
رهبر انقالب در دیدار هیات دولت:

 انقالبی بودن حتما باید 
با عقالنیت همراه باشد

رهبر انقالب در دیدار با اعضای هیات دولت حرکت بر ریل انقالب و ایجاد تحرک 
انقالبی در همه بخش های »مدیریت اقتصادی، سازندگی، خدمت رسانی، سیاست 
خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش ها« را ضروری خواندند و در عین حال 
تأکید کردند: انقالبی بودن حتمًا باید با عقالنیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه 

باشد و این شیوه جمهوری اسالمی از آغاز بوده است.

پس از عبور از زمستانی سخت، باز هم 
زمزمه های بروز خاموشی های زمستانه 

در سال جاری مطرح است:

 تداوم خاموشی ها
 از زمستان تا زمستان

و  مردم  بر  التهابی  پر  روزهای  گذشته،  زمستان 
متولیان حوزه انرژی گذشت. کمبود گاز، نبود سوخت 
نیروگاهی و خالی بودن سدها و نبود توان تولید برق 
در نیروگاه های برق آبی دست به دست هم دادند تا 
مردم هم در شهرهای بزرگ با هوای بسیار آلوده که 

ناشی از مازوت سوزی نیروگاه ها بود.

یک مقام مسئول در اداره کل محیط 
زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

 آیین نامه مقابله با
آلودگی صوتی فراموش شد

تهران  در  صوتی  آلودگی  برخط  پایش   | ما  |پیام 
وضعیت 12 نقطه را خطرناک توصیف کرده است. 
مناطق بعثت، بزرگراه افسریه، آذری، شهید گمنام، 
و  هوایی  نیروی  صفوی،  نواب  خراسان،  میدان 
وضعیت  هستند که  مناطقی  جمله  از  شیخ صفی 
آلودگی صوتی  آن ها خطرناک عنوان شده و با رنگ 

قرمز نیز نشانه گذاری شده است. 

عملیات ساختمان سازی در فضای 
دستکند روستای شمام رودبار، به کشف 

گودال ذخیره سازی غالت انجامید

شواهدی از اقتصاد 
آسیایی در گیالن

|پیام ما| بیشتر از نیم قرن پیش، باستان شناسان در 
روستای شمام رودبار گورستانی عظیم متعلق به دوران 
محوطه  این  اهمیت  وجود  با  اشکانی کشف کردند. 
تاریخی در گیالن اما، پژوهش در این عرصه فراموش 
شد تا تابستان سال 83. اوایل تابستان امسال، یعنی 
52 سال بعد از اولین کاوش ها در شمام و بی توجهی به 
یافته های مهم تاریخی، در یک عملیات خاکبرداری 

برای ساخت   ... 850 هز ار دالر نذرآب
مدیرکل عملیات و برنامه های بشردوستانه جمعیت هالل احمر : استان های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از  این کمک بهره مند می شوند

فدراسیون صلیب سرخ جهانی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی به ایران کمک مالی کرد

  در روزهای آتش سوزی زاگرس، بازرسی اداره منابع طبیعی 
 کهگیلویه و بویراحمد، قرارداد نیروهای دیده بان را لغو کرد

 حفاظت از جنگل حفاظت از جنگل
منهای منهای 100100 نیروی دیده بان نیروی دیده بان
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دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت اول

شماره 1400/6/4/3/ م

آگهی مناقصـه 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد امور مشترکین شامل قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات جاری و معوقه، 
کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی و تغییر امالک و اپراطوری شهر رفسنجان و انار و شهرها و روستاهای تابعه را از محل 
اعتبارات داخلی با برآورد تقریبی 33.507.525.571 ریال و حداقل 2 پیشنهاد قیمت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای مجوز از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه از 
تاریخ 1400/06/8 لغایت 1400/06/11 به آدرس رفسنجان بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند.

 مبلغ شرکت در مناقصه
1-مبلغ شرکت در مناقصه 1.676.000.000  ریال  می باشد.

فاضالب  و  آب  دبیرخانه شرکت  مورخه 1400/06/22  دوشنبه  روز   14 تا ساعت  قیمت  پیشنهاد  پاکات  تحویل  و محل  2-تاریخ 
می باشد.  رفسنجان 

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف ، ب و ج ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/06/23 می باشد.
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
6-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسازی و بهسازی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را  فاز  دو  در  بوعلی  خیابان  جداول 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ،کلیه  نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir  : به آدرس 
در  نام  ثبت  قبلی، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

سازند.  مناقصه محقق  در 
- برآورد اجرای کار مبلغ 33/207/007/255 ریال بر اساس فهرست 

بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1400 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد. 

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/660/350/362 در وجه شهرداری 
بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در استاد مندرج است.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/01می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت17:00 مورخ 

1400/06/10
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت10:00 مورخ 1400/06/22
- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه :آدرس بم - بلوار شهید رجایی - سایت اداری 

شهرداری بم امور قراردادها - تلفن:034-44345214 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737- 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت دوم(

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب سند رهنی شماره 9495 مورخ 1391.08.17دفترخانه اسناد رسمی شماره209شهر جیرفت موضوع پرونده اجرای کالسه 9700165 له : بانک کشاورزی شعبه بعثت جيرفت  عليه شرکت تعاونی تولید 
محصوالت کشاورزی مهرشماره 11 جيرفت به شماره شناسه ملی 14000246183 بعنوان وام گیرنده و خانم کنیز کریمی مسکونی فرزند ابراهيم به شماره ملی3030744469 بعنوان راهن تشکیل نظر به اینکه 
مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1386 و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد 
و امالک کشور بنا به  درخواست بستانکار از مورد وثيقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعيت ارزیابی بستانکار نقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثيقه ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان شماره پالک 375 فرعی از 705 اصلی مفروز  از 168فرعی واقع در جیرفت خیابان والیت را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره 45704 صفحه  385 دفتر جلد 245 محلی 
بنام خانم کنیز کریمی مسکوني ثبت وسند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد شماال "به طول 30متر به پالک 378 فرعی از705 اصلی شرقا 
به طول 14 متربه پالک 376 فرعی از705 اصلی جنوبا "به طول 30 متر به پالک 374 فرعی از 705 اصلی غربا "به طول 14متر به کوچه که برابر نظریه شماره 187.99.182 مورخ 1399.12.17 هیات کارشناسان 
رسمی دادگستری: الف- مشخصات فیزیکی ملک بصورت شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت 420متر مربع به شماره پالک 375 فرعی از705 اصلی بخش 45کرمان و 
دارای امتیازاب،برق وقابل بهره برداری میباشد و دارای مجوز ساخت شماره 10363مورخ 1366.11.29  و پایان کار شماره 6994مورخ 1391.07.12به مساحت 155 متر مربع ب - عرصه به مساحت 420 متر 
مربع به ارزش12.600.000.000 ریال اعیانی به مساحت 155 متر مربع به ارزش 1.550.000.000 ریال حصار کشی و امتیاز آب و برق به ارزش150.000.000 ریال ارزیابی ششدانگ ملک موصوف با کلیه امتیازات و 
اشتراکات و امکان فروش جمعا )14.300.000.000( ریال میباشد. که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت 9 الی 12 صبح روز سه شنبه مورخه 1400.6.23 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت 
اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا 

تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت

آگهي مناقصه عمومي  
 شماره1400/28/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " اجرای عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ساختمانها و 
محوطه های" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 
حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از 
بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/6/16 در محــل 
دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه 
روز چهارشنبه مورخ 1400/6/10 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

کمیسیون معامالت پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

نوبت اول

صفحه 3

 فراخوان مناقصه عمومی
انجام اقدامات حفاظت فیزیکی و مراقبتی )نگهبانی و 
انتظامات( ساختمانهای اداری شرکت و شهرک فناوری 
و تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان 

رضوی - شناسه آگهی 1181891
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مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
معظم رهبری، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح شنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
دولت جدید، با تاکید بر لزوم استفاده کامل 
دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به 
»انقالبی،  بازسازی  بر  دولت  تمرکز  مردم، 
عرصه های  همه  در  خردمندانه«  و  عقالنی 
با  و  خواندند  ضروری  را  کشور  مدیریتی 
اشاره به اولویت مسائل اقتصادی، نکات و 
توصیه های مهمی را درباره »مردمی بودن«، 
»احیای  »فسادستیزی«،  »عدالت ورزی« ، 
امید و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار و 
اشراف دولت« بیان کردند. ایشان همچنین 
آمریکا را در صحنه دیپلماسی، گرگی درنده 
و وحشی خواندند و با اشاره به اوضاع به 
شدت متأثرکننده افغانستان گفتند: جمهوری 
اسالمی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم 
ما  روابط  و  است  افغانستان  مسلمان  و 
ایران  با  آنها  رفتار  و  روابط  به  دولت ها،  با 
بستگی دارد. حضرت آیت هللا خامنه ای در 
به  را  دولت  اعضای  همه  سخنانشان  آغاز 
قدردانی عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند 
و با تشکر از اقدام سریع و به موقع مجلس 
پیشنهادی  وزیران  صالحیت  بررسی  در 
ابراز امیدواری کردند تشکیل دولت جدید، 
باشد. و کشور  ملت  برای  مبارکی  سرآغاز 
رجایی  شهیدان  یاد  با گرامیداشت  ایشان 
و باهنر گفتند: مدت خدمت آن دو بزرگوار 
کم بود اما در همین مدت نشان دادند که با 
اخالص و قصد خدمت به میدان آمده اند و از 
روش های مردمی و مجاهدت آمیز استفاده 
می کنند که این برای همه مسئوالن درس 
را  شرایط کشور  انقالب  رهبر  است.  بزرگی 
دشوار خواندند اما تاکید کردند: اگر تالش 
را  و خستگی ناپذیر  مجاهدانه  شبانه روزی، 
همراه توکل و توسل به پروردگار سرمایه خود 
قرار دهید، قطعًا بر مشکالت فائق خواهید 
آمد. رهبر انقالب افزودند: همان گونه که به 
همه مسئوالن گذشته گفته ام فرصت چهار 
سال خدمت به سرعت تمام می شود و نباید 
گذاشت حتی یک ساعت از این فرصت که 
متعلق به مردم و اسالم است، هدر برود. 
نباید  البته ضمن پرکاری و پشتکار مدام، 
حرکت  شود.ایشان،  بی توجهی  خانواده  به 
در  انقالبی  تحرک  ایجاد  و  انقالب  ریل  بر 
اقتصادی،  »مدیریت  بخش های  همه 
سازندگی، خدمت رسانی، سیاست خارجی، 
را  بخش ها«  دیگر  و  آموزش  فرهنگ، 
تأکید  حال  عین  در  و  خواندند  ضروری 
کردند: انقالبی بودن حتمًا باید با عقالنیت و 
اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این 
شیوه جمهوری اسالمی از آغاز بوده است.
رهبر انقالب در تبیین نخستین توصیه مهم 
مختلف  جلوه های  به  دولتمردان،  به  خود 
»مردمی بودن« اشاره کردند و افزودند: رفتن 
به میان مردم و گفت وگوی بی واسطه با آنها 
از ابعاد بسیار خوب مردمی بودن است که 
آقای رئیسی دیروز با سفر به خوزستان آن 

را نشان داد.

 باید مشکالت و راه حل ها را با مردم 
در میان گذاشت

حضرت آیت هللا خامنه ای اتخاذ سبک زندگی 
مردمی، رفتار بی تکلف، دوری از اشرافی گری 
دیگر  از  را  مردم  به  باال  از  نگاه  از  پرهیز  و 
جلوه های مردمی بودن برشمردند و گفتند: 
باید مشکالت و راه حل ها را با مردم در میان 
بیان حرف های  از  پرهیز  و ضمن  گذاشت 
غیر واقعی و ناامید کردن مردم، از آنها کمک 

فکری و عملی خواست.»عذرخواهی سریع از 
مردم در مواقع بروز اشتباه« و بیان گزارش 
صادقانه و بدون مبالغه از فعالیت ها به مردم ، 
از دیگر روش هایی بود که رهبر انقالب در بیان 
جلوه های مختلف مردمی بودن به آن اشاره 
کردند. ایشان با توصیه به رئیس جمهور و 
فرمان  دقیق  مطالعه  برای  دولت  اعضای 
بسیار مهم امیرمؤمنان به مالک اشتر افزودند: 
بیان  ابعاد مختلف  در این فرمان تاریخی، 
شده چرا که براساس اسالم، رابطه حاکمیت 
با مردم باید برادرانه و دوستانه باشد.حضرت 
تبیین »عدالت ورزی«  در  آیت هللا خامنه ای 
به  خود  اساسی  توصیه  دومین  عنوان  به 
مبنای  و  الهی  ادیان  اساس  دولتمردان، 
و  خواندند  عدل  اقامه  را  حکومت  تشکیل 
افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی 
تالش کنیم. ایشان تاکید کردند: هر مصوبه، 
الیحه و تصمیم دولت باید »پیوست عدالت« 
این  مراقبت شود که  و کاماًل  باشد  داشته 
دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم 
و به عدالت ضربه نزند. رهبر انقالب برخی 
عدالت  نافی  را  مدیریتی  رایج  روش های 
دانستند و افزودند: در توزیع یارانه ها و هر 
عمل کرد که  به گونه ای  باید  دیگر  مسئله 
فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم 
شود و هر چه ممکن است امکانات عادالنه 
توزیع شود. »فسادستیزی و مقابله دقیق و 
جدی با فساد« توصیه مهم دیگر رهبر انقالب 

به رئیس جمهور و دولت جدید بود.

 فسادستیزی مکمل عدالت ورزی 
است

مکمل  فسادستیزی  گفتند:  ایشان 
آن  مظاهر  و  فساد  زیرا  است  عدالت ورزی 
از جمله ویژه خواری، برخورداری های بیجا 
و عزیزشدگان بی جهت، جزو بالهای مهم 
ضد عدالت هستند.حضرت آیت هللا خامنه ای 
با اشاره به مقابله آقای رئیسی با فساد در 
این  گفتند:  قضا  دستگاه  ریاست  منصب 
کار خوب، امید مردم و محبوبیت ایشان را 
افزایش داد اما باید توجه داشت که جای 
قوه  فسادستیزی  و  فساد  با  مقابله  اصلی 
مجریه است تا زمینه های فساد از بین برود 
و اگر با وجود این مراقبت ها، مواردی اتفاق 
افتاد آن گاه دستگاه قضا حتمًا باید ورود و 
برخورد کند.ایشان دولت را به حل موضوع 
همه  در  عمومی  و  منافع شخصی  تعارض 
جمله  از  افزودند:  و  فراخواندند  دستگاه ها 
مظاهر فساد، تخلفات در اجرای سیاست های 
آن  صحیح  اجرای  که  است   ۴۴ اصل 
می توانست اقتصاد کشور را حقیقتًا شکوفا 
کند اما متأسفانه به طور صحیح اجرا نشد 
آمد. وجود  به  آن  اجرای  در  فسادهایی  و 
رهبر انقالب سامانه های نظارتی و خدماتی 
را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی 
دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه ها 
و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: مکرر 
توصیه کرده ایم که این سامانه ها را تهیه و به 
هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است.
توصیه بعدی رهبر انقالب، موضوع بسیار مهم 

»احیای اعتماد و امید مردم« بود.

 اعتماد مردم بزرگترین سرمایه 
دولت است

حضرت آیت هللا خامنه ای گفتند: اعتماد مردم 
بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه 
تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، 
»یکی شدن حرف و عمل مسئوالن« است.
ایشان افزودند: باید در وعده ها و صحبت ها 
داده شد،  اگر وعده ای  و  بود  بسیار مراقب 

و  وعده  دادن  زیرا  شود  عمل  آن  به  حتمًا 
عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم 
می شود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به قولها 
در  رئیس جمهور  گذشته  روز  دستورهای  و 
سفر به اهواز، خاطرنشان کردند: باید دقت 

شود که این قول ها حتمًا محقق شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای تاکید کردند: اگر 
وعده  ای دادید و به واسطه برخی مشکالت، 
امکان تحقق آن میسر نشد این موضوع را 
به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی 
کنید تا اعتماد مردم خدشه دار نشود. ایشان 
با اشاره به کثرت قانون و طرح و برنامه گفتند: 
یکی از مشکالت کشور، نبود پیگیری جدی 
است، بنابراین برای وعده ها، روز شمار تعیین 

شود تا پیگیری و در موعد محقق شوند.

انسجام دولت یعنی از درون دولت 
حرف های مختلف بیرون نیاید

اشراف  و  اقتدار  »انسجام،  انقالب،  رهبر 
دولت« را از دیگر مسائل مهم برشمردند و 
افزودند: انسجام دولت یعنی از درون دولت 
حرف های مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز 
همه دستگاه ها با انسجام اقدام کنند، زیرا 
هرگونه نبود انسجام و اقتدار در دولت حالت 
القاء می کند و  رها شدگی امور را در مردم 
مانع پیشرفت برنامه ها و سیاست های دولت 
می شود.حضرت آیت هللا خامنه ای، اشراف را 
به معنای اطالع دقیق از بخش های مختلف 
دولت دانستند و با اشاره به برنامه های آقای 
مجریه  قوه  در  تحول  ایجاد  برای  رئیسی 
خاطرنشان کردند: الزمه تحول و حرکت به 
شفافیت،  قانون گرایی،  پیشرفت،  سمت 
انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و 
جدیت در انجام تصمیم ها و مصوبات است.
ایشان »جوان سازی دولت« را یکی دیگر 
افزودند:  و  برشمردند  تحول  الزامات  از 
میانی  بخش های  و  بدنه  در  جوان گرایی 
دولت موجب خواهد شد احساس انسداد 
ذخیره  همچنین  و  برود  بین  از  کشور  در 
مجرب  و  ارشد  مدیران  برای  ارزشمندی 
یکی  انقالب  خواهد کرد.رهبر  فراهم  آینده 
را »استفاده  از نکات مهم در مقوله تحول 
و  دانستند  عقالنیت«  و  جمعی  خرد  از 
دیدگاههای  از  باید  تحول  باب  در  گفتند: 
نخبگان خارج از دولت بدون در نظر گرفتن 
بحث های سیاسی و جناحی استفاده شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید کردند: این 
عملیاتی  برنامه  به  تبدیل  باید  توصیه ها 
شود تا تحول امکان پذیر شود وگرنه صرف 
کردن  یادداشت  به  اکتفاء  و  نصیحت 
بیان  به  انقالب سپس  ندارد.رهبر  فایده ای 
سرفصل اولویت های کاری کشور پرداختند و 
گفتند: مهمترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد 
و بعد از آن، فرهنگ و رسانه و علم است. 
البته یک موضوع فوری هم وجود دارد که 
عبارت است از کرونا و سالمت مردم.ایشان 
در دولت  به تالش های خوبی که  اشاره  با 
گذشته در موضوع سالمت از جمله واکسن 
و واردات آن انجام شد، موضوعات مربوط 
به درمان، پیشگیری، مراقبت و غربالگری 
مهم  بسیار  را  عمومی  واکسیناسیون  و 
برشمردند و گفتند: یکی از موارد ضروری، 
قرنطینه هوشمند و مراقبت جدی در بخش 
مربوط به مرزها و جلوگیری از ورود گونه های 
جدید بیماری است. رهبر انقالب اسالمی به 
وظایف مردم برای مقابله با بیماری کرونا نیز 
اشاره و خاطرنشان کردند: مردم باید چهار 
»رعایت  زدن«،  »ماسک  یعنی  مسئولیت 
فاصله«، »اهمیت به تهویه و گردش هوا« و 

»شستشوی دست ها با صابون« را قبول کنند 
و قطعًا رعایت این موارد در کاهش تلفات 
بود.حضرت  خواهد  مؤثر  کنونی  سنگین 
آیت هللا خامنه ای درخصوص موضوع اقتصاد 
به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور، 
»تورم باال، کسری بودجه، مسائل معیشتی 
مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت 
خرید مردم، مسائل فضای کسب و کار و 
نظام بانکی« را از مشکالت مهم اقتصادی 
برشمردند و افزودند: باید برای حل هر یک 
از این مشکالت برنامه ریزی شود و در مرحله 
هماهنگ  دولت  اقتصادی  مسئوالن  بعد، 
عمل کنند که این هماهنگی یکی از مصادیق 
اینکه  ایشان گفتند:  است.  دولت  انسجام 
را مسئول  اول  معاون  رئیس جمهور،  آقای 
هماهنگی بخش اقتصادی دولت کرده اند، کار 
بسیار مهمی است و امید می رود به خوبی 
محقق شود اما اگر اختالف نظری هم پیش 
آمد نباید آن را به میان مردم کشاند زیرا تأثیر 
خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی توجه به پیشران های 
اقتصادی و به حرکت درآوردن آنها همچون 
بخش مسکن، صنایع فوالد، خودروسازی 
و بخش های انرژی و پتروشیمی را بسیار 
هماهنگی  لزوم  بر  و  خواندند  ضروری 
تأکید کردند.حضرت  بخشها  این  متولیان 
آیت هللا خامنه ای در خصوص کنترل نظام 
بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی 
اشاره کردند و گفتند: صاحب نظران اقتصادی 
معتقدند خلق پول باید در نسبت با تولید 
انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت، 
جلوی خلق پول گرفته شود که اگر در این 
زمینه درست اقدام شود، نتیجه آن جلوگیری 
تقویت  و  اشتغال  و  تولید  رونق  تورم،  از 
قدرت پول ملی خواهد بود.ایشان در زمینه 
اقتصاد با تأکید بر همت، تدبیر و کار جهادی، 
دو نکته مهم را گوشزد کردند: 1- برای حل 
راه حل های  دنبال  به  اقتصادی  مشکالت 
موقتی و ُمسّکن نروید و پیگیر راه حل های 
اساسی باشید. 2- حل مشکالت اقتصادی 
و  نکنید  تحریم ها  رفع  به  موکول  را 
برنامه ریزی ها برای رفع مشکالت با فرض 

وجود تحریم ها انجام شود.

 دیپلماسی باید تقویت شود
بخش  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
دیگری از سخنانشان، مسئله مهم و پر تأثیر 
سیاست خارجی را مورد توجه قرار دادند و با 
تأکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست 
خارجی، گفتند: جنبه اقتصادی در دیپلماسی 
باید تقویت شود و همچنان که در بسیاری 
از کشورها شخص رئیس جمهور دیپلماسی 
باید دیپلماسی  اقتصادی را دنبال می کند، 

اقتصادِی کشور با این نگاه تقویت شود.
 15 با  خارجی  تجارت  گسترش  ایشان 
دیگر  بسیاری  همچنین  و  همسایه  کشور 
را  به جز یکی دو مورد  از کشورهای جهان 
ضروری و امکان پذیر دانستند و تأکید کردند: 
دیپلماسی را تحت تأثیر و متصل به مسئله 
هسته ای نباید قرار دارد زیرا هسته ای موضوع 
جداگانه ای است که باید به شکل مناسب و 
شایسته کشور حل شود.رهبر انقالب در همین 
زمینه افزودند: آمریکایی ها در قضیه هسته ای 
واقعًا وقاحت را از حد گذرانده اند و با وجود 
آنکه جلوی چشم همه از برجام خارج شدند، 
اکنون جوری صحبت و طلبکاری می کنند که 
گویا جمهوری اسالمی از برجام و تعهداتش 
خارج شده است، در حالی که تا مدتها پس از 
خروج آمریکا، کاری از طرف ایران انجام نشد 
و پس از مدتی و با اعالم و با توجه دادن، 
برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته 
همراه  اروپایی  سهم کشورهای  شد.ایشان 
آمریکا در کارشکنی و بداخالقی را کمتر از 
آمریکایی ها ندانستند و خاطرنشان کردند: آنها 
هم مانند آمریکا هستند اما در مقام زبان بازی 
و حرف زدن همیشه طلبکارند، گویا این ایران 
بوده است که مدتها مذاکره را مسخره کرد 
آیت هللا خامنه ای  پا گذاشت.حضرت  زیر  و 
افزودند: دولت کنونی آمریکا هیچ فرقی با 
دولت قبل ندارد زیرا چیزی که در هسته ای 
دیگر  زبان  با یک  ایران مطالبه می کند،  از 
همان چیزی است که ترامپ مطالبه می کرد 
و آن روز مسئوالن دولتی با تأکید بر عاقالنه 
نمی دانستند. را ممکن  آن  پذیرش  نبودن، 
رهبر انقالب، آمریکایی ها را در پشت صحنه 
حرف های  و  لبخند  پس  در  و  دیپلماسی 
درنده  و  وحشی  جانب، گرگ های  به  حق 
خواندند و افزودند: البته گاهی نیز مانند روباه 
حیله گر هستند که مظهر آن وضعیت امروز 
افغانستان است.حضرت آیت هللا خامنه ای، 
برادر، هم زبان، هم دین  را کشور  افغانستان 
و هم فرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف 
عمیق از مشکالت مردم از جمله حادثه روز 
پنج شنبه فرودگاه کابل، گفتند: این مشکالت 
و سختی ها کار آمریکایی ها است که 2۰ سال 
کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن 
تحمیل کردند.بمباران مجالس عروسی و عزا، 
کشتار جوانان، زندانی کردن بی دلیل بسیاری 
از مردم و افزایش دهها برابری تولید مواد 
مخدر، بخشی از آثار منفی حضور آمریکایی ها 
در افغانستان بود که رهبر انقالب به آنها اشاره 
و گفتند: آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت 
افغانستان برنداشت و افغانستاِن امروز اگر 
از لحاظ پیشرفت های مدنی و عمرانی از 2۰ 

سال قبل عقب تر نباشد، جلوتر نیست.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت سیزدهم:

 انقالبی بودن حتمًا باید
 با عقالنیت همراه باشد

 فدراسیون صلیب سرخ جهانی 
برای مقابله با پیامدهای خشکسالی 

به ایران کمک مالی کرد
850 هزار دالر نذر آب

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ برای مقابله 
با خشکسالی 85۰ هزار دالر به ایران کمک مالی 
می کند. به گفته مدیرکل عملیات و برنامه های 
جمهوری  هالل احمر  جمعیت  بشردوستانه 
برای  مبلغ  این  که  است  قرار  ایران  اسالمی 
برنامه های تصویب شده در فدراسیون صلیب 
سرخ جهانی در ۴ استان کرمان، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی صرف 
این  جزئیات  مورد  در  اسفندیار  شود.حسن 
کمک ها به »پیام ما« گفت: »این کمک از سوی 
صندوق اضطراری فدراسیون صلیب سرخ جهانی 
برای  صندوق  این  کمک های  می شود.  داده 
استفاده پس از وقوع بالیای طبیعی مانند سیل، 
زلزله و خشکسالی است.«او با بیان اینکه پس از 
وقوع خشکسالی شدید پروپوزالی برای دریافت 
کمک از این صندوق توسط هالل احمر ایران 
نوشته شد و در   11 کمیته فدراسیون صلیب 
سرخ به تصویب رسد، اظهار کرد:» بر اساس 
برنامه تصویب شده این کمک ها در حوزه های 
کمک های  سالمت،  و  بهداشت  آب،  تامین 
معیشتی، کمک های نقدی، کمک های حمایتی 
و حمایت های روانی هزینه می شود.«اسفندیار 
چه  قالب  در  احمر  هالل  اینکه  به  پاسخ  در 
پروژه هایی این کمک ها در مناطق گفته شده 
استفاده می کند؟ توضیح داد:  »ما در پروپوزال 
این کمک ها را غالب پروژه نذر طبیعت که چند 
سال است با همکاری سازمان داوطلبان در حال 
انجام آن هستیم تعریف کرده ایم.«او در مورد 
جزئیات این پروژه از مواردی همچون وتامین 
آب شرب سالم و حمل آن به مناطق روستایی، 
پروژه تصفیه آب، مقابله با بیماری هایی که به 
واسطه کمبود آب در برخی مناطق شایع می شود، 
اعزام پزشکان و کاروان های سالمت به مناطق 
دورافتاده، شناسایی بیماران دارای مشکل خاص 
پیشرفته کشور،  های  بیمارستان  به  ارجاع  و 
بین  از  بواسطه  به معیشت مردمی که  کمک 
رفتن منابع آب مشاغل خود را از دست داده اند، 
حمایت روانی از مردم متاثر از خشکسالی، اعزام 
تیم های روانشناسی به مناطق درگیر خشکسالی 
و ارائه کمک های نقدی به نیازمندان اشاره کرد. 
بشردوستانه  برنامه های  و  عملیات  مدیرکل 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در 
مورد اینکه آیا برنامه های آموزشی هم در زمینه 
این کمک ها   اغالب  در  خشکسالی  با  مقابله 
دیده شده است یا خیر؟ اظهار کرد: »معموال از 
کمک صندوق اضطراری برای آموزش استفاده 
نمی شود و اگر برنامه آموزشی در نظر گرفته شود 
برای خود نیروهای هالل احمر در راستای اجرای 
پروژه است.«او همچنین به دیگر مسائلی که در 
کنار خشکسالی موجب مشکالت بیشتری در 
این استان ها شده است اشاره کرد و توضیح 
زندگی  نیز  پنجم کرونا  پیک  متاسفانه  داد:» 
مردم را در این مناطق سخت تر کرده و تعداد 
زیادی از هموطنان هر روز به این بیماری مبتال 
می شوند و همین امر سبب شده است تا هالل 
احمر در این عرصه نیز به کمک مردم شتافته و 
قسمتی از توان خود را صرف این مساله کند. 
از سوی دیگر جنگ در افغانستان سبب شد تا 
خیل عظیمی از جمعیت این کشور به ایران پناه 
آورده و امروز استان های سیستان و بلوچستان، 
این  درگیر  رضوی  و خراسان  جنوبی  خراسان 
مساله هستند و تالش می شود تا خدمت رسانی 
به این پناهندگان نیز صورت گیرد.«اسفندیار با 
اشاره به این که امروز امکان انتقال کمک های 
است،  شده  مهیا  داخل کشور  به  بین المللی 
اظهار کرد: »به واسطه تحریم های شدیدی که 
علیه ایران وضع شده، سیستم بانکی ایران نیز 
مسدود شده است و تا به امروز امکان انتقال 
کمک های بین المللی به داخل کشور وجود 
نداشت و مشخصا پس از انجام رایزنی، دفتر 
منطقه ای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
تمهیداتی را انجام داد و به کمک این نهاد بزودی 
راحتی  به  تا  ایجاد می شود  یک کانال مالی 
بتوان کمک های بین المللی را دریافت کرد.«او 
با تاکید بر این که مبالغ تخصیص داده شده 
فقط در حوزه هایی هزینه می شود که فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ موافقت کرده، گفت: 
»پس از تالش هایی که در ماه های اخیر صورت 
گرفت، اکنون برای مقابله با خشکسالی مبلغ 
85۰ هزار دالر به ایران تخصیص داده شده است 
استان  ها،  دیدگی  آسیب  میزان  به  توجه  با  و 
میان ۴ استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
کرمان و خراسان جنوبی تقسیم شده و در موارد 
و مناطق ذکر شده هزینه می شود.«پیش از 
این هم هالل احمر و صلیب سرخ برای مقابله 
با اثرات خشکسالی پروژه های مختلفی را در 
کشورهای مختلف اجرا کرده اند در سال 2۰21 
یکی از کشورهایی که صلیب سرخ در آنها در 
زمینه خشکسالی فعالیت می کند استرالیاست.
بیشتر  این کشور کمک های صلیب سرخ  در 
از مردمی که در شرایط  بر حمایت های روانی 
خشکسالی زندگی می کنند و به همین خاطر 
متضرر شده اند، تمرکز دارد. در استرالیا برنامه 
مقابله با خشکسالی از سوی صلیب سرخ این 
کشور سعی می کند  اضطراب ناشی از تغییرات 
متاثر  در مردم  را  هوایی و خشکسالی  و  آب 
کاهش دهد و کمک های اولیه روانی را به مردم 

به ویژه کشاورزان آموزش دهد.

بدافزار اینترنتی در قالب خبر 
شرکت ملی نفت

در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی پیوندی با عنوان 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  رایگان  »هدیه 
ایران!« در حال انتشار است، که حاوی مطالب و ادعایی 
کامال کذب در مورد فعالیت ها و اقدامات این شرکت و 
با تیتری نامعتبر است و با این روش هموطنان عزیز را 
تشویق به باز کردن این لینک می کند. شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران ضمن تکذیب عنوان و تمامی 
محتوای مطلب مورد نظر، اعالم می دارد که این شرکت 
هیچگونه خبر، اطالعیه و یا پرسشنامه ای در این خصوص 
در هیچ کدام از رسانه های فعال خود اعم از وب سایت 
رسمی این شرکت و همچنین شبکه های اجتماعی خود 
در ستاد و مناطق 37 گانه صادر نکرده و این مطلب از نظر 
شرکت ملی پخش فاقد اعتبار و کذب است.با پیگیری 
کارشناسان فنی این شرکت، لینک مورد نظر علی رغم 
تقلبی بودن، به احتمال زیاد حاوی بدافزار اینترنتی بوده و 
باز کردن و مشاهده آن، احتمال بروز آسیب های جدی به 
گوشی های تلفن همراه و سیستم های رایانه ای را در پی 
خواهد داشت. درخواست می شود ضمن پرهیز از مشاهده 
و مراجعه به اینگونه تبلیغات و مطالب تقلبی، اخبار معتبر 
در خصوص شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را 
صرفا از طریق وب سایت رسمی این شرکت دنبال کنید.

یک مقام مسئول 
در شهرداری ارومیه  خبرداد:

تولید روزانه 190 تن زباله 
خشک در ارومیه 

پسماند  مدیریت  سازمان  مبدا  از  تفکیک  اداره  رئیس 
شهرداری ارومیه از تولید روزانه 19۰ تن زباله خشک در این 
شهر خبر داد. به گزارش ایرنا، مسعود سرحدی گفت: حدود 
یک سوم زباله ۶۰۰ تن در روز تولیدی شهر ارومیه، پسماند 
خشک است که ۶2 درصد آن به میزان حدود 12۰ تن در 
روز با ارزش است. او اضافه کرد: با تفکیک اصولی در مبدا 
می توان تحولی جدی در این زمینه ایجاد کرد. رئیس اداره 
تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه 
ادامه داد: عالوه بر فعالیت غرفه های ثابت تحویل پسماند 
پسماندهای  مناقصه ای جمع آوری  سازمان طی  خشک، 
خشک از در منازل را به بخش خصوصی واگذار کرده است. 
سرحدی اظهار کرد: با ورود و آغاز فعالیت بخش خصوصی 
از مبدا شرکت های فعال، کار آموزش،  در مقوله تفکیک 
فرهنگ سازی و جمع آوری پسماند خشک از در منازل را 
در دستور کار خود قرار داده اند. او ادامه داد: شرکت اروم 
آویژه در ناحیه یک و شرکت کوروش گستر در نواحی سه، 
چهار و پنج فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال جاری 

آغاز کرده اند.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا :

 وضعیت شیوع بیماری
 به هیچ وجه خوب نیست

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا با تاکید بر اینکه 
باید  نهاد یا شخصی  از سوی هر  واردات واکسن کرونا 
تحت اشراف و نظارت وزارت بهداشت باشد تاکید کرد که 
با سوءاستفاده کنندگان از موضوع واکسن، قاطعانه برخورد 
شود.حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
پیش از ظهر دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت شیوع بیماری 
کرونا در سطح کشور، وضعیت قابل قبولی نیست،گفت: با 
وجود اینکه باید ازتالش های جهادگونه کادر درمان و همه 
دست اندرکاران مقابله با شیوع کرونا و نیز نیروهای داوطلب 
اما گزارش های دریافت  مردمی صمیمانه قدردانی کنم، 
شده و مشاهدات بنده و وزیر بهداشت حاکی از آن است 

که وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه خوب نیست.
رئیسی افزود: نباید کسب و کار مردم تعطیل شود، اما 
ضروری است تدابیر فوری برای جلوگیری از تجمعات و 
دورهمی ها و نیز تردد و فعالیت در مراکز پرتجمع مثل 
رستوران ها، تاالرها، پاساژها، بازارهای سرپوشیده و نظایر 
آن اتخاذ و با دقت و جدیت اجرا شود تا بتوانیم به شکلی 
موثر با شیوع بیماری و عوارض ناشی از آن مقابله کنیم.
بیماران  به  رسیدگی  و  بستری  امکانات  تامین  رئیسی 
کرونایی را همچون تامین واکسن جزو اولویت ها برشمرد 
نهادهای دیگر،  نیروهای مسلح و همه  و تصریح کرد: 
امکانات خود را به میدان بیاورند تا در هیچ نقطه ای از 
کشور، هیچ بیمار کرونایی که نیاز به بستری شدن دارد، 
به خاطر نبود تخت سرگردان نشود. رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه تنها مرجع مورد قبول درمورد تایید واکسن کرونا 
دولت،  نظر  از  کرد:  خاطرنشان  است،  بهداشت  وزارت 
مسئولیت تایید اعتبار و اصالت واکسن فقط و فقط برعهده 
وزارت بهداشت است و واردات واکسن باید تحت اشراف و 

نظارت این وزارتخانه انجام شود.
 رئیسی در ادامه گفت: موضوع تولید واکسن در داخل 
کشور نیز باید با جدیت پیگیری شده و همه تمهیدات 
باید  الزم برای تسریع و افزایش تولید واکسن داخلی 

شود. فراهم 

جنبه اقتصادی در دیپلماسی 
باید تقویت شود و همچنان که 
در بسیاری از کشورها شخص 
رئیس جمهور دیپلماسی 
اقتصادی را دنبال می کند، باید 
دیپلماسی اقتصادِی کشور با 
این نگاه تقویت شود

یکی از موارد ضروری، قرنطینه 
هوشمند و مراقبت جدی 
در بخش مربوط به مرزها و 
جلوگیری از ورود گونه های 
جدید بیماری است

رهبر انقالب در دیدار با اعضای هیات دولت حرکت بر  ریل انقالب و ایجاد تحرک انقالبی در همه بخش های »مدیریت اقتصادی، 
سازندگی، خدمت رسانی، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش ها« را ضروری خواندند و در عین حال تاکید کردند: 

انقالبی بودن حتمًا باید با عقالنیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسالمی از آغاز بوده است.
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پیامک شما را دربـاره 
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طبیعی  منابع  مدیرکل  غالمحسین حکمتیان، 
کهگیلویه و بویراحمد همه صحبت هایش درباره 
یک  در  را  استان  دیده بان  نیروهای  وضعیت 
کلمه خالصه می کند و به »پیام ما« می گوید: 
و  کرد  صبر  باید  دارد  تاکید  او  »پیگیریم.« 
می تواند  حاضر  حال  در  اتفاق  این  از  صحبت 
نگرانی های  اما  ایجاد حاشیه هایی شود  باعث 
دیده بانان هر روز بیشتر از قبل شده. آنها حاال 
پیام عذرشان  با یک  نبوده  می گویند حقشان 
و روز حضورشان  خواسته شود و جواب شب 
و  آتش  با  مقابله شان  روز  هر  و کمر،  کوه  در 
قاچاقچیان  و  تخریب گران  مقابل  ایستادگی 

بگیرند. اینطور  را  زغال  و  چوب 
دو  است که  از کسانی  یکی  تقی زاده،  احسان 
سال پیش دیده بان شد. او که با هر آتش سوزی 
منطقه  محلی  نیروهای  به کمک  نقطه  هر  در 
فهرست  در  نامش  قبل  سال  دو  می رفت، 
در  مسئول گشت زنی  و  گرفت  قرار  دیده بانان 
منطقه »سوق« شد؛ یک دیده بان برای حراست 
از چندین هکتار جنگل بلوط. »آن منطقه نیروی 
منابع طبیعی نداشت. اصال تعداد نیروها آنقدر 
کم است که نمی توانند رسیدگی کنند. من هم 
گشت زنی  برای  شخصی ام  موتور  با  روز  هر 
می رفتم و نه پول بنزین به ما می دهند و نه 
با  می گذارند.  اختیارمان  را  نقلیه  وسیله  خود 
این حال هر روز در منطقه بودم و اهالی تمام 
آتشی  هرکجا  می شناختند.  را  من  روستاها 
شروع می شد خبر می دادند و من سریع خودم 

را می رساندم. اگر می توانستم خاموش کنم که 
هیچ، اگر نه از یگان منابع طبیعی درخواست 
کمک می کردم.« او شغل اصلی اش فروشندگی 
لوازم کوه است و مغازه ای در شهر دارد که پر 
شده از لباس و کفش کوه. همین مغازه هم در 
این سال ها کفش بسیاری از دیده بانان را تامین 
کرده. »نه پول لباس به ما می دهند و نه کفش. 
خودم چندین بار به همکاران کفش خوب دادم. 
گشت زنی های مکرر و عشقم به طبیعت باعث 
بارها  باشد.  زندگی ام  حاشیه  مغازه  این  شد 

پیش آمده که یک هفته تعطیل بوده.«
آنها همه روزهای هفته موظف به گشت زنی اند. 
روز  سخت ترین  جمعه ها  می گوید  احسان 
تخلفات  تعطیلی که  روز  بوده،  برایشان  کاری 
بیشتر در آن ممکن می شد و دیده بان ها باید 
از هر روز دیگر آماده تر می بودند. او هیچ شبی 
روزی  و هیچ  نخوابیده  آتش  به  فکر  بدون  را 
بیدار  کهگیلویه  کوه های  از  دور  به  که  نبوده 
شود و همیشه باید در دسترس می بود. حاال 
به  دیده بان  این  از سخت ترین خاطرات  یکی 
آتش سوزی اخیر کوه شره برمی گردد، وقتی او 
و همکار دیگرش سه روز آزگار در جنگل سوزان 
آمد آتش  رام شد خبر  بعد که آتش  و  بودند 
دیگری به کوه سیاه رسیده. »آتش را عمدی 
برپا می کردند. چند باری افرادی دستگیر شدند 
اما هیچ برخورد قاطعی با آنها نشد. نه جریمه 
شدند و نه زندانی. معلوم است در این شرایط 

باز هم آتش می زنند.«

چنان  طبیعی  منابع  برخورد  می گوید  حاال  او 
باعث رنجش شده که نمی تواند به چیزی فکر 
کند و مدام حس می کند او و دوستان دیگرش 
که همگی عاشق طبیعت و حفظ آن هستند را 
کنار گذاشته اند. »من یک تیم کوهنوردی و یک 
تیم اطفای حریق از دوستانم دارم. اگر منابع 
طبیعی نخواهد قدر نیروهایی چون ما را بداند 
خودمان از طبیعتمان پاسداری می کنیم اما این 
غم فراموش نمی شود. این برخورد وحشتناک از 
یادمان نخواهد رفت، این بی احترامی به افرادی 
که برای حفظ طبیعت زندگیشان را گذاشته اند. 
که  دیده  آموزش  نیروهای  با  می شود  چطور 
را  عمرشان  طبیعت  حفظ  برای  سال  چندین 

گذاشته اند اینطور برخورد کرد؟«

منابع طبیعی بدون توضیح 
عذر ما را خواست

از سال 9۶، نیروهای محلی و بومی در مناطق 
منابع  به  دیده بان  عنوان  به  کشور  از  مختلفی 
طبیعی اضافه شدند. این نیروها با قراردادهای 
سه تا شش ماهه در فصل آتش، همراه منابع 
هم  طوالنی  مدت  این  برای  و  بودند  طبیعی 
چیزی در حدود سه تا چهار میلیون تومان به 
آنها پرداخت می شد و البته بیمه ای هم در کار 
نبود و پولی هم برای لباس یا خورد و خوراک 
به آنها داده نمی شد. اغلب این افراد دوستداران 
بومی طبیعتی بودند. امسال اما حرف این شد 
گیرند  قرار  خصوصی  بخش  نظر  زیر  آنها  که 

ببندد.  قرارداد  آنها  با  و یک شرکت خصوصی 
گویا مشکل از همین جا شروع شد. برخی نام 
تعدادی از دوست و آشنا را در فهرست قرار دادند 
که دیده بان نبودند و حضور این افراد آنطور که 
شنیده ها می گوید باعث ورود سازمان بازرسی 
به این مسئله شد و به جای حل مشکل گفتند 

دیگر نیازی به نیروهای دیده بان نیست.
یکی دیگر از دیده بان ها که نمی خواهد نامش 
در این گزارش بیاید، می گوید او و دوستانش 
بلکه  نمی کردند،  مهار  را  جنگل ها  آتش  فقط 
چشم در چشم تخریب گران و آنهایی می شدند 
که درخت بلوط را قطع می کنند و از آن زغال 
تا  نداریم.  هم  جانی  امنیت  »ما  می سازند. 
نیروهای  از  عضوی  نوعی  به  می گفتیم  کنون 
منابع طبیعی هستیم و کسی نمی تواند کاری 
با ما داشته باشد اما بعد از این چه؟ چه کسی 

هیچکس.« پاسخگوست؟ 
از نحوه برخورد مسئوالن  او هم مانند احسان 
از سال 97  منابع طبیعی گله دارد و می گوید 
به شغل  تاکنون  این کار مشغول شده  به  که 
دیگری فکر نکرده و همه تالشش برای حراست 
مزد  بدون  حاال  و  است  بوده  منطقه  از همین 
نیست.  نیازی  آنها  به  دیگر  می گویند  آینده  و 
به  مربوط  اخیرم  سال های  خاطره  »تلخ ترین 
آتش سوزی کوه خاییز است. کل نیروهای منابع 
طبیعی 15 نفر بود و باقی نیروها دیده بانان و 
تا  رفتیم  پیاده  ساعت  پنج  بودند.  محلی ها 
به محل آتش رسیدیم و آنجا جهنم بود... « 

نامه لغو قرارداد آنها در حالی به ادارات مختلف 
استان رسیده که همین روزها منطقه در آتش 
است. این دیده بان می گوید: »منطقه ما شاهراه 
تجارت چوب بلوط و زغال است. برای همین 
از  بازدید  یگان گشت های  نیروهای  حضور  با 
ماشین ها را داشتیم. ما 2۴ ساعته یا در گشت 
مقابله  متخلفان  با  تا  و کمر  کوه  در  یا  بودیم 
امکانات و هزینه. ما عاشق  با کمترین  کنیم. 
طبیعت این سرزمینیم و حاال این جواب را به 
ما می دهند. آن هم در منطقه ای که هر روزش 
در حال  تخریب گران  یا  است،  آتش سوزی  یا 
تخریبند و بلوط ها را زغال می کنند.« به گفته او 
نیروهای منابع طبیعی استان بسیار کم تعدادند 
و در این میان نیروهای تازه نفس و جوان هم 
وجود ندارد و اغلبشان در سن بازنشستگی به 

سر می برند.

فرآیند جذب دیده بان ها شفاف نبود
تعداد دقیق دیده بانان در کشور مشخص 
درگیر  استان های  میان  این  در  و  نیست 
و  طبیعی  منابع  تخریب  آتش سوزی،  با 
نیستند.  کم  هم  آنها  از  بی رویه  برداشت 
قطب های  از  یکی  کهگیلویه و بویراحمد 
آتش سوزی کشور بوده و از ابتدای سال تاکنون 
داشته  آتش سوزی  هکتار  هزار   15 حدود  در 
نیروهای  دلسرد کردن  شرایط  این  در  است. 
محیط  فعال  فاطمی،  یاسر  نگاه  از  دیده بان 
تخریب ها  افزایش  باعث  فقط  منطقه  زیست 
اساس  »بر  می گوید:  او  می شود.  استان  در 
شنیده ها بعد از آنکه قرار شد بخش خصوصی 
به این حوزه وارد شود، حضور تعدادی نیروی 
ورود  باعث  بود که  مواردی  جمله  از  سفارشی 
اداره کل بازرسی استان شد و اعالم کردند که 
قراردادی تمدید نشود و رئیس یگان حفاظت 
هم به اداره شهرستان ها اعالم کرد که عواقب به 
کارگیری نیروها پای خودشان است.« به گفته 
فاطمی در همین روزها که این وضع را درست 
کرده اند، آتش به جان کوه های مختلف افتاده 
و تعداد نیروهای منابع طبیعی منطقه آنقدر کم 
است که برای مهار آتش مشکل جدی وجود 
آموزش  اخیر  سال های  در  »دیده بان ها  دارد. 
با جزئیات  به صورت حرفه ای  دیده اند و حاال 
با تخریب گران  و مقابله  خاموش کردن آتش 
نیروهای  چنین  نباید  هستند.  آشنا  طبیعت 
داد.« دست  از  راحتی  به  را  دیده ای  آموزش 

می گوید  هم  منطقه  فعال  دیگر  نیکخو،  آرش 
منابع مالی تامین دیده بان ها از سوی صندوق 
توسعه ملی است و پیگیری های او از مسئوالن 
با  جلساتی  که  داشته  را  نتیجه  این  استان 
مشکل  امیدوارند  و  کرده اند  برگزار  استانداری 
برای  ادارات  در  افراد  نفوذ  »اعمال  شود.  حل 
بوده  به سازمان ها همیشه  نیرویی  وارد کردن 
قراردادها  این  است که  این  اصلی  بحث  اما 
چرا یکجا لغو شده اند. منابع مالی که در استان 
از  دیگر  استان های  مانند  می شده  استفاده 
سازمان  چرا  اما  است  ملی  توسعه  صندوق 
بازرسی همه قراردادها را لغو کرده؟« به گفته او 
فرآیند جذب دیده بان ها شفاف نیست و افراد 
اداری می شوند.  از طی زمانی جذب کادر  بعد 
در حالی که برای حفاظت، حضور این نیروها 

است. ضروری 
باید  اشتباه  رویه  دارد که  تاکید  هم  فاطمی 
اصالح شود و اگر افرادی به صورت سفارشی وارد 
شده اند، باید عذرشان خواسته شود اما در کار 
بقیه افراد خللی ایجاد نشود؛ آن هم در شهریور 
که فصل آتش سوزی و حضور مردم برای چیدن 
میوه  های جنگلی و عسل کوهی است؛ افرادی 
وقوع  عامل  حضورشان  با  است  ممکن  که 
آتش سوزی های بیشتر شوند. تالش برای وارد 
کردن عده ای به این کار که نه کار عملی کرده اند 
و نه دلشان برای طبیعت می سوزد، قلب همه 

دیده بانان منطقه را جریحه دار کرده است.

در روزهای آتش سوزی زاگرس، بازرسی اداره منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، قرارداد نیروهای دیده بان را لغو کرد

حفاظت از جنگل، منهای 100 نیروی دیده بان
یکی از دیده بانان: چطور می شود با نیروهای آموزش دیده که چندین سال برای حفظ طبیعت عمرشان را گذاشته اند اینطور برخورد کرد

فاطمی، فعال محیط زیست: نباید این نیروهای آموزش دیده را به راحتی از دست می دادیم
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد: فعال صحبت از این اتفاق، حاشیه ساز است

بر اساس محاسبات بانک جهانی

خسارت تلفات برق به 
محیط  زیست ایران 

ساالنه 800 میلیون دالر
بر اساس محاسبات بانک جهانی خسارت 
ایران،  در  برق  تلفات  زیستی  محیط 
است. شده  برآورد  دالر  میلیون  ساالنه8۰۰ 
تلفات  میزان  زیست آنالین،  گزارش  به 
تراوات   ۴۰ حدود  ساالنه  ایران،  در  برق 
مصرف  کل  درصد   ۴3 معادل  و  ساعت 
است.  شده  اعالم  ایران  در  خانگی  برق 
خسارات  بر  عالوه  تلفات،  میزان  این 
زیستی  محیط  هزینه های  اقتصادی، 
با  می کند که  وارد  به كشور  توجهی  قابل 
بانک  به روش های پیشنهادی اخیر  توجه 
محاسبه  قابل  هزینه  این  مقدار  جهانی، 

است.
هزینه  شده  انجام  محاسبات  اساس  بر 
در  برق  ساعت  کیلووات  هر  تولید 
سنت   ۶ فسیلی  سوخت  با  نیروگاه های 
با  مطابق  آن  زیستی  محیط  هزینه  و 
این  است.  سنت   2 جهانی  بانک  روش 
محاسبات در قالب پروژه »بررسی محیط 
بانک  سوی  از  ایران«  انرژی  و  زیست 
جهانی انجام و به تازگی به روزرسانی شده 

ست. ا
با توجه به ارقام مذکور، هزینه های محیط 
با  برابر  رقمی  ایران  در  برق  تولید  زیستی 
است. همچنین  در سال  دالر  میلیون   8۰۰
زیستی  محیط  و  اقتصادی  زیان  مجموع 
وارد شده ناشی از تلفات این میزان برق 

در سال، 2/3 میلیارد دالر خواهد بود.
بنابراین گزارش، تلفات برق به طور عمده 
ناشی از فرسودگی خطوط انتقال و توزیع 
نبود سرمایه گذاری  بوده که  برق در کشور 
ساله  هر  تا  می شود  سبب  آن  در  الزم 
به  توجهی  قابل  خسارت  فزاینده  طور  به 

شود. وارد  کشور 

کشف شمالی ترین 
جزیره جهان 

در ساحل گرینلند 
از کشف شمالی ترین  از محققان  گروهی 
خبر  گرینلند  ساحل  در  جهان  جزیره 

دادند.
در  محققان  از  ایسنا، گروهی  به گزارش 
نمونه هایی  جمع آوری  برای  ژوئیه  ماه 
 1978 سال  از  که  »اوداک«  جزیره  به 
شده  شناخته  جهان  جزیره  شمالی ترین 
آنها  که  هنگامی  اما  کردند  سفر  بود 
دانمارکی  با مقام  را  موقعیت مکانی خود 
بود،  شمال  قطب  جزایر  ثبت  مسئول  که 
موقعیت  در  متر   8۰۰ کردند،  بررسی 

بودند. گرفته  قرار  شمالی تری 
وسیع  و  مستقل  قلمرو  یک  گرینلند 
است. دانمارک  به  متعلق  که  است  قطبی 
ایستگاه قطبی  ارشد  راش، محقق  مورتن 
قطب شمال در گرینلند گفت: این جزیره 
محققان  تحقیقاتی  سفر  یک  طول  در 
را  آن  من  که  سوئیسی  و  دانمارکی 
شد. کشف  می کردم،  مدیریت  و  هماهنگ 
جزیره  دیدن  مشتاق  بسیار  ما  افزود:  او 
شمالی ترین  این  از  پیش  که  اوداک 
اما  بودیم  می شد،  شناخته  جهان  جزیره 
وقتی که به موقعیت این جزیره رسیدیم 
ما  بنابراین  کنیم.  پیدا  را  آن  نتوانستیم 
شمالی ترین  جست وجوی  به  دیگر  بار 
اعزام  از  پس  و  پرداختیم  جهان  جزیره 
گروه ها و بحث های فراوان با متخصصان 
شده ایم که  متوجه  اکنون  زمینه،  این  در 
شمالی ترین  واقع  در  تصادفی  طور  به  ما 

کرده ایم. را کشف  جهان  جزیره 
خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
بی بی سی، اکنون محققان می خواهند نام 
  Qeqertaq Avannarleq این جزیره را
»شمالی ترین  معنی  به  که  بگذارند 

است. جزیره« 

کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
قطب های آتش سوزی کشور 
بوده و از ابتدای سال تاکنون 

در حدود 15 هزار هکتار 
آتش سوزی داشته است. 

در این شرایط دلسرد کردن 
نیروهای دیده بان از نگاه فعاالن 

محیط زیست منطقه فقط 
باعث افزایش تخریب ها در 

استان می شود

منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد یک روز بعد از پایان قرارداد دیده بانان منابع طبیعی استان در ابتدای شهریور ماه، پیامی در 
گروهشان گذاشته و گفته دیگر به آنها نیاز ندارد و قرارداد جدیدی هم در کار نخواهد بود. حاال نزدیک به صد نیروی دیده بان منطقه 
که روز و شبشان به کوه و دشت های استان گره خورده بود از خود می پرسند چرا؟ هنوز هیچکس پاسخی به آنها نداده. فقط گفته شده 
واحد بازرسی اداره کل منابع طبیعی استان با قراردادها مشکل دارد و وارد کردن عده ای خارج از چارچوب و به صورت تشریفاتی باعث 
بروز این اتفاق شده است. حاال در لحظات نوشتن این گزارش منطقه مارگون بویراحمد در زاگرس جنوبی طعمه آتش است و وضع 

دیده بانانی که هر روز کارشان دل به آتش زدن بودن نامشخص.

نیکخو، فعال محیط زیست: 
اعمال نفوذ افراد در ادارات برای 
وارد کردن نیرویی به سازمان ها 

همیشه بوده اما بحث اصلی 
این است که چرا این قراردادها 
یکجا لغو شده اند. منابع مالی 
که در استان استفاده می شده 

مانند استان های دیگر از 
صندوق توسعه ملی است 

اما چرا سازمان بازرسی همه 
قراردادها را لغو کرده است؟

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴۰۰۶۰319۰1۴۰۰118۰-1۴۰۰/۰3/2۴هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بهروزه فرزند رضا بشماره شناسنامه 38صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 78۰متر مربع پالک -فرعی از551- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

1فرعی از 551 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی چینه هوکرد جیرفت بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای نجاتعلی شفیعی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰۶/۰7 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/۰۶/21

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

 فراخوان مناقصه عمومی
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی     انجام اقدامات حفاظت فیزیکی و مراقبتی )نگهبانی و انتظامات( 

ساختمانهای اداری شرکت و شهرک فناوری و تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی در سالهای 1۴۰۰ و 1۴۰1 با مشخصات 
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 

تاریخ چاپ نوبت اول: 1۴۰۰/۰۶/۰7
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۶/۰8

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه 1۴۰۰/۰۶/۰7 می باشد. 
ساعت 1۴  آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 

مورخ 1۴۰۰/۰۶/11 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت 12 مورخ 1۴۰۰/۰۶/22 

زمان بازگشایی پاکتها:  ساعت 1۴ مورخ1۴۰۰/۰۶/22 
جهت  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  تماس  اطالعات 
دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای« 
الف»:  مشهد - بلوار خیام - بعد از خیام 35- تلفن: 37۶۴2۰۰5- 

نمابر 37۶۴2۰۰3 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  

مرکز تماس 1۴5۶ 
مشخصات کار:  انجام خدمات حفظ، نگهداری، مراقبت و حراست 
از اموال منقول و غیرمنقول دولتی با استفاده از نیروهای مجرب و 

آموزش دیده و تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز پرسنل تحت 
امر در ساختمانهای اداری شرکت و ساختمان مرکز خدمات فناوری 
و تعدادی از شهركها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی بصورت 

2۴ ساعته. 
مبلغ برآورد: ۴۶.2۶۶.۶9۶.813 ریال از محل طرح های غیر عمرانی.

مدت انجام کار: 12 ماه. 
تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد و سیصد و سیزده میلیون و 
چهارصد هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123۴۰2/ت5۰۶59ه 

مورخ 9۴/9/22. 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: کلیه مؤسسات دارای 

مجوز مربوط و معتبر از ناجا. 
شناسه آگهی 1181891 شماره میم الف ۴3۰۰

نوبت اول

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی بیمارستان سینا زرند بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
1400/6/29/67

امور خدمات عمومی بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

51/960/408/300 ریالبرآورد یکساله )ریال(

2/598/020/415 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30روز دریافت اسناد
چهارشنبه مورخ 1400/06/17

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14/30روز یکشنبه  مورخ 1400/06/28پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت  12 روز دو شنبه مورخ 1400/06/29بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/06/22در محل بلوار جمهوری اسالمی نبش میدان سجادیه 
بیمارستان سینا زرند سالن اجتماعات   برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره 
حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی1033

نوبت اول
 آگهی مفقودی

پروانه بهره برداری
نظر باینکه پروانه بهره برداری معدن آهن 
پالسری چاه شیرک به شماره 92/8938 
مورخ 1392/02/23 با شماره شناسایی 
آتشی  علی  سید  آقای  بنام   208575
پور مفقود گردیده است. لذا بدینوسیله 
باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه مزبور 
از درجه اعتبار ساقط و پروانه بهره برداری 

مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار ندارد. 
م الف 3031

نوبت اول : 1400/6/7
نوبت دوم : 1400/7/7

 سعید ذکا اسدی – سرپرست معاونت امور
معادن وصنایع معدنی
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که  اینطور  شده،  پیدا  شمام  در  آنچه 
می گویند،  منطقه  در  حاضر  باستان شناسان 
ذخیره سازی  یک گودال  زیاد  احتمال  »به 
آهکی«  بستر  دل  در  شده  حفر  غالت 
ورودی اش  دهانه  قطر  که  چاله ای  است؛ 
و  سانتی متر   122 عمقش  سانتی متر،   7۰
 11۰ کف  و  بخش  پایین ترین  در  قطرش 
سانتی متر است. کشف این گودال به دنبال 
استعالم  به  پاسخگویی  برای  گمانه زنی 
روستای  دستکند  فضای  مستندسازی  و 

رئوف،  و سولماز  افتاده  اتفاق  رودبار  شمام 
سرپرست هیأت باستان شناسی می گوید به 
دلیل استفاده از این روش ذخیره سازی در 
از  تاریخی  اغلب گزارش های  در  خاورمیانه 
یاد  آسیایی«  عنوان »اقتصاد  با  این گودال 

می شود.

دیروز  باستان شناسی  هیات  سرپرست 
درباره سابقه کاوش در این محوطه توضیح 
باستان شناسی  کاوش های  »نخستین  داد: 
مرکزی  بخش  توابع  از  شمام  روستای  در 

شهرستان رودبار واقع در دهستان رستم آباد 
 13۴8 سال  در  گیالن  استان  جنوبی 
عبدالحسین  سرپرستی  به  خورشیدی 
عظیمی  گورستان  و  شد  انجام  شهیدزاده 
متعلق به دوران اشکانی با گورهای زاغه ای از 
آن به دست آمد. پس از کاوش شهیدزاده، 
شمام با وجود موقعیت ویژه تاریخی در برنامه 
پژوهشی باستان شناسی کشور قرار نگرفت و 
در طول زمان آسیب های فراوانی دید تصریح 
کرد: در تابستان سال 1383 به منظور تدوین 

محوطه های  گیالن،  باستان شناسی  اطلس 
شمام  جمله  از  رودبار  شهرستان  باستانی 
توسط محمدرضا خلعتبری و بهروز همرنگ 
مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.« اوایل 
مرداد امسال، وقتی ماشین های سنگین در 
حال حفر پی ساختمانی در روستای شمام 
همان  برخوردند.  دستکند  سازه ای  به  بوند، 
وقت ولی جهانی ، معان میراث فرهنگی گیالن 
با پیدا شدن این شواهد، عملیات  گفت که 
به  کار  بیشتر  بررسی  برای  و  شده  متوقف 
به  موضوع  است.  افتاده  دست کارشناسان 
و  شد  منعکس  باستان شناسی  پژوهشکده 
زیرین  الیه های  و کشف  عملیات گمانه زنی 
رفته رفته آغاز شد. تا امروز 5 سازه دستکند 
این  و  است  شده  پیدا  گیالن  در  زیرزمینی 
روابط عمومی  بود.  مهم ترین سازه ها  از  یکی 
گردشگری،  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
گزارش داده است که بعد از توقف عملیات 
محوطه  این  در  گمانه زنی  ساختمان سازی، 
انجام و یک گمانه 2/5 در 3 متر حفر و سازه 
دستکند مورد مستندسازی قرار گرفته است.

 جزئیاتی درباره اقتصاد آسیایی
به گفته سرپرست هیات کاوش، دیواره 
آن  و کف  سازه کشف شده، گل اندود  داخل 
فرش  با گل کوبیده  سانتی متر  ده  قطر  به 
شده است. رئوف با بیان این نکته که در 
مدت  برای  غالت  دانه  حفظ  برای  گذشته 
زمان طوالنی آن را در محلی به نام گودال 
است:  گفته  می کردند  انبار  ذخیره سازی 
»این گودال ها اصوال در داخل زمین هایی با 
بافت متراکم حفر می شده و در مکان ها و 
فرهنگ های مختلف به خصوص مکان های 

دیده می شود. « مرطوب 

باستان شناس،گودال های  این  گفته  به 
داخلی  محتویات  حفظ  بر  عالوه  ذخیره 
و  میکروارگانیزم ها  حشرات،  حمله  از 
مانند موش و جوندگان،  حیوانات خارجی 
غالت که  پنهان کردن  برای  را  امنی  مکان 
بوده  گذشته  در  غذایی  ماده  اصلی ترین 
در برابر سرقت غریبه ها و دشمنان، فراهم 
کرد:  عنوان  همچنین  او  است.  می کرده 
ناآگاه  افراد  برای  ذخیره  چاله های  »کشف 
دشوار بوده زیرا دِر ورودی این چاله ها بسته 
و حتی  توده های کاه  با  آن  روی  و سپس 

است.« استتار  شده  زباله 

تمام  بین  در  ذخیره سازی  گودال های 
و  دارد  وجود  جهان  در سراسر  و  فرهنگ ها 
برای اولین بار شواهد آن از دوران فراپارینه 
محوطه  در  نزدیک  خاور  در  و  سنگی 
فرهنگ  به  مربوط  سکونتگاهی عین مالحه 

باستان شناس  این  شد.  ظاهر  ناتوفی 
روش  این  که  آنجایی  »از  می گوید: 
شناخته  خاورمیانه  در  بیشتر  ذخیره سازی 
از  تاریخی  گزارش های  اغلب  است،  شده 
می کنند  یاد  آسیایی  اقتصاد  عنوان  به  آن 
در  تکنیک  این  میالدی   198۰ دهه  در  و 
 )Negev( نگو  صحرای  بادیه نشینان  بین 
قابل  اسرائیل  جنوبی  بخش های  در  واقع 
مشاهده بود.« بر اساس توضیح رئوف، در 
اروپای مرکزی این گودال های ذخیره سازی 
از دوران نوسنگی، دوران برنز، عصر آهن و 

است. شده  شناخته  متاخر  دوران 

در  موجود  ذخیره  گودال  اینکه  بیان  با  او 
روستای شمام در زمان های گذشته به طور 
کامل خالی شده بود، از آسیب ساخت وساز ها 
»احتماال  می دهد:  خبر  تاریخی  اثر  این  به 
برای استفاده مجدد از گودال، ورودی آن را 
با تخته سنگی مسدود کرده بودند که بر اثر 
آن،  با  مکانیکی  بیل  دستگاه  تیغه  برخورد 

تخریب شد.« آن  از  بخشی 

حاال برای حفاظت از این سازه بعد از پایان 
خاک  با  داخلش  مستندسازی،  و  کاوش 
کاوش  این  در  است.  شده  پر  سرندشده 
هم  سفال  قطعات  چون  دیگری  داده های 
به دست آمده. بر اساس مطالعه و مقایسه 
تطبیقی با نمونه های بدست آمده از کاوش 
قطعات  این  بیشتر  شمام،  در  شهیدزاده 
رنگ  به  خمیره  با  صیقلی  صورت کامال  به 
دوره  به  مربوط  قرمز  به  متمایل  قهوه ای 
اشکانی هستند و تعداد اندکی سفال لعابدار 
بین  در  نیز  اسالمی  دوران  اوایل  به  متعلق 

می خورد. چشم  به  داده ها 

شده  منتشر  مجازی  فضای  در  تصاویری 
مرمت  در  می دهد  نشان  به وضوح  که 
از  اصفهان،  عباسی  جامع  مسجد  گنبد 
تخریب های  برای  )ابزاری  هیلتی  دستگاه 
ناظر  اما  است  استفاده شده  نیمه سنگین( 
می گوید  عباسی  جامع  مسجد  مرمت گنبد 

نیست. نگرانی  جای 
ایسنا  به  خوراسگانی،  عسکری  منصور 
می گوید: در مرمت گنبد از هیلتی استفاده 
الیه برداری  که  زمانی  برای  مگر  نمی شود، 
در  باشد.  مطرح  کار  زیر  ضخیم  گچ  از 
به صورت  دارد  اجازه  نیز، مرمتگر  مورد  این 
استفاده  دریلی  سبک  هیلتی  از  محدود 
ندارد  چندانی  ارتعاش  دریلی  هیلتی  کند. 
و ازاین جهت جای هیچ گونه نگرانی نیست.
عباسی  جامع  مسجد  گنبد  مرمت  ناظر 
نخاله های  برداشت  می دهد:  ادامه  )امام( 
آجرها  به  نیز  تیشه  و  قلم  با  گنبد  زیر 
آسیب خواهد زد، به همین دلیل در برخی 
اما  می شود  استفاده  هیلتی  از  قسمت ها 
جدا  دستی  به صورت  را  بندها  الیه  کل،  در 

. می کنند
عسکری خوراسگانی در واکنش به نقدهایی 
که درباره مرمت گنبد مطرح می شود، توضیح 
می دهد: اگر همه چیز طبق روال پیش برود 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی امسال تمام 
برچیده  باالخره  آن  داربست های  و  می شود 
مرمت  درباره  می توان  زمان  آن  شد.  خواهد 

البته  صد  و  کرد  صحبت  مفصل  گنبد  این 
باید بستری که کار در آن تعریف شده را نیز 
از نقدها  در نظر گرفت. او می افزاید: خیلی 
درحالی که  می شود  مطرح  تئوری  به صورت 
بررسی  مورد  را  نظر  آن  باید  در حوزه عمل 
به گفته عسکری کاشی های گنبد  داد.  قرار 
مسجد جامع عباسی مربوط به 1۰ تا 15 سال 
الزم  لعاب ها  پریدگی  دلیل  به  و  است  قبل 
نو ساخته شود.  از  و  برچیده  دوباره  بود که 
در  که  بوده  تصمیمی  بهترین  این  درواقع 
توجه  باید  و  بگیرند  می توانستند  زمان  آن 
و  عیب  بدون  هیچ کاری  باشیم که  داشته 

نیست. ایراد 

ماه  است که  حالی  در  تصاویر  این  انتشار 
مرمت  کارشناسان  از  گروهی  نیز  پیش 
مسجد  گنبد  مرمت  وضعیت  بودند  گفته 
شیخ  مسجد  گنبد  از  بدتر  عباسی  جامع 
لطف هللا است. گنبد این مسجد از سال ها 
غیراصولی  مرمت های  درگیرودار  پیش 
مالت  حرکت  و  طبله کردن کاشی ها  بوده؛ 
گریبان  شصت  دهه  سال های  از  کاشی  و 
در  اینکه  با  و  را گرفت  امام  مسجد  گنبد 
دوباره کاشی ها  همان سال ها مجبور شدند 
این  باز هم  نو کاشی کنند،  از  و  برچینند  را 
عباسی  مسجد  گنبد  مونس  و  انیس  درد 

ماند. که  ماند 

عملیات ساختمان سازی در فضای دستکند روستای شمام رودبار، به کشف گودال ذخیره سازی غالت انجامید

شواهدی از اقتصاد آسیایی در گیالن
رئوف، سرپرست هیات کاوش: بخشی از ورودی گودال کشف شده بر اثر برخورد تیغه دستگاه بیل مکانیکی تخریب شده است

توضیح درباره دستگاه هیلتی روی گنبد مسجد عباسی

لغو تخصیص اعتبار 
ساخت سد فینسک

نماینده مردم ساری از لغو تخصیص اعتبار 
2۰۰ میلیارد ریالی برای احداث سد فینسک 
خبر داد.به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در 
صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: »طی 
تخصیص اعتبار 2۰۰ میلیارد ریالی جدید برای 
احداث سد فینسک به همراه حاجی زارعی 
سریعًا طی مکاتبه ای با وزیر نیرو، خواستار 
اعتبار و توقف کامل عملیات  لغو تخصیص 
اجرایی احداث سد فینسک شدیم.«او افزود: 
»در نتیجه محرابیان وزیر محترم نیرو در پاسخ 
به پیگیری های نمایندگان ساری و میاندورود، 
دستور ابطال کلیه اقدامات و دستورات مبنی بر 
عملیات اجرایی سد فینسک را داد و نامه قبلی 

کان لم یکن تلقی شد.«

 بررسی تغییرات اقلیمی
در دوساالنه معماری ونیز

پاویون کشور  ایتالیا اثر گروهی از معماران و 
را  ملیس  الساندرو  با کیوریتوری  هنرمندان 
نمایش گذاشته  به  ونیز  آرسناله  منطقه  در 
آزمایشگاه  یک  ایتالیا  پاویون  پروژه  است. 
تحقیقاتی میان رشته ای است که چگونگی 
پاسخ معماری به موضوعات مختلف مرتبط با 
تغییرات اقلیمی را بررسی می کند. به گزارش 
هنرآنالین، غرفه ایتالیا در هفدهمین دوساالنه 
و سازگاری  تغییر  قابلیت های  ونیز  معماری 
جوامع ایتالیایی برای دستیابی به راه حل های 
ملموس چالش های جاری را بررسی می کند.
با  مقاوم«  »جوامع  عنوان  با  نمایشگاه  این 
و  تحقیقات  ملیس،  الساندرو  کیوریتوری 
نوآوری های محققان ایتالیایی را در بسیاری از 
زمینه ها از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی و 
بررسی ایده هایی برای بهبود شرایط محیط های 
ساخته شده را ارائه می دهد.کیوریتور نمایشگاه 
جامعه  یک  ایتالیا  »غرفه  است:  گفته 
از  1۴  متشکل  بود، که  خواهد  انعطاف پذیر 
زیرگروه از جمله کارگاه های عملیاتی و مراکز 
از  بازتابی  نمایشگاه  این  است.  تحقیقاتی 
آخرین فن آوری در زمینه وضعیت هنر شهری 
در ایتالیا و جهان از طریق نمایش آثار معماران 
برجسته ایتالیایی است. همچنین بر روش ها، 
بین  که  رشته ای  بین  تحقیقات  و  نوآوری 
معماری، گیاه شناسی، زراعت، زیست شناسی، 
هنر و پزشکی تمرکز دارد.«غرفه ایتالیا امسال 
بهبود کیفیت  در  معماری  حیاتی  نقش  به 
پایداری  ارتقای  و  شهروندان  همه  زندگی 
اذعان دارد. این نمایشگاه به دو موضوع مکمل 
تقسیم شده است: تاملی بر حالت ارتجاعی 
و  چشم اندازها  در  کاوش  و  ایتالیا  شهری 
دیدگاه های آینده. پاویون ایتالیا به بخش های 
مختلفی تقسیم شده که هر یک موضوعی 
با  ایتالیا  غرفه  می کنند.  بررسی  را  خاصی 
اکتشافات  و  از موضوعات  این طیف وسیع 
متعدد، بازدیدکنندگان را با مسیرهای مختلفی 
معماری  دوساالنه  هفدهمین  می کند.  روبرو 
زندگی  هم  با  چگونه  »ما  عنوان  با  ونیز 
آنالین  و  فیزیکی  به صورت  خواهیم کرد؟« 
)biennalepavilions.com( تا 3۰ آبان )21 

است. بازدیدکنندگان  میزبان  نوامبر( 

مدیر موزه علوم زمین سازمان 
زمین شناسی:
 گهرسنگ ها

 آینده روشنی ندارند
سازمان  در  زمین  علوم  موزه  مدیر 
کشور  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 
گهرسنگ ها  درباره  منسجم  برنامه  نبود  از 
انتقاد کرد و گفت: » اقدام مهمی در حوزه 
است.« نشده  انجام  کشور  در  گهرسنگ ها 
به گزارش سازمان زمین شناسی، بهرام صادقی 
با بیان اینکه با وجود تنوع سنگ های قیمتی 
و مقطعی  برنامه ها هیجانی  اغلب  در کشور، 
پشتوانه  نداشتن  علت  »به  افزود:  است، 
ارگان ها  بین  کارشناسی و علمی و هماهنگ 
سرانجام  گهرسنگ ها  متولی،  سازمان های  و 
روی  هم  برنامه ها  و  نمی کنند  پیدا  خوشی 
کاغذ باقی می مانند.«او همچنین گفت: »هنوز 
اهمیت و جایگاه سنگ های قیمتی در کشور 
نشده  تعریف  مدیریت کالن کشور  در  و  ما 
است. تا مادامی که قوانین باالدستی در بخش 
سنگ های قیمتی تعریف نشود، آینده روشنی 
هم برای آنها پیش بینی نمی شود.«مدیر موزه 
علوم زمین تاکید کرد: »تا زمانی که بازار داخلی 
به بازار خارجی و بین المللی وصل نشود، چرخ 
سنگ های قیمتی هم به خوبی نخواهد چرخید. 
با نگاهی به کشورهای همسایه همچون ترکیه، 
هند و تایلند و برنامه های توسعه ای آنها در زمینه 
سنگ های قیمتی بیش از پیش توسعه این 
کشورها و توسعه نیافتگی کشور خودمان در این 
حیث را می توان دید.«او اضافه کرد: »با اینکه 
بسیاری از کشورها در زمینه تولید سنگ قیمتی 
وارد  سنگ ها  بهسازی  همچنین  و  مصنوعی 
شده اند ولی ما همچنان به دنبال خام فروشی 

سنگ قیمتی هستیم.«

|پیام ما| بیشتر از نیم قرن پیش، باستان شناسان در روستای شمام رودبار گورستانی عظیم متعلق به دوران اشکانی کشف کردند. با 
وجود اهمیت این محوطه تاریخی در گیالن اما، پژوهش در این عرصه فراموش شد تا تابستان سال 83. اوایل تابستان امسال، یعنی 
52 سال بعد از اولین کاوش ها در شمام و بی توجهی به یافته های مهم تاریخی، در یک عملیات خاکبرداری برای ساخت یک ساختمان 
مسکونی، بخشی از یک سازه دستکند از دل خاک بیرون آمد. این بار میراث فرهنگی  جلوی عملیات را گرفت و گمانه زنی را آغاز کرد و این 

بار به کشفی مهم دست یافت؛ یک گودال ذخیره سازی غالت که نشانه ای از اقتصاد آسیایی در گیالن است.

مرمت

ارزش تخمینی تابلوی زنی 
با کاله نارنجی چیزی در 
حدود 2۰ تا 3۰ میلیون دالر 
برآورد شده. کارشناسان 
دلیل این قیمت تخمینی 
باال را تشابه فضای این 
تابلو با نقاشی ژوئن سوزان، 
شناخته شده ترین اثر 
فردریک لیتون عنوان کرده اند

یکی از زیباترین پرتره های »پابلو پیکاسو«، 
مزایده  به  لس آنجلس  در  امسال  پاییز 
روزنامه  گزارش  به  می شود.  گذاشته 
آبزرور، پابلو پیکاسو نقاش و مجسمه ساز 
تاثیرگذارترین  از  و  اسپانیایی  معروف 
چهره های هنری سده بیستم به سبب آثار 
و  خالقانه  دید  و  سبک  و  تحسین برانگیز 
حراج های  ثابت  پای  داشت،  متفاوتی که 
است.  جهان  در  باال  سطح  و  مهم  هنری 
چندی پیش خبر آمد که حراجی ساتبیز 
اکتبر امسال )آبان 1۴۰۰( به مناسبت صد 
و چهلمین سال تولد این هنرمند برجسته 
برخی از شاهکارهای او از مجموعه هنر زیبای 
گروه هتل های ام جی ام/MGM  را در شهر 
لس آنجلس به حراج می گذارد. نگین این 
 Femme( حراجی پرتره زنی با کاله نارنجی
که  است   )au béret rouge-orange
پیکاسو در سال 1938 از محبوبش ماری 
ترز والتر کشید. ارزش تخمینی تابلوی زنی 
تا 3۰  نارنجی چیزی در حدود 2۰  با کاله 
میلیون دالر برآورد شده است. کارشناسان 
تشابه  را  باال  تخمینی  قیمت  این  دلیل 
سوزان  ژوئن  نقاشی  با  تابلو  این  فضای 
ترین  شده  شناخته   )Flaming June(
مجسمه ساز  و  نقاش  لیتون،  فردریک  اثر 
انگلیسی، عنوان کرده اند.تابلوی مرد و کودک 
آتی  حراجی  در  حاضر  برجسته  اثر  دیگر 
ساتبیز است. این نقاشی یکی از بزرگترین 

تابلوهایی است که پیکاسو در دوران فعالیت 
هنری خود کشید. پیکاسو در این بوم، یک 
مرد و یک کودک را به تصویر کشیده است 
از مراحل  که در قالب دیدگاه این هنرمند 
پیشرفت هنری خود تعبیر شده است.پنج 
اثر پیکاسو تا به حال رکورد 1۰۰ میلیون دالر 
را شکسته اند. باالترین بهایی که برای یکی 
از آثار پیکاسو پرداخت شده در سال 2۰15 
و برای نقاشی "زنان الجزایر" بوده که  179 
میلیون و ۴۰۰هزار دالر به فروش رفته است.
یا  کریستی  نظیر  حراجی هایی  معامالت 
ساتبیز  نشان می دهد که بازار هنر با وجود 
پاندمی کرونا همچنان برقرار است. در سال 
 "Grainstack" 2۰19 تصویری از مجموعه
کلود مونه در نیویورک به قیمت 11۰،7میلیون 
دالر حراج شد. به گزارش ایرنا، پابلو پیکاسو 
به عنوان نقاش، مجسمه ساز، طراح صحنه 
از بزرگ ترین  و متخصص چاپ دستی و 
بیستم  سده  هنرمندان  تاثیرگذارترین  و 
پایه گذاران مکتب  از  به حساب می آید که 
دوران  تمام  در  هنرمندی که  بود؛  کوبیسم 
زندگی خود دست از جستجوگری و تجربه 
برنداشت و خالق اثرهای ماندگاری شد. این 
هنرمند پر کار و اثرگذار سده بیستم میالدی 
در هشتم آوریل 1973 میالدی در حالی که 
به اتفاق همسرش ژاکلین روک دوستانشان 
را برای صرف شام پذیرایی می کرد بر اثر 

حمله قلبی درگذشت.

مزایده یکی از پرتره های پیکاسو در لس آنجلس

گودال های ذخیره سازی در 
بین تمام فرهنگ ها و در 

سراسر جهان وجود دارد و برای 
اولین بار شواهد آن از دوران 

فراپارینه سنگی و در خاور 
نزدیک در محوطه سکونتگاهی 
عین مالحه مربوط به فرهنگ 

ناتوفی ظاهر شد. از آنجا که این 
روش ذخیره سازی بیشتر در 

خاورمیانه شناخته شده است، 
از آن به عنوان اقتصاد آسیایی 

یاد می کنند

|  
هر

 م
 |

طبق اعالم میراث فرهنگی 
گیالن، جنگل فتاتو در فهرست 
ملی میراث طبیعی به ثبت 
رسیده اما مدیرکل منابع طبیعی 
گیالن می گوید اینطور نیست

پایش

واکنش  منابع طبیعی گیالن به قطع درختان خمام

جنگل فتاتو ثبت ملی نیست
بر اساس تازه ترین واکنش به قطع درختان 
با  جنگل فتاتو شهرستان خمام که خبر آن 
منتشر  گیالن«  جنگل های  »غارت  عنوان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره کل  شده، 
میراث فرهنگی  ملی  ثبت  ادعای  گیالن 
و  کرده  رد  را  مذکور  جنگلی  عرصه های 
به جنگل های  متعلق  درختان  این  می گوید 

نیست.   هیرکانی  جهانی 
ملی  عرصه  درختان  قطع  ایرنا،  به گزارش 
هفته  اواخر  ابتدای  خمام  شهرستان  فتاتو 
و  عمومی  فضای  داغ  موضوع  به  گذشته 
تبدیل  گیالن  سبزپوش  استان  رسانه ای 
قرارگیری  به  توجه  با  که  موضوعی  شد؛ 

در جمع عرصه های جنگلی هیرکانی  گیالن 
است. برخودار  باالیی  حساسیت  از 

از  را  اتفاق  این  به  واکنش  نخستین 
میراث فرهنگی،  کل  اداره  مسئوالن  سوی 
شاهد  گیالن  دستی  صنایع  و  گردشگری 
جزو  را  فتاتو  جنگلی  عرصه  که  بودیم 
داشتند  اظهار  و  اعالم کرده  میراث فرهنگی 
جنگل  طبیعی  میراث  درختان  قطع  که 
از  استعالم  بدون  خمام  شهرستان  فتاتو 
همچنین  است.  شده  انجام  اداره کل  این 
میراث فرهنگی، گردشگری  فرهنگی  معاون 
و صنایع دستی گیالن روز چهارم شهریور به 
ایرنا گفت: »ثبت میراث طبیعی در فهرست 

تاریخی  آثار  ملی  ثبت  مانند  کشور  ملی 
در  اقدام  گونه  هر  و  است  اهمیت  حائز 
اداره کل  از  با استعالم  باید  آثار  این  حریم 

بگیرد.« صورت  میراث فرهنگی 
تحقیق  میراث فرهنگی  مسئوالن  گفته  به 
همچنان  شده  یاد  موضوع  خصوص  در 
ادامه دارد، اما شواهد تا این لحظه از قطع 
منابع  کل  اداره  سوی  از  مجوز  با  درختان 
البته  آبخیزداری حکایت می کند.  و  طبیعی 
نیز  شواهد  برخی  میراث فرهنگی  گفته  به 
افرادی  توسط  اقدام  این  می دهد  نشان 
شده  انجام  غیرمجاز  صورت  به  و  بومی 

است.

جنگل  گیالن،  میراث فرهنگی  اعالم  طبق 
باقیمانده  نمونه های  آخرین  از  خمام  فتاتو 
جنگل های هیرکانی است که در فهرست ملی 
میراث طبیعی در شهریور 99 به ثبت رسید.
منابع  مدیرکل  نظر  اظهار  تازه ترین  در  اما 
»مدرکی  آبخیزداری گیالن گفت:  و  طبیعی 
مبنی بر اینکه جنگل فتاتو شهرستان خمام 

ندارد.« وجود  باشد،  ملی شده  ثبت 
میرحامد اختری با بیان اینکه درختان قطع 
شده در جنگل فتاتو خمام جزء جنگل های 
ملی  »ثبت  کرد:  عنوان  نیست،  هیرکانی 
شهرستان های  در  تنها  هیرکانی  جنگل های 
تالش، فومن و رودبار انجام گرفته است.«
او در ادامه توضیح داد: »به فرض هم اگر 
نام  به  باشد، همچنان سند  ثبت ملی شده 
مجوزی  اینکه  ضمن  است  طبیعی  منابع 

سوی  از  خمام  فتاتو  درختان  قطع  برای 
نشده  صادر  لحظه  این  به  تا  طبیعی  منابع 
داشته  مالکیت  ادعای  که  شخصی  است. 
بود  داده  درخواست  درختان  قطع  برای 
است،  بوده  قیمت  تعیین  مرحله  در  که 
همچنین قانون به فردی که ادعای مالکیت 

می دهد.« را  درختان  قطع  اجازه  داشته 
آبخیزداری گیالن  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
شده  قطع  »درختان  کرد:  عنوان  همچنین 
در فتاتو خمام دست کاشت و صنوبر بوده و 

به شمار می رود.« زراعت چوب  جزء 
او با اشاره به قطع حدود 1۶۰ اصله درخت در 
بیش از پنج هکتار از جنگل فتاتو گفت: »پرونده 
شخص متخلف در مراجع قضایی تشکیل شده 
ادوات در آن منطقه شامل  اینکه تمام  ضمن 

کانکس و غیره جمع آوری شده است.«
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پس از عبور از زمستانی سخت، باز هم زمزمه های بروز خاموشی های زمستانه در سال جاری مطرح است

تداوم خاموشی ها از زمستان تا زمستان
وزیر نفت: تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها از جمله دغدغه های اصلی وزارت نفت است
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  | غالمعلی رخشانی مهر |
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  | عباس علی آبادی |
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کاهش قطعی برق 
با تعرفه گذاری پلکانی 

به  اشاره  با  انرژی مجلس  عضو کمیسیون  
اجرا نشدن نظام تعرفه گذاری پلکانی گفت: 
نظام  نشدن  اجرا  از  نمایندگان  شکایت 
تعرفه گذاری افزایش پلکانی در قالب ماده 
شده  وصول  اعالم  داخلی  آیین نامه   23۴
است. به گزارش مهر مالک شریعتی عضو 
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
تعرفه گذاری  نظام  نشدن  اجرا  از  انتقاد  با 
افزایش پلکانی )IBT( در کشور  مبتنی بر 
نشدن  اجرا  از  نمایندگان  شکایت  گفت: 
نظام تعرفه گذاری افزایش پلکانی در قالب 
اعمال ماده 23۴ آیین نامه داخلی مجلس 
اعالم وصول شده و در آینده در کمیسیون 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  بررسی  مربوطه 
نظام تعرفه گذاری افزایش پلکانی آب و برق 
در قانون بودجه 1۴۰۰ ذکر شده بود احتمااًل 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول 

می شود. شکایت  بررسی 
به  اشاره  با  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
قطعی های برق و نقش نظام تعرفه گذاری 
قطعی ها  این  کاهش  در  پلکانی  افزایش 
خاطر نشان کرد: سیاست های قیمتی یکی 
از سیاست هایی است که می تواند به اصالح 
نظام  اگر  و  مصرف کننده کمک کند  رفتار 
جاری  سال  ابتدا  از  پلکانی  تعرفه گذاری 
اجرایی می شد، می توانست قطعی های برق 

دهد. را کاهش  تابستان 
نظام  مزایای  خصوص  در  شریعتی 
تعرفه گذاری افزایش پلکانی اضافه کرد: این 
و کم مصرف  افراد ضعیف  از  سیاست هم 
را  مصرف  پر  افراد  هم  و  می کند  حمایت 
صنعت  توسعه  برای  الزم  منابع  تامین  در 
تعرفه گذاری  نظام  زیرا  می کند  سهیم  برق 
که  است  معنی  این  به  پلکانی  افزایش 
کسانی که بیشتر از الگوی مصرف، مصرف 
می کنند دیگر یارانه انرژی دریافت نکنند و 

بدهند. هم  مالیات  حتی 

کاهش 11 درصدی تولید 
برق و افزایش 8 درصدی 
مصرف انرژی در خوزستان 
مدیر بازار برق شركت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: در 5 ماه نخست سال جاری 19 هزار و 
83 گیگا وات ساعت برق در خوزستان تولید 
شده كه در مقایسه با سال قبل 11 درصد کاهش 
شادفر  فرامرز  توانیر  به گزارش  است.  داشته 
تولیدی 31.9 درصد  برق  میزان  این  از  گفت: 
سهم نیروگاه های برق آبی و ۶۶.7 درصد سهم 
نیروگاه های حرارتی و سیكل تركیبی بوده است. 
نیروگاه های تولید پراكنده نیز 1.۴ درصد از میزان 
برق تولیدی را به خود اختصاص دادند. از برق 
تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیكل تركیبی، 
۴2 درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین 
نیروگاه های  توسط  درصد   58 و  ماهشهر(  و 
خرمشهر،  آبادان،  زرگان،   ( خصوصی  بخش 
شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و به شبكه 
تحویل شده است. مدیر بازار برق شركت برق 
منطقه ای خوزستان تصریح كرد: انرژی مصرفی 
در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 21 هزار و 588 
گیگاوات ساعت بوده كه نشان دهنده حدود 8 
درصد افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل است. پیک مرداد ماه نیز به میزان 
هشت هزار و 3۰5 مگاوات بوده كه نسبت به 
پیک بار سال قبل 2.5 درصد رشد داشته است. 
با توجه به رشد بسیار باالی بار و انرژی مصرفی، 
مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف غیر 
ضروری از ساعات اوج مصرف ) ساعت 1۴ تا 
18 و 21 تا 22( به سایر ساعات شبانه روز توسط 
كلیه مصرف كنندگان امری الزم و ضروری است.

اظهارات مسئوالن  تابستان،  روزهای  آخرین  در 
وزارت نیرو و نفت گویی بنا دارند مردم را برای 
قرار  کنند.  آماده  سخت  زمستانی  فرارسیدن 
است امسال هم زمستان همراه با خاموشی از 
راه برسد. سال گذشته کمبود برق کشور پشت 
خاموشی معابر به بهانه کرونا پنهان شد و زمستان 
به هر طریق بود گذشت به این امید که در ۶ 
تا  اندیشیده شود  تدبیری  امسال  ماه نخست 
زمستان به سیاق سال پیش نباشد. اما شواهد 
خبر از این می دهد که باز هم نبود فرهنگ مصرف 
انرژی مردم قرار است متهم اصلی چالش کمبود 
سوخت در کشور باشد. سال گذشته بخشی از 
تقصیر متوجه ماینرها و استخراج رمز ارزها شد، 
امسال اما دولت هرگونه فعالیت ماینرها را تا پاییز 
ممنوع اعالم کرد. اما خاموشی ها همچنان ادامه 
داشت و گویی ادامه خواهد داشت. وزارت نیرو 
همچنان در حال تدوین و انتشار جداول خاموشی 
برای شهرهای بزرگ است. صنایع به شدت از 
خاموشی های مستمر آسیب دیده اند. مزارع مجاز 
همچنان  اما  هستند  تعطیل  ارز  رمز  استخراج 
چرخ ماینرها برای عده ای می چرخد، همان عده 
مجهولی که گویی کسی یاری مواجهه و برخورد 
بهتر  می گوید  نیرو  وزیر جدید  ندارد.  را  آنها  با 
است برق تولیدی نیروگاه های برق آبی را صادر 
کنیم و برق کشور را از طریق نیروگاه های حرارتی 
تامین کنیم. سخنگوی صنعت برق هم از آمادگی 

خبر  پاکستان  و  افغانستان  به  برق  صادرات 
می دهد. در همین شرایط گزینه خاموشی های 

زمستانه هم در کشور روی میز است.

زمستان خاموش در راه است
غالمعلی  ماه  مرداد  چهارم  دوشنبه 
از  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون  رخشانی مهر 
احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان خبر داد 
و به ایسنا گفت: »برنامه ریزی برای تامین برقی 
بحث  اکنون  از هم  است.  پیوسته  یک مساله 
مصرف  پیش بینی  و  آینده  سال  برق  تامین 
برای سال آینده و سال های آتی در حال انجام 
است. همینطور برای زمستان امسال برنامه ریزی 
آغاز کردیم چرا که  اکنون  از هم  را  تامین برق 
ممکن است مصرف گاز در بخش خانگی منجر 
به محدودیت های سال گذشته در صنعت برق 
مپنا  مدیرعامل گروه  علی آبادی  عباس  شود« 
هم می گوید: »به دلیل کمبود سوخت، احتمال 
بروز مشکل در فصل زمستان وجود دارد. با وجود 
اینکه در کشور سرمایه گذاری های زیادی انجام 
شده است، اما همچنان کمبود وجود دارد بنابراین 
ما نگران تامین برق در زمستان و البته تابستان 

سال آینده نیز هستیم«
در  انرژی  حوزه  ریشه دار  مشکالت  حل  برای 
کشور، راهکارهای متعددی مطرح می شود. برخی 
نیروگاه سازی را تنها راه برون رفت از این شرایط 
می دانند و به زعم برخی تغییر سوخت نیروگاهی 

می تواند از بروز بحران پیشگیری یا آن را مرتفع 
کند. بسیاری هم معتقدند اصالح الگوی مصرف 
می تواند عقالنی ترین راه برای حل این مشکالت 
باشد. البته بعضی هم بی توجهی به ظرفیت باالی 
کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را دلیل بروز 
نبود  عده ای  و  در کشور می دانند  انرژی  بحران 
مدیریت متمرکز در این بخش را. شاید بتوان 
برای هر کدام از این عوامل سهمی در نظر گرفت 
و همگی آنها را پذیرفت، نتیجه این پذیرش اینکه 
برای بیرون رفتن از این وضعیت باید تمام موارد 
ذکر شده اصالح و به شکلی اصولی و بر مبنای 
علمی مورد توجه قرار گیرند. اما توجه و تمرکز 
بر یکی از این عوامل و نادیده گرفتن باقی آنها 
همان نتیجه ای را حاصل می کند که سال هاست 
با آن روبه رو هستیم. شهرهای آلوده و خاموش، 
سدهای خالی و انرژی ها و ظرفیت هایی که تلف 

می شوند.
سال  بود که  جایگزینی  نفت کوره  و  گازوئیل 
به  زمستان  تا  آمد  نیروگاه ها  یاری  به  گذشته 
گونه ای از سر بگذرد. زمستان از سر گذشت اما با 
روزهایی که آلودگی شهرها مرز هشدار را رد کردند. 
شهروندان تهران و اصفهان وبسیاری شهرهای 
دیگر، هوایی برای تنفس نداشتند و باید انتخاب 
می کردند: »هوای آلوده یا خاموشی؟« بسیاری 
از کارشناسان می گویند استفاده از میعانات گازی 
می تواند جایگزین بهتری برای سوخت نیروگاهی 

باشد. البته مطالعات موجود نشان می دهد این 
جایگزین هم آسیب هایی به تجهیزات نیروگاهی 
این  با  دارد.  پی  در  هزینه های  و  می کند  وارد 
حال شاید تبعات استفاده از میعانات گازی در 
مازوت  از  مراتب کمتر  به  حرارتی  نیروگاه های 
این  جایگزینی  می شود  طرفی گفته  از  باشد. 
سوخت می تواند تا 5۰ درصد از ناترازی را پوشش 
داده و مانع از بروز خاموشی ها در زمستان شود و 
از منظر محیط زیست هم به اندازه مازوت بحران 
آفرین و مسئله ساز نخواهد بود. تابستان سال 
گذشته معاون امور برق وزیر نیرو درباره استفاده 

از میعانات گازی به عنوان سوخت نیروگاه ها، گفته 
بود: »یکی از شرکت های دانش بنیان و سازنده 
ایرانی در حال مطالعه و بررسی تغییر طراحی 
از  بتوانند  تا  نیروگاه ها است  توربین های گازی 
میعانات گازی به عنوان سوخت نیروگاه استفاده 
کنند. هزینه تولید برق از میعانات گازی به عنوان 
سوخت نیروگاهی تفاوت چندانی با هزینه تولید 
برق با گاز طبیعی ندارد« این امر اما مستلزم این 
هم  نیروگاهی کشور  زیرساخت های  که  است 

ظرفیت این تنوع سوخت را داشته باشند.
است.  نیروگاه سازی  از  حمایت  دیگر  موضوع 
موضوعی که وزیر نیرو هم در برنامه خود به آن 
نیروگاهی  افزایش ظرفیت  و وعده  اشاره کرده 
معتقدند  روند  این  مخالفان  اما  است.  داده  را 
مشکل کار جای دیگری است. از جمله مدیرعامل 
مپنا که بر این اعتقاد است: »برای جلوگیری از 
بروز خاموشی باید صرفه جویی کرد. آب و برق 
در کشور ما ارزش ندارد و همین موضوع دلیل 
بی تفاوتی مشترکان در نوع مصرف آن ها شده 
تا مصرفش  داد  ارزش  این کاال  به  باید  است. 
نیروگاه برق در  کاهش پیدا کند. 85 مگاوات 
کشور نصب شده که اگر دولت از ما حمایت کند 
مپنا می تواند در دو سال آینده ۶ هزار مگاوات 
نیروگاه بسازد. اما این کار چاره ساز نیست. باید 

الگوی مصرف اصالح شود«

برنامه های وزیر برای حل بحران
برق،  و  آب  تعرفه گذاری  نظام  »اصالح 
برق  ظرفیت  به  مگاوات  هزار   ۴۰ افزایش 
انرژی  و  عمده  صنایع  الزام  تفکیک؛  به  کشور 
تبدیل  نیروگاه،  احداث  در  سرمایه گذاری  به  بر 
توسعه  ترکیبی،  سیکل  به  گازی  نیروگاه های 
نیروگاه های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف هر 
به میزان 1۰ هزار مگاوات، جبران حداقل  کدام 
نیمی از 13 هزار مگاوات ناترازی برق کشور در 
سال اول و تعهد به عدم خاموشی در تابستان 
که  است  برنامه هایی  از  بخشی  آینده«  سال 
به  نیرو  وزارت  برای تصدی  علی اکبر محرابیان 
روزهای  در  دید  باید  است.  ارائه کرده  مجلس 
پیش رو تا چه میزان امکان تحقق این برنامه ها 

می شود.  فراهم  نیرو  وزارت  در 

رمز ارزها متهم ردیف اول
در میان اظهارنظرهای مسئوالن در خصوص 
ارزها  رمز  استخراج  بحران،  این  بروز  دالیل 
بیشترین سهم را دارد، هرچند مزارعی که با تمام 
اما و اگرها و باید و نبایدهای اعالم شده از سوی 
وزارت صمت و نیرو باالخره مجوز فعالیت دریافت 
کردند، این روزها فعالیتشان متوقف شده است، 
اما مزارع غیرمجاز همچنان مشغول کارند. در این 
تولید میادین گازی  به افت  اما اشاره ای  میان 
برای تولید سوخت نیروگاه ها نمی شود. تقصیری 
مدار،  از  نیروگاه ها  شدن  خارج  دالیل  متوجه 
رهاسازی آب برای تولید برق و بسیاری عوامل 
دیگر نمی شود. گویی علل اصلی بحران برق قرار 
است فعال پشت استخراج رمز ارزها پنهان شود تا 

زمانی که مقصر جدید پیدا شود. 

خصوص  در  ایالم  گردشگری  فعال  یک 
آینده   وزیر  فعاالن گردشگری گفت:  وضعیت 
میراث فرهنگی رسالت سختی را بر دوش دارد 
چون فعاالن صنعت گردشگری چند سال است 
که یا مقروض هستند یا مجبورند که از جیب 
با  سلیمانی  فرشته  ایسنا  به گزارش  بخورند. 
بیان اینکه کرونا ضربه ای به صنعت گردشگری 
نیست، گفت:  جبران  قابل  راحتی  به  زده که 
متاسفانه اراده  قوی برای جبران حتی بخشی 
از این ضرر وجود نداشته و رکود ایجاد شده به 
این فعال  نیست.  قابل جبران  این سادگی ها 
یک  متاسفانه  اینکه  بر  تاکید  با  گردشگری 
جذب  برای  انتظار  نام  به  اشتباه  بسیار  رویه  
سرمایه گذار جدید باب شده و به نوعی متولیان 
پنهان  عنوان  این  پشت  را  خود  کم کاری های 
کرده اند در حالی که اگر به سرمایه گذاران کنونی 
و بومی استان بها می دادند بسیاری از اهداف 
محقق می شد. سلیمانی از صدور مجوزهای زیاد 
انتقاد کرد و گفت: نگاه دولت باد به گردشگری 
تغییر کند چون گردشگری یک صنعت آماده 
برای ارزآوری است و فقط تسهیل می خواهد 
و این تسهیل با کمک بخش خصوصی قابل 
انجام است. سلیمانی با تاکید بر اینکه گردشگر 
آماده پول خرج کردن است اما در عین حال 
هرگونه برخورد بد او را  زده می کند، گفت: صنعت 
گردشگری نیاز به بازبینی دارد که امیدواریم در 

دولت جدید محقق شود و سهم همه استان ها 
دیده شود چون  به خوبی  نیز  این صنعت  در 
هر اثر توانایی جذب گردشگر را دارد و می تواند 
رونق بخش اقتصاد یک استان باشد. این فعال 
گردشگری تصریح کرد: متاسفانه در مرز مهران 
ارزان  ویزای تی )T( که دروازه ورود سریع و 
بیماران است نداریم و ویزای سالمت با پارتی 
می آید و سازو کار رسمی برای آن تعریف نشده 
و از طرف دیگر بیمارستان ipd  هم نداریم اما 
ایجاد این شرایط هم کار سختی نیست اما باید 
برای آن برنامه داشت و برنامه را هم با دقت 
آینده  دولت  تاکید کرد:  سلیمانی  برد.  پیش 
باید در زمینه گردشگری به همه استان ها نگاه 
ظرفیت گردشگری  به  و  باشد  داشته  یکسان 

استان های مختلف توجه ویژه داشته باشد و 
سعی کنند استان های محروم را با این پشتوانه 
باید  دهند.  نجات  محرومیت ها  و  بن بست  از 
برای ارزان کردن گردشگری و تالش برای باقی 
ماندن سفر در زندگی مردم تالش کرد و با پرهیز 
از شعار برای رونق گردشگری، برنامه راهبردی  
مناسب و دقیق برای گردشگری استان داشته 
از  باید  گفت:  گردشگری  فعال  این  باشیم. 
آزمون و خطا در حوزه گردشگری پرهیز کنیم 
چند  و  وجهی  چند  بپذیریم که گردشگری  و 
در  تعیین کننده  جایگاه  باید  و  است  بعدی 
برنامه ریزی های کالن کشور داشته باشد چون 
هم حمایت از بخش خصوصی گردشگری الزم 
است و هم حمایت از گردشگر ضرورت دارد.

مدیر یک شرکت خدمات مسافرتی زیارتی در ایالم عنوان کرد:

فعاالن گردشگری یا مقروض اند یا از جیب می خورند

گردشگری

در صورتی که امکان احداث 
شبکه پاکستان فراهم شود 
و یا اینکه خودشان نسبت 

به احداث شبکه اقدام کنند، 
قطعا ایران و وزارت نیرو 

آمادگی توسعه تبادالت برقی 
را دارد. ما امکان افزایش 

صادرات برق به پاکستان تا 
بیش از ۴۰۰ مگاوات را داریم

آمادگی ایران برای افزایش 400 مگاواتی صادرات برق 
به پاکستان و افغانستان

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: ما این امکان را داریم که تا 
برق کشور  تامین  مگاوات   ۴۰۰ از  بیش 
پاکستان و افغانستان را افزایش دهیم. 
تصمیم  پاکستان  ایسنا،  گزارش  به 
گرفته است واردات برق از ایران را برای 
تامین نیازهای بندر گوادر به 7۰ مگاوات 
کشور  این  قبلی  برنامه  دهد.  افزایش 
برای افزایش واردات 1۰۰ مگاواتی برق به 
دلیل تحریم های آمریکا با مشکل مواجه 
شده بود. این کشور در حال توسعه بندر 
است. همچنین  همکاری چین  با  گوادر 
مگاواتی   3۰۰ نیروگاه  راه اندازی  در حال 
با سوخت زغال سنگ است که با احتمال 
نیروگاه تصمیم  این  راه اندازی  در  تاخیر 
گرفته که برای تامین نیازهای فوری بندر 
خریداری  بیشتری  برق  ایران  از  گوادر 

کند.
سخنگوی  رجبی مشهدی،  مصطفی 
صنعت برق درباره این تصمیم اسالم آباد 
بیشتر  امکان صادرات  ایران  آیا  اینکه  و 
به این کشور را دارد یا خیر گفت: کشور 
ما عالقه مند به توسعه روابط و همچنین 
است.  پاکستان  به  برق  بیشتر  صادرات 
خوشبختانه خط انتقال تا مرز پاکستان 
احداث  هم  گوادر  بندر  برق  تامین  برای 

این کشور هنوز  اما شبکه برق در  شده، 
مهیا نیست، در صورتی که امکان احداث 
اینکه  یا  و  شود  فراهم  پاکستان  شبکه 
اقدام  احداث شبکه  به  نسبت  خودشان 
آمادگی  نیرو  وزارت  و  ایران  قطعا  کنند، 
امکان  ما  دارد.  را  برقی  تبادالت  توسعه 
تا  پاکستان  به  برق  صادرات  افزایش 

داریم. را  مگاوات   ۴۰۰ از  بیش 
رجبی مشهدی درباره پرداخت پول برق 
اظهار  نیز  پاکستان  سوی  از  دریافتی 
بوده  فراهم  که  شرایطی  مطابق  کرد: 
مبادالت مالی بین دو کشور انجام شده 
دریافتی  برق  پول  تاکنون  پاکستان  و 
خود را طبق روال پرداخت کرده و مشکل 
جدی در این زمینه نداشته ایم. او درباره 
اظهار  نیز  افغانستان  به  برق  صادرات 
برق  صادرت  هم  افغانستان  به  ما  کرد: 
داریم، ولی در شرایط خاص کنونی که ما 
با محدودیت تامین برق کشور خودمان 
این  به  صادرات  میزان  هستیم،  روبه رو 
پیدا کرده  به حداقل خود کاهش  کشور 
حضور  برق  صنعت  سخنگوی  است. 
به  برق  صادرات  برای  مانعی  را  طالبان 
افغانستان ندانست و مجموع کنونی برق 
صادراتی به افغانستان و پاکستان را زیر 

اعالم کرد. مگاوات   1۰۰

زمستان گذشته، روزهای پر التهابی بر مردم و متولیان حوزه انرژی گذشت. کمبود گاز، نبود سوخت نیروگاهی و خالی بودن سدها و 
نبود توان تولید برق در نیروگاه های برق آبی دست به دست هم دادند تا مردم هم در شهرهای بزرگ با هوای بسیار آلوده که ناشی از 
مازوت سوزی نیروگاه ها بود، زمستان را سپری کنند و هم با خاموشی های مکرر و اغلب بدون برنامه خسارات بسیاری را متحمل شوند. 
حاال با اظهاراتی که از سوی مسئوالن می شنویم، به نظر می رسد شرایطی مشابه در زمستان امسال خواهیم داشت. چند روز پیش معاون 
هماهنگی توزیع توانیر از احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان خبر داد و جواد اوجی وزیر نفت در نخستین اظهارات خود در کسوت 
وزارت، نسبت به تامین سوخت نیروگاه ها در زمستان پیش رو ابراز نگرانی و تامین سوخت زمستانی را به عنوان نخستین دستور کار 

وزارت نفت مطرح کرد.

برنامه ریزی برای تامین برقی 
یک مساله پیوسته است. از 
هم اکنون بحث تامین برق 

سال آینده و پیش بینی مصرف 
برای سال آینده و سال های 

آتی در حال انجام است

85 مگاوات نیروگاه برق در 
کشور نصب شده که اگر دولت 
از ما حمایت کند مپنا می تواند 

در دو سال آینده ۶ هزار 
مگاوات نیروگاه بسازد. اما این 
کار چاره ساز نیست. باید الگوی 

مصرف اصالح شود
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رفسنجان



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2091  | یک شنبه 7 شهریور 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

شهردار منتخب تهران:  جلسه 
با شما مدیران برای شنیدن 
نظراتی است که بتوان مسیر 
آینده را با کمترین اشکال و 
حداکثر موفقیت پیش ببریم 
و باید بدانیم آنان که مشکل 
ندارند ائمه معصومین هستند

بلدیه

زاکانی: 

در  بیان مشکالت شهر سیاه نمایی نشود
اینکه  به  اشاره  با  تهران  منتخب  شهردار 
نگاه  باید  است، گفت:  شوش  میدان  زاده 
جنوب  آسیب های  و  مسائل  به  ویژه ای 
برنامه های  به  رسیدن  برای  و  شود  شهر 
سطح   3 در  برنامه ریزی  به  نیاز  خود 
منتخب  شهردار  زاکانی،  علیرضا  داریم.  
سوی  از  حکمش  امضای  از  پیش  تهران 
با شهرداران مناطق  وزارت کشور، جلسه ای 

در  گفت:  و  کرد  برگزار  پایتخت  22 گانه 
حوزه خدمت گزاری باید کار جهادی صورت 
کار  بحث  در  مثال  عنوان  به  که  بگیرد 
مردمی  نگاه  بخش  دو  در  باید  اجتماعی 
به  ما  اگر  و  عمل کنیم  شهری  مدیریت  و 
در و دیوارهای شهر نگاه می کنیم بر همین 
جامه  خود  مسئولیت های  به  باید  اساس 

بپوشانیم. عمل 

تهران  منتخب  شهردار  ایسنا،  گزارش  به 
میدان  زاده  که  نکته  این  به  اشاره  با 
به  ویژه ای  نگاه  باید  و  است  شوش 
و  شود  شهر  جنوب  آسیب های  و  مسائل 
به  نیاز  خود  برنامه های  به  رسیدن  برای 
افزود:  داریم،  سطح   3 در  برنامه ریزی 
سطح  به  رسیدن  برای  فوری  کارهای  به 
 3 در  که  داریم  نیاز  شهر  در  قبول  مورد 

بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  سطح 
به  اشاره  با  زاکانی  شود.  تقسیم بندی 
 1.5 بین  کوتاه مدت  بخش  که  نکته  این 
و  سال   5/2 میان مدت  بخش   ، 2سال  تا 
بخش بلند مدت نیز تا ۴ سال تقسیم شده 
باشیم  داشته  توفیق  اگر  داد:  ادامه  است، 
به  تکاملی گام دوم  در رشد  الهی  به فضل 
تعاملی  شکل  به  شهری  حکمرانی  سمت 
صورت   این  در  و  می کنیم  حرکت  مردم  با 
برای کشور داشته  الگویی اساسی  می توان 
اثر خود را در این مسیر  باشیم و نقش و 
کرد:  بیان  او  می پذیریم.  احسنت  نحو  به 

شنیدن  برای  مدیران  شما  با  امروز  جلسه 
با  را  آینده  مسیر  بتوان  که  است  نظراتی 
پیش  موفقیت  حداکثر  و  اشکال  کمترین 
ندارند  آنان که مشکل  بدانیم  باید  و  ببریم 

هستند. معصومین  ائمه 
شهردار منتخب تهران افزود: در بیان وضع 
این  که  شود  نمایی  سیاه  نباید  نیز  شهر 
بدهی های  بر  اگر  و  است  اشتباه  اقدام 
تومان(  میلیارد  هزار   ۶۶( شهرداری  در  ما 
نیز  خود  مطالبات  به  باید  می شود  اشاره 
نشود،  انجام  اقدام  این  اگر  نگاه کنیم که 

است. بی انصافی 

پدیدار،  غالمرضا  ما،  پیام  گزارش  به 
آب  منابع  مدیریت  و  پایش  اداره  رئیس 
اداره کل  زیستی  محیط  شاخص های  و 
شهرداری  پایدار  توسعه  و  زیست  محیط 
معنایی  به  صوتی  آلودگی  معرفی  با  تهران 
برهم  باعث  که  ناخواسته  صدایی  تولید 

می شود، گفت:   افراد  تمرکز  و  آرامش  زدن 
عمده ترین منابع سر و صدا در محیط های 
است  حمل ونقل  وسایل  از  ناشی  شهری 
ترافیک  اصلی  گروه  سه  به  عمدتا  که 
ریلی  ترافیک  هوایی،  ترافیک  جاده ای، 
سروصدای  بین  این  در  می شوند.  تقسیم 

جاده ای  نقل  و  حمل  وسایل  از  ناشی 
سواری،  ماشین های  موتورسیکلت،  شامل 
سهم  نیمه سنگین  و  سنگین  ماشین های 
شهرها  صوتی  آلودگی  تولید  در  عمده ای 

دارند. تهران  شهر  بخصوص 
 8۰ دهه  ابتدای  از  »پیام ما«،  گزارش  به 

ادبیات  وارد  صوتی  آلودگی  که  تاکنون 
سنجش  ایستگاه   ۴3 حدود  شد،  شهری 
مستقر  پایتخت  جای  جای  در  صوت 
به  اما  صوت  سنجش  ایستگاه های  شدند. 
رده  از  برق  نوسان  و  کارافتادگی  از  دلیل 
تعدادشان کمتر می شد.  و  خارج می شدند 
نشان  شهرداری  سایت  در  جست وجوها 
به 3۶ عدد  ایستگاه های صوتی  می داد که 
گفته  راستا  این  در  پدیدار  است.  رسیده 
شده  انجام  سنجش های  براساس  است: 
تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  توسط 
میانگین تراز صوتی بزرگراه های شهر تهران 
بر  است.  دسی بل   8۰ تا   7۰ بین  روز  در 
اطالعات  فناوری  سازمان  داده های  اساس 
کاربری های  درصد   7۰ تهران،  شهرداری 
مجاور بزرگراه ها مسکونی است و استاندارد 
برای  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
کاربری مسکونی در طول روز 55 دسی بل 
است. به گفته پدیدار این آمارها یعنی تراز 
صوتی بزرگراه ها از حد استانداردش بسیار 
باالتر است. رئیس اداره پایش و مدیریت 
اداره  زیست  محیط  شاخص های  و  منابع 
به  اشاره  با  تهران  زیست شهرداری  محیط 
سنجش  فعال  ایستگاه   3۶ اکنون  اینکه 
می دهند،  انجام  را  تهران  شهر  صوتی  تراز 
صورت  به  اطالعات  که  است  کرده  اعالم 
صدای  آلودگی  برخط  سامانه  در  آنالین 
او  است.  رویت  قابل  تهران  شهرداری 
تراز صوتی  همچنین گفته است: میانگین 
و  روز  زمانی  دوره  در  ایستگاه های  این 
  ،۶8  /82 ترتیب  به   1۴۰۰ سال  در  شب 
حد  از  فراتر  که  است  دسی بل   ۶۶  /33
زیست  محیط   حفاظت  سازمان  استاندارد 

است. 
برای  تاکنون  که  قوانینی  درباره  او 
تهران  آلودگی صوتی در شهر  از  جلوگیری 
با  است:  آن ها گفته  بازدارندگی  میزان  و 
هم  مقرره های  بار  چندین  اینکه  وجود 
و  تهیه  صوتی  آلودگی  با  مقابله  برای 
تاسف  نهایت  در  باید  ولی  شده  تدوین 
همانند  هم  آیین نامه  این  داشت که  ابراز 
دیگر  آیین نامه های  و  قوانین  از  بسیاری 
سپرده  فراموشی  دست  به  زیادی  حد  تا 

است. شده 
آن طور که قوانین و مقررات شهرداری ها در 
ایران نشان می دهد، مساله آلودگی صوتی 
در قانون حفاظت و بهسازی مصوب سال 
53 و ماده 1۰۴ قانون برنامه سوم توسعه 
جمهوری  وفرهنگی  اجتماعی  و  اقتصادی 
مطابق  که   1379 مصوب  ایران  اسالمی 
ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه برای 
به  شده  تنفیذ  نیز   1388 تا   138۴ سال 
نحوه  قانون   27 ماده  در  ضمنی،  صورت 
 ،137۴ مصوب  هوا  آلودگی  از  جلوگیری 
آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی 
صوتی مصوب 1378 و ماده 8 و جدول 5 

آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 1۰۴ قانون 
1379 صراحتًا  توسعه مصوب  برنامه سوم 
مسئله آلودگی صوتی مورد توجه قرار گرفته 
است. همچنین مصوبه شورای عالی محیط 
مجاز  حد  به  راجع   23۶ شماره  زیست 
مصوب  ایران  آزاد  هوای  در  صدا  آلودگی 
1381 و مصوبه پیشنهادی سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت صنایع و معادن در 
صوتی  آلودگی  مجاز  حد  تعیین  با  ارتباط 
در خودروهای تولید داخل مورخ 138۴ در 
خصوص آلودگی صوتی تدوین شده است. 
این مقام مسئول در شهرداری تهران تاکید 
کرد:  آیین نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی 
تبصره   ۶ و  ماده   13 بر  مشتمل  صوتی 
کشورمان  حقوقی  قاعده  ترین  مشخص 
در زمینه جلوگیری از آلودگی صوتی است. 
خصوص  این  در  قانون  همه  این  وجود  با 
توجه به مساله آلودگی صوتی به علت این 
جامعه  در  آنی  بطور  آن  مخرب  اثرات  که 
دارد  مدت  طوالنی  مضرات  و  نیست  پیدا 

است.  کم  بسیار 

صوتی  آلودگی  ایجاد  اصلی  عوامل  از  یکی 
کارگاه های  به  مربوط  هم  پایتخت  در 
ساختمانی در شهر تهران است. این کارگاه ها 
از دستگاه هایی استفاده می کنند که بیش از 
حد مجاز آلودگی صوتی ایجاد می کنند و به 
این  با  مقابله  برای  تاکنون  نظر می رسد که 
است.  نگرفته  صورت  خاصی  اقدام  آلودگی 
محیط  کمیسیون  سابق  رئیس  چنانچه 
بود:  اعالم کرده  تهران  شهر  شورای  زیست 
متاسفانه تاکنون اقدامات بازدارنده ای برای 
این کارگاه ها صورت  آلودگی صوتی  کاهش 
نگرفته است. با این حال باید دید مدیریت 
مقابله  از  جلوگیری  برای  تهران  شهر  ششم 

با آلودگی صوتی چه راهکاری اتخاذ می کند. 

یک مقام مسئول در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

 آیین نامه مقابله با آلودگی صوتی
  فراموش شد
تراز آلودگی صوتی بزرگراه ها فراتر از حد استاندارد است

اعضای کمیسیون های 
شورای ششم شهر تهران 

انتخاب شدند 
اعضای  اسامی  تهران  شهر  شورای  سخنگوی 
به  اعالم کرد.  را  کمیسیون های مختلف شورا 
نادعلی  علیرضا  »پیام ما«،  روزنامه  گزارش 
سخنگوی شورای شهر تهران اعضای منتخب 
کمیسیون های ۶ گانه شورای شهر ششم تهران 
را اعالم کرد. براساس اعالم او اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه متشکل از حبیب کاشانی، ناصر 
امانی، احمد صادقی، محمد آخوندی و میثم 
مظفر هستند. بنا به گفته نادعلی در کمیسیون 
جعفر  چمران،  مهدی  شهرسازی  و  معماری 
می کنند.  فعالیت  عباسی  مهدی  و  شربیانی 
را محسن  اعضای کمیسیون خدمات شهری 
پیرهادی، مهدی بابایی و سوده نجفی تشکیل 
می دهند. نادعلی افزود: در کمیسیون فرهنگی 
نرگس  احسان،  شمس  زهرا  نیز  اجتماعی 
حضور  نادعلی  علیرضا  و  علوی  معدنی پور، 
پیدا می کنند. سخنگوی شورای اسالمی شهر 
تهران در پایان گفت: جعفر تشکری هاشمی، 
مهدی قائمی و حجت االسالم آقامیری اعضای 
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک خواهند بود و 
در کمیسیون نظارت و حقوقی پرویز سروری، 
فعالیت  سلیمانی  نرجس  و  اقراریان  مهدی 
می کنند.  براساس گمانه زنی ها به نظر می رسد 
که به ترتیب ریاست، کاشانی،  عباسی ، پیرهادی، 
شمس احسان، تشکری هاشمی و اقراریان بر 

کمیسیون ها قطعی باشد. 

اخبار ضد و نقیض 
درباره سالمت رئیس 

شورای شهر تهران
به گزارش »پیام ما«، در روزهای اخیر خبرهای 
پیرامون حال مهدی چمران، رئیس  متعددی 
شده  منتشر  تهران  شهر  شورای  ساله  هشتاد 
علنی  صحن  جریان  در  هفته گذشته  است. 
شورای شهر تهران، پرویز سروری نایب رئیس 
را  چمران  عمومی  حال  تهران،  شهر  شورای 
در  نبوده  خاصی  »مورد  توصیف کرد:  مساعد 
جلسه گذشته کسالتی برای ایشان عارض شد 
که تمایل داشتند در منزل استراحت کنند اما کادر 
پزشکی درخواست کردند چکاپی در بیمارستان 
داشته باشند که امروز پس از انجام معاینات و 
چکاپ به منزل می روند.«در همین حین بود که 
یکی از کانال های خبری منتقد عملکرد شورای 
شهر تهران، علت حال نامطلوب شدن وضعیت 
جسمی چمران را فاش کرد. این کانال نوشت: 
با چمران  از اعضای شورای شهر تهران  »یکی 
بر سر اتاق دعوا کرده و چمران به دلیل فشار 
عصبی ناشی از این دعوا در بیمارستان بستری 
شده است.« در روزهای اخیر کانال خبری شهرما 
وابسته به حزب اتحاد ملت نیز به نقل از یک 
منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود اعالم 
کرده که چمران سکته مغزی کرده است و در 
این  است.  دارویی  مراقبت  تحت  خود  منزل 
دیروز  صبح  شد که  اعالم  درحالی  صحبت ها 
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای ششم در گروه 
واتس اپی خبرنگاران شورای شهر به نقل از پسر 
چمران اعالم کرد که او سکته مغزی نکرده است 
و حال عمومی او مساعد است. او همچنین به 
نقل از فرزند چمران اعالم کرد: »موضوع سکته 
رد شده است و طبق دستور دکتر در منزل در 
حال استراحت هستند.« بدین ترتیب به نظر 
می رسد که دست کم تا پایان این هفته، سروری 

بر صندلی چمران بنشیند. 

|پیام ما | پایش برخط آلودگی صوتی در تهران وضعیت 12 نقطه را خطرناک توصیف کرده است. مناطق بعثت، بزرگراه افسریه، آذری، 
شهید گمنام، میدان خراسان، نواب صفوی، نیروی هوایی و شیخ صفی از جمله مناطقی هستند که وضعیت آلودگی صوتی  آن ها خطرناک 
عنوان شده و با رنگ قرمز نیز نشانه گذاری شده است. در سال های اخیر برای بهبود وضعیت آلودگی صوتی در شهرداری تهران، کارگروهی 
تشکیل شد. کارگروهی که در ماه های اخیر به واسطه شیوع بیماری کرونا،  منظم تشکیل نشد اما در ماه های قبل ترش راهکارهایی برای 
کاهش این معضل در پایتخت به کار گرفته بود. استفاده از دیوارهای صوتی در بزرگراه ها، انتقال کارگاه های پرسروصدا به خارج از محدوده 
شهری و … از جمله راهکارهایی بودند که در سال های اخیر برای کاهش آلودگی صوتی شهر تهران، استفاده شدند اما آنچنان که باید 
موفقیت آمیز نبودند. بسیاری ریشه این عدم توفیق را در نبود قانون عنوان می کنند. با این حال دیروز رئیس اداره پایش و مدیریت 
منابع و شاخص های محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار علت آلودگی صوتی و افزایش آن را در ماه های اخیر در نبود 

ضمانت اجرایی و کارایی الزم قوانین دانسته است.
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براساس سنجش های انجام 
شده توسط شرکت کنترل 

کیفیت هوای تهران میانگین 
تراز صوتی بزرگراه های شهر 

تهران در دوره زمانی روز بین 
7۰ تا 8۰ دسی بل است. بر 

اساس داده های سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری 

تهران، 7۰ درصد کاربری های 
مجاور بزرگراه ها مسکونی است 

و استاندارد سازمان حفاظت 
محیط  زیست برای کاربری 

مسکونی در طول روز 55 
دسی بل است

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 

شناسه آگهی 1026
»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین« 

آگهي مزایده های عمومی شماره 400/2- 400/3
شركت آب و فاضالب استان قزوين )مزایده گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصه و مزایده و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب در نظر دارد ، مقداری از اقالم مازاد و ضایعاتی موجود در انبارهای این شرکت )واقع در : 1- قزوین، 
جاده اقبالیه، بعد از انبار گاز، فرعی سمت راست، مخزن کوثر 2- کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا بعد از شهرک صنعتی لیا، جنب کارخانه تولید آسفالت شهرداری، انبار مجتمع شهید زرآبادی پور( و همچنین تعداد 4 باب  مخزن هوایی فرسوده و خارج 
از مدار، را با مشخصات جدول ذیل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به شركت در مزايده های فوق را دارند دعوت مي گردد، بمنظور كسب اطالعات بيشتر، به سایت شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین رجوع نموده و به منظور خريد اسناد مزايده از تاریخ  08/ 1400/06 لغایت 1400/06/14 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 800.000 لاير به حساب شماره 4046856478 و کد شناسه 370008025114 بانک ملت شعبه چهارراه 
ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. و  همچنین پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا ساعت 9:30 مورخه  06/27 /1400 به واحد دبیرخانه این 
شرکت واقع در قزوين، چهار راه وليعصر»عج«، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي، كوچه گلستان پنجم، شماره 4 ارائه نمايند .ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 10:30 مورخه 1400/06/27 در محل سالن جلسات ساختمان ستاد ولیعصر شرکت 

می باشد. شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مزایده ها بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل: الف– ضمانتنامه بانكي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
هستند. که به نفع دستگاه مزایده گزار )شرکت آب و فاضالب استان قزوین( صادر گردد.ب– رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 4046856478  اين شركت نزد بانك ملت شعبه چهارراه وليعصر»عج« قزوين، بنشاني: قزوين، چهارراه 

وليعصر»عج« ابتداي بلوار آيت ا… خامنه اي. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( د- چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده گزار.
نشانی مزایده گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر»عج« ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره 4 . تلفن تماس : 028-33378087 

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه می باشد .
هزینه آگهی به تناسب مبلغ کارشناسی مزایده به عهده برنده )برندگان( مزایده ها می باشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مزایده گزار.  

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/07
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/08

بخاطر فرزندانمان ،مراقب آب باشیم

شماره 
مزایده

شماره گروه/
مبلغ تضمین شرکت در هر قیمت کارشناسی )ریال(واحدشرح  اقالم مزایدهپارتی

پارتی از مزایده )ریال(

۴۰۰/2

2.953.5۰۰.۰۰۰1۴8.۰۰۰.۰۰۰عدداموال و اثاثه موجود در انبار مخزن کوثر1

1.873.7۰۰.۰۰۰93.۶85.۰۰۰عددالکتروپمپ موجود در انبار مخزن کوثر2

1.۴51.۶۰۰.۰۰۰72.58۰.۰۰۰عددضایعات پالستیک موجود در انبار مخزن کوثر3

1۴8.۴۰۰.۰۰۰7.۴2۰.۰۰۰کیلو گرم و عددلوله های راکد موجود در انبار مخزن کوثرو انبار مجتمع شهید زرآبادی پور۴

۴.3۶۰.۰۰۰.۰۰۰218.۰۰۰.۰۰۰عدداتصاالت ضایعاتی موجود در انبار مجتمع شهید زرآبادی پور5

۴۰۰/3

127.5۰۰.۰۰۰۶.375.۰۰۰کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای کوندج از توابع شهرستان آبیک1

3.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰175.۰۰۰.۰۰۰کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای آقابابا از توابع شهرستان قزوین2

1.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰8۰.۰۰۰.۰۰۰کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای  گیلزور از توابع شهرستان آبیک 3

1.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰۶5.۰۰۰.۰۰۰کیلو گرممخزن هوایی  نصب شده در روستای بزمجرد از توابع شهرستان بوئین زهرا۴

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا زرندبهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
65/28/6/1400

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای موضوع مناقصه
بیمارستان سینا زرند

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات
    http://iets .mporg.ir   

)صرفًا جهت مشاهده(

27/496/757/705 ریالبرآورد یکساله )ریال(

1/374/837/885 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دریافت اسناد
شنبه مورخ 1400/06/13

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 1400/06/27پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/28بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/06/22 در محل  امور اداری بیمارستان سینا شهرستان زرند  
برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره 
حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
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افقی
 1 - بیهوده، گیاهی بسیار بی مزه - خود آرایی  
- بت و صنم - جزیره2 - لطیف، مالیم - در 
باد - حرص و طمع،  بجویید - وزيدن  حمام 
زیاده خواهی، از حروف اضافه3 - سرود دسته 
بازی  با  فیلمی   - شرعی  آب  ناشنوا،  جمعی، 
جرمی آیرونز - آخرین حرف التین - پوشاك 
ستور۴ - دستگاه نساجی  - استفراغ، به هم 
خوردن حال را گویند - از حروف اضافه - مقیم5 
- خدای دراویش، خدای قلندر - مجانی - حرف 
فراری۶ - پارچه کهنه، لنگه در - سوسن زرد - از 

مد افتاده - قسمتی از پا - همنشین گنده، نام 
سابق یزد7 - توجه و دقت  - حرف انتخاب، بله 
آلمانی، حرف گزینش - مارشال آلمانی معروف 
به روباه صحرا 8 - درون دهان - گل كرشمه، 
مال یاران كشیدنی است - خانه، کاشانه - خوار 
بیگانه،  وحش  باغ  او،  از  مخفف   - حقیر 9  و 
نایروبی   - کشور  دولک  و  الک  بازی  کشیدنی 
- ست وارونه - رغبت، میله باریك1۰ - جگر، 
بزرگترین عضو درونی بدن - آكنده، مظهر سبكی، 
پوشش طیور، مملو، انباشته - اثر چربی - غذای 
مجردی، خوراکی با تخم مرغ و گوجه فرنگی11 - 
سقف فرو ریخته - مفهوم - اندوه، غصه، اندوه 

و غصه - باغ کاشان، قتلگاه امیرکبیر12 - دختر 
- كیف التین - جهت، دید چشم، نور اندک، در 
زبان ترکی به آب می گویند - شکنجه13 - دور 
كردن - تابلویی از داوینچی - قورباغه درختی1۴ 
- كافی، كافی است - فرومایگی  - چه وقت؟، 
چه کسی؟ - بیخ آستین - پوشش، جامه15 - 
الكتریسیته، اختراع ادیسون - دشمن سرسخت 
- رود اروپایی - محکم1۶ - زگیل - عنصر فلزی 
کمیاب  - پار برعکس17 - قلم تخته سیاه، از 
مصالح ساختمانی، دو حرف از چهار حرفی که در 
فارسی هست ولی در عربی نیست - جمع وحش 
- از آثار شارلوت برونته - سمت مشرق، مشرق

عمودی
1 - قطره باران - سبزی پیچیده - کز وارونه - گل 
هفت سین، نام گلی معروف2 - راه میانبر، طریق 
کوتاه - ماالریا - صدای پنچری - حرف هشتم 
 - قایقرانان  پاروی   - وراثت  عامل   - التین3 
برآمدگی ته كفش، دندانه سوهان - نوعی ماهی 
حیوانات۴  پرفسور  احشام،  از   - شده  فرآوری 
- عر وارونه - جنبیدن - گوشت آذری، مترادف 
آشغال، اسب ترك - ماهی جنوب5 - پایتخت 
سوریه - مخترع لگاریتم - كرانه آسمان۶ - از 
مشتقات نفتی، مایه ای غلیظ که با شن مخلوط 
می کنند برای پشت بام - الستیك ماشین - 
حسد، تنگ چشمی - پهلوان7 - بی حس - نام 
ترکی، نام آذربایجانی - بدنیا آوردن - اال، شاید 
- جسد حیوان مرده8 - شیمی كره زمین - 
درهم پیچیدن - صمیمی، متفق، متحدالقول9 
- بجااوردن عهدو پیمان، بجاآوردن عهد - سائل، 
متکدی، نیازمند خیابانی - هندبا، گیاه دارویی 
بازی  واحد   - ناحی  جمع   - وارونه1۰  شی   -
تنیس، عدد شش عرب - شب گذشته - بعید، 
گردش11 - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی - 

همچون مرواريد - مردان بی زن، زنان بی شوهر، 
مستمندان12 - موجودی که در آب زندگی می 
کند - پیشوای زرتشتی - شهرها13 - محصول 
آتش - فریاد، بانگ، همسایه - از قالب های 
شعری - روشنایی، از شهرهای استان سر سبز 

مازندران1۴ - مایه حیات، مایه روشنایی، مظهر 
 - مالک  خداوند،   - التهاب سینوس   - پاكی 
موسیقیدان آلمانی، از استادان موسیقی آلمان، 
نگاه به تركی15 - پیاله، ساغر - صندلی راحتی - 
دستگاه نمابر - ستون بدن، عضو رونده، از اعضای 

بدن1۶ - غربال، سرند، مو بیز - قسمت عقب 
دهان، صدا از آنجا بیرون می آید - سرگشته، 
 - استثنا  حرف   - حیوان17  الشه   - حیران 
ستایش، وصف - سقف دهان  - شب بیست 

ویکم ماه رمضان

جدول شماره 2091

شاهرود

کالته خیج  شهر  دامداران  مجتمع  به  پروژه گازرسانی 
از توابع شهرستان شاهرود هم زمان با هفته دولت، با 
حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان 

رسید. بهره برداری  به 
به گزارش روابط عمومی؛ علی برزگری سرپرست اداره 
از  برداری  بهره  گاز شهر کالته خیج در حاشیه مراسم 
کالته خیج،  شهر  دامداران  مجتمع  گازرسانی  پروژه 
ریال هزینه  میلیارد   21 این طرح  اجرای  برای  گفت: 

است. شده 
این  به  گازرسانی  پروژه  اجرایی  عملیات  افزود:  او 
 12۰ مدت  ظرف  و  شروع   99 سال  بهمن  از  مجتمع 
روز با صرف هزینه 21 میلیارد ریال به اتمام رسید که 
پروژه های  تحویل  برای  جهادی  مصداق کار  امر  این 
گازرسانی پیش از آغاز فصل سرما محسوب می شود.

نصب  به  اشاره  با  کالته خیج  اداره گاز شهر  سرپرست 
تکمیل  برای  مجتمع، گفت:  این  در  علمک  مورد   ۴7
این طرح 5 کیلومتر شبکه پلی اتیلن  اجرا شده است.

با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود محقق شد:

بهره برداری از پروژه گازرسانی به مجتمع 
دامداران شهر کالته خیج

مدیرعامل  حسین پور معصومی  مهندس 
در  ما  گفت:  گهر پویش گام  شرکت 
که  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  بدترین 
کرونایی  شیفت بندی های  و  محدودیت ها 
رکورد  توانستیم  داشتیم،  کار  دستور  در  را 

هم  و  سنگ آهن  بخش  در  هم  را  تولید 
دهیم.  افزایش  باطله  و  سنگ  مجموع 
استخراج  عملیات  که  است  حالی  در  این 
به   1۴۰۰ ماه  مرداد  در  2 گل گهر  معدن  در 
 ،98 سال  در  قبلی  رکورد  ثبت  زمان  نسبت 

شده  انجام  معدن  پایین ترین  پله های  در 
ست. ا

که  مطلب  این  بیان  با  پورمعصومی   
راهبرد  اتخاذ  با  گهر پویش گام  شرکت 
سال  ابتدایی  ماه های  از  تصاعدی  تولید 
و  سیاست ها  با  همسو  و  هماهنگ  و   1۴۰۰
استراتژی های شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر افزود: ما در شرایطی در مردادماه 1۴۰۰ 
رکورد تولید را افزایش دادیم که تعداد قابل 
توجهی از ماشین آالت معدنی فرسوده را به 
طور کامل از ناوگان استخراج حذف کردیم.
به  گهر  آرمان  شرکت  از  تقدیر  ضمن  او 
همچنین  و  استخراج  پیمانکار  عنوان 
عنوان  به  معدن  کوشا  مهندسین  شرکت 
برنامه  طراحی  افزود  مشاور،  دستگاه 
شده  انجام  سال  پایان  تا  تصاعدی  تولید 
اجرا  با موفقیت  به همین صورت  انشالله  و 

. د می شو

رکوردشکنی شرکت گهر پویش گام  در معدن شماره 2 گل گهر

از شیر هوای خط آب رسانی  برداشت غیر مجاز  با کشف    / وطن خواهان 
شرق اصفهان، از برداشت غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب آب جلوگیری شد.
از  از شیر هوای خط آب رسانی شرق اصفهان،  برداشت غیر مجاز  با کشف 
آب  امور  مدیر  شد.  جلوگیری  آب  مترمکعب   25 روزانه  غیرمجاز  برداشت 
و  روستای جوزدان  بین  را  برداشت  و کراج، محل  براآن  منطقه  فاضالب  و 
کدام  هر  آبرسان،  تانکر  و  5 خودرو  روزانه  افزود:  و  عنوان کرد  حسین آباد 
برداشت می کردند. صالح  از محل  آب  متر مکعب   5 غیر مجاز  به صورت 
سلمانی گفت: پس از دریافت گزارش ها مبنی بر برداشت غیرمجاز از خط 
انتقال آب شرق اصفهان با قطر یک هزار میلی متر، شناسایی متخلفان در 
دستور کار قرار گرفت. او افزود: خوشبختانه در مدت کمی افراد متخلف و 
تانکرهای غیرمجاز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. سلمانی با 
غیر مجاز  برداشت  این  به مدت سه سال  متخلفان،  اقرار  به  این که  بیان 
مكعب  متر  هزار   55 حدود  در  مدت  این  در  است گفت:  شده  می  انجام 
آب به صورت غیرمجاز برداشت شده است. شایان ذکر است با توقف این 
برداشت ها، روزانه 25 مترمکعب آب به ظرفیت تامین آب خط آب رسانی 

است. اضافه شده  اصفهان  شرق 

نگین کوهستانی/ معاون خدمات شهری 
شهرداری قم خواستار اولویت واکسیناسیون 
برای پرسنل شهرداری با توجه به مواجهه 

حداکثری آنان با مردم شد.
استانی  نشست ستاد  در  ذاکریان  عباس 
مبارزه با کرونا با بیان این که کارگروه اطالع 
رسانی شهرداری آماده اکران بیشتر بنرهای 
اطالع رسانی برای گسترش واکسیناسیون در 
قم است یادآور شد: بخشی از فضاسازی 
و اطالع رسانی شهری در دهه اول محرم 
به پاسداشت نهضت حسینی و مراسم های 
عزاداری اختصاص داشت که این فضا در 
بیشتر  اطالع رسانی  برای  اخیر  روزهای 
موضوع مبارزه با کرونا و گسترش و توسعه 

واکسیناسیون اختصاص خواهد یافت.
ُدز دوم واکسن  تزریق  آغاز  به  اشاره  با  او 

کرونای رانندگان تاکسی در قم خاطرنشان 
کرد: لکه گیری واکسیناسیون این عزیزان 
در دستور کار قرار دارد، ضمن آن که مقرر 
شده تا با لیبل اطالع رسانی بر روی شیشه 
تاکسی ها، مردم از واکسینه بودن با نبودن 
راننده تاکسی مطلع شوند. معاون خدمات 
رانندگان  داد:  ادامه  قم  شهرداری  شهری 
عزیز توجه داشته باشند که برای سرویس 
مدارس، تنها از رانندگانی استفاده می شود 
که هر دو ُدز واکسن خود را دریافت کرده 
باشند، ضمن آن که تمدید پروانه رانندگان 
ُدز  دو  هر  دریافت  به  منوط  نیز  تاکسی 
واکسن کروناست. او با اشاره به همراهی و 
تعامل حداکثری شهرداری قم با دانشگاه 
در  استان  بهداشت  مرکز  و  پزشکی  علوم 
ساالر  و  سرور  عزاداری  برگزاری  موضوع 

شهیدان )ع( همراه با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی اظهار کرد: در این زمینه، تیم های 
نظارتی رفع تخلفات شهری و سد معبر همراه 
با بازرسان مرکز بهداشت و پرسنل نیروی 
و هستند.  بوده  انتظامی در صحنه حاضر 
ذاکریان درباره برپایی برخی ایستگاه های 
صلواتی به ویژه در دهه اول ماه محرم نیز 
اذعان کرد: تیم های نظارتی تالش داشتند 
این  برپایی  از  اقناع سازی،  و  توجیه  با  تا 
ایستگاه ها جلوگیری کنند، اگرچه متاسفانه 
عدم رعایت هایی هم در این زمینه دیده شد. 
او با اشاره به چالش تجمع برخی از عزاداران 
در روز عاشورا برای برپایی خیمه های نمادین 
و آتش زدن آن ها در ظهر عاشورا تصریح 
کرد: خوشبختانه این مسئله با اقناع سازی 
معاون  شد.  مردم  تجمع  مانع  و  برطرف 

همچنین  قم  شهرداری  شهری  خدمات 
درباره تداوم تالش شهرداری برای گسترش 
داشت:  بیان  واکسیناسیون  موضوع 
خوشبختانه امروز سوله ای دیگر از شهرداری 
مراکز  به  تزریق  ایستگاه  چهار  ظرفیت  با 
می شود.  افزوده  واکسیناسیون  تجمیعی 
اضافه کرد: شهرداری قم  او در عین حال 
راه اندازی  زمینه سازی  برای  توان  تمام  با 
بیمارستان  محوطه  در  تنفسی  بیمارستان 
شهید بهشتی قم در خدمت دانشگاه علوم 

پزشکی استان خواهد بود.
ذاکریان در پایان سخنان خود از دانشگاه 
توجه  با  تا  خواست  استان  پزشکی  علوم 
و  شهرداری  پرسنل  حداکثری  مواجهه  به 
سازمان های تابعه با مردم، واکسیناسیون 

آنان را در اولویت قرار دهد.

کشف سرقت 55هزار مترمکعبی 
آب از خط آب رسانی شرق اصفهان

معاون خدمات شهری شهرداری قم:
 پرسنل شهرداری در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند

| اصفهان | | قم |

سوخت جایگزین 
شش نیروگاه  در منطقه 

خراسان رضوی تامین شد 

باقرزاده /مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های  سمیه 
و  مداوم  از سوخترسانی  رضوی  خراسان  منطقه  نفتی 
مستمر به نیروگاه های استان خبر داد و گفت: سوخت 
جایگزین شش نیروگاه  سطح منطقه تامین شده است.
موجودی  وضعیت  تشریح  ضمن  اصغری  علی اصغر   
سوخت مایع در نیروگاه ها و ذخیره سازی مطلوب، گفت: 
برای سوخت رسانی مطلوب و بی وقفه به نیروگاه ها آمادگی 
کامل داریم. اصغری افزود: در چهار ماه نخست امسال 
37۰ میلیون و 5۶1 هزار لیتر فرآورده به نیروگاه های تحت 
پوشش منطقه ارسال شده است. شایان ذکر است، منطقه 
خراسان رضوی سوخت رسانی به شش نیروگاه از جمله 
مشهد، شریعتی، مپنا، شمس سرخس، خیام نیشابوری 

و نیروگاه طوس در سطح استان را به عهده دارد.

نصب و راه اندازی تجهیزات 
ویژه کنترل کیفیت در مرکز 

انتقال نفت شهید بهشتی
وطن خواهان / برای نخستین بار در صنعت انتقال نفت 
دستگاه اندازه گیری میزان پایداری اکسیداسیون روغن 
و فرآورده های نفتی در مرکز انتقال نفت و تاسیسات 
شهید بهشتی اصفهان راه اندازی شد. بهمن رشیدی 
انتقال نفت و تأسیسات شهید بهشتی  رئیس مرکز 
اصفهان با اعالم خبر فوق گفت: یکی از فعالیت های 
پایداری  اندازه گیری  کنترل کیفیت،  امر  در  راهبردی 
مواد نفتی در مقابل اکسید شدن است که این مهم با 
پیگیری مسئول آزمایشگاه و همکاری واحدهای مالی، 
عملیات کاال، ایمنی و ابزار دقیق با خریداری و نصب یک 

دستگاه PertoXy  انجام شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   1۴۰۰/۰۴/۰7 مورخه  دوم  هیات  رای شماره 1۴۰۰۶۰319۰78۰۰3۴38  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سعید حسین زاده سیرچی فرزند علی بشماره شناسنامه 298۰31۰۰۴2 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
177/7۶ مترمربع پالک 1۶۶21 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 388 فرعی از 39۶8 اصلی بخش دو کرمان 
واقع در سرآسیاب فرسنگی شهید مغفوری 22 چهار کوچه اول سمت چپ 5 سمت چپ منزل خریداری از مالک رسمی خانم نیره 
خباززاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 53۶

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالکتاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1۴۰۰/۰5/2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1۴۰۰/۰۶/۰7

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 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 15 روزآگهی 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 سربنان زرند بخش 15 کرمان

آقای حسن همتی سراپرده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۴  صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
2۶5.۴ مترمربع از پالک 1۶۴ اصلی واقع در روستای سراپرده بخش 15 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد همتی.
آقای سیدحسین همتی سراپرده فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 3 صادره از زرند در یک باب خانه  به مساحت 
255 مترمربع از پالک 1۶۴ اصلی واقع در روستای سراپرده بخش 15 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای خداداد 

همتی . م الف 137-تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/5/23- تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/۶/7
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 منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰319۰78۰۰3۴28 هیات دوم مورخه 1۴۰۰/۰۴/۰7 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند علی بشماره شناسنامه 298۰31۰۰۴2 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 95/15 مترمربع تحت پالک 1۶۶22 فرعی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7۶5 فرعی از 39۶8 اصلی 
بخش دو کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی بلوار شهید مغفوری کوچه 1۶ نبش شمالی 12خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف: 53۴
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1۴۰۰/۰5/2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1۴۰۰/۰۶/۰7

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت              

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰319۰1۴۰۰137۰- 1۴۰۰.۴.2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن امیری نسب سرابی   فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه 1۰2صادره از جیرفت  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225متر مربع پالک - فرعی از 581- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک -فرعی از 581 - اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین آباد جیرفت  بخش ۴5کرمان  خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث 
منشی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف :2۶5
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰.5.2۴تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰.۶.7 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰319۰1۴۰۰1۶22- 1۴۰۰.۴.13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
امیری کچمی  فرزند مراد بشماره شناسنامه کد ملی 3۰2۰12121صادره از جیرفت  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
273متر مربع پالک - فرعی از 5۴9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶فرعی از 5۴9- اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود 
جیرفت  بخش ۴5کرمان  خریدا ری از مالک رسمی آقای جواد نادری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف :2۶9
 تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰.5.2۴- تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰.۶.7 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت              

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1۴۰۰.۴.22  -1۴۰۰۶۰319۰1۴۰۰1735
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه  بشماره  غالمعباس  آبادفرزند  دولت  پور  رستمی  زهرا  خانم 
3۰2۰279۰11صادره از جیرفت  در ششدانگ یک باب تاسیسات مرغداری 
و  مفروز  اصلی   -7۶ از  فرعی   - پالک  مربع  8538.12متر  مساحت  به 
دراراضی  واقع  یک  قطعه  اصلی   -7۶ از  -فرعی  پالک  از  شده  مجزی 
مالک  از  خریداری  بخش 3۴کرمان   جیرفت   جبالبارز  گیشیگان سقدر 
رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف :2۶7
 تاریخ انتشار نوبت اول :-1۴۰۰.5.2۴تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰.۶.7 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت              

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1۴۰۰.3.22  -1۴۰۰۶۰319۰1۴۰۰11۰9
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ملیحه امیری دوماری  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۶۶8صادره 
از جیرفت  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 5۶۴.۶9متر مربع 
پالک - فرعی از 79- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89فرعی 
از 79- اصلی قطعه یک واقع دراراضی سقدر جبالبارزجیرفت  بخش 
3۴کرمان  خریدا ری از مالک رسمی آقای زینل عبد الهی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
به صدور سند مالکیت  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخد  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف :2۶۶
 تاریخ انتشار نوبت اول :1۴۰۰.5.2۴-تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰.۶.7 

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده مال منقول اسناد ذمه ای پرونده کالسه 1888 ۹۹0 

 رییس اجرای اسناد رسمی همدان-جالل حدادی

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق له سمانه زنگنه و علیه علی قدیمی و معصومه 
اسماعیلی )ورثه امير قدیمی( ، ششدانگ یک دستگاه نیمه یدک )تریلر( چادری، 
مدل 1398 به شماره انتظامی ایران 18-5۶5ع 95 تیپ CH2۴۰A سیستم ماموت ، 
سه محور و چهار چرخ ، رنگ قرمز، شاسی NACCHT37۴K1۰۴۴829 که طبق نظر 
کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰7 پالک انتظامی بر روی خودرو نبود . آج 
تقریبی الستیکها ۶۰ درصد و در بازدید ظاهری صفحه اتصال ، جکها، شاسی، دربها و چادر 
سالم و فاقد مشکل بود و به مبلغ ۶.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) شش میلیاردوسیصد میلیون 
ریال) ارزیابی گردیده و در نمایشگاه اتومبیل مهشیدفر واقع در جاده مالیر متوقف است 
که به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۶/22 در اداره 
اجرای اسناد رسمی همدان واقع در سعیدیه باال، نبش بلوار غنی زادیان، اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان همدان طبقه اول از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده 
از مبلغ ۶.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) شش میلیاردوسیصد میلیون ریال) شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده میباشد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد؛ ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 1۴۰۰/۰۶/۰7 

شماره مزایده:1۴۰۰۰۴32۶۰33۰۰۰1۶۴ تاریخ ثبت:1۴۰۰/۰5/23
م الف:7۴۰

آگهی فقدان سند مالکیت  
شماره  به  وارده   درخواست  حسب 
طالبی  اکبر  علی  آقای  1۴۰۰.11۰21.1283و1۴۰۰.۰۶.3 
زاده مالک شش دانگ مزرعه پالک ۴15 اصلی واقع در 
راور بخش کوهساران روستای قنات گرم مزرعه علی آباد کت کالغ بخش 8 
کرمان به مساحت 8۰۰۰۰ متر مربع که سند مالکیت به آن به شماره چاپی 
93181۴ ذیل ثبت 2382 دفتر ۴ صفحه 5۶8 صادر و تسلیم گردیده ضمن 
تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که سند مالکیت مزبور به 
علت جابجایی منزل مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
است . لذا به استناد ماده 12۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 1۰ روز 
پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک راور مراجعه و اعتراض خود 
را از زمان ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و  اال پس از 

مهلت مذکور سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. م الف ۴2۰
تاریخ انتشار : یکشنبه 1۴۰۰.۰۶.۰7

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور راور -مرتضی کاربخش راوری

آگهی احظاریه 
نقابیان  آذر  خانم 
همسر  مطلق 
شما آقای شهریار 
محمدزاده تصمیم دارد شما را 
نماید.  به طالق رجعی مطلقه 
احظار  و  اعالن  شما  به  لذا 
روز   ۶ مهلت  ظرف  میشود 
مراجعه کنید.  محضر  این  به 
مطهری  مشهد-  آدرس  به 
جنوبی 28 پالک 7912 تلفن 

3729783۶
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 

دفتر طالق شماره ۴ مشهد
سردفتر سیدهاشم هاشمی
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سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
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روایتی  شهبازان«،  ـ  »ُرم  مستند  اکران آنالین 
مستند و غیرافسانه ای از راه آهن سراسری ایران، 
آغاز شد. در توضیح این مستند آمده است: راه  آهن 
سراسری ایران، نامی است که این روزها به سبب 
ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، بیش 
از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چالش های 
فنی بسیار در عبور از دو رشته کوه البرز و زاگرس 
آن  عبور  واسطه  به  که  زیبای مسیر  و جلوه های 
از اقلیم های متفاوت پدید آمده اند از ویژگی های 
اما  است،  ایران  سراسری  راه آهن  شده  شناخته 
حضور شرکت ها و نیروهای انسانی موثر در این 
پرداخته  آن  به  کمتر  که  است  موضوعی  پروژه 
با  است  این مستند تالش شده  در  است.  شده 
کنار گذاشتن روایت های معمول و گاه غیر مستند 
این  از  با وجهی  ایران، مخاطب  راه آهن  تاریخ  از 
تاریخ معاصر آشنا شود که سال ها در پس روایاتی 

جعلی، مورد بی مهری قرار گرفته است.

»اشباح« با ترجمه مهدی فروغ به کارگردانی پرستش 
پورمیرزا از روز یکشنبه 1۴ شهریور تا جمعه 19 شهریور 
نمایش  خانه  یک  شماره  سالن  در   2۰ ساعت   1۴۰۰
مهرگان به صحنه می رود. پورمیرزا، کارگردان جوان تئاتر 
دخترانه  هنرستان  نمایشی  هنرهای  رشته  هنرجوی  و 
سوره است و پیش از این در حوزه تئاتر و تصویر بازیگر 
و دستیار کارگردان بوده است. از مهم ترین فعالیت های او 
می توان به بازی در نمایش های »کالغ« سمانه زندی نژاد 
و »قهوه قجری« ملیکا رضی و فیلم سینمایی »ملی و 
راه های نرفته اش« تهمینه میالنی اشاره کرد. او در اولین 
تجربه کارگردانی سراغ یکی از آثار مشهور ادبیات نمایشی 
جهان رفته و در این اجرا، محمد مرادی، پرستش پورمیرزا، 
حمزه مداح، زینب خطیبی و مهران یاری، او را در مقام 
در  فروشی  بلیط  اکنون،  هم  می کنند.  همراهی  بازیگر 
سایت فروش بلیط تیوال آغاز شده و مخاطبان، می توانند 
با مراجعه به نشانی الکترونیک سایت اقدام به خرید بلیط 

کنند. / هنرآنالین

| سینما  |

| تئاتر |

یژهفهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400
ش و

زار
گ

هزینه اجرااقدامات انجام شدهعنوان پروژهردیف
)میلیون ریال(

حوزه شهری

خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ1
لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 1۴۰۰ میلیمتر به طول 123۰۰ 

متر
1.9۰۰.۰۰۰

2
آبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع در 

مسیر

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 18۰۰۰ متر، احداث 5 باب 
مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت ۶5۰۰ مترمکعب، احداث یک 

ایستگاه پمپاژ آب
39۰.۰۰۰

3
آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در 

شهرستان های اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، شاهین 
شهر و فاضالب سده لنجان

157.۰۰۰احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب

آبرسانی به مورچه خورت۴
لوله گذاری خط انتقال آب به طول ۴۴۰۰۰ متر، احداث یک 

ایستگاه پمپاژ آب
5۶۰.۰۰۰

حوزه روستایی

5
آبرسانی به 3۶ روستا در 1۰ شهرستان اصفهان، بویین 
میاندشت، چادگان، خوانسار، شاهین شهر، فریدن، 

فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37۶۰۰ متر،  اصالح و توسعه 
شبکه توزیع آب به طول 1۶9۰۰ متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره 
آب با مجموع ظرفیت 185۰ مترمکعب، احداث 2 ایستگاه پمپاژ 

آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی

178.۰۰۰

مسائل  درگیر  آن قدر  زنان  ما  معموال 
مختلف  زندگی روزمره هستیم  که مجالی 
برای نگرانی نسبت به ابتال سرطان به طور 
عام و سرطان سینه  به طور خاص  در مورد 

نداریم. خودمان 
  اما واقعیت این است که سرطان سینه 
یکی از رایج ترین سرطان ها در بین زنان 
در سراسر جهان است و به عنوان دومین 
ریه  سرطان  از  پس  مرگ ومیر  عامل 
تخمین زده می شود  است.  شناخته شده 
به سرطان  نفر  یک  زن  دوازده  هر  از  که 

شود. مبتال  سینه 
 2.3 حدود   2۰2۰ سال  در  آمار  طبق   
میلیون زن به سرطان سینه مبتال شده اند 
و در همین سال متاسفانه نزدیک به 7۰۰ 
هزار نفر زن در سراسر جهان به دلیل این 
بیماری جان خود را از دست داده اند.  خبر 
خوب این است که سرطان سینه یکی از 
سرطان هایی است که اگر زود تشخیص 
بسیار  درمانی  راهبردهای  شود،  داده 
کارآمدی برای آن موجود است به نحوی 
که فرد مبتال اگر به موقع درمان را شروع 
کند، می تواند زندگی طبیعی داشته باشد، 
عوارض شدیدی را تحمل نکند  و طول عمر 

او کوتاه نشود.
قانع  را   اطالعات مختصر شما  این  آیا   
کرده است که به سرطان سینه، نشانه ها 
و ریسک فاکتورهای آن توجه کنید؟ مانند 

به  نیز،  سینه  سرطان  در  سایرسرطان ها، 
دالیل نامعلوم، یک گروه از سلول ها شروع 
از  از حد و خارج  به رشد و تکثیر بیش 
برنامه معمول خود می کند و تشکیل یک 
توده را می دهند. اگر این سلول ها در همان 
 in situ منطقه اولیه باشند به این  حالت
یا  مرحله  در  واقع  در  می شود که  گفته 
stage صفر است.  بعد از گذشت زمان 
اگر این توده تشخیص داده نشود به سایر 
سلول های سینه تهاجم می کند و ممکن 
هم  مجاور  لنفاوی  سلول های  به  است 
حمله کرده و یا به نواحی دورتر متاستاز 
زنی  هر  که  است  این  واقعیت  بدهد.  
صرفا به دلیل زن بودن در معرض ابتال به 
سرطان سینه قرار دارد. سرطان سینه در 
تمام دنیا و همه سن ها در دختران و زنان 

بعد از بلوغ  دیده شده است. 
البته یک سری عوامل که در ادامه به آن ها 
اشاره خواهیم کرد ریسک ابتال به سرطان 
سینه را افزایش می دهد اما به طور کلی با 
افزایش سن ریسک ابتال به سرطان سینه 
هم افزایش می یابد. شایع ترین سنی که 
سرطان سینه ظاهر می شود، بین 35-55 
است.  کمتر از 7 درصد از کل موارد سرطان 
سینه در زنان زیر ۴۰ سال اتفاق می افتد. 
این آمار نباید شما را به این فکر بیندازد 
که خوب من در معرض خطر نیستم زیرا 
هستم.  مسن  خیلی  یا  و  جوان  خیلی 
زیر  جوان  زنان  در  سینه  سرطان  موارد 
بیست سال و هم زنان باالی ۶۰ سال دیده 
شده است.  بنابراین بیاد داشته باشیم که 
در هر سنی رخ  سرطان سینه می تواند  
دهد و مهم است که از سایر عوامل خطر 
صرف نظر از سن آگاه باشیم.  در بخش 
فاکتورهای  ریسک  و  نشانه ها  به  دوم 

سرطان سینه اشاره خواهیم کرد.

سرطان سینه ، نشانه ها،  ریسک فاکتورها 
و سالمت روان 

کارزارآبخوان

کارزاری با نام مخالفت با کاهش سهم دختران از حقوق 
بازنشستگی پدر در وب سایت کارزار در جریان است 
که با هشتگ #نه_به_کاهش_سهم_دختران پیگیری 
می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست 
دیوان عدالت اداری آمده است: » تا پیش از تصویب 
قانون کاهش سهم دختران از حقوق پدر فوت شده، تا 
زمانی که دختران مجرد بودند و یا همسر متوفی داشتند 
می توانستند از کل حقوق بازنشستگی پدرانشان بهره مند 
بود؛  راحت  داشتن حامی  بابت  از  آنان  و خیال  شوند 
اما پس از تصویب این قانون، پرداخت حقوق کامل که 
مشمول مزایای زمان بازنشستگی می شد، تحت الشعاع 
قرار گرفت. بر این اساس حقوقی که به دختران بیوه 
و مجرد بازنشستگان متوفی پرداخت می شود، حتی به 

یک سوم کاهش پیدا کرد.
درخواست  بازنشستگان  دختران  دلیل،  همین  به   
ابطال مصوبه مجلس را دارند. از آن جایی که به گفته 
بازنشستگان هنوز بسیاری از دختران از دالیل کاهش 
آن  ندارند  خبر  متوفی شان  پدران  بازنشستگان  حقوق 
حقوق  به  مربوط  محاسبات  در  اشتباه  حساب  به  را 
کارزار،  این  امضا کنندگان  ما،  می گذارند.  پدران شان 
خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کرده و موجبات 

فراهم کنید.« را  آن  لغو 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  امضاکنندگان 
»لغو مصوبه کاهش سهم دختران از حقوق پدران شان« 

شوند.
این کارزار از١٨ مرداد ١٤٠٠ آغاز شده و تا ١٨ شهريور 
١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار یکی از کارزارهای 

محبوب بوده و از سوی17 هزار امضا شده است .

 آبشارهای شوله لر دره سی در استان اردبیل واقع است. شوله لر 
با داشتن ده ها آبشار بزرگ و  دره سی )به فارسی دره آبشارها( 
کوچک یکی از نقاط مهم و دیدنی روستای قوزلو است. با توجه به 
ویژگی ها خاص و منحصر به فرد این دره به مانند تعداد بی شمار 
آبشار ریز و درشت و همچنین طول نسبتا زیاد آن و همچنین 
همراهی با جلوه طبیعی منطقه به مانند کوه و سنگ و درخت؛ در 
صورت شناسانده شدن به صورت یک جاذبه طبیعی و با فراهم 
کردن خدمات گردشگری در اطراف آن می تواند به عنوان یکی از 
مهم ترین جاذبه های منطقه مغان و استان اردبیل درآید. این دره 
در شعبه قوزلو چای رودخانه آجرلو چای واقع شده و از آبشارهای 
مهم آن می  توان به بویوک شوله، قیزیل قایا شوله سی، یوخاری 
شوله و… اشاره کرد. بویوک شوله با ارتفاع حدود 21 متر، در حد 
فاصل روستاهای قوزلو و شاوون و یوخاری شوله با ارتفاع 1۶ متر 
در 3۰۰ متری جنوب شرقی روستا از دیدنی ترین آبشارهای آن 
است. آبشارهای دیگر با ارتفاع  های زیر 1۶ متر به صورت متوالی 
قوزلو چای  رودخانه  دست  پایین  در  گرفته اند.  قرار  دره  طول  در 
نرسیده به روستای شوون و بعد از بویوک شوله، آبشار خاصی 
وجود ندارد. قوزلو در شمال غربی کشور ایران، غرب دریای خزر، 
شمال شرقی آذربایجان، شمال استان اردبیل و جنوب شرقی شهر 
گرمی مغان، در دهستان اینی از بخش مرکزی شهرستان مغان، 
بین ۴8 درجه و8 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدا و39 درجه 
و1دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده  است. این روستا 
از سمت شمال به اراضی روستاهای ایزمارا و قنبرلو از سمت شرق 
اراضی روستاهای تپه، شاوون و بی اره و از سمت جنوب به  به 
اراضی روستای اینی و از سمت غرب به اراضی روستای ایزمارا 
متصل است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد حدود 1۰۰۰ 
متر است. فاصله آن هم با شهر گرمی مغان حدود هفت کیلومتر 
و با اردبیل صد و ده کیلومتر است. طبیعت روستای قوزلو یکی از 
مکان های رویش انواع گیاهان دارویی است. از جمله این گیاهان 
می توان به بومادران، گل گاوزبان، بابونه، کاکوتی، نعناع و… اشاره 
کرد. استفاده از گیاهان دارویی به صورت سنتی در روستا رایج 
است. زنان و دختران روستا با جمع آوری گیاهان دارویی مختلف 
اقدام به پخت این گیاهان می کنند که در روستا به آن تره می گویند 
با آب جوش دم کرده و مصرف  از گیاهان دارویی  برخی دیگر 
می کنند که بابونه از این جمله است. استفاده دیگر از گیاهان دارویی 
پختن »کته« است که نباید با کته ای در جاهای دیگر ایران در 
معنای برنج آب پز به کار می رود اشتباه گرفت. استفاده تجاری از 

گیاهان دارویی چندان رایج نیست. / سیری در ایران

مخالفت با کاهش سهم دختران آبشارهای شوله لر دره سی
از حقوق بازنشستگی پدر
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