و در آن از ابتکار سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشور در استفاده از نظرات
و ديدگاههاي كارشناسان و صاحبنظران

اگر چه اطالعات روشنی درباره
شرایط اجرای این طرح منتشر
نشده اما فعاالن محیط زیستی
چون قلیچیپور با تکیه بر
تجربههای پیشین معتقدند که
این طرح به ضرر آشوراده تمام
میشود .حال آنکه افرادی چون
پارسی ،عضو شورای مرکزی
ستاد مردمی نجات آشوراده از
زمینخواری بهواسطه اجرای
این طرح میگویند

دانشگاهي در تدوين سند جامع حفاظت

نمایندگان و سطح اعضای حاضر در ستاد

حفاظت و احیای جنگلهای زاگرس نیز
که خواست عمومی با پیگیری نمایندگان
و همراهی دولت همراستا شده؛ و مسئول
ستاد هم آن را اولویت کشور دانسته
هرچه زودتر تکلیف این سند روشن شده
و اقدامات عملی و میدانی آن آغاز گردد
تا شمع امید برای پایندگی جنگلهای
زاگرس همچنان روشن باقی بماند.

مفقودی سند
برگ سبز و کارت خودروی
سواری پژو  405تیپ 1،8I
زرد دو پوششه مدل 1386
شماره انتظامی  995ع  15ایران 49
به شماره موتور  12486199978و
شماره شاسی  40396821به نام
البرزسهراب نژاد مفقود گردیده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.

بنیاد علوی روی تنها جزیره ایرانی دست گذاشته

نیاورد .استانداری گلستان ابتدای امسال از

دستگاههای اجرایی دستش را بستهاند« :این

بود و مدعی مالکیتش بود .با مخالفت فعاالن

صدور مجوز با عنوان جدید «طبیعتگردی»

جزیره با وسعت  ۷۰۰هکتار ،آمادگی تاسیسات

محیط زیستی اما این داستان مسکوت ماند تا

در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور

مختلف بهویژه تاسیسات گردشگری را دارد اما

مدتی بعد که حرف واگذاری جزیره آشوراده به

خبر داد .مجوزی که محمد داسمه ،وکیل پایه

متأسفانه در گیرودار نظام اداری و شوراهایی

بخش خصوصی به میان آمد.

یک دادگستری در گفتوگو با «پیام ما» آن را

است که گوشهای از مسئولیت را در اختیار دارند

دولت پای مجوز واگذاری  ۳۸۰هکتار از این

خالف قانون خوانده بود« :حسب مصوبه شورای

و در نتیجه کاری انجام نمیشود».

جزیره را به شرکت خصوصی «مناطق گردشگری

عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1394

جهان» امضا کرد .با ورود سازمان بازرسی کل

و در سال  ،1397ایجاد منطقه نمونه گردشگری

کشور اما مجوز واگذاری باطل شد.

و شهرک گردشگری در مناطق چهارگانه حفاظت

دولت تدبیر و امید با ریاست معصومه ابتکار بر

محیط زیستی مطلقا ممنوع است .همچنین

سازمان محیط زیست ،این منطقه را دوباره به

حسب دستورالعمل مناطق تحت حفاظت

بخش خصوصی واگذار کرد .سال  ۱۳۹۷بین

موسوم به نشریه  ،257پناهگاه حیات وحش

سازمان همیاری شهرداری گلستان به عنوان

فاقد زونهای تفرجی گسترده و متمرکز است».

مجری و سازمان محیط زیست و میراث

آمادگی ساخت تاسیسات گردشگری در

فرهنگی توافق شد که طرح گردشگری در ۳۸
هکتار اجرا شود و  ۲۲هکتار آن هم در جزیره
آشوراده باشد .وسعتی که قرار است در آن
اسکله ،مسیر دسترسی ،آالچیق ،رستوران و دیگر
زیرساختهای گردشگری ساخته شود.
قرار بود با اجرای طرح آسیبی به آشوراده

قضایی در خرداد  ۹۹متوقف شود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

امید دوبارهای را زنده کرده که شاید با

اطالع رسانی نشده است .امید است حال

آشوراده از زمان دولت خاتمی توی چشم بود.

توقف طرح گردشگری یک سال بیشتر دوام

جاده سبب طرح عملیات با دستور مراجع

آن را میتوان سراغ گرفت اما پیگیری

ستاد منتشر نشده و سرنوشت سند جامع

طرح گردشگری در این ابعاد اجرا شود ،مطمعنا

گردشگری باید در حدود ظرفیت پناهگاه حیات

آسیبرسان است .ما همین االن هم هر سال

وحش باشد و مردم محلی نیز میتوانند این امر

آتش سوزیهای ناشی از عوامل انسانی داریم و

را مدیریت کنند و نیاز به فردی از بیرون نیست؛

هنوز در منطقه کوچکترین امکاناتی برای مقابله

چرا که هر فردی که سرمایهگذاری کند به فکر

با آتش ایجاد نشده؛ به غیر از آن در همین

برداشت پول و سودآوری است و این امر در

سطح فعلی ورود گردشگر نیز منطقه از آلودگیها

ظرفیت آشوراده با چنین مساحتی نیست».

صیاد شیرازی :باید تمرکزها
بر بحران خلیج گرگان باشد.
تا چند سال آینده برگشت و
پسروی آب شدیدتر میشود.
جزیره آشوراده در لبه تنگهای
است که دریای خزر را به خلیج

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

مساحت  ۷۰۰هکتارازجزیره
با این حال در چهارمین جلسه ستاد ملی
هماهنگی و مدیریت تاالبهای کشور به اجرای
طرح طبیعتگردی در جزیره آشوراده رای
مثبت داده شد و بعد هم طی سفر استانی
هیات دولت به استان گلستان این طرح به
تصویب رسید .سازمان محیط زیست و وزارت
میراث فرهنگی نظر مثبت خود را در رابطه با
این طرح ابراز کردند و عزتهللا ضرغامی ،وزیر
میراث فرهنگی در بازدیدی حتی از آمادگی
این سازمان برای ایجاد تاسیسات گردشگری

در آشوراده نشان داده بود ،در دوره علی سالجقه
باز هم با طرح موافقت کرده ،هرچند با اما و اگر.
سالجقه در روزهای گذشته از توقف اجرای طرح
در صورت انجام ندادن تعهدات محیط زیستی
گفته است« :مجوزهایی از قبل گرفته شده،
اما سازمان دهیاریها و شهرداریهای استان
گلستان که مجری پروژه بود ،اقدامات مربوط به
مجوزهای محیط زیستی را انجام نداد و ما هم
در این صورت جلوی اجرای کار را میگیریم».

مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط

اولویت آشوراده حفظ حیاتش است .نفس
آشوراده با پسروی آب و کاهش آب خلیج گرگان
روند تا دو سال دیگر خلیج میخشکد .از دید
شیرازی هم اولویت فعلی آشوراده حفظ بقای
خلیج گرگان است .او میگوید« :باید تمرکزها
بر بحران خلیج گرگان باشد .تا چند سال آینده
برگشت و پسروی آب شدیدتر میشود .جزیره
به خلیج گرگان متصل میکند .آنجا سالیان
سال در معرض آسیب بوده و فقط باریکهای
از آب وجود دارد که این اتصال را برقرار کرده.
من فکر میکنم با شرایط فعلی یک یا دو سال
دیگر همین ارتباط هم قطع میشود ».او معتقد
است که شرایط منطقه و لزوم الیروبی به قدری
اضطراری است که دیگر بحث گردشگری مطرح

سکونت در این محل را ندارند چه رسد به
گردشگران».

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

هنوز جزئیاتی از چند و چون طرح گردشگری

در آشوراده منتشر نشده است .پیگیریهای
«پیام ما» برای مصاحبه با مدیر کل محیط
زیستگلستان نیزبینتیجه است .مسئول ارتباط
با رسانه سازمان محیط زیست نیز بعد از چهار
روز تماس پیاپی نتوانست وقتی برای مصاحبه
با حسن اکبری ،معاون محیط زیست طبیعی
و تنوع زیستی سازمان و مجتبی ذوالجودی،
معاون دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت
محیط زیست کشور بگیرد .اگر چه اطالعات
روشنی درباره شرایط اجرای این طرح منتشر
نشده اما فعاالن محیط زیستی چون قلیچیپور
با تکیه بر تجربههای پیشین معتقدند که این
طرح به ضرر آشوراده تمام میشود .حال آنکه
افرادی چون پارسی ،عضو شورای مرکزی ستاد
مردمی نجات آشوراده از زمینخواری به واسطه
اجرای این طرح میگویند« :متاسفانه حدود ۲۰
سال است که جزیره مورد طمع یک سری باندها
و جریانها قرار گرفته که دنبال این هستند که با

آشوراده ظرفیت تاسیسات

عناوینی چون باز کردن قفل توسعه استان ،مردم

گردشگری را ندارد

را به طمع بیندازند .اما مردم بومی هم میدانند که

دید جملگی فعاالن محیط زیست نسبت به
این پروژه منفی است ،حتی افرادی که از
اجرای زونهای گردشگری در پناهگاه حیات
وحش دفاع میکنند نیز معتقدند که نباید
طرحی در آشوراده اجرایی شود .زهرا قلیچیپور،
عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست

کارزار مخالفت با طرح گردشگری و تجاوز

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

زمینخواری به بهانه گردشگری

به شماره افتاده و از نگاه شیرازی در صورت ادامه

عالی معماری و شهرسازی در ابتدای سال

یعنی نابودی آشوراده .آشوراده از یک جهت

ارتباط هم قطع میشود

نجات آشوراده .از دید پارسی و صیاد شیرازی

کارزارمخالفت با گردشگری

گرفتن این طرح از دید فعاالن محیط زیستی

یک یا دو سال دیگر همین

حامد پارسی ،عضو شورای مرکزی ستاد مردمی

موضوع را مطرح میکند که حتی در شورای

کرده ،تا روز گذشته  ۵۰۰امضا گرفته است .سرعت

برقرار کرده .با شرایط فعلی

زیست (سنستا) بر آن تاکید میشود و هم

دانشگاه سبزوار در گفتوگو با «پیامما» این

به جزیره آشوراده که از  ۱۸اسفند شروع به کار

وجود دارد که این اتصال را

است که هم در صحبتهای کاترین رضوی،

دو سال دیگر حتی اهالی بومی منطقه قابلیت

معصومه ابتکار موافقتش را با طرح گردشگری

بوده و فقط باریکهای از آب

پذیرش گردشگر بیشتری را ندارد ،موضوعی

برود و هزینههایی از بیتالمال خرج شود ،یکی،

سازمان محیط زیست که پیشتر در زمان ریاست

سالیان سال در معرض آسیب

اینکه آشوراده در وضعیت فعلی ظرفیت

نیست« :حتی اگر این بحث گردشگری پیش

سالجقه :به تعهدات عمل نشود
جلوی طرح را میگیریم

گرگان متصل میکند .آنجا

خلیج گرگان تا دو سال دیگرمیخشکد

آشوراده در لبه تنگهای است که دریای خزر را

در وسعت ۷۰۰هکتاری گفت و اعالم کرد که

سوی خلیج گرگان کشیدند و در نهایت همین

نبوده و در سازمان متولی نمونههایی از

متاسفانه تاکنون خبری از جلسه سوم

شود .امضاکنندگان از نظارت و حفاظت در مکانی میگویند که همین حاال نیز به گواه فعاالن محیط زیستی از فزونی گردشگر رنج میبرد و پساب و

جادهای به طول  ۷۰۰متر و عرض  ۱۰متر به

گونه ستادها و این نوع اسناد بیسابقه

این بار به نتایج ملموسی ختم گردد .اما

که ساخت و سازی به وسعت ۲۲هکتاردرمنطقهای که بنا به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی نباید ساخت و سازی درآن صورت گیرد ،ساخته

آشوراده یک سایت پشتیبان ساختند و بعد

خرسندی شده است.اگر چه تشکیل این

طرحی نو درانداخته شده و ساز و کار جدید

درسفرریاست جمهوری اما حتی این مسئله طرح هم نشد؛ به جایش در ۱۳اسفند درجلسهای بدون حضورمنتقدان طرح گردشگری ،توافق کردند

وارد نشود اما برای تسهیل انتقال مصالح به

و مديريت پايدار بومسازگان زاگرس ابراز

استفاده از دانش روز و تجربیات گذشته

آشوراده درحال خواندن غزل خداحافظی است .خلیج گرگان ،منبع حیات آشوراده که خشک شود ،دیگرچیزی ازذخیره گاه زیستکره باقی نمیماند.

زبالههای رها شده درحاشیه آن ،بکربودن منطقه را گرفته و آلودگیها برشمارتلفات فک خزری ،گونه درحال انقراض ایران افزوده است.

کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده

جنگلهای

جزیره مساحت زیادی ندارد و اگر قرار باشد

الزم نیست کسی از بیرون سرمایهگذاری کند.

موجودات میگیریم».

ایشان در دیماه  1399خواهان تشکیل

زاگرس

فک خزری ایران به «پیامما» میگوید« :این

شود برای مردم بومی میانکاله کفایت میکند و

اما با این طرح همین وسعت کم را هم از این

شورای اسالمی شده و بنا بر اخبار رسانهها

جزو

امیر صیاد شیرازی ،مدیر مرکز حفاظت از

وحش داریم که اگر همان دستورالعملها رعایت

بشود  70یا  80کیلومتر را جدا کرد که امن است

جنگلهای زاگرس سبب پیگیری موضوع

ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل

گردشگران بیحساب و کتاب رنج میبرد.

شود« :ما زون گردشگری در پناهگاههای حیات

کل  900کیلومتر خط ساحلی دریای خزر شاید

توسط نماینده درود و ازنا در مجلس

راهبری حمایت از جنگلهای زاگرس به

میگیرد؛ منطقهای که همین حاال نیز از ورود

محل بهتر است از ظرفیت مردم محلی استفاده

مانده میانکاله ،آشوراده و بوجاق گیالن است .از

است .خواست عمومی توجه بیشتر به

شناسایی و پهنهبندی مناطق آسیب دیده

میانکاله است و در فهرست کنوانسیون رامسر قرار

و در این شرایط برای توسعه گردشگری در این

جایی که از سواحل آن هم به طور نسبی باقی

حفاظت و مدیریت این جنگلها افزوده

شده است .یک ماه بعد و در بهمن 1399

ذخیرهگاه زیستکره و همچنین بخشی از تاالب

هیچ ساخت و سازی در این محل وجود ندارد

«سواحل ما تقریبا از دست رفته است و تنها

غیرمجاز ،بر ضرورت توجه جدیتر بر

تعیین ردیف مستقل در بودجه ساالنه،

توسازی صورت گیرد و از جهت دیگر
مناطق ساخ 

است که با توجه به ظرفیت برد آشوراده امکان

حتی بر تلفات فک خزری نیز افزوده است:

| باشگاه خبرنگاران جوان |

مناطق حفاظت شده محیط زیست،

ماده  ۳قانون حفاظت و بهسازی نباید در این

گردشگری تعریف شده اما قلیچیپور معتقد

شده رنج میبرد ».به گفته او این آلودگیها

از طرف دیگر آتش سوزیهای گسترده

-که اطفای آن حتی جان عزیز جوانان

پناهگاه حیات وحش است و براساس بند الف

اگر چه در پناهگاههای حیات وحش زونهای

و زبالههایی که توسط افراد به منطقه ریخته

اکوسیستم جنگلهای زاگرس است.
دو سه سال اخیر در این جنگلها حتی

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

مصوبهای مبنی بر ساخت و ساز در جزیره
آشورداه نیامده« :در این شورا مصوب شده بود
که ساخت و سازهای گردشگری این طرح در
بندر ترکمن احداث شود».

آشوراده چنین ظرفیتی ندارد ».او معتقد است
که آشوراده را باید به عنوان یک موزه طبیعی دید
و از این طریق برای مردم محلی کسب درآمد
کرد« :تاسیسات گردشگری باید به بندر ترکمن
متقل شود و به جای اینکه انبوهی از مردم را به
آشوراده ببرند به این محل به عنوان یک موزه
طبیعی نگاه کنند و با جذب گردشگران خاص
برای مردم درآمد زایی کنند».او معتقد است که
دخل و تصرف در آشوراده دروازه ورود به میانکاله
خواهد بود«:ما اطمینان داریم که این اتفاق بعد
از آشورداه به میانکاله تسری پیدا میکند .این
تخریبها محدود به آشوراده نمیشود و کم کم
زمینه ورود به میانکاله نیز فراهم میشود.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان

لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود

م موضوع قانون تعیین تکلیف
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۰۴هیات دو 

های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۱۲هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند

بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمعین میرطاهری فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس غالمی فرزند حسن به شماره شناسنامه  ۱۴۶صادره

امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند

 ۳۰۸۰۰۴۰۸۵۶صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۶۳.۵مترمربع از پالک  ۷۵۵۱اصلی واقع در

از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۶۳.۲۰مترمربع از پالک  ۷۵۵۱اصلی واقع در زرند خیابان

ب هللا اسدی خانوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۲صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۳۳۷۷.۱۵
_۱آقای حبی 

زرند بلوار فردوس کوچه  ۳۹خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است .لذا

فردوس کوچه  ۳۷خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است .لذا به منظور

مترمربع از پالک  ۱۰۴۳اصلی واقع در زرند _ رق آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد اسدی

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور

_۲خانم سیمین اسالمی علیآبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه  ۶۵۷۸صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱۸۴.۳۰

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه

مترمربع از پالک  ۶۰۵۳اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه  ۱۰خریداری از مالک رسمی آقای علی شفیعی زرندی

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

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

ت آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۷صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت
ن خانی دول 
_۳آقای علی حس 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم

 ۴۳۶.۸۵مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۲فرعی از  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد کوچه  ۶خریداری

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف۳۰۴

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف۳۰۶

از مالک رسمی آقای احمد افتخاری .م الف ۲۷۸

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
م موضوع قانون تعیین
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۰۹۶هیات دو 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور اثنا عشری فرزند مهدی به شماره شناسنامه  ۶صادره
از زرند در یک باب مجتمع تجاری و ساختمان پزشکان مشتمل بر زیرزمین و طبقه همکف به مساحت

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

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

رسمی

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۳۴۴هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه رضازاده برفوئیه فرزند عباس به شماره شناسنامه

 ۳صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت  ۲۰۴.۸۵مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۴

 ۶۰۶.۶۰مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۸۹فرعی از  ۲۳۶۸اصلی که مقدار  ۳۸۹.۲۰مترمربع از

فرعی از  ۲۳۸۹اصلی واقع در زرند خیابان خلیلی کوچه شماره  ۳۶خریداری از مالک رسمی آقای

میدان  ۷تیر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

عرصه آن بموجب اجاره نامه شماره  ۱۴۰۰/۱۰/۲ _ ۱۱۴۲۵۴متعلق به موقوفه بهاالدین بیگی واقع در زرند

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

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از

می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از

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/الف۳۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .م/الف۳۰۷

تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۲/۷:

تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حسین توحیدی نیا  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود در
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند
خانم مریم ملک زاده داورانی فرزند علی بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۰۸۷۹۶۸در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به
مساحت  ۲۷۱.۳۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان  ۲۰متری محرم خیابان شهید علیزاده خریداری
از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند.
آقای مقداد منصوری ده شعیبی فرزند عباس بشماره شناسنامه  ۳۰۸۰۰۲۹۶۷۴صادره از زرند در سه دانگ مشاع
از ششدانگ خانه به مساحت  ۲۷۱.۳۰مترمربع از پالک  ۷۵۶۱اصلی واقع در زرند خیابان  ۲۰متری محرم خیابان
شهید علیزاده خریداری از مالک رسمی خانم نیره مهرابی زاده هنرمند .م الف ۳۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۲/۷:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲:

حسین توحیدی نیا

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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در نشست کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد

و مدلسازیهایی که توسط

بی توجهی به تجدیدپذیرها
انتشارکربن را افزایش داد

IPCC

انجامشده ،تغییرات اقلیمی در ایران طی ۲۰

معاون علمی و فناوری

سال آینده ،پیامدهای زیادی به دنبال خواهد

رئیس جمهور

داشت .از جمله اینکه متوسط میزان بارش
 ۹درصد کاهش خواهد یافت .متوسط دمای

آب و خاک را باید

کشور حدود یک درجه سانتیگراد افزایش
سیلآسا تا  ۴۰درصد افزایش خواهد یافت.

با فناوری مدیریت کرد

تعداد روزهای داغ (دمای بیش از  ۳۰درجه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با

خواهد یافت .تعداد بارشهای سنگین و

سانتیگراد) در اکثر نقاط کشور افزایش

رضا فالح ،کارشناس تغییراقلیم :آمارها نشان میدهد میزان انتشارگازهای گلخانهای کشوردربازه زمانی ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۶دو برابرشده است

اشاره به فعالیت مراکز بزرگ تحقیقاتی

پیدا میکند و این افزایش در جنوب شرق
کشور (استانهای سیستانوبلوچستان و
کرمان) بیش از مناطق دیگر خواهد بود.
تعداد روزهای یخبندان در اکثر نقاط کشور
کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش در
شمال غرب کشور (استانهای آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل) خواهد
بود .تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط
کشور افزایش پیدا میکند و مناطق غربی
(استانهای ایالم ،کردستان ،لرستان و
کرمانشاه و) جنوب شرق (استانهای
سیستان و بلوچستان و کرمان) کشور
بیشترین روزهای خشک را تجربه میکنند»
فالح در گزارشی که در این نشست ارائه
داد همچنین به بروز خشکسالی و ایجاد
چشمههای گردوخاک در کشور و منطقه
اشاره کرد که منجر به افزایش بروز پدیده
ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و

در زمینه کشاورزی در کشور و استان البرز
| رضا فالح |
| کارشناس تغییر اقلیم |

اقدامات مقابلهای در حوزه
انتشار گازهای گلخانهای
برای کشورهای درحالتوسعه
بهویژه کشورهای صادرکننده
و تولیدکننده سوختهای
فسیلی اثر منفی قابلتوجهی
خواهدداشت ب ه این صورت
که این کشورها به از غیر
آسیبپذیری ناشی از تغییرات
اقلیمی ،با یکبار مضاعف فشار
اقتصادی مواجه میشوند

جنوب شرقی کشور شده است .به گفته او

| موج |

یزند .به همین دلیل بهرهگیری ازانرژیهای نو و
فسیلی به عنوان یکی ازاصلیترین منابع انرژی براین نگرانی و وخامت وضعیت زمین دامن م 

تجدیدپذیرتبدیل به یکی ازمهمترین سیاستهای کشورها شده است .هرچند این روند به کندی پیش میرود و آمارها میگویند درحال حاضر

نزدیک به  ۲۶درصد ازانرژی جهان ازمحل منابع تجدیدپذیرتامین میشود اما حرکت به سمت کاهش استفاده ازسوختهای فسیلی با هدف
کاهش تولید کربن برای بسیاری ازکشورها تبدیل به سیاستی جدی شده است .ازآنجا که ایران یکی ازبزرگترین تولیدکنندگان سوختهای فسیلی

محسوب میشود ،این انرژی در کشور به قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است و در نتیجه اولویت استفاده انرژی در کشور با سوختهای فسیلی
است و به تبع آن نقش پررنگی درانتشارگازهای گلخانهای دارد .درنشست دیروزکمیته فنی تغییراقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق

ایران این موضوع مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاداتی دراین زمینه مطرح شد.
آمارهای جهانی میگویند تا پایان سال

باید اصالح این روند باید به انرژیهای

تغییر دهیم .تغییر اقلیم بهعنوان یکی از

 ۲۰۱۹بیش از  ۸۴درصد از انرژی زمین

نو توجه شود» به گزارش پایگاه خبری

چالشهای دنیای صنعتی از موضوعات

در سال  ۱۳۷۵به عضویت این کنوانسیون

با استفاده از سوختهای فسیلی تامین

اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز آرش

مهمی است که باید مقابله با آن در

درآمده است .در این کنوانسیون کشورهای

میشد ،اما در سالهای اخیر با معاهداتی

نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

دستور کار جدی قرار گیرد .برای حل این

توسعهیافته متعهد هستند به کاهش

خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور،

که به شکل بینالمللی برای کاهش

با اشاره به اهمیت میزان کاهش کربن در

چالش میتوان از فرصتهای شغلی در

انتشار کربن ،تامین منابع مالی و انتقال

بروز مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی

استفاده از سوختهای فسیلی با هدف

کشورهای مختلف ،گفت« :دیاکسیدکربن

کنار سرمایهگذاری و مفاهیم اقتصاد سبز

فناوری

و کشورهای

کاهش انتشار گازهای گلخانهای صورت

اصلیترین بخش گازهای گلخانهای در

استفاده کرد»

درحالتوسعه باید درباره انتشار کربن و

گرفته ،گامهایی در جهت بهرهبرداری بیشتر

جهان است که جان بسیاری از افراد را

صالحی بر این باور است که« :سهم بخش

اقدام برای کاهش آن گزارشهای منظمی

از انرژیهای پاک برداشته شده است .هر

بهصورت ساالنه میگیرد و محیطزیست

انرژی از میزان انتشار گازهای گلخانهای

ارائه کنند.

چند این گامها تا شرایط ایدهال فاصله

را بهجایی زیستناپذیر تبدیل میکند.

معادل دو سوم کل انتشار آن در دنیا است.

فالح در ادامه به موافقتنامه پاریس اشاره

دارند ،اما نکته حائز اهمیت این است

کشورها و شرکتهایی که کربن را وارد جو

با درک مشکالت موجود ،کارگروه انرژی و

کرده و گفت« :موافقتنامه پاریس در آذرماه

که هنوز بسیاری از کشورها همچنان بر

زمین میکنند باید بهای آن را بپردازند،

تغییر اقلیم را ایجاد کردیم و امیدواریم با

 ۱۳۹۴در اجالس پاریس ()COP۲۱-۲۰۱۵

سیاستهای گذشته خود در زمینه استفاده

این قیمتگذاری میتواند انگیزهای برای

همکاری دستگاههای ذیربط امکان حضور

مورد پذیرش شرکتکنندگان در کنفرانس

از سوختهای فسیلی اصرار دارند و چندان

آنها باشد تا به راهکارهای جایگزین کربن

بخش خصوصی در این بخش فراهم شود.

اعضا قرار گرفته از و سال  ۲۰۲۰بهعنوان

به معاهدات بینالمللی برای مشارکت در

روی بیاورند .تولید انرژیهای تجدیدپذیر

ماموریت کارگروه ایجاد شده بسترسازی

مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید چارچوب

کاهش آسیبهای محیط زیستی توسعه

و بهینهسازی انرژی یکی از راهحلهای

برای

خصوصی

کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیم

اعتقادی ندارند.

جلوگیری از آلودگی محیطزیست است.

از تبعات منفی و مثبت تغییر اقلیم و

 UNFCCCبرای دستیابی به اهداف کاهش

در ایران از آنجا که سوختهای فسیلی

اگر انرژیهای تجدیدپذیر هنوز به انرژی

آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری است.

انتشار و بحث سازگاری اجرایی میشود.

با قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است،

پایدار تبدیل نشده ،باید در این مسیر تالش

راهاندازی بازار کربن در راستای توسعه

هدف اصلی موافقتنامه پاریس ارتقای

صنایع به شکلی کنترل نشده و بیحساب

شود و کارهای مطالعاتی و زیربنایی حوزه

صنایع و فناوریهای دانشبنیان و اقتصاد

فعالیت و عملیات مربوط به دسترسی به

از این انرژیها بهره میبرند و میلی به

انرژی انجام شود» فرهاد قلیچخانی ،عضو

کمکربن جزو موضوعات بسیار مهمی است

اهداف کنوانسیون در پاسخگویی جهانی

استفاده از انرژیهای نو ندارند ،چرا که

کمیسیون انرژی اتاق ایران هم معتقد

که در این کارگروه دنبال میشود»

در مقابل تهدیدات تغییرات اقلیمی است

افزایش

آگاهیبخش

و

ظرفیتسازی

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در قیاس

است« :قیمت تمامشده کاال و محصوالت

رضا فالح ،کارشناس تغییر اقلیم در این

که در نهایت باعث افزایش تابآوری و

با انرژیهای دیگر در نگاه کوتاهمدت،

باید شامل تولید کربن هم بشود و باید این

نشست با نگاهی تخصصیتر به موضوع

توان سازگاری در قبال تغییرات اقلیمی

هزینه بیشتری دارد .بر همین اساس

ایده را ابتدا در دانشگاه تبیین کنیم»

تولید کربن و نگرانیهای جهانی در این

و کاهش ریسک تهدید امنیت غذایی

دیروز در نشست کمیته فنی تغییر اقلیم

حمیدرضا صالحی ،نایبرئیس کمیسیون

زمینه پرداخت و از تصمیمات و تاثیرات

میشود .از میان  ۱۹۷عضو کنوانسیون ،تنها

و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق

انرژی اتاق ایران یکی دیگر از کسانی بود

اجالس کوپ  26گفت و اشاره کرد

کشورهایی که تاکنون موافقتنامه پاریس

ایران رضا فالح ،کارشناس تغییر اقلیم

که در این جلسه نکاتی را مطرح کرد و

کنوانسیون تغییر اقلیم با هدف حفاظت

به را تصویب نرساندهاند ایران ،لیبی ،اریتره

با استناد به آمارهای رسمی اعالم کرد:

گفت« :باید برای رفع این مشکالت روی

از اقلیم برای نسلهای آتی از طریق

و یمن هستند»

«میزان انتشار گازهای گلخانهای کشور در

بازار بهینهسازی انرژی و کربن تمرکز کنیم.

پایدارسازی مقدار گازهای گلخانهای در

فالح در خصوص آثار تغییر اقلیم در ایران

بازه زمانی ۱۳۸۰تا  ،۱۳۹۶دو برابر شده و

باید نگاه را از هزینهای به سرمایهگذاری

جو زمین برای جلوگیری از مشکالت آتی

مطالعات

هم گفت:

«براساس

نتایج

حذف ارز  4200تومانی،

اصالحات انرژی ،سرمایهگذاریهای سبز،
استانداردها و معیارهای مربوط به تجارت،

مزا است
تور 

برچسب ردپای کربن و غیره -میتواند
منجر به تأثیراتی در اجرای اقدامات

براساس نتایج مطالعات و
مدلسازیهایی که توسط

غذایی شود .اقدامات مقابلهای در حوزه

 IPCCانجامشده ،تغییرات

انتشار گازهای گلخانهای برای کشورهای

اقلیمی در ایران طی  ۲۰سال
آینده ،پیامدهای زیادی به
دنبال خواهد داشت .از جمله
اینکه متوسط میزان بارش ۹
درصد کاهش خواهد یافت.
متوسط دمای کشور حدود
یک درجه سانتیگراد افزایش
خواهد یافت

استفاده

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید:
آمارهای  11ماهه سال  1400نشان از روند
افزایشی صادرات کشور دارد .حجم صادرات
ایران در سال  1400از مرز  43میلیارد دالر فراتر
رفت و واردات نیز سهم  46میلیارد دالری را
به خود اختصاص داد که در کل حجم تجارت
 90میلیارد دالری را برای کشور نشان میدهد.
پیشبینی میشود که در سال آینده این رقم
بالغ بر  100میلیارد دالر و صادرات نیز  45میلیارد
دالر شده و واردات نیز افزایش بیاید.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،محمد الهوتی میگوید:
 80تا  85درصد از کاالهای وارداتی ،کاالهای
واسطهای و مواد اولیه هستند که افزایش واردات
نشان از افزایش تولید دارد .هرچه واردات در
خدمت صادرات باشد ،مطلوب است .همچنین

استفاده از سوخت فسیلی ،طرحهای
از

توسعه

بدون اقدامات جبرانی

کربن ،تخصیص یا عدم تخصیص یارانهها،

انرژیهای

شیالت و آبزیان داریم که باید با فناوری

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

میشود ،بهویژه سیاستهایی که تجارت

خودروهای برقی و افزایش محدودیتهای

ستاری گفت :ظرفیتهای فراوانی در حوزه

زمینه فعالتر باشد.

انتشار گازهای گلخانهای در یک کشور اجرا

اقلیم بر زندگی بشر ،روند توسعه استفاده از

مدیریت کرد.

ضمن آنکه بخش خصوصی باید در این

«سیاستها و اقداماتی که برای کاهش

است« :توجه جهانی به اثرات منفی تغییر

از فناوری خاک ،آب و محیط زیست را

نوآوری در تمام استانها ضروری است

این شرایط اقدامات مقابلهای انجام داد:

اقتصادی مواجه میشوند» فالح معتقد

غذای مردم را تامین کرد ،باید با استفاده

فناوری در تهران دارند .توسعه کارخانههای

شده است» به عقیده او میتوان برای

از تغییرات اقلیمی ،با یکبار مضاعف فشار

وارد کند؛ قطعا با این وضعیت نمیتوان

شود؛ امروز تمام دانشگاهها پارک علم و

سالهای  ۱۳۸۰الی  ،۱۳۹۶تقریب ًا دو برابر

این کشورها به از غیر آسیبپذیری ناشی

وضعیت برازنده کشور ما نیست که غذا را

کرد؛ باید رقابتهای داخلی برای آن حذف

میزان انتشار گازهای گلخانهای کشور طی

قابلتوجهی خواهد داشت به این صورت که

اما کشاورزی پیشرفته نداریم که این

است .نمیتوان کارخانجات نوآوری را حذف

که فالح ارائه کرد« :مطالعات نشان میدهد

و تولیدکننده سوختهای فسیلی اثر منفی

در این بخش زیر ساختها وجود دارد

در پارکهای علم و فناوری  ۸۰به  ۲۰درصد

تغییر اقلیم در کشور است» بر اساس آماری

درحالتوسعه بهویژه کشورهای صادرکننده

در این بخش کم هزینه نشده است.

و نسبت فعالیت بخش خصوصی به دولتی

رفتن سرمایههای روستایی از مشکالت

اشتغال ،محیطزیست ،بهداشت و امنیت

با بودجه دولت فعالیت میکنند بنابراین

سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم است

اقتصادی نامطلوب حاشیهنشینی و از دست

مؤثر بر رشد اقتصادی ،توزیع درآمد،

همه مراکز تحقیقات کشاورزی داریم که

پیدا میکند .تمام زیرساختها برای

در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به

در همان کشور یا و در سایر کشورها

کم سرمایه گذاری نکردهایم ،در البرز این

سرمایه گذاری کند ،فناوری نیز

بین کشورها تأثیرگذار است -مانند مالیات
آبوهوایی در جهان تاسیس شده و ایران

سورنا ستاری گفت :ما در حوزه پژوهش

داریم ؛ اگر بخش خصوصی در پژوهش

حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و

نگرانیها درسطح جهان شده است .فعالیتهای که منجربه انتشارگازهای گلخانهای میشوند یکی ازاین عوامل هستند .استفاده ازسوختهای

مردم را مدیریت کرد .به گزارش ایرنا،

کنار مرکز تحقیقاتی پارک علم و فناوری

و کاهش توان تولید برقآبی و فرسایش

تولید و فعالیتهای اقتصادی دراین زمینه منجربه آسیبهای محیط زیستی فراوانی میشود که درسالهای اخیرتبدیل به یکی ازجدیترین

آب ،خاک ،محیط زیست و تامین غذای

نیازها را در این بخش تامین کرد؛ در البرز

«کاهش روان آبهای سطحی در فصل بهار

افزایش جمعیت شهری و همچنین صنعتی شدن کشورها هرچند منجر به ارتقای سطح زندگی یا پیشرفت و توسعه درجهان شده اما ازسوی دیگر

گفت :امروز باید با استفاده از فناوری نوین

حجم واردات و صادرات به طور متناسب افزایش

تجدیدپذیر،

یافته که گواه آن  40درصد افزایش صادرات و

طرحهای اتحادیه اروپا و برخی کشورها در

 36درصد افزایش واردات است.

راستای وضع مالیات کربن و مکانیسمهای

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است:

بازاری تبادل انتشارات ،اهمیت موضوع

افزایش قیمتهای جهانی بعد از پاندمی کرونا،

کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سطح

یکی از عوامل افزایش واردات بوده است و در

جهانی را ملموستر میکند .ایران با داشتن

سال آینده نیز با توجه به افزایش قیمت نفت،

پتانسیل باالی کاهش انتشار گازهای

به نظر میرسد تراز تجاری بهتری داشته باشیم.

گلخانهای ظرفیت بسیار خوبی در شرکت

وضعیت جهانی اقتصاد نیز دچار تحوالتی شده،

در مکانیزمهای بازاری و غیر بازاری تبادل

برای مثال کشورهای اروپایی که نرخ تورم آنها

کربن خواهد داشت که با تعلل در پیوستن

همیشه بین  1تا  2درصد بود ،پیشبینیهایی

به این همکاریها از بهرهمندی از منافع آن

مبنی بر تورم  7درصدی دارند و آمریکا نیز

بینصیب خواهد ماند»

پیشبینی میکند تا  10درصد تورم داشته
باشد .برای اولین بار صنایع خودروسازی اروپا

انرژی

نوبت دهی فروش دارند .کرایههای حمل نیز

وزیر نیرو خبر داد

برای اتصال به شبکه برق روسیه برنامه جدی داریم
درباره سنکرون با شبکه برق روسیه برنامه

مطالعات آن نیز در حال تکمیل است.

تابستان  1400روی کار آمد با خاموشی

جدی داریم و مطالعات آن نیز در حال

اخیرا جلسهای با وزیر انرژی روسیه و

گسترده مواجه بودیم که علت اصلی آن

تکمیل است .اخیرا جلسهای با وزیر انرژی

آذربایجان داشتیم .آمادهایم در حداقل

هم عدم سرمایهگذاری در زیرساختهای

روسیه و آذربایجان داشتیم .آمادهایم

زمان ممکن ،شبکه برق ما به روسیه متصل

برق و فاصله جدی بین تقاضای مصرف و

در حداقل زمان ممکن ،شبکه برق ما به

شود .او درباره صادرات برق هم گفت:

تولید بوده است .از روزهای ابتدایی تالش

روسیه متصل شود .به گزارش ایلنا ،علیاکبر

زمانی که ظرفیت تولید بیش از مصرف

وسیعی برای جبران در دستور کار قرار

محرابیان با اعالم این خبر درباره واردات برق

باشد ،از نظر فنی و اقتصادی به صرفه است

گرفت که از جمله آنها توسعه ظرفیت تولید

گفت :شبکه برق ما تقریبا با همه کشورهای

که صادرات داشته باشیم و زمانی که نیاز به

کشور بوده است .برای  1401برنامهریزی

همسایه سنکرون شده است .در تالشیم تا

تامین برق داشته باشیم ،اقدام به واردات

کردیم که حداقل  6000مگاوات به ظرفیت

با قطر و روسیه هم سنکرون شویم و مبادله

خواهیم کرد یعنی مبادله انجام میشود.

تولید کشور اضافه شود که یک رکورد

برق داشته باشیم؛ در ایامی ما دریافت برق

علت اینکه شبکه برق را سنکرون کردیم

تاریخی است .در سالهای گذشته توسعه

و در ایامی نیز صادرات برق داشته باشیم و

و در حال توسعه آن نیز هستیم ،به این

و راهاندازی نیروگاه رکورد  4000مگاواتی را

علت آن نیز این است که زمان پیک مصرف

خاطر است که از ظرفیتها به نفع مطلوب

داریم و امیدواریم با تالش ،موفق به ثبت

ما متفاوت از کشورهای منطقه است .در

استفاده کنیم.

این رکورد شویم و بخشی از نیروگاهها به

مجموع ،تراز صادراتی ما نسبت به کشورهای

محرابیان با بیان اینکه زمستان سال

مدار بیایند.

همسایه بیشتر است.

جاری بعد از چند سال خاموشی پیاپی با

وزیر نیرو با بیان اینکه امروز توسعه

محرابیان درباره سنکرون با شبکه برق

تالش سطوح مختلف ،خاموشی نداشتیم،

نیروگاه چابهار با شبکه سنکرون شد ،گفت:

روسیه نیز گفت :برنامه جدی داریم و

گفت :زمانی که دولت سیزدهم در پیک

به مرور تا تابستان نیروگاههای متعددی

وارد مدار خواهند شد .محور دوم مدیریت

تعرفه و همراه با پرداخت اقساط نباشد

برق برای  1401است .استفاده از ظرفیت

به همین دلیل پیشبینی کردیم که از

خطوط صنعت برق کشور برای مدیریت

مهرماه اقساط کنتورها پرداخت شوند .فعال

تقاضا است .یکی از ابزارهای مهم در این

با توجه به ظرفیت ،پیشبینی کردیم که

راستا نصب کنتورهای هوشمند است تا

نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکh

بتوانیم مصارف صنعتی ،کشاورزی ،ادارات

ن پرمصرف باشد چرا که یکی از ابزارهای

و خانگی را رویتپذیر کنیم .برای مصارف

مدیریت مصرف است و میزان مصرف را

خانگی برنامه داریم که برای مشترکان

دائم به مشترکان گوشزد میکند و اگر

پرمصرف ،کنتور هوشمند نصب شود و در

مصرف باال برود میتوانند با اطالعرسانی که

بخش کشاورزی ،صنعت و اداری نیز تمام

صورت گرفته ،مدیریت داشته باشند تا در

مشترکان دارای کنتور هوشمند باشند.

انتهای ماه با قبض سنگین مواجه نشوند.

وزیر نیرو با اشاره به برنامههای تدوین

وزیر نیرو درباره تامین حقآبه تاالب

شده برای کاهش مشکالت ناشی از برق

میانکاله گفت :تامین آب بخش کشاورزی،

در تابستان گفت 100 :برنامه عملیاتی در

شرب و محیط زیست جزو وظایف وزارت

دستور کار قرار دارد که امیدواریم با اجرای

نیرو است و ما تالش میکنیم این حقوق

این برنامهها مشکالت به حداقل برسد.

بهطور کامل رعایت شود .حدود حریم بستر

کنتورهای هوشمند در نقاط مختلف کشور

تاالب مشخص شده ،مدیریت آن نیز جزو

با اولویت پرمصرفهای خانگی نصب

مسئولیتهای سازمان حفاظت محیط

میشوند و طراحی شده که بخش قابل

زیست است .در کل در همکاریهایی

توجهی از مشترکان تا تابستان کنتور

که انجام میشود ،تالش خواهیم کرد تا

هوشمندشان نصب شود و برای اینکه مردم

دستورات رئیسجمهور در این خصوص

بتوانند هزینهها را مدیریت کنند ،پرداخت

اجرا شود.

افزایش یافته است .با افزایش نرخ نفت ،سال
 1401سالی متفاوتتر از هر سال خواهدبود.
در بخش صادرات ،چین ،عراق ،ترکیه ،امارات
و افغانستان بزرگترین مقاصد صادراتی ایران
بودهاند .نزول رتبه امارات که همیشه بین دوم
و سوم بود به رتبه چهارم نشان میدهد که
استفاده از کشور ثالث برای صادرات کاهش
یافته و فروش کاال به دنیا راحتتر شده است.

در تالشیم تا با قطر و روسیه
هم سنکرون شویم و مبادله
برق داشته باشیم؛ در ایامی
ما دریافت برق و در ایامی نیز
صادرات برق داشته باشیم
و علت آن هم این است که
زمان پیک مصرف ما متفاوت
از کشورهای منطقه است

در بخش واردات نیز امارات ،چین ،ترکیه،
آلمان و سوئیس در رتبههای اول وارداتی ما
قرار دارند که رتبه اول امارات نشان از واردات
از کشور ثالث دارد چرا که این کشور یک کشور
ریاکسپرتی است .واردات از آلمان و سوئیس
نیز نشان میدهد که کاالهایی با کیفیت بیشتر
وارد میشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد حذف
ارز  4200تومانی و تاثیر آن بر تولید و صادرات
کشور گفت :قطعا تغییر نرخ محاسباتی تاثیر
خود را در قیمتها خواهد داشت .دولت باید
در کاالهای واسطهای تعرفهها را کاهش دهد که
این اقدام تاثیر خود را کاهش دهد ،در غیر این
صورت با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش
تورم به صورت بالفاصله مواجه خواهیم بود.
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به واردات خودروهای هیبریدی دارد .در ماده

نیروی اورژانس

 9قانون هوای پاک آمده است" :وزارت کشور
موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت،

به بیماران اوتیسمی

معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک
جمهوری اسالمی ایران) ،زمینه نوسازی ناوگان

به گزارش خبرنگار ایرنا جعفر میعادفر دیروز

حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای

در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری بین این

باالی دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت

سازمان و انجمن اوتیسم در سازمان اورژانس

پنج سال از محل منابع درآمدی ماده 6این قانون

کشور با اشاره به اینکه خدمات اورژانس به

از طریق کمک بالعوض ،یارانه ،تسهیالت یا صفر

هیچ قشر و گروهی وابسته نیست ،گفت:

نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ

خدمات اورژانس فراگیر در سراسر کشور است

بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و

و همه مردم به خصوص گروههای آسیبپذیر

موتورسیکلت برقی ،به انجام برساند".

مستحق بهرهمندی از این خدمات هستند.

این بند نشان میدهد که دولت و مجلس بر

او گفت :یک کد ویژه نیز پیشبینی شده

واردات خودروهای باکیفیت حساب کرده بود اما

است که وقتی تماس میگیرند و کد را اعالم

آنچه در سالهای بعدی اتفاق افتاد عمال دست

میکنند ،میدانند این فرد از گروه اوتیسم

دولت را بست .تحریمها به شدت زیاد گشت و

است و نحوه مصاحبه با گروه اوتیسم برای

عمال واردات خودرو به کشور غیر ممکن شد.

دیسپچ مشخص است.

عیسی

سعیده صالح غفاری مدیرعامل انجمن اتیسم
| مهر |

خودروهای بنزینی آالینده درجه سه محسوب
میشوند ،صنایعی که مازوت مصرف میکنند
سهم زیادی در آلودگی هوادارند ،قرار بود ساالنه

اولویت کار ما آموزش و پیشگیری است .اگر
این آموزشها افزایش پیدا کند و خانوادهها
بیمارستانی در خصوص برخورد با افراد دارای
اوتیسم آگاهی الزم را دارند این همکاری
افزایش پیدا میکند.
او گفت :در آستانه ماه جهانی اوتیسم هستیم
که روز  ١٣فروردین روز اوتیسم هست .از هر

اگر زیر پنج سال تشخیص زود هنگام انجام

 70هزار کامیون و  6هزار اتوبوس جایگزین شود

چرا قانون هوای پاک اجرا نشد؟

اما نتوانستیم انجام دهیم چون درآمد ارزی

مروری بر علل شکست قانوننویسی برای هوا

 ۵٩تولد یک نفر به جامعه اوتیسم اضافه
میشود .این بسیار سخت و زمان بر است و

نداریم 70 ،هزار کامیون به هفت میلیارد دالر
و اتوبوس ها به یک میلیارد دالر پول نیاز دارد
اگر میتوانستیم این تعداد کامیون را جایگزین
کنیم امسال  280هزار کامیون آالینده از رده خارج
میشد اما به علت تحریمها و نداشتن درامد
ارزی موفق به انجام این کار نشدیم.

درسال  1396و درزمانی که قانون هوای پاک درزمان ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست مجلس علی الریجانی در 34ماده تصویب

| حسین نیازبخش |

بوهوای
شد ،برخی امید داشتند که آلودگی هوای ایران آرام آرام رو به بهبود برود اما با گذشت حدود  5سال از این قانون ،وضعیت آ 

| خبرنگار |

زمستان سالهای  99 ،98 ،97 ،96و  1400نشان میدهد که پروژه هوای پاک ایران شکست خورده است .این یک گزاره تلخ است که حتی

شود کودک اوتیسم قابل برگشت به جامعه
عادی وآموزشپذیر است.

همچنین ،قانونگذارتوجه ویژهای به بهبودکیفیت
سوخت و بنزین داشته است .در ماده  18قانون

شهرهای بزرگ ایران هرروزبدترمیشود و به خصوص آلودگی هوا درتهران به مرزهشداررسیده است .بررسی وضعیت آالیندههای جوی در

هوای پاک آمده است" :وزارت نفت مکلف است
حداکثر تا سه سال پس از از زمان اجرا شدن این

سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی نیز اخیرا در مصاحب ه با ایمنا به آن اعتراف کرده است.

غفاری با اشاره به همکاری این سازمان با

قانون ،سوخت تولیدیکشورازجمله بنزین ،نفت،

اورژانس کشور ادامه داد :زمانی نتیجه این

گاز ،نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد

زحمات دیده میشوند که خانواده فرزندان
اوتیسم احساس کنند فردی که به آنها
امدادرسانی میکند اوتیسم را میشناسد.
او تاکید کرد :در خصوص ایمنی نیز
امیدواریم از طریق سازمان آتشنشانی

علتهای شکست قانون هوای پاک که در سال

خاطر نبود ایمنی اتفاق افتاده است.

سازمان اورژانس کشور در نظر میگیریم و
تسریع کنیم.
نوری معاون آموزشی و اعتباربخشی اورژانس
کشور ،اظهار کرد :ما در سطح کشور در رابطه
با گروههای خاص دارای مشکل هستیم ،به

ب .کم توجهی به پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی

در سال  96به تصویب رسید .سال  96آخرین

در این گزارش سعی داریم مروری بر اصلیترین

مرگ و میر به ما گزارش شد و همه آن به

امیدواریم خدمات را برای همه گروههای ویژه

رسیدن به این وضعیت را بررسی کنیم .شکی

الف .تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد

روبهرو شد؟ نباید فراموش کرد که این قانون

شکست خورد؟

افزایش پیدا کند .هفته گذشته سه مورد

است ،گفت :این حرکت به عنوان بلوغ

به عنوان یک چالش یا مشکل بپذیریم و علل

کلی رنج میبرد .این  6مشکل عبارت اند از:

اما چرا اجرای قانون هوای پاک با مشکالتی

قانون هوای پاک سال  96به اهدافش نرسید و

کنیم استانداردهای ایمنی منازل اوتیسم

کشور نیز در ادامه با تاکید بر اینکه اورژانس

حل هر مسالهای این است که وضعیت فعلی را

تاکید دارد که قانون هوای پاک حداقل از  6ایراد

اجرا میشد که اصطالحا ترک فعل کردند.

بهتر ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا

بیشتری را از خطر داشته باشند و تالش

تمام قد آماده حمایت از انجمن اوتیسم

واضح است که شرط اول بهبود هر وضعیت و

مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا)

برای آن اقداماتی انجام میدادند تا این قانون

نیست که برای تدوین یک قانون هوای پاک

هم افزایی ایجاد شود تا این افراد درک

مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس

کالنتری،

رئیس

وقت

سازمان

محیطزیست در این رابطه اعالم کرد :امروز

به این عزیزان برای ما بسیار ارزشمند است.

بدانند که چه اورژانس و چه اورژانس پیش

مربوط به اصالح کیفیت خودروها است که

 70درصد اقتصاد تعطیل می شود.

مهمتریناشتباهات

در قانون هوای پاک ،قانونگذار توجه ویژهای

خدمترسانی  ۵هزار

دارای افراد اوتیسمی ،گفت :خدمترسانی

یکی از مهمترین بخشهای قانون هوای پاک

شرایط تحریم اگر قانون هوای پاک اجرایی شود

بخش قابل توجهی از آالیندهها را ایجاد میکنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور:

در ادامه مراسم با اشاره به اینکه خانوادههای

 1396به تصویب رسید داشته باشیم.

یکی از مهمترین بخشهای

مشکالت درونی قانون هوای پاک

قانون هوای پاک مربوط به
اصالح کیفیت خودروها است

قانون هوای پاک مستلزم بررسی دقیق فنی و

آالیندهها را ایجاد میکنند .در
قانون هوای پاک ،قانونگذار
توجه ویژهای به واردات
خودروهای هیبریدی دارد.

حقوقی متن قانون هوای پاک است که در این
مقال نمیگنجد .برخیکارشناسان معتقدند قانون
هوای پاک هیچ خال و مشکلی ندارد .کیومرث

نیز از این قبیل افراد هستند و دغدغه این بود
اگر یک بیمار دارای اوتیسم با اورژانس ١١۵
تماس گیرد ،بتواند به راحتی ارتباط برقرار کند.

تلویزیونی اظهار کرد :قانون هوای پاک به خوبی

با این حال ،برخی معتقدند قانون هوای پاک

عنوان ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت کهربای مکران سهامی خاص به شماره ثبت  8899و
شناسه ملی  14010358656به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

زیست مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با
کردیم که بعضی از تکالیف مثل تدوین ضوابط و

مقاله علمی  -پژوهشی خود در سال ( 1399با

بحث علمی آن نیز انجام شده است.

رابطه ،سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط

دستور العملها و یا تدوین استانداردها باید انجام
میشد که انجام نشده یا با تاخیر خیلی زیادی
انجام شده و یا نهایتا ضمانت اجرایی نداشته که
این مورد جزو قصورات مدیران محسوب میشد.
همچنین موارد متعددی که باید مدیران اجرایی

میدان مشاهیر  ،خیابان مدائن  ،کوچه جانبازان[ 24مدائن ، ]5پالک ،77

اتوماسیون تامین و واردات قطعات تجهیزات مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلی و

سیستان وبلوچستان  ،شهرستان زاهدان  ،بخش مرکزی  ،شهر زاهدان ،محله
طبقه همکف به آدرس استان سیستان وبلوچستان  ،شهرستان زاهدان ،

بخش مرکزی  ،شهر زاهدان ،خیابان دانشگاه ،کوچه دانشگاه  ،13پالک 24

مجتمع البرز طبقه اول واحد  ، 2کدپستی  9816865499تغییر یافت و ماده 3
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

واردات تکنولوژی صنایع مادر مشارکت در اجرا کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی فروش
و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتی و ماشین آالت صنعتی

انتقال مواد و ماشین آالت تولید خوراک دام و طیور خرید و فروش و صادرات و واردات
و پخش کلیه کاالهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زاهدان  -شناسه آگهی 1291237 :

اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،دهستان قره باغ  ،روستا شهرک
صنعتی بزرگ شیراز ،محله شهرک صنعتی شیرازفاز ، 4خیابان اندیشه  ،خیابان ، 803
پالک  ، 0قطعه 1/18و  2/19بلوک ، TNطبقه همکف کدپستی  7158198184سرمایه

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000

شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۲۶۰۰۱۰۲۰۸۶۴ :
تاریخ ارسال نامه ۱۴۰۰/۱۲/21 :
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سعید نیازی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه  ۳۸همدان برابروارده
شماره ۵۰۸۷۶/1400مورخ 9/۱۲/۱۴۰۰پمدعی است که سند مالکیت  ۳۶شعیر مشاع از  ۹۶شعیر
ششدانگ پالک 10/۵۸۱۲/۶۰۸۹۷واقع در حومه بخش یک همدان به شماره مسلسل ۲۷۵۶۸۲سری

الف  ۹۹شماره دفتر امالک الکترونیک  ۱۳۹۹۲۰۳۲۶۰۰۱۰۱۷۲۵۴بنام آقای سعید نیازی به علت نامعلوم

ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی

بانکی شماره  39412160مورخ  1400/11/09نزد بانک ملت شعبه عادل اباد با کد 39412
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای

اسماعیل جمالی به شماره ملی  2291687816به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم فهیمه پور ولی عرب به شماره ملی
 3071801068به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم رقیه ارسنجانی

زاده به شماره ملی  6489784017به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق اسناد رسمی بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا

زیست نداشت .عیسی کالنتری در این رابطه گفته
است :سوخت نیروگاهها استاندارد نیست علت
آن هم وجود تحریم است ،دیوانهای که کشور ما
را تحریم کرده بود به زودی میرود ،اما اثرش
برای ما میماند ،دولت نتوانست برنامههای

که قانون سال  96با نگاه و رویکردی تدوین

خود را اجرا کند و به این به ما ضربه زد ،چون

شد که متفاوت از وضعیت سالهای آتی (سال

درآمد ارزی کشور محدود شد و تقریبا نوسازی

 97تا  )1400بود .در آن زمان ،دولت و مجلس

ناوگان حمل و نقل عمومی متوقف شد ،پولهای
ما در کشورهایی مانند کره جنوبی ،ترکیه و هند
بلوکه شده و به ما نمیدهند ،بخش عمدهای از

اقتصادی تا حدی از حالت رکود خارج شود.

آلودگی هوا با ارتباطات ارزی مرتبط است ،مسائل

آنها قانون هوای پاک را هم بر همین مبنا

سیاست خارجی اثرات خود را بر روی هوای

نوشتند اما اتفاقاتی که در سالهای بعد افتاد

پاک هم نشان میدهد .وقتی که  3میلیون

عمال دست آنها را بست .تحریمهای آمریکا

موتورسیکلت کاربراتوری در سطح شهر تهران

مانع از واردات خودروهای هیبریدی یا واردات

تردد میکند معادل  15میلیون دستگاه خودروی

سوخت مناسب به ایران شد و تا حدی بر سر

فرسوده آلودگی ایجاد میکند و ما نمیتوانیم

راه اجرای قانون هوای پاک سنگ انداخت.

آنها را نوسازی کنیم.

عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست
دولت دوم حسن روحانی نیز در سخنرانی که

این نمونهها نشان میدهد که قانون هوای پاک

در دی ماه  1399داشت ،بر این امر تاکید کرد.

سال  96با یک خوشبینی خام نسبت به آینده

کالنتری در آن سخنرانی گفته بود" :برخی

نگاشته شده و هیچ پیشبینی درستی از حوادثی

مسئوالن میگویند که تحریمها در ایجاد هوای

که سالهای بعد رخ میدهد ،نداشته است .تا

ناسالم اثر نداشته درحالیکه تحریمها باعث

آنجا که رئیس سازمان محیط زیست دولت

شد نتوانیم خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده

قبل در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی

را از رده خارج کنیم".

کاهش آلودگی هوا در سال  1399اعالم کرد در

میگوید .بررسی دقیق پروسه تمدید معاینه فنی
و نیز تجربه شخصی نگارنده نشان میدهد که در
بسیاری از موارد مراحل دقیق معاینه فنی از سر
گذرانده نمیشود .در بسیاری از موارد ،یک متر و
معیار مشخص برای گرفتن تاییدیه معاینه فنی
وجود ندارد و گاه یک خودرو با ارجاع به یک مرکز
معاینه فنی نمیتواند تاییدیه بگیرد اما به محض
ارجاع به یک مرکز دیگر ،به راحتی مجوز الزم را
کسب میکند.
در همین رابطه ،داریوش گل علی زاده ،معاون
مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط
زیست در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان
گفت :مشکلی که اکنون در خودروهای تولید
داخل وجود دارد این است که متاسفانه این
خودروها چند سال پس از تردد ،از سطح
استانداردهای آالیندگی خارج میشوند ،یعنی
تجهیزات کنترل آالیندگی خودرو مانند کاتالیست
و با کنیستر نصب شده کارایی الزم را از دست
میدهند و انتشار آالیندهها حتی در چهارسال
معاف از معاینه فنی بیش از حدود مجاز
میشود ،این نظارتها باید از سوی مراکز معاینه
فنی صورت گیرد ،اما از آنجایی که خودروهای نو
شماره  4سال معاف از معاینه فنی هستند در
صورت خرابی و یا نیاز به تعویض قطعات مربوط
به آالیندگی ،بدلیل هزینههای نسبتا باال از جانب
مالک خودرو تعویض نمیشوند و یا از اجناس
مرغوب استفاده نمیکنند.
او افزود :بارها شاهد این قضیه بودهایم که
برخی مالکان خودرو پس از گذشت مدت زمان
 4ساله زمانی که به مراکز معاینه فنی مراجعه
میکنند ،در صورت خراب بودن کاتالیست به
جای تعویض آن ،اقدام به اجارهی کاتالیست
میکنند ،متاسفانه موضوع اجاره کاتالیست
جهت اخذ برگه معاینه فنی به صورت علنی تبلیغ
میشود ،این اقدام ناشی از هزینههای باالی
قطعاتی مانند کاتالیزور و  ..و عدم پشتیبانی
گارانتیها است.
همچنین ،در قانون هوای پاک از الزامی بودن
توسعه و حفظ مراتع و حریم سبز شهرها
(ماده  27و  ،)22تکمیل شبکه ملی هشدار
حوادث طبیعی و گرد و غبار (ماده  ،)26مقابله
ت پسماندهای بیمارستانی (ماده ،)20
با انباش 
خواداظهاری واحدهای صنعتی در مورد میزان
تولید آالینده (ماده  )11و  ...سخن به میان
آمده که این الزامات قانونی یا انجام نشده و یا
تکمیل نشدهاند .در همین رابطه ،کیومرث داوودی
معاون فنی دیوان محاسبات کل کشور در یک
مصاحبه تلویزیونی در بهمن  99گفت 57 :درصد
تکالیف دستگاهها در قانون هوای پاک اجرا نشده
است که این میزان اجرا نشدن تکالیف برای اجرا
نشدن قانون هوای پاک ،بسیار زیاد است.
از این رو میتوان نتیجه گرفت که قانون هوای
پاک به علت مشکالت درونی (قانونی) و
بیرونی (تحریمها و تعلل و سستی مقامات
اجرایی داخلی) نتوانست به اهداف خود برسد و
تقریبا در تحقق هیچ کدام از خواستههای خود
موفق نبود.

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس

اداره کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز دارس
استان آذربایجان شرقی

موضوع مناقصه

تکمیل
مدرسه

83/942/201/530

4/197/120/000

1

2000004217000107

تکمیل مدرسه  12کالسه مرزداران ناحیه یک تبریز

7/562/180/000

2

2000004217000108

احداث مدرسه  12کالسه شهید باهنر هادیشهر

151/243/416/617

3

2000004217000110

تکمیل مدرسه  6کالسه حجاب (ستارخان خانه برق)بناب

36/895/632/661

1/844/790/000

4

2000004217000111

احداث مدرسه دو کالسه روستای دینه ور خداآفرین

10/261/741/372

513/090/000

5

2000004117000112

احداث مدرسه  2کالسه روستای خانباغی کلیبر

12/004/099/082

600/210/000

6

2000004217000113

تکمیل مدرسه  3کالسه روستای آوارسین خداآفرین

6/229/543/728

311/480/000

7

2000004217000114

ایجاد سرویس بهداشتی منطقه هشترود و نظرکهریز

6/173/035/945

308/660/000

8

2000004217000115

ایجاد سرویس بهداشتی منطقه مراغه و ملکان

4/716/186/143

335/810/000

9

2000004217000116

تکمیل مدرسه  12کالسه روستای قره چپق بناب

998/867/222/272

4/993/370/000

پاسخ جدول شماره 2185

اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی ب نام متقاضی

شناسه آگهی 1291754 :میم الف1924 :

انجام معاینه فنی توسط خودروها سخن

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

البدل به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین

ازطرف بهرام زارع زادگان

در ماده  6قانون هوای پاک ،قانونگذار از الزام

شماره مناقصه در سامانه
ستاد ایران

به مدت  1سال خانم نسترن جمالی به شماره ملی  6489849992به سمت بازرس علی

تمرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره

گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

905127654100004054030607565573

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
شناسه آگهی 1291078 :

ندارند ،اشاره داشته باشیم.

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع
کار مناقصه ( ریال )

شبا  , IR 190100004054030607565573شناسه واریز

صادر و تسلیم خوااد شد .مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است

که تقریبا هیچ ربطی به تحریم کنندگان خارجی

الکترونیکی دولت (ستادیران) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد.

از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند

مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان

طرح کوتاهی کردهاند .کافی است به چند نمونه

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه زیر را از طریق سامانه الکترونیکی دولت

بازرسان خانم سمیه سامانیان به شماره ملی  2298353883به سمت بازرس اصلی

مالکیت و یا سند معامله ،اعتراض خود را کتبا تسلیم نمایددر صورت انقضا مدت واخواهی و نرسیدن

شده است .در بسیاری از موارد اجرا کنندگان

برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات

 -1بصورت نقدی در وجه شماره حساب 4054030607565573

بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد

سیاسی کشور باعث شکست قانون هوای پاک

( موضوع جزء دو بند الف و ماده چهار قانون برگزاری مناقصات )

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

مفقود گردیده و نزد کسی بیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت

تنها تحریم و به هم خوردن شرایط اقتصادی و

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد امضا کلیه نامه های اداری و عادی با امضا

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه

اجرا کنندگان قانون هوای پاک

با وجود موارد فوق الذکر ،نباید گمان داشت که

نوبت دوم

ثبت  57142به شناسه ملی  14010767961ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که

و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی طراحی تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات صنعتی و

دیگری برای توجه به قانون هوای پاک و محیط

تحریمها علیه ایران اعمال شد .مشخص است

تاسیس شرکت سهامی خاص سهند طیور فارس درتاریخ  1400/11/18به شماره

مورخ  1400/10/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت از آدرس استان

سنگین و همه جانبه بود که تنها هدف وزارت نفت
فروش حداقلی نفت و صادراتش بود و مجال

آمریکا از برجام خارج شد و سختترین

آگهی تاسیس شرکت

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید ساخت

نیافت .تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران چنان

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ایاالت متحده،

ی .عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم

شکست این قانون موثر بوده است .در همین

هدف این ماده هم در سالهای بعد تحقق

یک سال بعد از تصویب این قانون به دستور

ورود برندهای مختلف به داخل ایران ،وضعیت

و اقتضائات اجرایی قانون هوای پاک هم در

تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند" .

یک سند قانونی و واقعی وجود داشت .حدود

نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس
به سازمان حفاظت محیط زیست

ملی مصوب عرضه کند .سازمان مکلف است از

سالی بود که برجام با تمام اعضاءاش به عنوان

امید داشتند که با برداشته شدن تحریمها و

چه دستگاهی باید به موضوع ورود کند.

مشکالتی رنج میبرد .عبدالمجید سودمندی در

سطح اولویتبندی اوتیسم را تغییر داده و

عدم پیشبینی رسیدگی قضایی فوری (خارج

خبرگزاری برنا گفته است :در بررسیها مشاهده

نشان داده که قانون  34مادهای سال  1396از

اورژانس اوتیسم را به وضوح وارد کردیم و

ه .ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بهویژه

و اجتماعی دیوان محاسبات در یک برنامه

خالی از مشکل نیست .بررسیهای حقوقی

نوری ادامه داد :در پروتکلهای تریاژ تلفنی

د .مبهم بودن بعضی مواد (در تعیین مصداق

به جز مشکالت و ابهامات قانونی ،نحوه اجرا

ک تک" اینها توضیح داده شده که
پاک برای "ت 

بررسی شدند که عزیزان دارای بیماری اوتیسم

اقدامهای الزم

داوودی ،معاون فنی و حسابرسی امور عمومی

و مقابله با آن چه تکالیفی دارند؛ در قانون هوای

ارتباط با اورژانس را ندارند .گروه های مختلفی

وضعیتهای اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ

مشکالت بیرونی قانون هوای پاک

مشخص کرده که هر دستگاه در زمینه آلودگی هوا

عنوان مثال افراد کمشنوا امکان برقرار کردن

ج .کاهش سرعت عمل در تشخیص

و عبارات)

تحلیل دقیق مشکالت درون ساختاری

که بخش قابل توجهی از

و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

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

تاریخ صدور

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :تا ساعت  13:30روزشنبه مورخه
1400/12/28می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت 13:30:روزپنجشنبه مورخ 1401/01/18می باشد.
*زمان بازگشائی تضمین فرایند ارجاع کار :ساعت  10صبح روزشنبه 1401/01/20می باشد.
*هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود
تاریخ انتشارنوبت اول -1400/12/21 :تاریخ انتشارنوبت دوم1400/12/22 :

پیام صدقی -مدیرکل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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پیام ایران

| سال شانزدهم | شماره پیاپی | 2251یکشنبه  22اسفند | 1400

| قم |

| خراسان شمالی |

| البرز |

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

هنرمند خراسان شمالی درهفتمین
جشنواره ملی فیروزه حائز رتبه کشوری شد

بازدید رئیس شورای شهرکرج

ازستاد فرماندهی آتشنشانی کرج

"عاطفه حاتمی" بانوی هنرمند خراسان شمالی در هفتمین دوره جشنواره ملی

رئیس شورای شهر کرج از ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و ایستگاههای

افزایش  ۴۲درصدی
درآمدهای کمیته امداد قم
مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه درمان محرومیتزدایی و رفع فقر در قم با

جایزه فیروزه در بخش هدایای فرهنگی حائز رتبه چهارم کشوری شد .برگزیدگان

رویکرد فرهنگی باشد ،گفت :امروز شاهد تولید فقر نوین و پیچیدهایم که برای از بین بردن آن

هفتمین دوره جشنواره ملی فیروزه در چهار بخش نوشتافزار ،اسباببازی،

نراد در نشست نشست خبری با
نیازمند نسخههای جدید فقرزدایی هستیم.محسن مسعودیا 

عروسک و هدایای فرهنگی طی آیین اختتامیه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد

بیان اینکه اعتبار اشتغال مربوط به مددجویان استان در سال  ۹۸حدود  ۷۰۰میلیارد ریال بوده

اسالمی معرفی و تقدیر شدند".عاطفه حاتمی" بانوی هنرمند خراسان شمالی در

است گفت :این رقم در سالجاری به یکهزار و  ۷۰۰میلیارد ریال رسید و در سال آینده این اعتبار

هفتمین جایزه فیروزه در بخش هدایای فرهنگی حائز رتبه چهارم کشوری و کسب

 400میلیارد تومان خواهد بود.او با اشاره به نرخ رشد درآمدهای کمیته امداد استان در سالی

عنوان شایسته تقدیر شد.در بخشی از متن لوح تقدیر این بانوی هنرمند که به

که روزهای پایانی آن را سپری میکنیم اظهار داشت :درآمد حاصل از صدقهها  ۴۱درصد،

امضای "محمدمهدی اسماعیلی" وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده ،آمده است:

طرح اکرام ایتام  ۴۵درصد ،درآمدهای زکات و کفارات نیز  ۲۱۸درصد و مجموع درآمدها هم

فرهنگ ریشهدار و تمدن پربار سرزمین ایران به پایمردی مردمی هنرشناس با

 ۴۲درصد رشد داشته که یک افتخار برای قم است.مدیرکل کمیته امداد استان قم افزود :در

جانهایی پاک ،اندیشههایی تابناک و دوستانی هنرمند در مرتبه بلند و پرشکوه

کمیته امداد قم حدود پنج هزار و  ۸۰۰فرزند تحت پوشش هستند که یکهزار و  ۷۱۷نفر مربوط

مانایی ایستاده است.خرسندیم که با حضور در هفتمین دوره جشنواره ملی فیروزه،

به طرح اکرام ایتام ،و چهار هزار و  ۹۱نفر نیز با طرح محسنین مرتبط هستند.مسعودیان راد

نقشی موثر در ترویج صنایع فرهنگ بنیان و کاالهای فرهنگی سالم برداشتهاید.

با اشاره به اقدام صورت گرفته در جهت یکپارچهسازی موسسههای خیریه استان گفت۳۵ :

گفتنی است؛ آیین اختتامیه هفتمین جایزه ملی فیروزه ( هفدهم اسفندماه) در

موسسه خیریه نرم افزار کمیته امداد را دریافت و اطالعات خود را در آن بارگذاری کردند ،که از

سالن سوره حوزه هنری انقالب اسالمی و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،

این طریق میتوانیم از آنها استعالم بگیریم.

"یاسر احمدوند" معاون فرهنگی وزیر ارشاد ،برگزار شد.

آغاز اجرای طرح کنترل
و نظارت بر عرضه

فرآوردههای نفتی
در منطقه کرمان

عملیاتی  ۱۰۲و  ۱۰۶این سازمان بازدید کرد .جواد چپردار در این دیدار ضمن
بازدید از ماشین آالت و تجهیزات سازمان ،از پیش بینی تدابیری به منظور

کرمان -مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای

رفاه حال کارکنان این مجموعه خبر داد.او با بیان اینکه نیروهای آتشنشان از

نفتی منطقه کرمان از اجرای طرح کنترل و

سرمایههای مدیریت شهری هستند ،رسیدگی به مشکالت و دغدغههای این

نظارت بر عرضه فرآوردههای نفتی در این منطقه

قشر را به منزله ارتقای ایمنی و سالمت جامعه ارزیابی کرد و گفت :احداث

خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی

کلینیک درمانی ویژه نیروهای آتشنشانی از جمله برنامه هایی است که برای

پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ،سید

زحمتکشان و نیروهای جان برکف این سازمان باید به فوریت اندیشیده

باقر نورالدینی گفت :این طرح در راستای نظارت

مناسب به پرسنل آتشنشانی را نیز از جمله اقداماتی عنوان کرد که مقدمات

تکریم ارباب رجوع و آمادگی کامل و رفع نواقص

شود .چیردار هماهنگی با مجموعه بانک شهر به منظور اختصاص تسهیالت

بر عملیات عرضه فرآوردههای نفتی ،طرح

آن انجام شده و با پیگیری رئیس سازمان و مساعدت شورا محقق میشود.

احتمالی جایگاههای عرضه سوخت (بنزین/

وظایف ذاتی مجموعه شهرداری و شهر است ،خاطرنشان کرد :برای تحقق

 ۱۴۰۱از تاریخ  ۱۸اسفند ماه در منطقه کرمان

دستور کار قرار دهیم.

از مجاری عرضه سوخت که در تمام ایام سال

رئیس شورای شهر کرج ،با تاکید بر اینکه تجلیل از مقام آتش نشان جزو

نفتگاز /سیانجی) در ایام تعطیالت نوروز

بخشی از این هدف ،احداث پارک موضوعی و آموزشی آتشنشانی را باید در

اجرا شده است .نورالدینی اظهار داشت :بازدید
انجام میشد در روزهای پایانی سال در جهت

خدمترسانی مطلوبتربه همشهریان ،بهصورت
ویژه پیگیری میشود.

بوشهر

شهردار همدان خبر داد

اجرای گذرتاریخی و فرهنگی "آرامگاه باباطاهرتا آرامگاه بوعلی"
همدان  -سید مسعود حسینی شهردار همدان در

پروژههای نیمه تمام عمرانی ،نماد ناکارآمدی شهر شده

نشست با اصحاب رسانه ،برگزاری نشست اعضای شورای

است ،اظهار کرد :به همین دلیل اولویت نخست مدیریت

بررسی "مسیر گردشگری غرب کشور" در  25اسفندماه

شهری تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای عمران شهری

در تهران اشاره کرد و گفت :پس از این نشست در ۲۵

با بیش از  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی است .به گفته

اسفند ،همدان میزبان اعضای این نشست و  ۱۴دیپلمات

شهردارهمدان تقاطع غیرهمسطح غدیرو شهید همدانی،

خواهد بود.شهردار با اشاره به اینکه پیگیر اجرایی شدن

بازار سینا و پارکینگ طبقاتی محله آقاجانی بیک از جمله

گذر تاریخی و فرهنگی "آرامگاه باباطاهر تا آرامگاه بوعلی"

مهمترین طرحهای ناتمام شهری است که باید هرچه

و همچنین پرونده ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری از

سریعتر تعیین تکلیف شوند .حسینی با بیان اینکه در

هگمتانه تا همدان" هستیم ،افزود :یکی از اولویتهای

بودجه  ۱۴۰۱شهرداری همدان ،هزار و  ۲۲۲میلیارد تومان

شهرداری همدان مبحث گردشگری است و برنامههایی

اعتباربه تکمیل طرحهای عمرانی ناتمام اختصاص یافته

برای این حوزه خواهیم داشت.حسینی از اختصاص ۳۶

است ،افزود :پروژههای شهید همدانی و غدیر در نیمه

درصد از بودجه سال آینده شهرداری همدان به تکمیل

نخست سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسند.

طرحهای عمرانی نیمه تمام که بیش از  ۵۰درصد

شهردار همدان در رابطه با تکمیل عملیات عمرانی

پیشرفت دارند خبر داد .سید مسعود حسینی گفت:

موزه میدان مرکزی شهر همدان نیز بیان کرد :تجهیز

بودجه شهرداری در سال آینده دو هزار و  ۳۰۰میلیارد

این مجموعه و انتقال اشیا به این محل بر عهده

تومان است که باید  ۸۰۰میلیارد تومان معادل  ۳۶درصد

میراث فرهنگی است و به محض مهیا شدن شرایط به

کل آن از محل فروش زمین تامین شود .او با بیان اینکه

بهرهبرداری میرسد.

شهردار همدان از اختصاص
 ۳۶درصد از بودجه سال
آینده شهرداری به تکمیل
طرحهای عمرانی نیمه
تمام که بیش از  ۵۰درصد
پیشرفت دارند خبر داد.

این مقام مسئول بیان کرد :منطقه کرمان یکی
از بزرگترین مناطق  37گانه شرکت ملی پخش

ریزگردها بر باروری نخیالت تاثیر منفی دارند

فرآوردههای نفتی ایران است که با داشتن سه

انبار نفت و  278جایگاه عرضه سوخت وظیفه

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان

در چند روز گذشته به روش مکانیکی گرده افشانی

جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :با توجه به

نخیالت را انجام داده اند در شرایط پایدار جوی در

همزمانی وزش باد شدید همراه با ریزگرد با عملیات

روزهای آینده نسبت به تکرار عملیات گردهافشانی

گردهافشانی نخیالت در روزهای اخیر این وضعیت

اقدام کنند.

تاثیر منفی بر باروری این درختان خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد :گرده افشانی نخلها در استان بوشهر

کبری توکلی روز شنبه در گفتوگو با ایرنا افزود:

به عنوان نخستین مرحله داشت هر سال از اواسط

با توجه به وجود پدیده توفان همراه با ریزگرد طی

اسفندماه آغاز و با توجه به شرایط آب وهوایی هر

روزهای اخیر در استان بوشهر و همزمان شدن با با

منطقه تا اواخر فروردین ماه ادامه دارد.

عملیات گرده افشانی ،باغدارانی که به روش مکانیکی

به گفته توکلی گردهافشانی در استان بوشهر به ۲

( پاشیدن گرده آسیاب شده پایه نر روی خوشههای

روش سنتی یا دستی و مکانیکی ( گرده آسیاب

ماده) گرده افشانی میکنند ،به دلیل تشکیل الیه

شده پایه نر روی خوشههای ماده پاشیده میشود)

عایق از سوی ریزگردها بر سطح کالله باعث ممانعت

انجام میشود.

از دستیابی مناسب گردهها بر سطح کالله میشود.

سطح نخیالت استان بوشهر ۳۴هزار هکتار است که

او ادامه داد :این اثر نامطلوب ریزگردها ،باعث کاهش

۲هزارو  ۷۰۰هکتار از این نخیالت غیر بارور هستند

باروری و در نتیجه کم شدن میوه نشینی و ریزش

و ساالنه به طور متوسط ساالنه  ۱۶۵هزار تن انواع

میوه در نخل را به دنبال دارد.

محصول خارک ،رطب و خرما در استان بوشهر تولید

توکلی تاکید کرد :به همین دلیل همه باغدارانی که

و روانه بازار میشود.

تامین و توزیع فرآوردههای نفتی در استان

کرمان و مناطق همجوار را برعهده دارد.

رئیس دانشگاه
علوم پزشکی استان
سمنان معرفی شد

سمنان -با حکم وزیر بهداشت دکتر کامران

قدس به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان سمنان معرفی شد .دکتر بهرام عین اللهی

مقام عالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در حکمی دکتر کامران قدس را به

عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان سمنان منصوب
کردهاست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

استان سمنان؛ در این حکم آمده است :جناب
آقای دکتر کامران قدس سرپرست محترم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

جدول شماره 2251

افقی
 - 1باده  -دیر نیست ،مقابل دیر  -ترکیب

درمانی استان سمنان ،پیرو ابالغ ۱۰۷۱/۱۰۰
بیمارستان خدمت می كند ،سر پرستار -

پاكی  -رنگارنگ  -تنگی و سختی - 11این

انداز  -مدفن حضرت رسول ،شهر مذهبی

واکسن وبا - 12گریبان لباس  -کج

 - 7آوازه ،نام اوری  -زهر آگین  -تردید،

کوشش  -گوشت آذری ،مترادف آشغال،

حضرت شعیب (ع) - 8ستون بدن ،عضو

کسی؟ - 14برج كج فرانسه  -تنه درخت

خرمای نارس  -روغن مو - 6مردسنگ

ید با عنصری دیگر  -بی تجربه  - 2نژادی

در عربستان  -بند استخوان ،پیوندگاه

 - 3انبار كشتی  -از مصالح ساختمانی،

دو دلی ،از میطالت نماز  -از دختران

اروپایی  -كافی ،كافی است  -فرود آینده
اکسید کلسیم  -گاز مرداب ،از گاز های

شدن  -سخت ،مشكل ،صعب - 13سعی،

در شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه چهل

اسب ترك  -ابریشم خام  -چه وقت؟ ،چه

ابالغ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و

 -راز ،راز و سر ،خالص چیزی ،خالص از هر

شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب

میدهند تا رسوا کنند - 4نشاط ،شادمانی

قرآن  -فرمانده بدن - 9پرنده ای  -صحنه

 -بانگ سگ  -آتش پرست ،پیرو زرتشت

كار - 10مایه حیات ،مایه روشنایی ،مظهر

لنگر گاه ،میوه ترش و شیرین ،طناب و

 ازگلهای زیبا ،گلی است  -وسیله هشداردهنده  -بی نیاز - 5دف وارونه  -در

نمایش ،آفت غالت ،رود اروپایی  -صاحب

مورخ۱۴۰۰/۱۲/15

دبیر

محترمکمیته تأیید صالحیت روسای دانشگاهها

آلی  -همراه لرز ،نشانه بیماری ،باال رفتن
حرارت بدن  -نوعی حلوا ،خبر افشاگرانه،

/۱۹۳۳۱/۱۴۰۰دش

زمان ،این عصر  -تکرار حرف  -کاشف

رونده ،از اعضای بدن  -تنها ،همنشین

تنها  -از حروف مقطعه قرآن ،سوره بیستم

مورخ ۱۴۰۰/۰۸/22و با توجه به نامه شماره

و چهارمین جلسه کمیته مذکور ،به موجب این
خدمات بهداشتی درمانی سمنان منصوب می

چیزی  -گرما - 15تیزی آرنج  -به وارونه

قانونی و شرعی نسبت به انجام محوله اقدام

کنید .امید است در انجام وظایف مربوطه ،موفق

 -جای پا ،رفوزه - 16اولین مخترع تلگراف،

و موید باشید.دکتر قدس که تاکنون به عنوان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

ریسمان  -مخالف  -انکراالصوات  -واحد

فعالیت میکرد چندی پیش جایگزین دکتر

بازی تنیس ،عدد شش عرب - 17کالم

دانایی رئیس پیشین این دانشگاه شده بود.

تنفر ،حرف بیزاری  -گوژ پشت  -كم نور -
رطوبت ،رطوبت ناچیز

عمودی

آگهی مفقودی

 - 1سوره قران  -از سازهای ایرانی -
بلندترین نقطه ،فراز و بلندی  -بدنیا آوردن

 - 2كمیاب  -مخلوقات ،آفریده شدگان،

برگ سبز (شناسنامه)و برگ

و آسیب ،كارتن باز نشده  -خود آرایی -

ترخیص گمرکی خودرو سواری ب

ویتنام قدیم  -گوشه خلوت - 3صدمه

ام و مدل 2005به شماره انتظامی

فرشته حامل وحی خداوند - 4جانب -
فیلمی از محمد درمنش  -زمان  -یارغم ،هر

771ب44ایران63و به شماره

دو - 5سستی  -عضو باال نشین ،راز  -پارچ

موتور39503322و شماره شاسی

سفالی  -مار خطرناك - 6ایالتی در آلمان

 -عید ویتنامی ها  -سودای ناله ،نفس

 WBANA51085CR94222به

بلند ،از دل پر سوز بر آید  -نفس خسته -

حس وارونه - 7پوستین  -واحد تحصیلی،

خراج  -دوستی - 10یسار بدون ته  -پسران

به انجام کار  -به اندازه ،زوبین  -رگزن -

ماهی كنسروی - 16تكیه  -سلیمان بی

مادر ،عدد بهم زدنی - 8فیلمی با بازی

 -11نو ه دختری  -پاکیزه و منزه  -كم شدن

و نمناک  -آغوش ،میوه ،خشكی  -قرعه

گزینش  -شکوه ،اجاق کیک پزی ،نوعی

عتیق - 15یار زنجیر  -فاخته ،مرغی خوش

درد ،کالم درد  -از شاهان فرانسه  -سد

نیمسال تحصیلی  -كم كردن  -ورزش

 -آخرین حرف التین  -پیشوای زرتشتی

پارسا پیروزفر  -تکرار حرف  -از آثار سعید

 -برادر پدر - 12درخت زبان گنجشك  -پر

عربی ،كشور مبارك  -باج ،باج و خراج،

خواندن  -رشته کوه کشورمان - 13عالم

نفیسی - 9از مصالح ساختمانی  -كشوری

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

گویی ،زدني پرچانه ها ،طرف  -هزینه درس

ریختن آب - 14رایگان ،پسر طهماسب  -تر

 خاک سفالگری ،خاک سرخ ،خاک عهدآواز  -سنگ میكای سفید  -هزار كیلو ،بدن،

سروته  -حرف انتخاب ،بله آلمانی ،حرف

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

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

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره
م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۱۰هیات دو 

م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۳۷هیات دو 

ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رئوفی فرزند علی به شماره شناسنامه  ۴۱۵۹صادره از زرند در یک باب مغازه به مساحت

ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسنخانی باب پیدنانی فرزند حسین به شماره شناسنامه  ۳۰۸۰۰۶۹۰۱۳صادره از زرند در یک

 ۲۰۷.۳۶مترمربع از پالک  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است.

باب خانه به مساحت  ۱۴۶.۵۵مترمربع از پالک  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند خیابان مطهری کوچه  ۱۵خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

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

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

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

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

صادر خواهد شد .م/الف۲۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره

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

م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۱۳۸هیات دو 

م موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
 ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۳۲۵۸هیات دو 

زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه پورباقر زرندی فرزند یداله به شماره شناسنامه  ۱۹صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر زیرزمین

زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رحمانی هنجروئی فرزند جواد به شماره شناسنامه  ۶۶صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۰۲.۲۵

و طبقه اول مسکونی به مساحت  ۹۳.۵۰مترمربع از پالک  ۵۸۵۳اصلی واقع در زرند خیابان سردار جنگل نبش کوچه  ۱۰خریداری از مالک رسمی خانم کبری

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  ۱۰فرعی از  ۵۰۶۸اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد کوچه مدافعان حرم  ۶خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا

میرزالی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

عرب محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک

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

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/الف۳۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مفقودی

سند،برگ سبز و کارت خودروی سواری پیکان تیپ 1600I

سفید-روغنی مدل  1383شماره انتظامی  418ص 61
ایران  49به شماره موتور  11283134484و شماره شاسی

 83526808به نام افسانه مشیری مقدم مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف۳۰۲

ساقط می باشد.

خوزستان ،سدی در جنوب كشور

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۱۲/۷:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۲/۲۲ :

مفقود گردیده واز درجه اعتبار

اجاق گاز - 17حضور داشتن  -صدای

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف۳۰۱

نام محمد هادی خیبری خطیری

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

برگ سبز (شناسنامه)خودرو سواری پژو 405GLXI
مدل

88به

شماره

انتظامی277ص33ایران49

به شماره موتور  12488064723و

و

شماره شاسی

 NAAM11CA89K962586به نام روح اله اکبری چهارراه

گشین مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

شماره پیاپی 2251

اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند
جدول :شیوا کرمی

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی
ندا صفاریان
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839
09391999161

0903 333 8494

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت

آییننامه

@payamema

@payamema
اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

یکشنبه  22اسفند 1400

سال شانزدهم

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

شهر :سوگل دانائی

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

اکران بینالمللی فیلم «درخت خاموش» به کارگردانی ،فایسال

سویسال و تهیهکنندگی ،علی نوری اسکویی که از روز  ۲۰اسفند

در سینماهای ترکیه آغاز شده است ،به مدت سه ماه ادامه

خواهد یافت .به گزارش خبرگزاری مهر ،این فیلم که با مشارکت

بنیاد سینمایی فارابی ،بخش سینمایی شبکه  TRTترکیه و
همکاری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ ترکیه در کشور ترکیه

ساخته شده است ،درباره زندگی نویسندهای به نام حیاتی

است که در نگارش داستان جدیدش شدیدا دچار درماندگی

شده و همزمان در زندگی خانوادگی دچار مشکالت فراوانی
گردیده که او را در مرز جدایی از همسرش قرار داده است .اما

کنکاش او در زندگی گذشته پدرش و درخت گردوی خانه پدری
او که راز مهمی را در خود دارد ،مسیر زندگی حیاتی را دگرگون

میکند .مراسم آغاز رسمی اکران این فیلم با حضور حیدر علی

ی اوغلو در موزه
ایلدیز ،نماینده شهرداری استانبول و شهردار ب 

سینمای ترکیه در سینما اطلس استانبول برگزار شد.

| هنرهای تجسمی |
فرانسه چندین اثر هنری که قرار بود در نمایشگاه موزه کرملین
به نمایش گذاشته شوند را پس گرفت .به گزارش ایسنا،
فرانسه  ۱۵اثر هنری که قرار بود در نمایشگاه ماه آینده موزه
کرملین واقع در مسکو به نمایش گذاشته شوند را پس گرفت.
پیش از این بریتانیا ،اسپانیا و اتریش نیز آثار امانتی خود
را پس گرفته بودند .در بحبوحه پسرفت روابط بین روسیه
و جامعه جهانی فرهنگی ،موزه کرملین اعالم کرد ،برگزاری
نمایشگاه «دوئل» را به زمان دیگری موکول میکند .فرانسه
با  ۱۵اثر هنری بیشترین سهم را در این نمایشگاه داشت.
قرار بود این آثار از برخی از معتبرترین موسسات فرهنگی
فرانسه همچون «موزه لوور» و «کتابخانه ملی فرانسه» به
این نمایشگاه امانت داده شوند .نمایشگاه موزه کرملین برای

بافت تاریخی شهر گرگان ،نخستین بافت تاریخی ثبت آثار ملی در کشور  -عکس از فائزه کابلی /باشگاه خبرنگاران جوان

| کاروانسرای گمرک شیراز |

| دو قرن سکوت |

کاروانسرای گمرک شیراز از آثار تاریخی شیراز

| عبدالحسین زرینکوب |

است که در محله درب شاهزاده و در نیمه
شمالی شرق بازار وکیل قرار گرفته است .این

مطالع ه تاریخ و سرگذشت کشورها و

کاروانسرا از بناهای کریمخان زند است .اینجا

مردمان در دورههای مختلف همیشه

زمانی یکی از شلوغترین و پر رفتوآمدترین

توصیه شده و بسیار روی شناخت انسان
از جامعه ،فرهنگ و شرایطی که باعث

بخش شهر محسوب میشد ،چرا که تمامی

شده تا هنجارها ،ناهنجاریها و بهطور کلی

کاالهای وارد شده به شهر به این مکان

جامعه کنونی شکل بگیرد تأثیرگذار است.

آمده و از اینجا در بازار پخش میشد .اما

یکی از کتابهای ارزشمند درباره اوضاع

در حال حاضر از آن شلوغی و ازدحام دیگر

تاریخی ایران کتاب «دو قرن سکوت» اثر

خبری نیست و این کاروانسرا به محلی برای

عبدالحسین زرینکوب است« .دو قرن
سکوت» کتابی است که عبدالحسین زرین

کسبوکار روزمره تبدیل شده است .با کمی

کوب ،درباره آنچه در دویست سال نخست

تاریخی به سادگی گذشتهاند و به اندازهی

است به قلم تحریر درآورده است .این کتاب

تصمیم گفت تا به این دورهی تاریخی

ایران در این بازه زمانی تا ظهور دولت

مهمی در صدر اسالم از جمله سلمان فارسی

از ورود اسالم است .هرچند که نویسنده برای

درمورد سلمان فارسی میگوید که او انسانی

پس از حمله و تسلط اعراب به ایران گذشته

شرح تاریخی وقایع سیاسی و اجتماعی
طاهریان ،اولین حکومت مستقل ایران بعد
این که مخاطب با فضای کتاب آشنا شود

در مقدم ه اولین نسخهی کتاب گفته است:

کافی به آن نپرداختهاند ،به همین دلیل
بپردازد .در این کتاب به شخصیتهای
نیز پرداخته شده است .نویسنده در کتابش
هوشمند و حقجو بود .بعدها که از طرف

عُ مَ ر بن خطاب ،حاکم مدائن شد ،با این

«من در این یادداشتها ،که جرات نمیکنم

که ثروت داشت« ،اما نان جوین میخورد

از تاریخ گذشته را از روزنه وجدان و عواطف

میگریست که از عقبه آخرت جز سبکباران

رنگارنگ اسناد و منابع موجود تصویر

چگونه خواهم گذشت؟» مطالبی که در

تاریخی ایراداتی به این کتاب وارد شد که

ابتدا یادداشتهایی بود که عبدالحسین

آن را تاریخ بخوانم جز آنکه صحنهای چند

خویش ،و از پشت شیشههای تاریک یا

کنم کاری نکردهام…» .کما این که از نظر
در چاپهای بعدی نویسنده برای بهتر شدن

متن آنها را تصحیح کرده است .زرینکوب

معتقد بود که تاریخنویسان از این برههی

و جامه ساده می پوشید .در مرض موت
نگذرند و من با این همه اسباب دنیوی

زرینکوب

برای

نشریه

مینوشت و به صورت پاورقی در این نشریه
به چاپ میرسید.

آبشار سالوک (به آبشار جم نیز شناخته

حسینی خودنمایی میکند .در این منطقه

جغرافیایی

باید وارد جاده خاکی شد و بعد از گذر از

 E5710 N3715در استان خراسان

روستای حصار حسینی و در فاصله کمی به

میشود)

یکی از حجرهها از درهای قدیمی است که

نورگیری به کار رفته است .این کاروانسرا دارای

به صورت مشبک چوبی (قابهای کام و

ازاره سنگی تراشیده شده است .حوض سرخ

زبانه) ساخته شده و دارای سه درک (لنگه)

رنگی نیز در وسط حیاط وجود دارد که لبه و

ارسی است .سایهبانهای جلوی حجرهها از

پاشویه آن از سنگهای حجاری است .سمت

جنس ایرانیت است .در این کاروانسرا چهار

چپ ورودی این کاروانسرا به کال انبار گشوده

راه ارتباطی در چهار گوشه بنا به طبقه دوم

میشود .در داخل صحن کاروانسرا و نزدیک

دیده میشود که در هر یک دو رشته پلکان

به ضلع غربی ،مسجدی احداث شده که تاریخ

وجود دارد .حجرههای طبقه دوم در هر ضلع

ساخت آن مربوط به سال ۱۳۱۹هجری قمری

به وسیله یک در چوبی کوچک به دو قسمت

است .این مسجد «حسین بن علی» نام دارد.

تقسیم شدهاند .در جلو حجرههای این طبقه،

این کاروانسرا هم اینک مرکز عمده فروشی

ایوانهای کوچکی بنا شده است .در باالی در

محصوالت نساجی است/.سیری در ایران

شمالی واقع است.

روستای زیبای رختیان که در دامنه ساولک

این آبشار در دامنه قله سالوک در ارتفاع

قرار دارد رسید .از این منطقه پیاده مسیر را

 2400متری از سطح دریا قرار گرفته و در

به سمت جنوب و ارتفاع آغاز کنید .فاصله

فصل زمستان یخ میزند .یخ زدن آبشار در

روستا تا پناهگاه دارای شیب به نسبت

فصول سرد مناظر بدیعی را به وجود میآورد

مناسبی است لذا گامها کمی آهسته و

که مورد استفاده یخنوردی کوهنوردان نیز

زمان صعود کمی طوالنی میشود / .کویرها

قرار میگیرد .آبشار سالوک در پارک ملی

و بیابانهای ایران

حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست
فاصله حدود  ۶کیلومتری جاده بجنورد به

گر برتریت دهد فروتن شو
ور ایمنیت دهد مشو ایمن
کشته است هماره خنجر گیتی
نه دوست شناختست نه دشمن
امروز گذشت و بگذرد فردا
دی رفته و رفتنی بود بهمن
بی نیش ،عسل که خورد ازین کندو
بی خار ،که چید گل ازین گلشن

پیادهروی از کاروانسرای احمدی در بازار
وکیل به این مکان خواهید رسید .ورودی

این بیهنر آسیای گردنده

این کاروانسرا دارای یک کانه پوش است

ساییده هزارها سر و گردن

که مقرنسهای گچی دارد و دری قدیمی

ایام بود چو شبروی چابک

نیز دارد .راهرویی کوچک و یک جفت حجره

یا همچو یکی سیاهدل رهزن

موجود در آن ،حیاط کاروانسرا را به در ورودی
پیوند میدهد .سقف راهرو گنبدی با خیز

ما را ببرند بی گمان روزی

کم است که به وسیله کاربندی (پاباریکها)

زین کهنه سرای بی در و روزن

به روی جرز قرار گرفته است .این کاروانسرا

روغن بچراغ جان ز علم افزای

دارای دو طبقه است و در هر طبقه حجرههایی

کم نور بود چراغ کم روغن

وجود دارد که سطح آنها اندکی از سطح
زمین باالتر است .این حجرهها در چهار

از گندم و کاه خویش آگه باش

ضلع کاروانسرا قرار گرفتهاند .حجرههای

تو خرمنی و سپهر پرویزن
خواهی که نه تلخ با شدت حاصل
در مزرعه تخم تلخ مپراکن
امیر معزی

نهنگ قاتل کوتوله
جثه این پستاندار متوسط بوده و جلوی سر

است .تعداد دندانها  8تا  12عدد در هر

گرد است .شباهت زیادی به نهنگ قاتل و

طرف آرواره باال و  10تا  13عدد در هر طرف

نهنگ سیاه دارد ولی از آن بسیار کوچکتر

آرواره پایین بوده و میانگین وزنی آنها

است .رنگ پشت سیاه یا خاکستری تیره،

 56تا  110کیلوگرم است(.در نهنگ قاتل

رنگ پهلوها روشنتر است .رنگ زیر چانه

طول بدن به  9متر و وزن به  5600کیلوگرم

بهطور معمول سفید است و ناحیهی سفیدی

میرسد) .این جانور در آبهای گرم و

نیز اغلب در اطراف لبها و روی شکم

معتدل اقیانوسهای اطلس ،هند و آرام و

وجود دارد .بالهی پشتی بلند و داسمانند

دریاهای مجاور آنها دیده شده است .از

و باله سینهای مانند دلفین سیاه خمیده

عادات و رفتار این دلفین اطالعات زیادی

نیست .طول سر و تنه این جانور  87تا

در دست نیست .در اسارت بسیار پرخاشگر

 207سانتیمتر است .طول باله سینهای

است .از اسکوئید ،ماهی و دلفینهای دیگر

 40تا  50سانتیمتر ،بالهی پشتی  20تا 30

بهویژه بچههای آنها تغذیه میکند/.کویرها

سانتیمتر و پهنای دم  50تا  66سانتیمتر

و بیابانهای ایران

کارزار
درخواست حمایت ازحیوانات
و مجازات ضاربین آنها

کارزاری با نام درخواست حمایت از حیوانات و مجازات
ضاربین آنها در وبسایت کارزار در جریان است
که

با

هشتگ

#تصویب_قانون_حمایت_از_حیوانات

پیگیری میشود .در بخشی از متن این کارزار خطاب
به رئیسجمهوری اسالمی ایران ،رئیس مجلس شورای
اسالمی و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست آمده
است« :همانگونه که خداوند بزرگ و مهربان به رافت و
مهربانی با حیوانات تاکید کرده است ،از شما بزرگواران
درخواست میشود قوانین حمایت از حیوانات و تعیین

سالوک قرار گرفته و یکی از مناطق تحت
است .برای دسترسی به این آبشار در

آن به که نگردیش به پیرامن

«مهرگان»

آبشار جم (سالوک) ،اسفراین
در

طبقه اول دارای درهای بزرگی است .د ِر

این حجرهها روزنههای مشبکی برای سهولت

دزد تو شد این زمانه ریمن

کتاب دو قرن سکوت آورده شده است در

آبخوان

موقعیت

برگزاری از سوم مارس تا  ۱۶ژوئن برنامهریزی شده بود.

اشد مجازات برای ضاربین حیوانات ،تصویب شود .تقاضا
میشود فراهم آوردن غذا در مسیرهای تردد آنها ،ساخت

| آلودگی حرارتی (بخش | )۹

مکانهایی برای حفاظت آنان در مقابل سرما و گرما،

اسفراین (حدود  ۱۰۰۰متر مانده به منطقه

به دو روش میتوان از آلودگی حرارتی آب

با استفاده از برجهای خنککننده در هوا

تفریحی بش قارداش) در سمت چپ جاده

جلوگیری کرد )۱ .در برخی صنایع ،پیش از

رها کرد )۲ .از پساب گرم صنایع میتوان

وارد مسیر انحرافی میشوید .بعد از گذر از

آن که آب خنککننده دستگاهها به منابع

برای پرورش آبزیانی که ارزش تجاری

روستای زیبای ارک به گردنهای به نام بیو

آب وارد شود و تا زمانی که درجه آب به

دارند مانند ماهی کپور که نیازمند آب گرم

رسیده که پس از طی آن جاده در امتداد

میزان طبیعی خنک شود ،میتوان آن را در

است یا برای گرم کردن مکانهای مسکونی

ارتفاعات زیبای آالداغ به پیش میرود و

آبگیرهای مصنوعی نگه داشت .همچنین،

و صنعتی و پرورش محصوالت گرمسیری

بعد از چند صباحی تابلوی روستای حصار

میتوان گرمای آب خنک کننده دستگاهها را

استفاده کرد /.دانشنامه محیط زیست

آموزش مراقبت از حیوانات در مدارس ،تزریق واکسنهای
الزم برای جلوگیری از بیماریهای شایع ،عقیمسازی و...
را در این قوانین بگنجانید».
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر
«حمایت از حیوانات» شوند.
این کارزار از  ۳۰بهمن  ١٤٠٠آغاز شده و تا  ٣٠فروردين
١٤٠١ادامه دارد .همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی
بوده و از سوی بیش از ۴هزار و  ۵۰۶نفر امضا شده است.

