
 معاون اول رییس جمهور تاکید کرد

 برای حفاظت از محیط زیست
باید قوانین جدی داشته باشیم

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه درختکاری آشتی با طبیعت است، 
گفت: این سنت نیکو نمادی از سازگاری انسان با طبیعت است، زیرا درخت 

نماد زیبایی و زندگی است...

روایت هایی از پزشک و نماینده مجلس 
افغانستان از هم صحبتی با کارگران 

هموطنش در تهران

ما هنوز غریبه هستیم
مهاجران افغانستانی آن هایی که در تهران خانه و کاشانه 
تن  بار  مشقت  و  سخت  آن هایی که کارهای  و  دارند 
داده اند، کمتر پیش می آید که تهران را رنگارنگ ببینند.

توسعه برق خورشیدی در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفريقا در سال 2019 

 انرژی خورشید
در مدار بهره برداری

جزو  قبل  سال ها  تا  شاید  خورشیدی  برق  واژه 
ناشناخته های علم مهندسی به شمار می رفت. احتماال در 
گذشته اگر گفته می شد که روزگاری دست کم تابلوهای 
انرژی  از  استفاده  با  قرمزها  چراغ   و  راهنمایی  عالئم 

خورشیدی روشن و خاموش می شوند.

حمله مسلحانه به موزه 
هفت تپه نافرجام ماند

فرماندار شوش از سرقت نافرجام از موزه هفت تپه این 
شهرستان خبر داد و گفت: »این سرقت زنگ خطری 
و  توجه  از  است که  موزه هایی  از  برای حفاظت  بزرگ 

امکانات کافی برخوردار نیستند.«

در دیدار با وزیر امور خارجه ایرلند 
مطرح شد

تاکید ظریف بر ضرورت 
رفع  تحریم های آمریکا

موثر  و  کامل  رفع  ضرورت  بر  خارجه  امور  وزیر 
و گفت:  تاکید کرد  آمریکا  قانونی  تحریم های غیر 
این اقدام منجر به بازگشت گام های جبرانی ایران 

خواهد شد.

محیط  بانان شهید، در صف طوالنی ثبت نام
  جمشید محبت خانی: حقوق برخی از خانواده های شهدا قطع شده است؛ ما و خانواده های این شهدا به شدت گله مند هستیم

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست از بنیاد شهید گالیه کرد

| زلزله شناس و رئیس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

 زلزله بزرگ در تهران
چه خساراتی برجا می گذارد؟

آنچه بعد از یک زلزله بزرگ در تهران ممکن 
شناخته  خیلی  ما  برای  بدهد  رخ  است، 
اتفاق  موردی  تاکنون  چون  نیست.  شده 
دسترس  در  آن  از  تجربه ای  و  نیفتاده 
انجام  مطالعاتی،  و  محاسبه ها  اما  نیست. 
و براساس آن تحلیل هایی ارائه شده است 
زمین  وقوع  صورت  در  می دهد  نشان  که 
حوادث  بیشترین  تهران،  در  بزرگ  لرزه 
فرسوده  بافت  می دهند که  رخ  نقاطی  در 
دارند. در شمال تهران بافت فرسوده داریم.  
محتمل تر  نقاطی  در  خسارت ها  بیشترین 
است که انبوه سازی شده و تراکم جمعیت 
باالیی دارد. کیفیت پایین این انبوه سازی ها 
این  برای  تا  می شود  علت  بر  مزید  هم 
را  نقاط  این  اسم  کنیم.  خطر  اعالم  نقاط 
در  ما  جدید.  فرسوده  بافت  می گذاریم 
شمال محله سعادت آباد شاهد چنین بافتی 
اتفاق  زیادی  انبوه سازی های  و  هستیم 
برخوردار  هم  چندانی  کیفیت  از  افتاده که 
قاسم آباد،  درکه،  در  همچنین  نیستند. 
بافت  شاهد  هم  دانشجو  کوی  و  گالبدره 

هستیم.  زلزله  برابر  در  آسیب پذیر 
پهنه شمال  کالبد شهری  از  زیادی  بخش 
انتظار  حاالها  حاال  و  شده  نوسازی  بافت 
از نو ساخته شود. در واقع  نمی رود دوباره 
این بافت تا حد زیادی در این پهنه تثبیت 
شده است. با توجه به وضعیتی که امروز 
زلزله  ریسک  هستیم.  شاهد  پهنه  این  در 
شدید در تهران به دلیل وجود باف فرسوده 
به  نزدیکی  همچنین  و  زیاد  جمعیت  و 
پهنه گسل های فعال در شهر تهران در این 
نواحی به نسبت باالتر است: مناطق 12 و 16 
راه آهن، محور خیابان  شهرداری و منطقه 
انقالب و آزادی، ارگ قدیم تهران حد فاصل 
و  انقالب  شهریور،  هفده  شوش،  خیابان 
کارگر جنوبی و بازار تهران، خیابان مولوی، 
میدان بهارستان، میدان امام خمینی، محله 

اسالمی. و خیابان جمهوری  امیریه 
آخرین سرشماری سال 1395،  اساس  بر 
محور  و  نفر  میلیون   2.1 تهران  شمال  در 
مرکز به سمت جنوب تهران  )مناطق 7 تا 
نفر  تهران( حدود 5 میلیون  21 شهرداری 

 بعد از فوتبال بازی در کاخ خسرو، مسئوالن به جای حفاظت اثر
منتشر کننده ویدئو را شناسایی کردند
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وزیر امور خارجه بر ضرورت رفع کامل و موثر تحریم های غیر 
قانونی آمریکا تاکید کرد و گفت: این اقدام منجر به بازگشت 
گام های جبرانی ایران خواهد شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد 
ظریف روز یکشنبه با سایمون کاوونی، وزیر خارجه ایرلند که 
شنبه شب در راس هیاتی وارد تهران شده است دیدار و گفت 
وگو کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص موضوعات مهم 
روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو کردند. ضرورت 
تداوم رایزنی های سیاسی و مبادالت اقتصادی از مهمترین 
محورهای مورد گفت وگو در بخش روابط دوجانبه بود. وزیر 
خارجه ایرلند بار دیگر اعالم کرد که مطابق ترتیبات توافق شده، 
سفارت این کشور به تدریج در تهران بازگشایی خواهد شد. 
بخش دیگر گفت وگوهای وزیران امور خارجه ایران و ایرلند در 

خصوص آخرین تحوالت مربوط به برجام بود. ظریف در این 
خصوص بار دیگر سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران را 
مبنی بر ضرورت رفع کامل و موثر تحریم های غیر قانونی آمریکا 
به عنوان گامی که متعاقبا منجر به بازگشت گام های جبرانی 
ایران خواهد بود، یادآور شد. وزیر امور خارجه ایرلند نیز اظهار 
داشت: این کشور در ظرفیت عضویت غیردائم شورای امنیت 
و تسهیل گر قطعنامه 2231  این شورا و نیز به عنوان عضو 
اتحادیه اروپا برای تسهیل این فرآیند آمادگی دارد. بررسی نحوه 
همکاری برای کمک به کاهش تنش های منطقه ای از دیگر 
موضوعات مورد گفت وگوی وزرای امور خارجه بود که طی آن 
در خصوص تحوالت منطقه خلیج فارس، یمن، عراق، سوریه، 
لبنان، فلسطین، افغانستان و قفقاز گفت وگو و تبادل نظر شد.

در دیدار با وزیر امور خارجه ایرلند مطرح شد

تاکید ظریف بر ضرورت رفع تحریم های آمریکا

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 1967   | دوشــنبه  18 اســفند 1399  |    قیمــت 500 تومــان   | 

7ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به  واگذاری پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام  نماید:

لذا كليه پیمانکاران که دارای تجربه، تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 076-31201595، 

076 -31201526
-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد

-کد اقتصادی:411143589315   شناسه شرکت:10101335577      ش ثبت:1954     کدپستی:79136-75115
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

موضوعردیف شماره مناقصه 

1

تامين برق مسكن مهر تعاوني بنيان سازان ميناب فاز2بشرح پیوست اسناد از محل اعتبارات اسناد خزانه اسالمي 
سال 1399 سر رسيد 16 /03 /1402

مبلغ تضمين شركت در مناقصه :372.000.000          
مدت زمان انجام کار: حداکثر  2  ماه                         پیش پرداخت: ندارد

99-165

2

تامين نيروي انساني  به منظور انجام فعاليت هاي اتفاقات، تعميرات، تامين خودرو و لوازم ايمني در محدوده 
مدیریت های برق نواحی یک و چهار بندرعباس از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:3.800.000.000 ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 12 ماه             پیش پرداخت: ندارد

 99-152
تجدید

3

تامين نيروي انساني  به منظور انجام فعالیت های تعمیرات به روش خط گرم، تامين خودرو و لوازم ايمني در 
محدوده مدیریت بندرعباس از محل اعتبارات داخلی

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1.022.000.000ریال                  
مدت زمان انجام کار: حداکثر 12 ماه             پیش پرداخت: %10

 99-156
تجدید

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به دو صورت ضمانت بانکی  و واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

نوبت اول

پیرو آگهی های مزایده شهرداری زرند ) آگهی فروش تعداد 4 دستگاه تراکتور و آگهی اجاره امالک 
شهرداری زرند( چاپ مورخ 1399/12/17 پیاپی 1966 اعالم میگردد تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه 

مورخ 1399/12/30 صحیح میباشد.

اصالحیه

روابط عمومی شهرداری زرند

آگهی مزایده شماره  99/1/م  کرمان
 فروش امالک و مستغالت بانک تجارت

بانک تجارت - مدیریت شعب استان کرمان  در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط  از طریق مزایده عمومی  به 
فروش برساند. متقاضیان  می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک ، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان  وقت 
اداری مورخ 99/12/24 به ساختمان  این مدیریت  واقع در  کرمان-بلوارجمهوری-بعد از سه راه هوانیروز مراجعه فرمایند. بازگشایی  پاکات در تاریخ 99/12/26 رأس ساعت 
10  در محل ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به نشانی فوق انجام خواهد شد و حضور  شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری 

در تاریخ  بازگشایی پاکات صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید .  
ضمنًا متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir  قابل دسترسی می باشد.

شماره رديف
شرح پرونده

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

مساحت تقريبي 
اعيان       
  ) مترمربع (

شرایط توضيحات قيمت پايه )لاير(
پرداخت

111963
یک قطعه زمین واقع در رفسنجان خیابان امیرکبیرشرقی به 

شماره پالک ثبتی 1642 اصلی 
313-21.000.000.000

درمسیر طرح تعریض قراردارد هزینه های 
مترتبه برعهده برنده مزایده می باشد . 
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211518
 محل سابق شعبه ابوذر بانک تجارت واقع در کرمان میدان 

ابوذر،ضلع جنوبی میدان،به پالک ثبتی 2787/14917
دارای سهم اوقافی می باشد195/3049.025.000.000-

311525
یک واحد ساختمان محل سابق شعبه اقتصاد بانک تجارت 

واقع در رفسنجان خیابان کارگر نبش کوچه 35 به پالک ثبتی 
1819/1834

257/828015.370.000.000
قسمتی از ملک در مسیر طرح تعریض قراردارد 

و پاسخگویی به شهرداری برعهده خریدار 
میباشد .

411493
محل سابق بانک تجارت شعبه آزادگان  مشتمل بر همکف و 

اول واقع در سیرجان خیابان امام خمینی-پاساژ طال- به پالک 
ثبتی 51،52،53،54 و 68و69 فرعی از 1719 اصلی

-9025.000.000.000
ملک دارای مشکل قضائی بوده اصالح متراژ و 

پاسخگویی به شاکی برعهده خریدار میباشد

5540
یک واحد ساختمان مشتمل بر زیرزمین – همکف و اول واقع 
در سیرجان منطقه ویژه اقتصادی – خیابان ادیسون روبروی 

شرکت گلدیران به پالک ثبتی 1345فرعی از 6518 اصلی
250066320.883.000.000

ملک به صورت وضعیت موجود فروخته شده و 
کلیه هزینه ها برعهده خریدار میباشد 

611505
یک واحد ساختمان محل سابق شعبه 24آذر و بانک تجارت 
مشتمل برزیرزمین همکف و نیم طبقه واقع در کرمان – خیابان 

24آذر به پالک ثبتی 1607 فرعی از 1783 اصلی
225/235459.080.000.000

ملک فاقد پروانه و پایان کار میباشد پاسخگویی 
به شهرداری و هزینه های احتمالی اوقاف 

برعهده خریدار میباشد 

7.800.000.000-1000یک قطعه زمین واقع در بم نبش بلوار ترمینال بم 711989
ملک فاقد سند مالکیت بوده و اخذ سند 
و پاسخگویی به شهرداری و سایر ادارات 

برعهده خریدار میباشد  

81175
ملک مشتمل برسوله واقع در شهرک صنعتی رفسنجان به شماره 

پالک ثبتی 91 فرعی از 2093 اصلی 
14768547.091.550.000

هزینه تعمیرات و اخذ استعالمات نقل و انتقال 
برعهده خریدار میباشد

91833
یک واحد ساختمان واقع در زرند بلوار آزادی به پالک ثبتی 

2230 فرعی از 2431 اصلی 
21759222.286.000.000

هزینه های مترتبه بعهده برنده مزایده میباشد 
فاقد پایان کار شهرداری 

101834
65/6 سهم مشاع از 96 سهم از ملک واقع در زرند جاده 
رفسنجان پشت شرکت پسته به پالک ثبتی 179 فرعی از 

7566 اصلی 
546624015.360.000.000

قسمتی از ملک متعلق به بانک بوده و 
ملک دارای متصرف میباشد متراژ عرصه و 

اعیان مربوط به کل ملک میباشد

111490
57 سهم مشاع از 96 سهم از ملک واقع در سیرجان بلوار دکتر 

صادقی خیابان بدر کوچه شماره 8 به پالک ثبتی 14 فرعی 
از 2105 اصلی 

375/219513.588.562.500
قسمتی از ملک متعلق به بانک بوده و 

ملک دارای متصرف میباشد متراژ عرصه و 
اعیان مربوط به کل ملک میباشد

121598
23/23 سهم مشاع از 96 سهم از هتل دقیانوس جیرفت به 

پالک ثبتی 175 فرعی از 573 اصلی 
940102614.496.971.880

هرگونه مشکل با مالک مشاعی برعهده 
خریدار میباشد متراز عرصه و اعیان مربوط 

به کل ملک است 

توضيحات: 
1.مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهي مي باشد كه مي 

بايست به حساب شماره 2299001035 نزد بانك تجارت واريز گردد.
2.شركت كنندگان مبلغ 000ر200لاير )به حساب كارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد 
بانك تجارت(واريز و فيش را ضميمه برگ پيشنهاد نمايند.  )ضمنًا مبلغ دریافتی جهت    خرید 

اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(.
بايد  پيشنهادي  بهاي  و  باشد  مي  الزامي  مزايده  در  پيشنهاد شركت  فرم  مفاد  3.رعايت 
و مهر شده  و درپاكت الك  بوده  بدون خط خوردگي  و  و معين  از حيث مبلغ مشخص 

گردد. )دربسته(تسليم 
4.كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از محل با هماهنگي 

قبلي امكانپذير مي باشد .
5.بانك در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختارمي باشد.

6.در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد .
7.در پیشنهادهای خرید بصورت نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت مالک بوده و افزایش پیش 

پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقساط مالک تعیین برنده نمی باشد.
8.هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد .

     بانک تجارت - مدیریت شعب استان کرمان

نوبت دوم
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ایران،  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن 
از  ایرلند  خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  در 
دولت  قبال  در  امنیت  شورای  بی عملی 
پیشین  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
شورای  که  گفت  و  کرد  انتقاد  آمریکا 
قبلی  دولت  برابر  در  می بایست  امنیت 
برخورد  قطعنامه  نقض  دلیل  به  آمریکا 
مناسب انجام می داد. روحانی همچنین 
ضمن اعالم آمادگی ایران برای همکاری 
حل و فصل  برای  بین المللی  نهادهای  با 
راه  »بهترین  گفت:  منطقه،  بحران های 
اروپایی  با همکاران  برای حل مشکالت 
در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای و 
احترام  بر  مبتنی  مذاکرات  بین المللی، 
متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار 

است.«
رئیس جمهوری ایران، بار دیگر بر موضع 
آمریکا  تعهدات  و  برجام  مورد  در  ایران 
تاکید کرد و گفت که »فعال شدن برجام 
به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی 
منوط به لغو تحریم ها از سوی آمریکا و 
ایفای تعهدات کامل همه اعضا است.« 
بی تحرکی«  و  از »بی عملی  او همچنین 
انتقاد  برجامی  تعهدات  به  نسبت  اروپا 
کرد و گفت که ایران »تنها طرفی است 
برای  و  بوده  برجام  حفظ  به  متعهد  که 
این حال  با  است.«  پرداخته  آن هزینه 
روحانی گفت که »این وضع نمی تواند به 
همین شکل تداوم یابد« و برای حفظ و 
احیا برجام اجرای کامل قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه 

اعضای برجام ضروری است.
برای  ایران  آمادگی  از  ادامه  در  روحانی 
تعهدات  به  عمل  و  جبرانی  »اقدامات 
رفع  از  پس  برجام«  مفاد  با  منطبق 
سیاست  رفع  و  آمریکا  تحریم های 
»تهدید و فشار« این کشور سخن گفته 

است.

شرایط جدید فرصت مناسبی برای 
گفت وگو است

ایرلند  خارجه  امور  وزیر  دیدار،  این  در 
از  ترامپ  این که خروج  به  اشاره  با  نیز 
تاریخی«  اشتباه  »یک  برجام  توافق 
بود، گفت: »دولت جدید آمریکا مصمم 
سایمون  است.«  برجام  به  بازگشت  به 
توافق  »یک  را  برجام  همچنین  کاوونی 
بین المللی ارزشمند برای صلح« توصیف 
را  خود  تالش  تمام  »ما  گفت:  و  کرد 
و  می دهیم  انجام  برجام  حفظ  برای 
می تواند  ممکن که  نقش  هر  حاضریم 
دوباره  آغاز  و  شرایط  شدن  بهتر  به 
برجام کمک  اعضای  همه  گفت وگوهای 
با  ایرلند  خارجه  وزیر  ایفا کنیم.«  کند، 
اشاره به تمایل دولت مردان جدید آمریکا 
برای بازگشت به برجام، شرایط جدید را 
فرصتی مناسب برای مذاکره و گفت وگو 
دانست که باید از آن برای اجرای برجام 

استفاده کرد. اعضا  همه  سوی  از 
روحانی،  حسن  گفت وگوی  و  دیدار 
»سایمون  با  ایران  رئیس جمهوری 
آن  از  پس  هفته  دو  حدود  کاوونی«، 
صورت می گیرد که رافائل گروسی، مدیر 

به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل 
یک  با  را  این کشور  و  کرد  سفر  ایران 
نظر  به  ترک کرد. حاال  ماهه  توافق سه 
اروپایی  مقامات  رفت وآمد  که  می رسد 
و  ایران  بازگشت  زمینه ساز  تهران،  به 
آمریکا به تعهداتشان ذیل برجام است. 
یورونیوز، سفر آقای کاوونی را به ایران، 
هسته ای«  توافق  »احیای  هدف  با 
توصیف کرده و نوشته است که سایمون 
کاوونی در مقام »تسهیل کننده« روند از 
تهران  به  اتمی،  گفت وگوهای  سرگیری 
آغاز مذاکرات  تا زمینه  سفر کرده است 
را میان تهران و امضاکنندگان این توافق 
به  متحده  ایاالت  جدید  دولت  جمله  از 
از  ایرلند  فراهم کند.  بایدن  جو  رهبری 
نیست  هسته ای  توافق  امضاکننده های 
اما در حال حاضر عضو غیر دائم شورای 
عنوان  به  و  است  ملل  سازمان  امنیت 
 2231 قطعنامه  برای  »تسهیل گر« 
موضوع  در  امنیت  شورای  )قطعنامه 
تا  دارد  وظیفه  ایران(  هسته ای  توافق 
اجرای  جریان  در  را  شورا  اعضای  سایر 

بگذارد. توافق  این 

وزارت خارجه آمریکا: 
مسیر دیپلماسی باز است

دیروز، همزمان با دیدار حسن روحانی، 
خارجه  وزیر  با  ایران  رئیس جمهوری 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  ایرلند، 
مسیر  که  نوشت  خود  توییتر  صفحه 
مذاکرات  خصوص  در  دیپلماسی 
این  در  است.  باز  ایران،  با  هسته ای 

توییت از قول آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا آمده است: »ما به روشنی 
دیپلماسی  مسیر  مشخص کرده ایم که 
ایران است که  باز است. توپ در زمین 
تصمیم گیری کند موافق است یا خیر.«

ایران  بازگشت  از  بارها  آمریکایی ها 
آن ها  گفته اند.  سخن  تعهداتش  به 
ذیل  تعهداتش  به  ایران  اگر  می گویند 
را  آمریکا هم همین کار  بازگردد،  برجام 

. می کند
ایران  مقامات  که  است  حالی  در  این 
نیز معتقدند، آمریکا میز مذاکره را ترک 
کاهش  و  شده  خارج  برجام  از  کرده، 
آمریکا  رفتارهای  نتیجه  ایران،  تعهدات 
ایران،  مقامات  به گفته  بنابراین،  است. 
برجام  به  باید  که  است  آمریکا  این 
بازگردد تا ایران نیز کاهش تعهدات خود 
را متوقف کند و اقدامات جبرانی را انجام 
حاشیه  در  نیز  چین  خارجه  وزیر  دهد. 
کنگره  سیزدهمین  نشست  چهارمین 
ملی خلق چین در پکن از برجام و لزوم 
برداشته شدن تحریم های آمریکا سخن 

است. گفته 
خبرگزاری ایرنا گزارش داده، »وانگ یی« 
خروج آمریکا از برجام و فشار حداکثری 
تشدید  و  افزایش  موجب  را  ایران  بر 
تنش ها در منطقه دانسته است. او ابراز 
امیدواری کرده که آمریکا با اقدام هرچه 
نیت  حسن  خصوص،  این  در  سریع تر 
کنار  را  خود  تحریم های  و  داده  نشان 

بگذارد.
خبرگزاری شینهوآ چین نیز گزارش داده 
که وزیر خارجه چین در عین حال گفته، 
ایران باید به همه تعهداتش ذیل برجام 
جامع  برنامه  با  انطباق کامل  و  بازگردد 
اقدام مشترک پیدا کند و مسئولیت های 
خود را در مورد منع گسترش سالح های 

هسته ای برعهده بگیرد.
اشاره او به قانون مصوب مجلس شورای 
اهرم  عنوان  به  است که  ایران  اسالمی 
الحاقی  پروتکل  اجرای  توقف  فشار، 
به  مجبور  نیز،  دولت  و  تصویب کرد  را 
آقای  سفر  در  گرچه،  شد.  آن  اجرای 
گروسی به ایران، توافقی سه ماهه میان 
انرژی اتمی حاصل شد  ایران و آژانس 
که سه ماه به آمریکا و سایر طرف های 
برجام فرصت می دهد تا به تعهدات خود 

بازگردند.
پیشتر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 
از  بازرسی  که  بود  گفته  اتمی  انرژی 
فعالیت های هسته ای ایران نباید قربانی 
بده و بستان های سیاسی شود. او یک 
ایران گفت که  از  از بازگشت  هفته پس 
اعتبار این توافق 90 روز و حدود سه ماه 
این  قانون  با  آن که  مبنای  بر  و  است 
ایرانی  طرف  با  دارد  انطباق  نیز  کشور 
توافق کردیم که بررسی ها و دسترسی ها 
ولی  باشد  داشته  ادامه  مدت  این  در 
اجرای  پیگیری  ایران،  بر  نظارت  توقف 

می کند. دشوار  را  این کشور  تعهدات 
که  می رسد  نظر  به  این ها،  همه  با 
نشان  را  خود  سبز  چراغ  اروپایی ها 
طرف های  بازگشت  مسیر  تا  داده اند 
شود.  هموارتر  تعهداتشان،  به  برجام 
و  آلمان  فرانسه،  کشور  سه  و  آمریکا 
از  حکام،  شورای  نشست  در  بریتانیا 
صدور قطعنامه علیه ایران منصرف شدند 
و شاید این اولین چراغ سبز برای نشان 
مقامات  باشد. گرچه  نیت  حسن  دادن 
»عمل«  منتظر  بارها گفته اند که  ایرانی 

آن. از  کمتر  چیزی  نه  هستند، 

رئیس جمهوری ایران با وزیر امور خارجه ایرلند دیدار کرد

 بهترین راه حل مشکالت
مذاکره مبتنی بر احترام است
وزیر امور خارجه ایرلند: تمام تالش خود را برای حفظ برجام انجام می دهیم

پاپ در موصل:

صلح از جنگ قوی تر است
پاپ فرانسیس دیروز یکشنبه در چهارمین 
ایستگاه سفرش به اربیل و از آنجا به موصل 
اقلیم کردستان  مقامات  با  و  رفته  نینوا  و 
دیدار  عراقی  مسیحیان  همچنین  و  عراق 
کرد. او در این دیدارها بر مساله صلح تاکید 
قوی تر  جنگ  از  صلح  و کفت: گزینه  کرد 
پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به  است. 
اقلیم  رئیس  بارزانی،  نیچروان  شفق نیوز، 
با  دیدار  از  بعد  توییتی  در  عراق  کردستان 
کاتولیک های  رهبر  اول،  فرانسیس  پاپ 
جهان در اربیل نوشت: برای من مایه افتخار 
است که از پاپ فرانسیس در اربیل استقبال 
کنم. همزمان با سفر پاپ به اقلیم کردستان 
آزادی  صلح،  به  خود  دائم  پایبندی  بر  ما 
مذهبی و برادری تأکید می کنیم. همان طور 
تمام کسانی که  و  پیشمرگ  قهرمانان  که 
از صلح  برای دفاع  را  فداکاری های مطلقی 
یادآور  دادند،  انجام  تمام عراقی ها  آزادی  و 
بارزانی،  مسعود  دیگر  سوی  از  می شویم. 
کردستان  اقلیم  دموکراتیک  حزب  رهبر 
گفت: سفر پاپ به اربیل یک سفر تاریخی 
مسالمت آمیز  همزیستی  پیام آور  و  است 
اقلیم کردستان  و  مردم  از  نیز  پاپ  است. 
به دلیل میزبانی از مسیحیان و حمایت از 
به عراق در سال  آن ها طی حمالت داعش 
2014 قدردانی کرد و گفت: کردستان به خانه 
مسیحیان تبدیل شده است. پاپ فرانسیس 
موصل  به  اربیل  در  بارزانی  با  دیدار  از  بعد 
آیین مذهبی  او در موصل  رفت. قرار است 
برگزار کند.  برای قربانیان تروریسم داعش 
در این راستا پاپ فرانسیس در جریان سفر 
البیعه گفت:  حوش  کلیسای  در  موصل  به 
موصل کامال  شهر  در  جنگ  آثار  و  نشانه ها 
واضح است و جای تأسف دارد که سرزمین 
تروریستی  هجمه  این  معرض  در  تمدن ها 
قرار گرفته است. او گفت: کاهش فاجعه بار 
تعداد مسیحیان در شهر موصل ناراحت کننده 
است. از خانواده های مسیحی می خواهم به 
موصل بازگردند و نقش حیاتی خود را از سر 
بگیرند. او تاکید کرد: صلح از جنگ قوی تر 
تعداد  فرانسیس گفت: کاهش  پاپ  است. 
مسیحیان در اینجا و خاورمیانه آسیب بزرگی 
به بافت اجتماعی وارد می کند. امید به آشتی 
همچنان وجود دارد. او گفت: به خاطر تمام 
قربانیان جنگ دعا می کنیم. برادری قوی تر 
از کشتار و صلح قوی تر از جنگ است. باید 
به خاطر تمام قربانیان با هم دعا کنیم و به 
نیایش بپردازیم تا بتوانیم در صلح و دوستی 

زندگی کنیم.

روابط عمومی وزارت  امور خارجه:

سخنان محسن رضایی درباره عراق 
و سوریه دیدگاه شخصی اوست

روابط عمومی وزارت  امور خارجه در اطالعیه ای با اشاره 
تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن  اظهارات  به 
مصلحت نظام در یک گفتگوی رسانه ای درباره عراق 
و سوریه، تاکید کرد که آنچه گفته شده است دیدگاه 
جمهوری  نگاه  با  و  بوده  شونده  مصاحبه  شخصی 
اسالمی ایران فاصله دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع 
مصاحبه  در  اسفندماه   15 نظام،  مصلحت  تشخیص 
به  ایران  کمک های  به  اشاره  با  تایمز  فایننشال  با 
یک  هر  بعد،  به  این  »از  بود:  عراق، گفته  و  سوریه 
ریال که به هرکسی بدهیم، یک ریال را ادعا خواهیم 
کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به امنیت عراق و 
سوریه کمک کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از 
مزایای اقتصادی بهره مند می شوند.« در اطالعیه روابط 
عمومی وزارت  امور خارجه آمده است: آنچه گفته شده 
است دیدگاه شخصی مصاحبه شونده بوده و با نگاه 
همه  در  ایران  و  دارد  فاصله  ایران  اسالمی  جمهوری 
موارد و مقاطع بر اساس اصل برادری به کمک دولت 
در  را  آن  بارز  جلوه  شتافت که  سوریه  و  عراق  های 

مبارزه با داعش می توان دید.
ادامه  در  خارجه  امور  وزارت   عمومی  روابط  اطالعیه 
افزوده است: ایران با درک خطر تروریسم بر منطقه 
و بنا به درخواست دولت عراق و سوریه برای مبارزه با 

پیدا کرد. داعش حضور 

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

بودجه 1400 به شورای نگهبان 
ارسال شد 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، گفت: بودجه 
از  ایرادات  به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت 
آینده  هفته  شنبه  جلسه  در  نگهبان،  شورای  سوی 
کمیسیون تلفیق رفع می شود. به گزارش ایسنا، رحیم 
زارع در نشست خبری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه بررسی بودجه 1400 در جلسه علنی شنبه 
اتمام رسید، گفت: بودجه به شورای نگهبان  شب به 
ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، 
در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می 
یکشنبه  خصوص  این  در  تا گزارش کمیسیون  شود 

هفته آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین وضعیت طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری 

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید 
کرد: ایرادات شورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امورداخلی کشور 
و شوراها بررسی شده و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن 
است. محمد حسن آصفری در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: 
انتخابات ریاست جمهوری  قانون  از  طرح اصالح موادی 
که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و جهت 
رسیدگی به شورای نگهبان فرستاده شد با 5 ایراد از سوی 
شورای نگهبان مواجه شد که ایرادات درستی بود و جهت 
رسیدگی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
بازگشت. او در ادامه اظهار کرد: ایرادات وارده به این طرح 
را در کمیسیون با حضور حقوقدانان شورای نگهبان بررسی 
کردیم و در نهایت اصالحات الزم صورت گرفت. اکنون نیز 
این طرح به هیات رییسه مجلس ارسال شده تا در نوبت 
رسیدگی در صحن مجلس قرار گیرد. اما بعید می دانم که 
این طرح به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برسد 
و به احتمال زیاد برای دوره های بعدی انتخابات ریاست 

جمهوری آماده می شود.

ایلهان عمر:
عدم مجازات محمد 

بن سلمان تهدیدی برای 
آمریکا است

اعالم کرد  آمریکا  نمایندگان  مجلس  عضو 
که عدم مجازات ولیعهد عربستان در پرونده 
قتل جمال خاشقجی تهدیدی برای آمریکا 
عضو  عمر،  ایلهان  ایسنا،  به گزارش  است. 
با  مصاحبه  در  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
محمد  که  دقیقه ای  هر  گفت:  سی.ان.ان 
مجازات  عربستان  ولیعهد  بن سلمان، 
و  آمریکا  اعتبار  علیه  تهدیدی  نمی شود 
به حقوق بشر و  آن  همچنین میزان توجه 

است. عربستانی  شهروندان 
از  آمریکا  حمایت  چارچوب  در  او گفت:   
آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر دلیلی 
علیه  تحریم ها  اعمال  مانع  ندارد که  وجود 
محمد بن سلمان شود. سازمان اطالعات ما 
فاش کرد که شخصی با عملیات قتل جمال 
در  سعودی  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی، 
استانبول موافقت  کنسولگری عربستان در 

بود. کرده 
دیگری  افراد  واشنگتن  عمر گفت:  ایلهان   
داشتند  دست  خاشقجی  قتل  در  که  را 
را  تنها کسانی  قانون  در  ما  اما  تحریم کرد 
مجازات  دادند،  انجام  را  قتل  عملیات  که 
را  قتل  دستور  که  کسانی  بلکه  نمی کنیم 
آمریکا  می شوند.  مجازات  نیز  داده اند 
این  حفظ  برای  را  خود  تالش  نهایت  باید 

گیرد. کار  به  اصول  و  ارزش ها 

نازنین زاغری آزاد شد
ایرانی  متهم  زاغری  نازنین  مدافع  وکیل 
داد.  خبر  موکلش  آزادی  از  بریتانیایی   -
با ایسنا در این  حجت کرمانی در گفت وگو 
باره گفت: موکلم محکومیت قبلی که داشته 
پابندش  و  پایان رسید  به  امروز )یکشنبه( 
باز شد زیرا  او یک سال با پابند بیرون بود 

باز شد. امروز  که 
 او افزود: همچنین زمان رسیدگی به پرونده 
علیه  تبلیغی  فعالیت  اتهام  به  موکلم  دوم 
نظام  24 اسفند ماه در دادگاه انقالب تعیین 
به   1395 فروردین   15 زاغری  است.  شده 
انگلستان  مقصد  به  ایران  از  خروج  هنگام 

شد. بازداشت 

روحانی از »بی عملی و 
بی تحرکی« اروپا نسبت به 
تعهدات برجامی انتقاد کرد و 
گفت که ایران »تنها طرفی است 
که متعهد به حفظ برجام بوده و 
برای آن هزینه پرداخته است.« 
با این حال روحانی گفت که 
»این وضع نمی تواند به همین 
شکل تداوم یابد« و برای حفظ 
و احیاء برجام اجرای کامل 
قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل از سوی همه 
اعضای برجام ضروری است.

| پیام ما| حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیروز یکشنبه در دیدار با سایمون کاوونی، وزیر خارجه ایرلند از اروپایی ها 
خواست تا در جریان هرگونه مذاکره با ایران، از ِاعمال فشار و تهدید، خودداری کنند. رئیس جمهوری ایران همچنین برای 
همکاری با نهادهای بین المللی به منظور رفع بحران های منطقه ای اعالم آمادگی کرده و گفته است که بهترین راه حل برای 

حل مشکالت مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل است.

این که  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
گفت:  است،  طبیعت  با  آشتی  درختکاری 
انسان  سازگاری  از  نمادی  نیکو  سنت  این 
و  زیبایی  نماد  زیرا درخت  با طبیعت است، 
زندگی است و در فرهنگ و تمدن اسالمی و 
ایرانی همواره توصیه های موکد برای صیانت و 
حفاظت از فضای سبز و درخت به عنوان نماد 
حیات بخشی و زایندگی جهان شده است. به 
گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح دیروز 
نهال،  اصله  یک  غرس  از  پس  )یکشنبه( 
گفت: انسان در طبیعت دخالت های بسیاری 
حال  به  مضر  او  مداخله های  بعضًا  دارد که 
طبیعت است اما گاهی دخالت انسان نظیر 

با طبیعت است. درختکاری آشتی 
محیط  از  حفاظت  این که  بر  تاکید  با  او   
زیست وابسته به احیای فضای سبز است، 
طبیعی  سبز  فضای  توسعه  کرد:  تصریح 
داخل شهرها  فضای سبز  و  شامل جنگل ها 
مسئوالن  همه  توجه  مورد  باید  بوستان ها  و 
و شهروندان باشد. معاون اول رئیس جمهور 
گفت: هم دولت و هم شهرداری وظیفه دارند 
برای حمایت از محیط زیست اقدامات پیش 

دهند.  انجام  بازدارنده  و  برنده 
ما در اقدامات پیش برنده نیازمند برنامه ها 
و سیاست هایی هستیم که منجر به توسعه 
این که  بیان  با  فضای سبز شود. جهانگیری 
توسعه  در  مشارکت  فرهنگ  مردم  در  باید 

فضای سبز به وجود بیاید، گفت: ایجاد فضای 
شرایط  با  میلیونی   80 جمعیت  برای  سبز 
ایران هنگامی موفق می شود  اقلیمی  خاص 
که آحاد مردم در این امر نقش موثر داشته 

باشند.
 او با اشاره به این که در راستای سیاست های 
برای  مقررات جدی  و  قوانین  باید  بازدارنده 
باشیم،  داشته  زیست  محیط  از  حفاظت 
دچار  زاگرس  جنگل های  متاسفانه  گفت: 
بیماری شده و جنگل های شمال نیز نیازمند 
توجه و حفاظت بیشتری هستند. معاون اول 
از تصمیمات  ابراز خرسندی  با  رئیس جمهور 

و  شهرها  در  باغات  حفظ  برای  شده  اتخاذ 
توسعه فضای سبز، گفت: برنامه های خوبی 
برای توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران 
انجام شده است. افزایش سرانه 24 متری در 
خارج از شهر و 17 متری در درون شهرها عدد 
خوبی است که باید بیش از پیش افزایش 
رهنمودهای  از  قدردانی  با  جهانگیری  یابد. 
برای  ایشان  دستور  و  انقالب  معظم  رهبر 
واگذاری زمین ها به منظور توسعه فضای سبز 
سبز  توسعه کمربند  با  امیدواری کرد  اظهار 
ضمن جلوگیری از توسعه شهر هوای تهران 

از پیش تلطیف شود. بیش 

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:
برای حفاظت از محیط زیست باید قوانین جدی داشته باشیم

محیط زیست

وزیر دفاع:
رهبر معظم انقالب و 
فرماندهی معظم کل قوا 
در همان سال هایی که آنها 
همین غلط های زیادی را 
می کردند، فرمودند رژیم 
صهیونیستی دشمن اصلی 
ما نیست آنها حتی در اندازه 
جمهوری اسالمی ایران 
نیستند و می دانند و اگر 
نمی دانند بدانند که اگر غلط 
زیادی از آنها سر بزند تل آویو 
و حیفا را با خاک یکسان 
می کنیم

وزیر دفاع با اشاره به »تهدیدات اخیر 
ایران توسط سران رژیم صهیونیستی« 
این  از  زیادی  غلط  اگر  اعالم کرد که 
رژیم سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک 
ایسنا،  گزارش  به  می کنیم.  یکسان 
دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  سرتیپ  امیر 
صبح  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و 
یکشنبه در مرکز همایش های امام علی 
در  قدرت  امروز  دنیای  در  )ع( گفت: 
جهان حاکم و جز زبان زور نمی فهمند 
و اگر کسی دور و قدرت نداشته باشد 
در ضعف خواهد ماند. وزیر دفاع گفت: 
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ابعاد 
آن می شود  وجوه  از  دارد که  مختلفی 
اسالمی  جمهوری  منطقه ای  قدرت  به 
و گفت که گروه های  اشاره کرد  ایران 
جمهوری  نرم  قدرت  میوه  مقاومت 
یمن،  در  که  هستند  ایران  اسالمی 
و  دارند  حضور  لبنان  و  سوریه  عراق، 
صهیونیستی  رژیم  را  میوه  این  طعم 
داد:  ادامه  او  به خوبی چشیده است. 
و   1357 سال  تا  صهیونیستی  رژیم 
پیروزی انقالب اسالمی با آرزوی واهی 
نیل تا فرات هر روز ظلم بیشتر می کرد 
را توسعه می داد  و سرزمین های خود 
اسالمی  انقالب  پیروزی  لحظه  از  اما 
نه  و  شد  متوقف  او  توسعه های  همه 
تنها توسعه سرزمینی آن ها متوقف شد 

و هیچ کس او را در منطقه نمی خواهد 
رژیم  این  از  منطقه  ملت های  همه 
بهتر  خودشان  آن ها  و  هستند  متنفر 
همین  به  و  می دانند  را  موضوع  این 
دلیل مجبور شده اند دور سرزمین های 
با  حاتمی  امیر  بکشند.  دیوار  اشغالی 
توسط  ایران  اخیر  تهدیدات  به  اشاره 
صهیونیستی گفت: گاهی  رژیم  سران 
رژیم  این  استیصال  سر  از  اوقات 
و  می کنند  مطرح  را  واهی  ادعاهای 
و  می کنند  دهانشان  از  بزرگتر  غلط 
به  را  بزرگ  ایران  و  اسالمی  جمهوری 
روشن  می کند  تهدید  خودشان  زعم 
است که این سخنان از سر استیصال 
فرماندهی  و  انقالب  رهبر معظم  است 
سال هایی  همان  در  قوا  کل  معظم 
را  زیادی  غلط های  همین  آن ها  که 
صهیونیستی  رژیم  فرمودند  می کردند، 
در  آنها حتی  نیست  ما  اصلی  دشمن 
اندازه جمهوری اسالمی ایران نیستند و 
می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر 
و  تل آویو  بزند  آنها سر  از  زیادی  غلط 
حیفا را با خاک یکسان می کنیم. این 
دقت  با  قوا  معظم کل  فرماندهی  امر 
اجرا شده و تبدیل به طرح شده است. 
او تاکید کرد: من به آنها توصیه می کنم 
و تاکید می کنم حتی در زبان هم این 

نکنند. را  زیادی  غلط های 

وزیر دفاع:
اگر غلط اضافی از اسرائیل سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم
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پیامک شما را دربـاره 
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با  را  گله هایش  که  محبت خانی  جمشید 
کرده  آغاز  شهید  محیط بانان  درباره  صحبت 
این  از  برخی  حقوق  »متاسفانه  گفت:  بود 
سرپرست  که  حالی   در  شهدا  خانواده های 
خانوار را از دست داده اند نیز قطع شده است. 
ما و خانواده های این شهدا به شدت گله مند 
هستیم و نمی دانیم چرا فرایند ثبِت نام شهید 

است.« طوالنی  این قدر  محیط بانان  برای 

او با اعالم این خبر که رئیس جمهوری برای 
دستور  تقویم  در  محیط بان  ملی  روز  ثبت 
داده است، ادامه داد: »پیگیر هستیم که روز 
والدت امام رضا )ع( به عنوان روز محیط بان 
دستور  شود.  ثبت  کشور  رسمی  تقویم  در 
ملی  روز  ثبت  خصوص  در  رئیس جمهوری 
محیط بان را گرفته ایم و این موضوع در حال  
حاضر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
زودتر  هرچه  امیدواریم  است.  بررسی  حال 
روز ملی محیط بان را در تقویم رسمی کشور 
این که  بیان  با  محبت خانی  باشیم.«  داشته 
آینده  سال  گرفته  صورت  پیگیری های  با 
افزود:   می یابد،  افزایش  محیط بانان  حقوق 
و  است  دشواری  بسیار  کار  »محیط بانی 
مواجه  خطر  طبیعی،  سختی های  بر  عالوه 
رو  این  از  دارد  را  غیرمجاز  شکارچیان  با 
تالش  محیط بانان  همه جانبه  حمایت  برای 
می کنیم. حقوق محیط بانان سال آینده مانند 
سال های قبل افزایش می یابد اما جدای از 

افزایش حقوق  این  به  نیز  دیگری  مبلغ  آن 
اضافه می شود.« محبت خانی همچنین عنوان 
محیط بانان  غذایی  جیره  تامین  »برای  کرد: 
بسیار تالش کردیم و امسال مبلغ دو میلیارد 
جیره  برای  صرفه جویی  محل  از  را  تومان 
غذایی تامین و بین استان ها تقسیم کردیم 
که این مبلغ برای تا پایان امسال است.« او 
ادامه داد: »اما برای سال آینده اعتبار جیره 
غذایی محیط بانان در بودجه پیش بینی شده 
حساب  به  تومان  هزار   45٠ مبلغ  ماهانه  و 

می شود.«  واریز  محیط بانان 

از  تعدادی  جاری  سال  طول  در  او  به گفته 
کرونا،  ویروس  به  ابتال  به علت  محیط بانان 
تصادف و ...  جانشان را از دست داده اند و 
دیه آن ها به طور کامل به خانواده ها پرداخت 

است.  شده 

 همیارانی که ثبت نام نکند بیمه 
نمی شود

محبت خانی با بیان این که به تازگی آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت بیمه ای از محیط  بانان 
»یکی  گفت:  است،  رسیده  به تصویب  نیز 
از  حمایت  آیین نامه  این  خوب  بندهای  از 
همیاران طبیعت است . این که همیاران دیده 
شده اند جای خوشحالی دارد اما باید بدانند که 
تا قانون را به طور کامل اجرا نکنند شامل بیمه 

نمی شود.« سازمان 

او در ادامه درباره شرایط استفاده همیاران از 
حمایت های بیمه ای سازمان حفاظت محیط 
زیست نیز چنین توضیحی داد: »هر همیار 
این  برای  که  سامانه ای  در  باید  محیط بان 
نام و  ثبت  نظر گرفته شده است،  منظور در 
از  پس  دریافت کنند.  طبیعت  همیار  کارت 
آن همه داوطلبان برای اطفای آتش و مقابله 
نظارت  تحت  باید  و...  غیرمجاز  شکارچی  با 
نباید  محیط زیست وارد منطقه شوند یعنی 
خودسرانه برای برخورد با متخلفان یا اطفای 
اتفاقی  چنین  اگر  شوند.  میدان  وارد  حریق 
رخ دهد و داوطلبان بدون هماهنگی با محیط 
بیمه ای  پوشش  تحت  کنند،  اقدام  زیست 

بود.« نخواهند  سازمان 

 پرداخت ماهانه 450 هزار تومان 
برای جیره غذایی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با 
بیان این که طی سال آینده حقوق محیط بانان 
از  یکی  کرد:  اظهار  داشت،  خواهد  افزایش 
غذایی  جیره  هزینه های  تامین  ما  مطالبات 
 2 حدود  بودجه ای  امسال  بود.  محیط بانان 
میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته 
شده که البته تنها برای چند ماه کافی بود. این 
ماهانه  و  آینده حل شده  برای سال  مشکل 
450 هزار تومان برای جیره غذایی محیط بانان 
مبالغ  همچنین  است  شده  گرفته  نظر  در 
نیز  و...  ماموریت ها  اضافه کاری،  به  مربوط 

پرداخت می شود. آینده  طی سال 

دارد  وجود  از 3500 محیط  بانی که  افزود:  او 
500 محیط بان قراردادی و شرکتی هستند و 
زیست  با سازمان محیط  مالی  مراوده  هیچ 
به  نسبت  آن ها  دریافتی  رو  این  از  ندارند 
محیط بانان سازمان پایین تر از دیگران است 
و پیگیر کار آن ها هستیم تا استخدام شوند 
تمام  اما  ندادیم  آن ها  به  پولی  هنوز  البته 

به کار خواهیم گرفت. را  تالش خود 

 بحران خودرو در حوزه محیط  بانی
کم  تجهیزات  به  اشاره  با  محبت خانی 
و  خودرو  حوزه  در  محیط بانان  فرسوده  و 
در  بحران  موضوع  این  گفت:  موتورسیکلت 
حوزه محیط بانی است و تجهیزات خودرویی 
مسیرهای  برای  و  فرسوده  محیط بانان 
صعب العبور محیط بانی نامناسب است. آرزوی 
ماست که یک موتور یا خودروی تولید داخل 
جوابگوی مسیرهای سخت محیط بانی باشد 
خودرو  نوع  هر  ندارند.  را  الزم  اما کارآمدی 
پاسگاه   65٠ نیاز  جوابگوی  موتوسیکلت  یا 
یگان  فرمانده  گفته  به  نیست  محیط بانی 
تا  است  قرار  زیست کشور  محیط  حفاظت 
سال  ماه  فروردین  نهایت  در  یا  سال  پایان 
آینده 1250 دستگاه خودرو برای محیط بانان 
رخ  اتفاق  این  امیدواریم  شود که  خریداری 

دهد.

 هیچ محیط بانی در زندان نیست
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
بیان  با  خود  صحبت های  ادامه  در  کشور 
این که امسال دو محیط بان زندانی آزاد شدند 
نیست،  زندان  در  محیط بانی  هیچ  اکنون  و 
تصریح کرد: محیط بانان ما برای حفاظت از 
حیات وحش، آب، گیاه و... جان خود را کف 
دیگر  که  آخر  مرحله  در  و  دست گذاشته اند 
استفاده  سالح  از  است  خطر  در  جانشان 
می کنند البته اگر محیط بانی قانون به کارگیری 
سالح را رعایت نکند طبق قانون با او برخورد 

شد. خواهد 

به  رسیدگی  برای  ویژه  ایجاد شعب   
پرونده های زیست محیطی

رئیس  با  دیداری که  در  ادامه گفت:  در  او 
قوه قضائیه داشتیم، مقرر شد که در هر استان 
پرونده های  به  رسیدگی  برای  ویژه  شعبی 
این  در  چرا که  شود  ایجاد  محیطی  زیست  
پرونده ها زمان برای ما بسیار مهم است . در 
شعب  این  استان ها  برخی  در  حاضر  حال  
با  این که  بر  با تاکید  او  تشکیل شده است. 
ایجاد شعب محیط زیست در محاکم قضایی 
روند رسیدگی به پرونده های محیط زیستی 
نشست  همان  در  افزود:  شود،  می  کوتاه 
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که قاضی هایی 
زیستی  پرونده های محیط  به  است  قرار  که 
رسیدگی کنند نیز در این زمینه آموزش ببینند 
صورت  رسیدگی  روند  در  بیشتری  دقت  تا 

گیرد.

 تشکیل کمیته تحول محیط بانی
محبت خانی در ادامه با اشاره به پرداخت 
کرد:  اظهار  محیط بانان  حق الکشف  معوقات 
میلیون   ٢٠٠ و  میلیارد  یک  حدود  مبلغی 
تومان به عنوان معوقه حق الکشف از سال های 
میلیون   600 و  میلیارد  مبلغ 4  و  تا ٩٨   ٩5
تومان به عنوان معوقه سال های ٩4 تا ٩٧ به 
محیط بانان پرداخت شده است همچنین ٧٠٠ 
پرونده های  به  برای رسیدگی  تومان  میلیون 
پرداخت  قضایی  محاکم  به  زیستی  محیط 

است. شده 

 کاهش صید و شکار غیرمجاز
زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
کشور در بخشی دیگر از صحبت های خود با 
ارائه آماری از شکار و صید غیرمجاز در سال 
99 و مقایسه آن با سال گذشته گفت: صید 
غیرمجاز آبزیان طی امسال 17 درصد و شکار 
غیر مجاز پرنده 8 درصد کاهش یافته است.

شکار  خصوص  در  ارقام  این  او  گفته  به 
و  پرندگان  زنده گیری  پستانداران،  غیرمجاز 
درصد،   15 به ترتیب  پستانداران  زنده گیری 
39 درصد و 37 درصد نسبت به سال گذشته 

است. بوده  کاهشی 

 تشکیل پرونده برای آلودگی های 
زیست  محیطی ٣٩ درصد کاهش 

یافته است
نگهداری  دیگر  سویی  از  افزود:  محبت خانی 
درصد   40 وحش  حیات  فروش  و  خرید  و 
ایجاد  نیز  این مسئله  یافته و علت  افزایش 
حفاظت  یگان  در  سایبری  فوریت های  مرکز 
محیط زیست است که با ایجاد آن پایش در 

است. بیشتر شده  مجازی  فضای 

او در ادامه اظهار کرد: کشف اسلحه شکاری 10 
درصد، کشف سالح جنگی 33 درصد، تشکیل 
پرونده برای آلودگی های زیست  محیطی ٣٩ 
درصد، دستگیری متخلفان ١٨ درصد و تعداد 
پرونده های قضایی تشکیل شده ٣٨ درصد 

کاهش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست از بنیاد شهید گالیه کرد

محیط  بانان شهید، در صف طوالنی ثبت نام
جمشید محبت خانی: حقوق برخی از خانواده های شهدا قطع شده است؛ ما و خانواده های این شهدا به شدت گله مند هستیم 

محیط زیست عسلویه اعالم کرد

منشا بوی بد »بستانو« 
یک نیروگاه است

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بوشهر گفت: »علت ایجاد بوی نامطبوع در 
بستانو ذخیره سازی بدون مجوز میعانات 
سوخت  عنوان  به  استفاده  برای  گازی 
زیست  محیط  ایسنا،  گزارش  به  است.« 
علت و منشا بوی بد و آلودگی روزهای اخیر 
گازی  میعانات  ذخیره سازی  را  بستانو  در 
نیروگاه ها اعالم کرده است.  از  توسط یکی 
»علت  گفت:  باره  این  در  قلی نژاد  فرهاد 
میعانات  ذخیره سازی  نامطبوع  بوی  ایجاد 
منطقه  نیروگاه های  از  یکی  توسط  گازی 
بوده که بدون مجوز زیست محیطی مبادرت 
به ذخیره سازی میعانات جهت مصرف به 
عنوان سوخت کرده که این اقدام غیرقانونی 
به  الزم  »اخطارهای  عنوان کرد:  او  است.« 
 48 ظرف  باید  شده که  داده  نیروگاه  این 
ساعت میعانات از محل خارج و آلودگی بو 
برطرف شود، در غیر این صورت این موضوع 
می شود.«  پیگیری  قضایی  مراجع  توسط 
صنایع  از  »هیچ کدام  تاکید کرد:  قلی نژاد 
اجازه ندارند محیط زیست را آلوده کرده و 
تهدید کند.  را  شهروندان  عمومی  بهداشت 
ضمن این که هرگونه آلودگی محیط زیست 
جرم تلقی شده و باید قبل از هر گونه اقدام 
و  صورت گرفته  الزم  هماهنگی  صنایع،  در 

گردد.« محیطی صادر  زیست  مجوز 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
کوتاهی  هیچ  دیگر  این که  بیان  با  بوشهر 
تصریح  نیست،  پذیرش  قابل  عسلویه  در 
قاطعیت  با  زیست  محیط  »سازمان  کرد: 
حقوق  از  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  و 
زیست  محیط  برخورداری  در  شهروندان 
عامل  نیروگاه های  و  دفاعمی کند  سالم 
سریعا  باید  عسلویه  بستانو  در  بو  آلودگی 
این صورت  در غیر  برطرف کنند،  را  مشکل 
پیگیری  قضایی  مراجع  طریق  از  موضوع 

می شود.«

پرندگان مرکز بازپروری 
پردیسان واکسینه شدند

آنفلوآنزای  شیوع  و  بروز  با  مقابله  برای 
مرکز  پرندگان  همه  پرندگان،  حاد  فوق 
وحش  حیات  بازپروری  و  قرنطینه 

شدند. واکسینه  پردیسان 
منتظمی،  شهاب الدین  ایرنا،  گزارش  به 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
از  پرنده   90 »تعداد  گفت:  باره  این  در 
عقاب،  مانند  شکاری  پرندگان  گونه های 
جغد، سارگپه، باالبان، دلیجه و انواع دیگر 
سرخ  نوک  زاغ  و  قرقاول، کبک  پرندگان 
را  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  واکسن 

کرده اند.« دریافت 
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
به  »نظر  شد:  یادآور  سازمان  وحش 
و  فوق  مرکز  گونه های  ارزش  و  اهمیت 
برابر  در  گونه ها  این  از  حفاظت  ضرورت 
با  مراقبت،  و  تیمار  روند  در  بیماری ها 
اداره  با  آمده  عمل  به  هماهنگی های 
منظور  به  تهران،  استان  دامپزشکی  کل 
شد.« انجام  واکسیناسیون  پیشگیری، 

هشدار هواشناسی درباره 
وزش باد شدید 

سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در 
به  را  توصیه هایی  و  داد  خبر  استان   13

ارایه کرد. باغداران  و  کشاورزان 
هشدار  صدور  با  هواشناسی  سازمان 
وقت  اوایل  »از  است:  آورده  رنگ  زرد 
وقت  اواخر  تا  ماه(  اسفند   19( سه شنبه 
سرعت  با  شدید  باد  وزش  روز  همین 
ساعت  بر  کیلومتر   65 تا   50 متوسط 
اصفهان،  قم،  سمنان،  تهران،  جنوب  برای 
خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 
فارس،  هرمزگان،  کرمان،  یزد،  جنوبی، 
سیستان و بلوچستان و مرکزی  پیش بینی 

می شود.«
در این شرایط جوی وارد شدن خسارت به 
شاخه های  شکستن  احتمال  و  گلخانه ها 
بنابراین  نیست.   انتظار  از  دور  درختان 
نسبت  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
شده  کشت  تازه  نهال های  استحکام  به 
باد،  برابر  در  مقاومت  جهت  قیم  نصب  با 
سم پاشی،  و  محلول پاشی  از  خودداری 
سازه های  و  سقف  ترمیم  و  استحکام 
جهت  بادشکن  از  استفاده  گلخانه ها، 
درختان،  شاخه  شکستگی  از  جلوگیری 
سست  از  جلوگیری  برای  نکردن  آبیاری 
شدن ریشه گیاهان، آهک پاشی نکردن در 
استخرهای خاکی که آب آن تخلیه شده، 
از  عبور  در  عشایر  و  دامداران  خودداری 
برای  مکمل  غذای  دادن  قرار  و  ارتفاعات 
می کند. توصیه  شدید  باد  دلیل  به  زنبورها 

برای تامین جیره غذایی 
محیط بانان بسیار تالش کردیم 

و امسال مبلغ دو میلیارد 
تومان را از محل صرفه جویی 

برای جیره غذایی تامین و 
بین استان ها تقسیم کردیم که 
این مبلغ برای تا پایان امسال 

است. اما برای سال آینده 
اعتبار جیره غذایی محیط بانان 

در بودجه پیش بینی شده و 
ماهانه مبلغ 45٠ هزار تومان 
به حساب محیط بانان واریز 

می شود

خانواده محیط بانانی که در سه سال گذشته در راه خدمت جانشان را از دست داده اند، هنوز در صف پذیرفته شدن نام عزیزانشان در 
فهرست شهدا هستند. دیروز فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور درباره طوالنی شدن روند این ثبت نام به بنیاد شهید گالیه کرد. 
جمشید محبت خانی که در نشستی خبری سخن می گفت، پرسید: »چرا فرایند ثبِت نام شهید برای محیط بانان این قدر طوالنی است؟ 
ما و خانواده شهدا گله داریم و دلیل را نمی دانیم.« در طول سه سال و نیم اخیر پنج محیط بان شهید شده اند اما پرونده آنان همچنان 
در بنیاد شهید مفتوح است و نام شهید را هنوز نگرفته اند. در نشست دیروز درباره افزایش حقوق محیط بانان، ثبت روزی به نام آن ها در 
تقویم، بیمه همیاران محیط زیست، نبود تجهیزات و خودروی مناسب برای گشت های محیط بانی و همین طور ایجاد شعب ویژه برای 

رسیدگی به پرونده های زیست  محیطی و موارد بسیار دیگر هم صحبت شد.

هر همیار محیط بان باید در 
سامانه ای که برای این منظور 
در نظر گرفته شده است، ثبت 

نام و کارت همیار طبیعت 
دریافت کنند. پس از آن همه 

داوطلبان برای اطفای آتش 
و مقابله با شکارچی غیرمجاز 
و... باید تحت نظارت محیط 

زیست وارد منطقه شوند یعنی 
نباید خودسرانه برای برخورد با 
متخلفان یا اطفای حریق وارد 

میدان شوند. اگر چنین اتفاقی 
رخ دهد و داوطلبان بدون 
هماهنگی با محیط زیست 
اقدام کنند، تحت پوشش 

بیمه ای سازمان نخواهند بود |  
یم

سن
  ت

|

علوم،  وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تحقیقات و فناوری گفت: »کاوشگر اقیانوس 
پیمای خلیج فارس ظرفیت خوبی در راستای 

دارد.« دریایی کشور  علوم  توسعه 
به  گزارش پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
و علوم جوی، غالمحسین رحیمی شعرباف در 
بازدید از شناور کاوشگر خلیج فارس افزود: 
را  مناسبی  ظرفیت  فارس  خلیج  »کاوشگر 
 برای  موسسات پژوهشی و دانشگاه های کشور 
که در زمینه علوم دریایی و اقیانوسی و دریایی 

فعالیت می کنند ایجاد کرده  است.«
با برنامه ریزی مناسب و  او ادامه داد: »باید 
ملی  پژوهشگاه  مشترک  منابع  از  استفاده 
اقیانوس شناسی  و علوم جوی  و  دانشگاه های 
ساحلی جنوب، گشت های مشترک تحقیقاتی 
و  علمی  هیأت  اعضای  تا  ریزی کرد  پایه  را 
 دانشجویان  تحصیالت تکمیلی بتوانند از این 
ظرفیت در راستای توسعه علوم دریایی کشور 

استفاده کنند. «
یکی از ابزارهای پایش در شناخت و اکتشاف 
پهنه دریاها، برگزاری گشت  های دریایی است 
میسر  تحقیقاتی  شناورهای  کمک  به  که 
می شود، به رغم نیاز موسسات و دستگاه های 
مختلف کشور به شناور تحقیقاتی تخصصی، 
ابزاری  چنین  به  پیش کشور  سال  چند  تا 
ملی  پژوهشگاه  نیاز  این  است.  نبوده  مجهز 

اقیانوس شناسی و علوم جوی را بر آن داشت 
تا در سال 1387 پیشنهاد تهیه و تجهیز یک 
شناور تخصصی اقیانوس شناسی را در قالب 
اقیانوس شناسی  منظور  به  جامع  طرح  یک 
فناوری  و  علمی  معاونت  به  عمیق  آب های 
پیشنهاد  این  کند،  ارائه  جمهوری  ریاست 
ویژه  توجه  و  معاونت  این  مساعدت  با 
و مقرر  بار نشست  به  رییس  جمهوری وقت 
شد یک کشتی تحقیقاتی که در این زمینه 
تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد، تهیه شود.

عملیات ساخت این شناور در موافقت  نامه ای 
بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اردیبهشت 

درویشی  شهید  مجتمع  توسط   1390 سال 
وابسته به سازمان صنایع دریایی کشور آغاز و 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 

به عنوان مجری طرح تعیین شد.
طول  سال  چهار  این کشتی  ساخت  فرآیند 
با  ارزی  صرفه جویی  درصد   40 با  و  کشید 
هزینه ای بیش از 27 میلیارد تومان ساخته 
تحقیقاتی  شناور  داشتن  اختیار  در  شد، 
و  مطالعات  انجام  منظور  به  کشور  هر  برای 
دریا،  زیر  و  سطح  در  میدانی  آزمایش های 
و  تحقیقاتی  حوزه  در  پیشرفت  زمینه ساز 
حفظ  و  صنعت  در  آن  مزایای  از  بهره مندی 

است. زیست  محیط  

معاون وزیر علوم:

کاوشگر خلیج فارس توسعه علوم دریایی را فراهم می کند

توسعه

با وجود تسریع در اجرای 
طرح جمع آوری الشه 

پرندگان و رهاسازی آب 
سد گلورد به داخل تاالب 

میانکاله، تاکنون تاثیر مورد 
انتظار بر کاهش روند تلفات 
پرندگان مهاجر در این تاالب 

نداشت و این روند نشان 
می دهد که مهاجرت معکوس 
می تواند آخرین و تنها راهکار 

برای خاتمه این کابوس 
زیست محیطی باشد

مهاجرت معکوس، تنها راهکار کاهش تلفات پرندگان
در  زمستان گذران  مهاجر  پرندگان  تلفات 
تاالب  بین المللی میانکاله با گذشت بیش 
در  و گویا  دارد  ادامه  روز همچنان  از 38 
دادن  پایان  برای  مناسب  حل  راه  فقدان 
به این بحران، بازگشت به سرزمین مادری 
تنها امید برای پایان موقت این کابوس دو 

ساله حاکم بر استان مازندران است.
توصیه  براساس  اگرچه  ایرنا،  به گزارش 
در  تسریع  دامپزشکی کل کشور  سازمان 
جمع آوری الشه پرندگان و رهاسازی آب به 
داخل تاالب بین المللی میانکاله به عنوان 
دو راهکار دم دستی برای حداقل کاهش 
پیش بینی شد،  پرندگان  این  تلفات  آمار 
ولی روند صعودی آمار تلفات پرندگان به 
خصوص در دو روز اخیر که روزانه بیش از 
2 هزار و 500 بال رسید، نشان می دهد که 
بازگشت پرندگان مهاجر به وطن اصلی خود 
در سیبری می تواند تنها امید برای پایان 
موقت درد العالج تلفات دست جمعی این 
پرندگان باشد که در دو سال اخیر افزون بر 
80 هزار بال از گونه های پرجمعیت مهاجران 
معمولی،  چنگر  مرغابی،  فالمینگو،  شامل 
کشیم و چندین گونه دیگر را طعمه مرگ 

کرد.
رئیس اداره حیات وحش اداره کل محیط  
صعودی  روند  درباره  مازندران  زیست 
مهاجر  پرندگان  »تلفات  گفت:  تلفات، 
زمستان گذران در تاالب بین المللی میانکاله 

با گذشت بیش از یک ماه همچنان ادامه 
افزایش  دلیل  به  اخیر  روزهای  در  و  دارد 
آمار جمعیت پرندگان مهاجر در میانکاله به 
دلیل فرود برخی از گونه های زمستان گذران 
راهی  بین  مسیر  عنوان  به  تاالب  این  در 
بازگشت و تجدید قوا برای ادامه مهاجرت، 

روند صعودی به خود گرفت.«
کوروس ربیعی با اشاره به آنچه ممنوعیت 
اعالم  استانی  از سوی مدیریت  آمار  ارائه 
اجرای  در  تسریع  وجود  گفت:»با  شده، 
طرح جمع آوری الشه پرندگان و رهاسازی 
میانکاله،  تاالب  داخل  به  گلورد  سد  آب 
روند  کاهش  بر  انتظار  مورد  تاثیر  تاکنون 
تلفات پرندگان مهاجر در این تاالب نداشت 
مهاجرت  که  می دهد  نشان  روند  این  و 
معکوس می تواند به عنوان آخرین و تنها 
زیست  کابوس  این  خاتمه  برای  راهکار 

باشد.« محیطی 
به گفته ربیعی، اگرچه مهاجرت معکوس 
اکثر گونه های زمستان گذران به خصوص 
گونه های در معرض خطر در حال انجام 
حاکم  دلیل سرمای  به  فعاًل  ولی  است، 
از جمله مازندران،  بر استان های شمالی 
روند بازگشت نسبت به سنوات گذشته با 
سرعت کمتری انجام می شود که با این 
روند پیش بینی می شود حداقل تا 10 روز 
تاالب  این  در  را  پرندگان  تلفات  آینده 

باشیم. داشته 

| سمت |

| نویسنده |
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دو هفته پس از این ماجرا، به جای تالش 
بازمانده  بنای  این  از  بیشتر  حفاظت  برای 
ویدئوی  پخش  عامل  ساسانیان،  دوره  از 
بازی بچه ها در محوطه تاریخی را شناسایی 
کرده اند تا به نحوی ارشادش کنند. در حالی 
تاریخی،  آثار  حفاظت  ناگوار  شرایط  در  که 
میراث فرهنگی  دوست داران  و  کارشناسان 
مدام در حال هشدار و ابراز نگرانی اند، با تکرار 
فوتبال بازی در قصرشیرین، تمام اقدامی که 
یک کلیپ  انتشار  دادند،  را  آن  انجام  وعده 
عذرخواهی از طرف مربی بچه های کاراته باز و 
آموزش نمادین حفظ آثار تاریخی به کودکان 

بود.
قصر شیرین یا کاخ خسرو در سال 1310 در 
فهرست آثار ملی ثبت شده و تکرار اتفاقات 
مشابه حضور کاراته باز ها و پارکورکارها، سبب 
نگرانی دوست داران این بازمانده عصر ساسانی 
شده است. در حال حاضر کانال ساسانی و 
قسمتی از عمارت کاخ خسرو همچنان بدون 
ماشین های  این  بر  عالوه  و  است  حفاظ 
سنگین سال هاست که بی اعتنا از عرصه این 
عمارت تاریخی عبور می کنند؛ جاده ای که به 
عنوان تنها کمربندی این شهرستان شناخته 
می گوید  میراث فرهنگی  سازمان  و  می شود 
امکان مسدود کردنش را ندارد. قرار است تا 
چندی دیگر منطقه ویژه اقتصادی هم در این 
شهرستان احداث شود، اقدامی که در نهایت 
منجر به رفت و آمد بیشتر مردم در حریم این 

تاریخی می شود. مجموعه 

میراث فرهنگی  اداره  رئیس  بابایی،  بهرنگ 
شهرستان قصرشیرین به »پیام ما« می گوید 
که امکان مصاحبه در این باره ندارد اما اقدام 
صورت گرفته در قصر شیرین ناخواسته بوده 

و مسببینش هدف تخریب نداشته اند.
در  بازی  پارکور  ویدیوی  از  بعد  اتفاق  این 
در  را  بسیاری  واکنش های  تخت جمشید، 
فضای مجازی به دنبال داشت. کاربران این 
متولی  وزارتخانه  بی توجهی  نشانه  را  اقدام 
دانسته  تاریخی  اماکن  به  میراث فرهنگی 
نوشته  باره  این  در  کاربران  از  یکی  بودند. 
نبود  و  بازدارنده  قوانین  »اگرچه کمبود  بود: 
چنین  عوامل  از  محوطه ها  مدیریت صحیح 
رخدادهایی هستند اما تب شهرت هم باعث 
شده عده ای بیشتر به انجام چنین اقداماتی 

شوند.« راغب 
بررسی های »پیام ما« نشان می دهد که این 
نوجوانان عضو تیم تکواندوی این شهرستان 
بودند که از طریق همین جاده کمربندی برای 
بازدید از محل آمده بودند. کیومرث اعظمی، 
به  کرمانشاه  استان  میراث فرهنگی  معاون 
»پیام ما« می گوید: »این تیم به همراه مربی 
باعث شده  اما شیطنت کودکانه  بودند  آمده 
این  بازدید، بدون اطالع مربی در  از  بعد  که 

بازی کنند.« محدوده 

برخورد  نوجوانان  با  نمی توانیم   
قانونی کنیم

بعد از پخش کلیپ، اولین اقدام پیدا کردن 

بوده.  تیم  مسئول  و  ویدیو  پخش  عامل 
انجام  بعدی  مراحل  در  نیز  قانونی  اقدامات 
می دهد:  توضیح  باره  این  در  اعظمی  شده. 
»ما با واحد حقوقی صحبت کردیم و گزارش 
این که  امکان  قانونی  لحاظ  از  ولی  دادیم، 
وجود  شود  قانونی  برخورد  شخص  یک  با 
نداشت؛ یعنی هیچ جای قانون ذکر نشده که 
اگر چند بچه توسط مسئولی به جایی رفتند 
حقوقی  برخورد  آن ها  با  بازگویشی کردند،  و 

شود.«
کلیپ  یک  پخش  با  تا  است  قرار  حاال 
معاون  یابد.  فیصله  قضیه  این  عذرخواهی 
میراث فرهنگی این استان می گوید: »امکان 
برخورد حقوقی و قانونی نبود، اما شخص را 
توجیه کردیم. قرار شد که این فرد هر کاری از 
دستش بر بیاید انجام دهد و حتی ویدئوی 
منتشر  مجازی  فضای  در  هم  عذرخواهی 

کند.«
تاریخی  محدوده  این  به  تعرض  اولین  این 
»پیام  با  گفت و گو  در  محلی  فعاالن  نیست. 
ما« از تخریب ها و سرقت هایی می گویند که 
به دلیل نبود نیروی حفاظتی و باز بودن مسیر 
این محدوده تکرار شده است. موضوعی  در 
که اعظمی هم آن را تایید می کند: »سرقت ها 
برای  ما  و  شده  تکرار  هم  دیگر  جای  چند 

انجام دادیم.« پیگیری کارهای حقوقی 
کاخ خسرو یک بنای زیبا در نخلستان های 
را  آن  پرویز  خسرو  که  است  قصرشیرین 
باغی  بود.  ساخته  شیرین  همسرش  برای 

که آب آن از طریق یک کانال 12 کیلومتری 
آب، »الوندرود« را به این قسمت می آورده. 
کانال ساسانی بارها مورد تعرض قرار گرفته 
و بخش هایی از آن نابود شده است. از اوایل 
عمال  آن  حریم  بر  جاده کشی  با  نیز  انقالب 
اعظمی می گوید که  تکه شد.  دو  این کانال 
این کانال مربوط به قبل از انقالب است و در 
دوره فعلی ایجاد نشده اما این را هم اضافه 
می کند که هیچ مجوزی برای این جاده کشی 

بود. نشده  از سمت میراث فرهنگی صادر 
این جاده تنها جاده کمربندی است و هر روزه 
ماشین های  سایر  و  و کامیون  تریلی  مسیر 
سنگین است. اعظمی توضیح می دهد:»اگر 
چه ما اجازه ندادیم حریم تاسیساتی جاده 
در سال های گذشته دستکاری شود ولی به 
هر حال این جاده از عرصه مجموعه تاریخی 

قصر شیرین عبور می کند.«

 مسیر جایگزین از باغات مردم عبور 
می کرد

برای  اقدامی  هیچ  30سال گذشته  طول  در 
جایگزین کردن این راه صورت نگرفته است. 
اینگونه شرح  را  این موضوع  اعظمی چرایی 
از  جدیدی  راه  می خواستیم  »اگر  می دهد: 
کمربندی عبور دهیم، این راه از داخل باغ های 
مردم عبور می کرد و ما هم آن زمان امکان 

نداشتیم.« را  این زمین ها  تملک 
حاال اما چندین سال است که این محدوده 
بدون حفاظ رهاست. معاون میراث فرهنگی 
این استان می گوید که امکان کشیدن دیوار 
حفاظتی و سایر اقدامات مشابه وجود ندارد 
جاده  به  آن  سر  یک  حال  هر  به  چرا که 
می خورد. او در این باره می گوید:»درقسمت 
می رسد  کمربندی  به  که  ساسانی  کانال 
می خواستیم  اگر  نبود،  دیوارکشی  امکان 
دیوار بکشیم یا باید جاده را قطع می کردیم 
یا این که کانال خارج از عرصه می گذاشتیم. 
برای همین هم آن قسمت باز است. دست 

ما برای هر اقدام دیگری بسته است.«
عرق خاصی  مردم قصر شیرین  او  نگاه  از 
به این محدوده دارند و همین مسئله مانع 
سالیان  »از  می شود:  تخریب  یا  تصرف 
به  خاصی  عرق  قصرشیرین  مردم  گذشته 
این مجموعه دارند و همواره یکی از محل های 
ما  هم  همین  برای  است.  بوده  تفریحشان 
طی سالیان یک مسیر دسترسی به صورت 
سنگ فرش برای مردم منطقه ایجاد کردیم.«

  حریم مشخص است، اما روی کاغذ
پایگاه  جدید  مدیر  قهرمانی،  امین 
کرمانشاه  ساسانی  محور  فرهنگی  تاریخی 
محدوده  این  مشکل  اما  قصرشیرین   _
به  او  نمی داند.  جاده  یک  به  منوط  تنها  را 
عکس اعظمی که مدعی است حریم تمامی 

قسمت های کاخ خسرو رعایت می شود، به 
»پیام ما«می گوید: »تمام حریم ها مشخص 

کاغذ.« روی  اما  است، 
نبود  را  محدوده  این  اصلی  قهرمانی مشکل 
حریم  و  »عرصه  می داند.  حفاظتی  نیروی 
مشخص است ولی این که بگوییم یک حصار  
گرفته  نظر  در  محدوده  این  برای  مانعی  یا 
باشند، نیست. این مجموعه 14 هکتار است و 
بخشی از آن نیز زمین کشاورزی مردم است، 
نمی شود دور زمین های مردم را محصور کرد 
یا محدودیتی برای آن ها قائل شد. حفاظت 
از آنجا نیازمند کارشناسانی است که دائما در 
آن محدوده باشند اما این امکان فعال مقدور 

نیست. من هم فقط مدیر پایگاه هستم.«
که  کرده  تکلیف  کشاورزان  به  اداره  این 
اما  ندهند  کاربری  تغییر  را  زمین هایشان 
نیرویی  اداره  این  معتقدند که  محلی  مردم 
برای نظارت بر این تکلیف ندارد. حاال طرح 
افتاده.  زبان ها  بر سر  اقتصادی  ویژه  منطقه 
و  سرپل ذهاب  قصرشیرین،  مردم  نماینده 
 8 اسالمی  شورای  مجلس  در  گیالن غرب 
اقتصادی  ویژه  بود:»منطقه  گفته  ماه  تیر 
قصرشیرین امتیاز بزرگی است و بهره گیری از 
این قابلیت و ورود سرمایه گذاران برای تولید 
در این منطقه منجر به رونق اقتصاد، افزایش 
می شود.«  پایدار  اشتغال  و  تولید  صادرات، 
مسئله ای که این وسط کمتر به آن توجه شده 
حال  هر  به  چرا که  است.  دسترسی  مسیر 
ایجاد هر مرکز تجاری دیگری در آن محدوده 
چندین  را  این کمربندی  مسیر  از  رفت و آمد 

می کند. برابر 
امیدوار  اما  میراث فرهنگی کرمانشاه  معاون 
است که با پا گرفتن منطقه آزاد، فکری هم 
اعظمی  شود.  دسترسی  جاده  تغییر  برای 
مصوب  تجاری  آزاد  منطقه  »اگر  می گوید: 
خدمات رسان  دستگاه های  مسلما  شود 
ذی ربط باید فکری به حال مسیر دسترسی 
بکنند چرا که این جاده جوابگوی آن حجم از 

شود.« جابجا  باید  و  نیست  تردد 
مسئوالن این استان اما هنوز فکری به حال 
نکرده اند. 17 دی  بی حفاظ  و  باز  این مسیر 
تصویب  به  قصرشیرین  آزاد  منطقه  ماه که 
کرمانشاه  استاندار  بازوند،  هوشنگ  رسید، 
این  توسعه  برای  عطفی  نقطه  را  اقدام  این 
جلسه  در  بازوند  بود.  خوانده  شهرستان 
شهرستان  امکانات  و  زیرساخت ها  بررسی 
به  قصرشیرین   « بود:  گفته  قصرشیرین 
شرایط  دارای  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ 
آزاد  منطقه  به  شدن  تبدیل  برای  ویژه ای 
تجاری است و منطقه آزاد می تواند بخشی از 
عقب ماندگی ها را جبران کند.« در این جلسه 
نشده  به مسیر دسترسی  اشاره ای  اما هیچ 

بود.

هجدهمین  تخصصی  نشست  دومین  در 
گردهمایی باستان شناسی ایران برجسته ترین 
یافته  فصل سوم کاوش باستان شناختی غار کلدر 
لرستان، کشف فسیل انسانی اعالم شد که کشف 
آن در هر محوطه دیگری در هر نقطه از جهان 
می تواند بخش بزرگی از حلقه مفقوده سیر تطور 
و مسیر مهاجرتی انسان های هوشمند را در این 

پازل مشخص کند.
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، بهروز بازگیر در این 
باره گفت: »برجسته ترین یافته های این فصل 
کاوش شامل کشف فسیل انسانی در الیه 4، 
مصنوعات شاخص سنگی موستری و لواوا در 
الیه های پارینه سنگی میانه، مصنوعات شاخص 
تیغه و ریز تیغه ای برادوستی/اریگناسی زاگرس، 
شناسایی  بزرگ  پستانداران  جانوری  گونه های 

است.« شده 
حسن یوسفی، سرپرست هیات باستان شناسی 
کاوش در محوطه  باستانی مسجد جامع اردبیل 
نیز با بیان این که در کاوش محوطه مسجد جامع 
عتیق بقایای معماری و شواهد باستان شناختی 
دو دوره عمده تاریخ معماری؛ قبل از اسالم و 
بقایای  »کشف  شناسایی شد، گفت:  اسالمی 
معماری مسجد مشتمل بر جرزها و ستون های 
چهارگوش گوشواره دار در جهات شمالی و غربی 

و شرقی صحن احتمالی مسجد عصر سلجوقی 
و شناسایی یکی از ورودی های مسجد در رواق 
گوشه  شمالی و شرقی از ته رنگ بزرگ مسجد و 
اهمیت اردبیل در دوره مورد بحث حکایت دارد.«
به گفته او تکمیل مطالعات باستان شناسی در 
آینده جایگاه خاص این محوطه و مسجد را در 
مباحث باستان شناسی و معماری عصر سلجوقی 

بیش تر روشن می کند.
محوطه  در  دوم کاوش  فصل  ادامه گزارش  در 
میمنت آباد، دشت تهران )شکل گیری تمایزات 
فالت  در  نگارش  آغاز  دوره  سیاسی  اقتصادی   
مرکزی ایران( که توسط روح هللا یوسفی زشک و 

حسن افشاری به انجام رسیده است ارائه شد .
یافته های  مهم ترین  از  زشک  یوسفی  روح هللا 
یک  شناسایی  به  می توان  دوم کاوش  فصل 
معماری بسیار منسجم با خشت  خام در ابعاد 12 
× 17 × 40 سانتی متر و به یک نقش مهر )ممهور 

شده با مهر مسطح( اشاره کرد.
به گفته او اهمیت این نقش مهر بدان جهت 
است که یکی از ابزار کار فن مدیریت اداری بوده 
که از دوره مس و سنگ جدید در فالت مرکزی 
شناسایی شده و تاکنون شواهد باستان شناختی 
محوطه های  در  فرهنگی  یافته  این  از  اندکی 
کاوش شده فالت مرکزی به دست آمده است.

بعد از فوتبال بازی در کاخ خسرو، مسئوالن به جای حفاظت اثر، منتشر کننده ویدئو را شناسایی کردند

قصر بی حصار شیرین
 معاون میراث فرهنگی کرمانشاه:امکان کشیدن دیوار حفاظتی و سایر اقدامات مشابه وجود ندارد
چرا که به هر حال یک سر محوطه قصر شیرین به جاده می خورد

کشف تکه دیگری از پازل مسیر مهاجرتی 
هوشمند انسان های 

حمله مسلحانه به موزه 
هفت تپه نافرجام ماند

موزه  از  نافرجام  سرقت  از  شوش  فرماندار 
هفت تپه این شهرستان خبر داد و گفت:»این 
سرقت زنگ خطری بزرگ برای حفاظت از 
موزه هایی است که از توجه و امکانات کافی 

نیستند.« برخوردار 
عدنان غزی به ایرنا توضیح داد: »این سرقت 
دقیقه   4:45 ساعت  ناشناس  افراد  توسط 
بامداد امروز )یکشنبه(  رخ داد و با هوشیاری 
و هیچ  ماند  بی نتیجه  موزه،  نگهبان  پرسنل 

یک از آثار تاریخی موزه به سرقت نرفت.«
به واسطه قوانین یگان حفاظت  او  به گفته 
امکان  موزه ای  نگهبانان  میراث فرهنگی، 
موزه  از  محافظت  برای  را  از سالح  استفاده 

ندارند.
این اتفاق در حالی است که مدیرکل موزه ها 
10 ساعت بعد از وقوع این ماجرا هنوز از آن 
از  اعالم کرد که هنوز گزارشی  و  بود  بی خبر 
شوش  هفت تپه  موزه  به  مسلحانه  حمله 

است. نکرده   دریافت 
امنیت  اینکه  بیان  با  کارگر  محمدرضا 
وزارت  حفاظت  یگان  فرماندهی  با  موزه ها 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
است، گفت: »موزه ها از نظر حفاظت بهترین 
شرایط را دارند. تمام موزه ها از نظر حفاظت 
الکترونیکی به دوربین مداربسته و اتاق کنترل 
مجهز هستند و همه آن ها تحت نظارت یگان 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  حفاظت 
به  می شوند.«  محفاظت  صنایع دستی  و 
گفته او همه موزه های کشور دارای کد و رده 
حفاظتی هستند که یگان حفاظت نیز برای 
تامین امنیت آن ها با نیروی انتظامی و ارکان 
امنیتی کشور هماهنگ است. مدیرکل موزه ها 
البته این را هم اضافه کرده که ممکن است 
داشته  دوربین های کهنه تری  موزه ها  برخی 
باشند و ضبط اطالعات آن ها یک ماهه باشد 
تعداد  یا  و  باشد  باید یک ساله  درصورتی که 

باشد. سربازهای کمی در موزه مستقر 
کارگر در پاسخ به این سوال که این کمبودها 
به اطالع دفتر موزه ها یا وزارت میراث فرهنگی، 
می رسد، گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری 
داشته  را  این گزارش ها  ما  نداریم که  »نیاز 
باشیم. امنیت موزه ها تحت فرماندهی یگان 
حفاظت است و آن ها مدیریت و محافظت 
جریان  در  آیا  این که  درباره  او  می کنند.« 
کمبودهای موزه هفت تپه از جمله خاموشی 
دوربین ها و سیستم های امنیتی در مقاطعی 
قرار  حفاظت  یگان  نیروی  نبودن  مستقر  و 
استانی  موزه ها  »این  گفت:  است،  داشته 
هستند و معموال چنین مسائلی را با مسئوالن 
)اداره  ما  واقع  در  می کنند.  مکاتبه  استان 
وزارت  تاریخی  منقول  اموال  و  موزه ها  کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( 
با هیچ موزه ای مستقیم کار نمی کنیم و آن ها 
و  ندارند.« ساعت 4  ما مکاتبه  با  مستقیم 
45 دقیقه بامداد روز یکشنبه 17 اسفندماه  
هفت تپه  موزه  به  مسلح  ناشناس  افراد 
فعال  درویش،  علی  کردند.  حمله  شوش 
بود:  این باره گفته  در  میراث فرهنگی شوش 
»هرچند خوشبختانه این اتفاق با هوشیاری 
پرسنل نگهبان موزه بی نتیجه ماند و فاجعه 
ناگوار جانی یا سرقت آثار تاریخی موزه  را به 
اما زنگ خطری بزرگ  همراه نداشته است 
برای حفاظت از موزه هایی است که از توجه و 
امکانات کافی برخوردار نیستند.« به گفته این 
فعال میراث فرهنگی، موزه هفت تپه سیستم 
حفاظت  یگان  و  ندارد  مناسبی  امنیتی 
میراث فرهنگی  به علت کمبود نیرو، حضور 

فیزیکی موثر در محل موزه ندارد.

حبس سه ساله حفاران 
غیرمجاز نطنز

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
از صدور حکم سه سال  نطنز  صنایع دستی 
حبس برای متهمان شرکت در حفاری بقعه 

سید حسن واقف خبر داد.
با  یزدانمهر  حسین   ، میراث آریا  به گزارش 
اعالم این مطلب، گفت: »شهرستان نطنز با 
پیشینه تمدنی 14هزار ساله یکی از مناطق 
فرهنگی  و  تاریخی  لحاظ  به  غنی  بسیار 
با  سودجو  یا  و  ناآگاه  افراد  است که گاها 
به  را  آن  هویت  تاریخی  آثار  این  تخریب 
می دهد که  نشان  بررسی ها  می برند،  تاراج 
توجه به مقوله فرهنگ و تاریخ در کشورهای 
و  توسعه  در  مهم  عوامل  از  یکی  پیشرفته 
و  حفظ  بنابراین  است،  بوده  آن ها  رشد 
صیانت از این تمدن باشکوه از وظایف ذاتی 
روند  به  اشاره  با  او  است.«  میراث فرهنگی 
بررسی و پیگیری پرونده متخلفان حفاری 
در سردابه بقعه سید حسن واقف در افوشته 
اداره  تالش های  به  توجه  »با  افزود:  نطنز، 
قضا،  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  اطالعات، 
همچنین پیگیری های دادستان شهرستان، 
به ویژه ریاست شعبه 101 دادگاه کیفری نطنز 
اداره  با  همکاری  و  مساعدت  راستای  در 
در  حفاری  متهمان  نطنز،  میراث فرهنگی 
سردابه مقبره سید حسن واقف با صدور رای 
به سه سال حبس محکوم شدند.« قطعی 

مدیر جدید پایگاه تاریخی 
فرهنگی محور ساسانی کرمانشاه 
_ قصرشیرین اما مشکل این 
محدوده را فقط منوط به یک 
جاده کمربندی نمی داند. او به 
عکس معاون میراث فرهنگی 
استان کرمانشاه که مدعی 
است حریم تمامی قسمت های 
کاخ خسرو رعایت می شود، 
می گوید: تمام حریم ها مشخص 
است، اما روی کاغذ

زمینی که کودکان در آن می دویدند و بی محابا بر پایه ستون هایش می پریدند، یک زمین معمولی نبود. قصر ساسانی شیرین بود. بعد 
از انتشار فیلم تمرین کاراته باز ها در این محوطه ساسانی، مسئوالن میراث فرهنگی کرمانشاه به همه اطمینان دادند که حفاظت از قصر به 
بهترین شکل در حال انجام است اما خیلی زود -هشتم اسفند- تصاویر دیگری منتشر شد که این بار گروهی از پسران نوجوان را نشان 

 می داد که با توپی پیش پا، کاخ خسرو را به زمین بازی فوتبال تبدیل کرده بودند.

باستان شناسی

دو روز پیش مراسم افتتاح 
کتابخانه مرکزی یزد در 
5 طبقه پس از مخالفت 
دوستداران میراث فرهنگی 
با ارتفاع غیر همسطح آن 
نسبت به بافت جهانی، 
در حضور معاون اول 
رئیس جمهوری و وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار شد

سال،   25 از  بعد  یزد  مرکزی  کتابخانه 
این  وجود  هنوز  شد که  افتتاح  درحالی 
برانگیز  یزد، چالش  بافت جهانی  در  بنا 
از  طبقه  دو  می بایست  بنایی که  است. 
آن حذف می شد ولی با حذف یک طبقه 

کرد. به کار  شروع 
عملیات احداث کتابخانه مرکزی یزد حدود 
دالیل  به  اما  شد  آغاز  پیش  سال   25
مختلف از جمله ناهمگونی با بافت تاریخی 
و تعداد طبقات غیر منطبق با این بافت، به 
بنا در 6  این  بود  بهره برداری نرسید. قرار 
طبقه ساخته شود که یک طبقه به جای 
دو طبقه از آن حذف شد. برای این پروژه 
هزینه ای بیش از 16 میلیارد تومان صرف 

شده است.
افتتاح  مراسم  پیش  روز  دو  این که  تا 
کتابخانه مرکزی یزد در 5 طبقه پس از 
با  میراث فرهنگی  دوستداران  مخالفت 
بافت  به  نسبت  آن  غیر همسطح  ارتفاع 
جهانی، در حضور اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری و عباس صالحی وزیر 

برگزار شد. اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بنا،  این  افتتاح  از  غیر  تامل  قابل  نکته 
سخنان اسحاق جهانگیری بود که گفت: 
این است  به  نگاهش  دنیا  »اکنون همه 
جهانی  ثبت  نگین  این  با  چگونه  ما  که 
خوبی  بسیار  می کنیم. کار  برخورد  شده 
ساختمان کتابخانه  ارتفاع  انجام شد که 

دولت،  که  همین  شد.  کم  آن  مرکزی 
ساختمان خود را که می توانست با دستور 
آن  طبقات  کاهش  از  جمهور  رئیس 
چشم پوشی کند، تخریب کرد، یک پیام 
این است که در  آن  و  منتقل می کند  را 
اقدامی خالف  هیچ  نباید  تاریخی  بافت 
حین  در  شود.«  انجام  میراثی  مقررات 
کتابخانه  این  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 
و  تاریخی  بناهای  قد  از  بلندتر  قدی  که 
دارد؛  تاریخی  بافت  این  دیگر  خشتی 
مصطفی فاطمی، مدیرکل میراث فرهنگی 
استان یزد در صفحه شخصی خود نوشت 
مبارکی  اتفاق  این کتابخانه  »افتتاح  که 
از ربع قرن جدال  اتفاقی که پس  است 
مدیریت  و  فرهنگی  میراث  دوست داران 
به  با حذف طبقه فوقانی  اجرایی استان 
نفع  به  ماجرا  پایان  اگرچه  ثمر نشست. 
فرهنگ رقم خورد و یک مجتمع فرهنگی 
اما  شد  پدیدار  تاریخی  بافت  عرصه  در 
بپذیریم که ساخت و سازی با این هیبت 
افتتاح  برای  تبریک  نبود.  یزد  برازنده 
اشتباه  آخرین  این  امیدوارم  کتابخانه، 

باشد.« یزد 
هم  هنوز  می دهد  نشان  واکنش ها  این 
با  افتتاح  از  پس  ساختمان  این  وجود 
دقیقًا  چالشی که  است  رو به رو  چالش 
یزد  جهانی  و  تاریخی  بافت  عرصه  در 

است. رخ داده 

افتتاح چالش برانگیز کتابخانه در بافت جهانی یزد
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توسعه برق خورشیدی در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا در سال 2019

انرژی خورشید در مدار بهره برداری
براساس آمار آژانس بین المللی انرژی، میانگین رشد ساالنه توسعه انرژی تجدیدپذیر به خصوص برق خورشیدی در منطقه خاورمیانه 

بین سال های 2025-2023 حدود 1.2 گیگاوات پیش بینی شده است

دولت اردن در حال بررسی و 
امکان سنجی است که چطور 

می توان پروژه های انرژی 
تجدیدپذیر با مجوزهای باالی 
یک مگاوات برق خورشیدی 

اتصال به شبکه برق داشت

براساس آمار آژانس بین المللی 
انرژی، میانگین رشد ساالنه 

توسعه انرژی تجدیدپذیر 
به خصوص برق خورشیدی 

در این منطقه بین سال های 
2025-2023 حدود 1.2 

گیگاوات پیش بینی شده است 
و بیش از 2 گیگاوات هم اکنون 

در دست توسعه است

|  
ap

  |

روند دریافت نظرات 
درباره الیحه قانون آب 

ادامه دارد 
الیحه قانون آب )ویرایش نخست( به طور رسمی 
در تاریخ 9 بهمن ماه در حضور وزیر نیرو رونمایی 
شد اما روند دریافت نظرات و پیشنهادات همه 

گروه ها تا 20 اسفندماه همچنان ادامه دارد.
ویرایش  انتشار  تاریخ  از  ایسنا،  گزارش  به 
نخست الیحه و به منظور دریافت نظرات صاحب 
نظران، متخصصان و عموم عالقه مندان، ساز و 
کار دریافت دیدگاه ها از طریق مکاتبات رسمی، 
بارگذاری نظرات در پورتال وزارت نیرو )سامانه 
شد. پیگیری  آب(  قانون  به روزرسانی  اختصاصی 

صدیقه ترابی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن 
آب و آبفای وزارت نیرو در این باره گفت: عالوه 
بر ارائه نظرات در ارتباط با مواد الیحه قانون آب، 
نمایندگان برخی از دستگاه ها بر لزوم مشارکت 
هرچه بیشتر ذی نفعان در ادامه فرآیند تدوین 
الیحه  تدوین  تیم  بیشتر  توجه  و  آب  قانون 
و  تعجیل  عدم  ارائه شده،  نظرات  به  آب  قانون 
شتاب زدگی در تدوین قانون و بازبینی و اصالح 

مفاد الیحه از منظر حقوقی تأکید کردند.

سفر به خوزستان، تست 
منفی کووید 19 می خواهد 
الزام  بخشنامه  از  هواپیمایی  شرکت های 
ارائه نتیجه منفی تست ویروس کووید 19 
و شهرهای  استان خوزستان  به  پروازها  در 
آغاجاری  و  دزفول  ماهشهر،  آبادان،  اهواز، 
اکنون  است که  حالی  در  این  دادند.  خبر 
سایر استان ها از پروتکل های بهداشتی رایج 
استفاده می کنند و فقط سفر به خوزستان 

است. سختگیرانه  مقررات  مشمول 
از  هواپیمایی  شرکت های  ایرنا،  به گزارش 
انجام  جهت  جدید  دستورالعمل های  ارائه 
دادند.  خبر  فرودگاه های خوزستان  از  پرواز 
همچنین این شرکت ها با توجه شیوع کرونا 
ارسال  با  تا  هستند  ملزم  استان،  این  در 
اعالم  به مسافران  را  بحران  پیامک شرایط 
کنند. از همین رو، در پی تشدید نظارت های 
اکنون  خوزستان  فرودگاه های  در  بهداشتی 
شامل  استان  این  فرودگاه های  تمامی  در 
آغاجاری  و  ماهشهر  دزفول،  آبادان،  اهواز، 
سریع(  تشخیص  )آزمایش  رپید  تست 
مسافران  همچنین  می شود.  انجام  کرونا 
جهت انجام پرواز هوایی از این استان ملزم 
به ارائه تست گواهی عدم ابتال به کرونا که به 
تایید وزارت بهداشت رسیده باشد هستند و 
در صورت همراه نداشتن گواهی از مسافران 
همین  در  می شود.  گرفته  رپید  تست 
قشم  و  کیش  هواپیمایی  شرکت  راستا 
به  منتهی  مسیرهای  در  خود  مسافران  از 
استان خوزستان درخواست کردند تا با توجه 
به مصوبات جدید قرارگاه ستاد ملی مبارزه 
مراقبت های  تشدید  راستای  در  کرونا  با 
 / از  مسافران  تردد  مدیریت  و  بهداشتی 
آبادان،  )اهواز،  خوزستان  استان  مقصد  به 
دزفول، آغاجاری و ماهشهر( آخرین الزامات 
گواهینامه  ارائه  جمله  از  دستورالعمل ها  و 
نتیجه آزمایش عدم ابتالی به کرونا آزمایش 
(مورد   )RAPID TEST سریع  تشخیص 
تایید وزارت بهداشت را همراه داشته باشند. 
و مشایعت کننده  ورود مستقبل  هم چنین 
است. ممنوع  استان  فرودگاه های  ترمینال  به 

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس 
مسکن  حق  امسال  این که  گفت:  کارگران 
برای سال  نباید  300 هزار تومان شده پس 
1400 افزایش یابد به هیچ وجه قابل قبول و 

نیست. پذیرش 
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی 
افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 
حقوقی  فیش های  در  کارگران  گفت:   1400
خود به جز پایه حقوق یک بن خواربار و یک 
باشند حق  متاهل  اگر  و  دارند  حق مسکن 
اوالد و عائله مندی به آن اضافه می شود ولی 
مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش 
و حق سفر و ماموریت ندارند و دریافتی آن ها 
درمان،  خوراک،  و  خورد  هزینه های  صرف 

اجاره بها و ایاب و ذهاب می شود.
جدا  مزد  جانبی  مزایای  این که  بیان  با  او  
حقوق  حداقل  افزود:  است،  حقوق  پایه  از 
هزار  و 912  میلیون  به یک  امسال  کارگران 
تومان افزایش یافت که با دو میلیون و 800 
تالش  کارگری  نمایندگان  که  تومانی  هزار 
برسد  تصویب  به  شورای عالی کار  در  کردند 
فاصله زیادی داشت، هرچند عده ای خواستند 
بگویند با حق مسکن 300 هزار تومانی و بن 
خواربار 400 هزار تومانی به دو میلیون و 800 

رسید. تومان  هزار 
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 

دو  مجرد  یک کارگر  حاال  همین  داد:  ادامه 
اگر  و  نمی گیرد  تومان  هزار   800 و  میلیون 
اوالد یک فرزند  برکت حق  به  باشد  متاهل 
و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن 
را دریافت می کند. چمنی درباره احتمال عدم 
کارگران  خواربار  بن  و  مسکن  حق  افزایش 
در شورای عالی کار گفت: این که امسال حق 
نباید  پس  شده  تومان  هزار   300 مسکن 
به هیچ وجه  یابد  افزایش  برای سال 1400 
قابل قبول و پذیرش نیست. مزایای جانبی 
مزد در کنار افزایش ساالنه حداقل دستمزد 
قدرت  و  معیشت  و  پیدا کند  افزایش  باید 
مزد  پایه  و  مزایا  همین  به  کارگران  خرید 

در فیش های حقوقی وابسته است. رئیس 
در  صنفی کارگران  انجمن های  عالی  کانون 
پایان با اشاره به وضع معیشتی بازنشستگان 
اجتماعی  تامین  قانون  طبق  چه  اگر  گفت: 
سازمان  باید  بازنشستگان  حقوق  مورد  در 
تامین اجتماعی تصمیم بگیرد و جای سوال 
تامین  بازنشستگان  حقوق  چرا  که  است 
اجتماعی را به مصوبه دستمزد شورای عالی 
کار گره زده اند ولی اگر دستمزد 1400 منطقی 
هزینه های  گرفتن  درنظر  با  و  منصفانه  و 
تعیین  سنگین معیشت خانوارهای کارگری 
نشود، بازنشستگان هم وضع معیشتی بدی 

می کنند. پیدا 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 

افزایش نیافتن حق مسکن کارگران قابل پذیرش نیست

کارگری

پژوهش های  مرکز  گزارش  براساس 
منطقه  در  خورشیدی  برق  توسعه  مجلس، 
سال  در  )ِمنا(  آفريقا  شمال  و  خاورمیانه 
و  بود  همراه  رشدی  به  رو  روند  با   2019
پتانسیل های  منطقه  اين  كه  آنجايی  از 
انرژی  از  بهره مندی  برای  ناحیه ای 
اين  در  فعالیت  بنابراين  دارد  را  خورشیدی 
حوزه رشد به سزایی را می تواند، دربرداشته 

. شد با
معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  به گزارش   
و کشاورزی تهران، در اين میان کشورهای 
در  عربی  متحده  امارات  و  مصر  مراکش، 
خورشیدی،  انرژی های  توسعه  خصوص 
پروژه ها و طرح های بزرگی را در دست اجرا 
در  هم کم کم  منا  کشورهای  ساير  و  دارند 
به ويژه  تجديدپذير  انرژی های  توسعه  حال 

هستند.  خورشیدی  انرژی 

امارت متحده عربی
برق  مگاوات   900 پروژه  دوبي  در 
محمد  خورشیدی  پارک  در  خورشیدی 
برای   2019 اکتبر  ماه  در  المکتوم  بن رشید 
 0.0169 ارزش  به  خورشیدی  برق  تولید 
دالر به ازای هر کیلووات ساعت افتتاح شده 

برق  5 گیگاوات  تولید  با  آن  پنجم  فاز  و 
می شود. انجام  پارک  همان  در  خورشیدی 

مصر
1.4 گیگاوات  برق  پروژه  اعظم  بخش 
در پارک بن بان، کامل شده و يک قرارداد 
در  خورشیدی  برق  مگاوات   200 تولید 
برق  نرخ  است.  شده  منعقد  کام اومبو 
تاتاتويیِن  مگاوات   200 پروژه  در  خورشید 
هر  به ازای  دالر   0.0244 حدود  تونس 
200 مگاواتی کام  پروژه  و  کیلووات  ساعت 
اومبو مصر معادل 0.02752 دالر به ازای هر 

است. ساعت  کیلووات 

سعودی عربستان 
خورشیدی  برق  مگاواتی   300 نیروگاه 
خورشیدی  نیروگاه  بزرگ ترین  سکاکا، 
عربستان سعودی است که در نوامبر 2019 
توسعه  دفتر  اين،  بر  عالوه  شد.  مدار  وارد 
از  ِرپدو،  به  موسوم  عربستان  پروژه های 
 4 60 شرکت واجد شرایط برای مناقصه 6 
خورشیدی  انرژی  طرح  تجدیدپذیر  انرژی 
دعوت  گیگاوات   1.5 ترکیبی  ظرفیت  با 
در  نیز  دیگر  پروژه   6 مناقصه  است.  کرده 

می شود. انجام   2020 سال 

مراکش
مناقصه پروژه نیروگاه 800 مگاوات برق 
قیمت های  میدلت،  نور  خورشیدی  ترکیبی 
نرخ  و  شکست  را  خورشیدی  برق  جهانی 
سنت   0.071 پروژه  اين  خورشیدی  برق 
اوج  ساعت  در  کیلووات ساعت  هر  به ازای 
خورشیدی  برق  نرخ  پایین ترین  رکورد  بار 

است. آن خود کرده  از  را  جهان 

عمان
در این کشور دو مناقصه، هرکدام برای 
انجام  خورشیدی  برق  مگاوات   500 تولید 

است. شده 

تونس
برق  مگاوات   500،  2019 دسامبر  در 
کنسرسیوم  سه  در  ترتیب  به  خورشیدی 
300 ،100 و 100 مگاواتی با کمترین نرخ برق 
کیلووات ساعت(  هر  به ازای  سنت   2.5(

شد. برگزار 

قطر
گسترده ای  مطالعات  توتال  شرکت 
انرژی  توسعه  و  امکان سنجی  برای  را 
اخیرًا  و  داده  انجام  قطر  در  خورشیدی 

قراردادی در کنار قرارداد با شرکت ماروبنی 
با  خورشیدی  نیروگاه  ساخت  برای  ژاپن 
ظرفیت تولید 800 مگاوات برق منعقد شده 
زمان  در  قطر  برق  تقاضای  از  درصد   10 تا 

شود. تامین  طريق  اين  از  بار  اوج 

اردن
و  بررسی  حال  در  اردن  دولت 
می توان  چطور  که  است  امکان سنجی 
مجوزهای  با  تجدیدپذیر  انرژی  پروژه های 
اتصال  خورشیدی  برق  مگاوات  یک  باالی 

داشت. برق  شبکه  به 

پاکستان
سیاست های  وضع  حال  در  این کشور 
مجّدانه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
و ارتقای سهم آن به 30 درصد )به استثنای 

برق آبی( تا سال 2030 است.

عراق
کمبود  و  داخل  نیاز  تامین  به منظور 
امکان سنجی ها  و  بررسی ها  نخستین  برق، 
برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر و سهم 
10 درصدی آن در کل برق این کشور انجام 
برخی  در  منا  و   تجاری  بازار  است.  شده 
یارانه  اختصاص  منطقه  این  کشورهای  از 
را کاهش  فسیلی  صنعتی های  سوخت  به 
به خوبی  رگوالتوری  و چارچوب های  داده اند 
بااین وجود،  اجراست.  و  پیشرفت  حال  در 
وجود  منا  کشورهای  میان  زیادی  فاصله 
مراکش،  مصر،  به طوری که کشورهای  دارد 
هم اکنون  اردن  و  عربی  متحده  امارات 
خورشیدی  برق  توسعه  پیشروان  به عنوان 
حال  در  هم  سعودی  عربستان  و  بوده 

کشورهاست. این  جمع  به  پیوستن 
انرژی،  بین المللی  آژانس  آمار  براساس 
انرژی  توسعه  ساالنه  رشد  میانگین 
در  خورشیدی  برق  به خصوص  تجدیدپذیر 
 2023-2025 سال های  بین  منطقه  این 
است  شده  پیش بینی  1.2 گیگاوات  حدود 
دست  در  هم اکنون  2 گیگاوات  از  بیش  و 
برگزاری  با  می رود  انتظار  است.  توسعه 
توسعه  منطقه  این  در  رقابتی  مزایده های 
 2020-  2025 سال های  بین  تجدیدپذیرها 
البته  باشد،  داشته  رشد  درصد   20 حدود 
شیوع ویروس کوويد 19 و کاهش درآمدها، 
قطعیت ها و پیش بینی ها را تغییر داده است. 
بین المللی  آژانس  گزارش  در  این  وجود  با 
 2020 نخست سال  نیمه  در  آمده که  انرژی 
،13 کشور جهان مقرر بودند که 50 گیگاوات 
ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر اضافه کنند 
الی 2024  که این رقم بین سال های 2021 
عملیاتی می شد. اما به دلیل شیوع کرونا در 
میزان   2019 نخست سال  ماه   6 با  مقایسه 
 11 جهان  تجدیدپذیرهای  ظرفیت  افزایش 
درصد کمتر بوده است. توسعه دهندگان برق 
سال  نخست  نیمه  در  جهان  فتوولتائیک 
این  به  خورشیدی  برق  40 گیگاوات  جاری 
ظرفیت افزودند که در مقایسه با مدت مشابه 
درصد کاهش یافته   17 حدود  سال گذشته 
است. اثر شیوع کرونا و افزایش قرنطینه ها 
و  مختلف  کشورهای  در  محدودیت ها  و 
فناوری های متعدد آن ها متفاوت بوده است. 
بین المللی  آژانس  داده های  به طورکلی  اما 
انرژی نشان داده که نه  تنها توسعه دهندگان 
نصب  و  ساخت  تجدیدپذیر  انرژی های 
متوقف  را  تجدیدپذیرها  با  مرتبط  تجهیزات 
روبه جلو  و  پیوسته  روندی  با  بلکه  نکرده اند 
حوزه  این  در  فعالیت ها  گسترش  حال  در 

. هستند

واژه برق خورشیدی شاید تا سال ها قبل جزو ناشناخته های علم مهندسی به شمار می رفت. احتماال در گذشته اگر گفته می شد که 
روزگاری دست کم تابلوهای عالئم راهنمایی و چراغ  قرمزها با استفاده از انرژی خورشیدی روشن و خاموش می شوند، کمتر کسی 
باورش می شد و به پیشرفت علم در این حوزه اعتماد داشت. با این حال ذهن بشر همواره به دنبال روشی بود تا بتواند از انرژی 
همیشگی خورشید آن هم در مناطق گرمسیری استفاده کند. رفته رفته پنل های خورشیدی جای خود را در شهرها باز کردند، باالی 
بسیاری از پشت بام ها نصب شدند تا بتوانند انرژی خورشید را در سلول هایشان ذخیره کنند و دست کم، آب مصرفی در خانه ها را گرم 
نگه دارند. در ایران نیز بهره برداری از انرژی خورشیدی توسیع پیدا کرده است و بسیاری از دهستان ها در جنوب ایران به وسیله این 
انرژی روشن می شوند. به تازگی اما آماری درباره میزان استفاده کشورهای خاورمیانه از انرژی خورشیدی منتشر شده است. براساس 
آمار آژانس بین المللی انرژی، میانگین رشد سالیانه توسعه انرژی تجدیدپذیر به خصوص برق خورشیدی در این منطقه بین سال های 

2025-2023 حدود 1.2 گیگاوات پیش بینی شده است و بیش از 2 گیگاوات هم اکنون در دست توسعه است.

---------
---------

شبکه آبرسانی به 96 روستای استان کرمان بزودی بهره برداری می شود

در آیینی با حضور وزیر نیرو: 
انی
عرس

طال
ا

و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
طاهری  محمد  کرمان،  استان  فاضالب 
درخصوص جزئیات این پروژه ها گفت: با 
اجرا و بهره برداری از این پروژه ها 31 هزار و 
718 نفر در قالب هشت هزار و 768 خانوار 
به آب آشامیدنی سالم و پایدار دسترسی 

خواهند داشت. 
وی اظهارداشت: برای اجرای این پروژه ها 
571 هزار و 800 میلیون ریال اعتبار از محل 

اعتبارات دولتی، صندوق توسعه ملی و کمک 
های خیرین هزینه شده است. 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  به  آبرسانی  منظور  به  افزود:  کرمان 
روستاها 3760 مترمکعب مخزن و 9 باب 

ایستگاه پمپاژ احداث شده است. 
وی اضافه کرد: عالوه بر آن 7000 متر از شبکه 
از 115 کیلومتر خط  بیش  و  توزیع اصالح 

انتقال اجرا شده است. 

طاهری افزود: همچنین شبکه توزیع بیش 
از 209 کیلومتر توسعه یافته است. 

در  مذکور  های  پروژه  شد:  یادآور  وی 
رابر،  بافت،  ارزوئیه،  های  شهرستان 
سیرجان، عنبرآباد، جیرفت، کرمان، منوجان، 
رودبار، قلعه گنج، ریگان، فاریاب، کوهبنان و 

زرند اجرا شده است. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  اجرای  عملیات  اینکه  بیان  با  کرمان 

پروژه ها از سال های گذشته آغاز شده بود 
خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های 
رعایت  به  مربوط  های  نامه  و شیوه  مالی 
پروتکل های بهداشتی، پروژه های مذکور 
و  آب  مهندسان شرکت  تالش  و  با همت 
ماه گذشته  استان کرمان طی 11  فاضالب 
اجرا شد که در قالب پویش #هرهفتهالفب_

ایران در چند روز آینده به طور رسمی به بهره 
برداری خواهند رسید.

مدیرعاملشرکتآبو
فاضالباستانکرمانگفت:

آبرسانیبه96روستای
استانکرمانطیروزهای
آیندهدرآیینیباحضور

ویدئوکنفرانسیوزیرنیرو
بهبهرهبرداریمیرسد.
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رئیس اتاق کرمان:

نظام مبادالت پیمانکاری 
فرعی به طور کامل اجرا شود

رئیس اتاق کرمان گفت: نظام مبادالت پیمانکاری 
فرعی )spx( ارتباط بین صنایع کوچک و متوسط 
را با شرکت ها و پروژه های بزرگ برقرار می کند که 
اگر این نظام به صورت کامل بومی شده و اجرایی 
شود کمک خوبی به صنایع کوچک و توسعه بازار 

با تکیه بر شرکت های دانش بنیان خواهد بود.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به 
طبیب زاده  سیدمهدی  و کشاورزی کرمان،  معادن 
در پنجاه و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی 
افزود:  فرعی  پیمانکاری  مبادالت  نظام  اجرای 
صنایع کوچک و متوسط با وجود اینکه سهم خوبی 
محدودیت  دلیل  به  اما  دارند  جامعه  اشتغال  در 
اقتصاد داشته  در  نمی توانند سهم موثری  واردات 

باشند. پایدار  و 
معتقدند  استان  ارشد  مسئوالن  داد:  ادامه  او 
خود  نقش  باید  بزرگ کرمان  معدنی  صنایع  که 
زیرا  ایفا کنند  استان  توسعه  متوازن کردن  در  را 
این ظرفیت ها همیشه پایدار نیستند و این حلقه 

شود. تکمیل  باید  مفقوده 
طرح هایی  کرمان  اتاق  کرد:  اظهار  طبیب زاده 
پنجره  راه اندازی  کسب وکار،  فضای  پایش  مانند 
توسعه  صنایع،  عارضه یابی  سرمایه گذاری،  واحد 
صادرات، افزایش بهره وری و اجرای نظام مبادالت 
پیمانکاری فرعی را در سال جاری در برنامه قرار 
توسعه  به  بتواند  ها  طرح  این  امیدواریم  داد که 
راه اندازی  اتاق کرمان،  رئیس  استان کمک کند. 
خدمات،  قطعات،  تولید  پویش»بومی سازی 
تجهیزات و ماشین آالت در کرمان« و پایدار کردن 
را  استان  توسعه  برای  متوسط  و  صنایع کوچک 
متوسط  و  کوچک  صنایع  گفت:  و  داد  پیشنهاد 
استان تنها 10 تا 15 درصد از نیاز واحدهای بزرگ 
از  از خارج  آن  مابقی  و  تامین می کنند  را  استان 
و  صنایع کوچک  او گفت:  می شود.  تهیه  استان 
قرار  رقابتی  شرایط  در  را  خود  باید  نیز  متوسط 
دهند، از نظر صنعت و تکنولوژی بروز شوند و تنوع 

باشند. داشته  قطعات  و  تولید 
آمریکا،  این که  بیان  با  کرمان  استاندار  ادامه  در 
جهان  اقتصادی  بزرگ  کشورهای  سایر  و  چین 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  پیش  سال ها 
را  متوازن  توسعه  نمی توانند  بزرگ  شرکت های 
در آن کشورها ایجاد کنند، گفت: در استان کرمان 
هم شرکت های بزرگ باید طرح های خود را برای 
 10 در  حداقل  استان  به  بخشی  توازن  و  توسعه 

دهند. ارائه  را  آینده  سال 
فکر  اتاق  بازرگانی،  اتاق  افزود:  زینی وند،  علی   
انتظار  و  هستیم  فرمان  اتاق  هم  ما  و  استان 
داریم اتاق اطالعات مربوط به شرکت های بزرگ و 
کوچک را در زمینه تامین خدمات و قطعات مورد 

دهد. ارائه  و  جمع آوری  را  استان  نیاز 
او ادامه داد: در شورای برنامه ریزی توسعه استان 
در  آینده  سال  توسعه  برنامه های  شده که  تاکید 
مدرن  و کشاورزی  حوزه های گردشگری، خدمات 
را ارائه دهند و این گونه نباشد که استان صرفا بر 

باشد. تکیه داشته  بزرگ  فعالیت چند شرکت 
مبادالت  نظام  کرد:  خاطرنشان  زینی وند، 
عملیاتی  برنامه  یک  به  باید  را  فرعی  پیمانکاری 
حوزه  شرکت های  از  رابطه  این  در  و  تبدیل کنیم 
بیان  با  کرمان  استاندار  شد.  غافل  نباید  فناوری 
دانش  و  فناوری  حوزه  در  کرمان  استان  این که 
زمینه عقب  این  در  برتر کشور  استان   10 از  بنیان 
مانده است، گفت: استان به پارک علم و فناوری 

دارد. نیاز  توانمند  مدیری  و  قدرتمند 
اقتصادی  این نشست رئیس کمیسیون  ادامه  در 
به  کمک  برای  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تدوین  کارگروه  می شود  پیشنهاد  استان  توسعه 
قانون  ایجاد  اولیه  گزارش  برای  پیش نویس 
مشخص در اجرای نظام مبادالت پیمانکاران فرعی 

شود. تشکیل 
 محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می رسد در 
شرکت های  طرف  از  مقاومت هایی   spx اجرای 
زمینه گزارشی  این  در  باید  دارد که  وجود  بزرگ 
از مجموعه خدمات و کاالهایی را که در سه سال 

دهند. ارائه  دریافت کرده اند  اخیر 
و  علم  پارک  استقالل  پیگیری  بر  ادامه  در  او 
به  باید  پارک  عنوان کرد:  و  تاکید  فناوری کرمان 
کل فضای علمی و تخصصی استان متعلق داشته 
کند.  کمک  تصمیم گیر  مجموعه های  به  و  باشد 
شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
اسالمی با تاکید بر ارتباط بین شرکت های بزرگ با 
شرکت های دانش بنیان استان اظهار کرد: ظرفیت 
و توان شرکت های دانش بنیان استان از متوسط 

است. باالتر  کشور 
در ادامه کارشناسspx  اتاق کرمان گفت: از سوی 
به  مربوط  اطالعات  صنعتی،  شهرک های  شرکت 
70 بنگاه اقتصادی جمع آوری و دوره های آموزشی 
برای اجرای نظام مبادالت  بازدیدهای حضوری  و 
ابراهیمی،  مهرنوش  شد.  انجام  فرعی  پیمانکاری 
در  شده  انجام  پیگیری های  وجود  با  افزود: 
جامع  پایگاه  نبودن  دالیل  به  گذشته  سال  سه 
spx، شفافیت  از اجرای برنامه  اطالعات، انحراف 
بی اعتماد  و  ارزیابی  نحوه  درخصوص  نداشتن 
نظام  این  دستی،  پایین  صنایع  به  بزرگ  صنایع 

است. نشده  اجرایی 
گفتنی است در این نشست نماینده برخی صنایع 
بزرگ گزارشی از خرید کاال و قطعات خود از داخل 

استان ارائه دادند.

البرز

رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج 
گفت: راه اندازی اتوماسیون امالک شهرداری کرج فرایند 

ساماندهی پرونده های ملکی را تسریع می کند.
محمدحسین خلیلی اردکانی در مراسم رونمایی از سامانه 
اتوماسیون امالک و مستغالت شهرداری کرج )سامان 
روند  در  به سزایی  تأثیر  پروژه  این  این که  بابیان  شهر(، 
شهرداری  کرد:  اظهار  داشت،  خواهد  شهری  مدیریت 
مجازی شفاف سازی فرایندها و فعالیت ها را به دنبال دارد 
که البته سعی داریم نقص هایی که در این پروژه وجود 

دارد، برطرف شود.
گفت:  پروژه،  این  اجرای  فعاالن  از  تقدیر  ضمن  او 
پیش ازاین 130 هزار پرونده با 150 شاخص مطرح و کار 
است که  انجام شده  پرونده ها  این  انجام  برای  فیزیکی 
امیدواریم با اجرای پروژه فوق شاهد تسهیل در رسیدگی 

باشیم. امالک  پرونده های  به 
رئیس کمسیون نظارت شورای شهر کرج بیان کرد: در 
ابتدا طرح تنها در ستاد مرکزی شهرداری انجام شد که 

اجرای طرح  مربوطه  نیروهای  به  دقیق  آموزش های  با 
با  طرح  اجرای  ضعف  نقاط  البته  رسید  نیز  مناطق  به 

شد. برطرف  و  ارزیابی  صورت گرفته  نظارت های 
خلیلی اردکانی ضمن تاکید بر این که باید این پایش ها 
همچنان ادامه پیدا کند، یادآور شد: نباید بین پرونده های 
فیزیکی و ثبت در سیستم فاصله زمانی وجود داشته 
باشد تا بتوانیم اطمینان مردم را با تسهیل و تسریع امور 
کسب کنیم. او در خصوص شفاف سازی یادآور شد: باید 
مشخص شود اطالعات پرونده ها در اختیار چه افرادی 
قرار خواهد گرفت و باید اطمینان حاصل شود که اطالعات 
صرفًا در اختیار مدیران قرار می گیرد یا مناطق شهرداری، از 
طرفی میزان دسترسی مردم و صاحبان پرونده به اطالعات 
نیز باید مشخص شود.  رئیس کمسیون نظارت و تحول 
ساختمان های  این که  بابیان  کرج  شهر  شورای  اداری 
شهرداری که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است هر چه 
زودتر تعیین و تکلیف شود، گفت: اجاره بهای پرداختی این 

ساختمان ها باید شفاف سازی شود.

اتوماسیون امالک کرج راه اندازی شد
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  مدیر   
بحران  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند   ،)HSE(
و  ایران گفت: گسترش  حفاری  ملی  شرکت 
حفظ فضای سبز در مناطق عملیاتی، کارگاهی 
شهرک های  و  اداری  فضای  پیرامون  و 
سازمانی این شرکت به طور پیوسته در دستور 
است. شرکت  این  زیست  محیط  واحد  کار 

روز  اسفند   15 با گرامیداشت  قربانی  سعید 
درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، افزود: 
ماهیانه،  برنامه ریزی  قالب  در  زمینه  این  در 
فضای  سرانه  افزایش  دوره ای،  پایش  ضمن 

می شود. رصد  در سطح شرکت  سبز 
این  در  اخیر  اقدامات  از جمله  کرد:  اظهار  او 
منطقه  اطراف  خاک  از  نمونه گیری  ارتباط 
آزمایشگاه های  به  ارسال  و  کریت  صنعتی 
معتمد محیط زیست برای بررسی آنالیز خاک 
به منظور کاشت هدفمند نهال و فراهم آوردن 

مدیریت  های  سایر  توسط  زیرساخت  ایجاد 
شرکت، جهت آبیاری و نگهداری از نهال ها تا 

است. مورد نظر  سبز  فضای  ایجاد 
قربانی گفت: از دیگر اقدامات اجرایی افزایش 
جمله  از  شرکت  کارگاه های  در  سبز  فضای 
صنعتی  ناحیه  در  فرعی   2  - شماره  کارگاه 
سرانه  میزان  افزایش  باعث  است که  کارون 

است. شده  شرکت  سطح  در  سبز  فضای 
مدیریت  و  غیرعامل  پدافند   ،HSE مدیر 
افزود:  ایران  حفاری  ملی  شرکت  بحران 
زیست  محیط  ادارات  با  پیگیری  و  مکاتبات 
و  نهال  تهیه  استان ها جهت  طبیعی  منابع  و 
در  خودجوش کارکنان  برنامه ریزی  همچنین 
و  اردوگاه ها  پیرامون  آن  و کاشت  نهال  تهیه 
است  اقداماتی  از جمله  دستگاه های حفاری 
که از سوی کارشناسان این مدیریت و روسای 
دستگاه های حفاری نظیر دستگاه های حفاری 

جریان  در  فتح   70 دکل  ویژه  به  و   32  ،40
است.

او اظهار کرد: این روند عالوه بر افزایش میزان 
باعث  شرکت  در  تولیدی  سبز  فضای  سرانه 
افزایش انگیزه و روحیه کارکنان دستگاه های 
ادارات  و  سازمان  رضایتمندی  و  حفاری 
اطراف  شهرهای  و  استان ها  زیست  محیط 
و همچنین کارفرماهای مختلف شده است. 
قربانی گفت: تهیه پوستر و مطالب آموزنده 
الکترونیکی  فایل  صورت  به  زیستی  محیط 
سامانه  طریق  از  مناسبت ها  روز  به  بسته 
مکاتبات اداری جهت بهره برداری همکاران با 
هدف استفاده نکردن از کاغذ و هدر رفت آن 
تهیه  منظور  به  درختان  قطع  از  جلوگیری  و 
کاغذ از جمله اقداماتی است که به طور موثر 
انجام  حال  در  و  دارد  قرار  برنامه کاری  در 

است.

به مناسبت هفته منابع طبیعی انجام شد

گسترش و حفظ فضای سبز در دستور کار شرکت ملی حفاری ایران

جانشین ستاد مقابله با کرونای استان قزوین گفت: در سال های گذشته در 
ایام نوروز مسافران در مدارس اسکان داده می شدند اما در نوروز پیش رو 
اسکان مسافر در مدارس و برپایی چادر و ایجاد کمپ در بوستان های استان 
وزارت  دستورالعمل  تابع  مسافرخانه ها  و  هتل ها  فعالیت  اما  است  ممنوع 

بهداشت و ستاد ملی کرونا است.
منوچهر حبیبی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مسافرت های نوروزی تصریح 
کرد: در استان قزوین برای نوروز 1400 هیچ گونه برنامه تبلیغی برای جذب 
مسافر نخواهیم داشت و ورودی های شهر برای استقبال از مسافران آماده 
برنامه  تاکید کردیم که امسال  نیز  نمی شود، به شهرداری و میراث فرهنگی 
عهده  بر  را  برنامه ای  میزبانی  نباید  و  نداریم  مسافر  جذب  برای  خاصی 

بگیرند.
اسکان  مدارس  در  مسافران  نوروز  ایام  در  سال های گذشته  در  افزود:  او 
برپایی  و  مدارس  در  مسافر  اسکان  رو  پیش  نوروز  در  اما  می شدند  داده 
چادر و ایجاد کمپ در بوستان های استان ممنوع است اما فعالیت هتل ها 
و مسافرخانه ها تابع دستورالعمل وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا است.

استانداری مازندران، پذیرش مسافر در مهمانسراهای بخش دولتی این استان 
در ایام نوروز 1400 را به منظور مقابله با همه گیری ویروس کرونا، ممنوع اعالم 
کرد. به گزارش ایرنا، استانداری مازندران روز یکشنبه طی بخشنامه ای به تمامی 
دستگاه های اجرایی استان ابالغ کرد که با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در کشور و از جمله در مازندران و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی به منظور ریشه کن کردن بیماری کووید 19، واحدهای 
اقامتی دستگاه های دولتی استان در ایام نوروز امسال، حق پذیرش مسافر را 
ندارند. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به 
وضعیت شکننده این استان در برابر بیماری کووید-19، گفت که در راستای مقابله 
با همه گیری ویروس کرونا، واحدهای اقامتی در دستگاه های دولتی از پذیرش 
مسافر منع شدند. رقیه صفری تاکید کرد: این بخشنامه تکلیفی حاکمیتی برای 
تمامی دستگاه های دولتی و مجموعه های اقامتی آن است و تا عادی شدن 
شرایط اجتماعی و ریشه کن شدن ویروس کرونا، همچنان ادامه خواهد داشت. 
او اظهار داشت که سفر به مازندران در ایام نوروز امسال الزاماتی دارد که اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستوراالعمل مربوط به این امر را به 

بخش خصوص و واحدهای اقامتی استان اعالم کرده است.

به گزارش روابط عمومی تاصیکو با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش پر 
رنگ آن در ارزآوری برای کشور، جلسه آشنایی با ظرفیت های صادراتی شرکت های 
تابعه هلدینگ صدر تامین با حضور غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل صدرتامین، منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مدیران عامل و همچنین مدیران 
صادرات شرکت های تابعه هلدینگ در محل این شرکت به صورت ویدئو کنفرانس 
و حضوری برگزار شد. سلیمانی در این جلسه گفت: شرکت های تابعه و وابسته 
صدرتامین باوجود چالش های بسیار به ویژه تحریم ها،عملکرد خوبی داشتند و به 
مرحله ای رسیدند که می توانند محصوالت خودشان را صادر کنند و در این راستا به 
یک استراتژی صادراتی منسجم و هدفمند نیاز دارند. او افزود: ذوب آهن اصفهان با 
مدیریت منصوریزدی زاده عملکرد بسیار خوبی در زمینه صادرات داشته است و چندی 
پیش نیز مدال ملی صادرات ایران را کسب کرد که افتخار بسیار ارزشمندی محسوب 
می شود. مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ادامه داد: با توجه به موفقیت های مستمر 
ذوب آهن اصفهان در زمینه صادرات این شرکت مادر صنعتی الگویی برای سایر 
شرکت های تابعه صدرتامین به شمار می رود بنابراین نظر داریم در راستای هم افزایی 
بیشتر از تجربیات و استراتژی های صادراتی این شرکت بهره گیری داشته باشیم.

اسکان مسافران نوروزی در قزوین 
ممنوع است

پذیرش مسافر در مهمانسراهای دولتی 
مازندران ممنوع شد

ذوب آهن الگوی صادرات برای 
شرکت های صدر تامین

| قزوین | | مازندران | | اصفهان |

افقی
1 - كوزه سفالین، ظرف شراب - حرف 
 - درهم  داوم   - فقدان  كالم  نداری، 
تر، فرومایه تر2 -  زبون  تر،  خسیس 
آبادی - حرص و طمع، زیاده خواهی، 
زدني  گویی،  پر   - اضافه  حروف  از 
نیمی   - لبا س   - ها، طرف3  پرچانه 
پسوند   - رمز  جمع  اسرار،   - یگان  از 
شباهت، خمیازه، دهان دره4 - بازدید 
دو   - ایالت  چراگاه   - هیزم5  انبار   -

فعل   - گردنده6  سرگیجه،   - رویی 
نهی از دادن - فیلمی از محمدحسین 
لطیفی - فوم بی ته7 - شلوار جین، 
انفصال  جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم 
نام8  بد   - تور  و  توپ  ورزشهای  از   -
 - حسد   - فرانسوی  فیلسوف   -
شوهر9  یک  با  زن  دو  نسبت  وسنی، 
باالپوش   - نیکی  ضد   - پروردگارا   -
قوم  پیامبر  تورات،  پیامبر   - بلند10 
از كشتی  اسرائیل -  بنی  پیامیر  یهود، 
گیران تیم ملی فرنگی11 - صدای زنبور 

باریك - حرف تعجب،  - رغبت، میله 
کاهی،  کاغذ   - گشوده  زنانه،  تعجب 
شبكه رایانه ای - نت ششم موسیقی، 
کتابی   - چیزی12  درون  عرب،  نفی 
صدو  هزارو   - شیرمحمدی  مرجان  از 
یازده13 - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، 
ضمیر عربی - كلمه شگفتی - اثری از 
ویلیام بلیک14 - جاه ومقام - سحر 
از   - عصا15  - حرف  افسون، سحر  و 
شهرهای استان فارس - از ظروف پر 
مصرف آشپزخانه، ظرف سرخ كردنی - 

ویدوهمیشه جا

عمودی
 - آلوی كوهی   - شیرین  دلداده   -  1
توله   - فروختی  مقابل   -  2 اره  نوعی 
سگ شكاري - من و تو، ضمیر جمع، 
آسمان،  ریز  چراغهای   - تازی3  آب 
پا، کله -  کوکب - واحد شمارش چار 
حرف  آش،  همراهی،  - کلمه  دوزخ4 
مشایعت - یادداشت، الفبای موسیقی 
پسر   - پروانه5  شنای  بنیانگذار   -
میوه   - تاریخ  ملعون  معاویه،  ناخلف 
سنجد  شبیه  طبی  خاصیت  با  ای 
سرسخت6  دشمن   - کجی  دهن   -
 - دوستی   - - شیرینی7  نگاشتن   -
زینت پدر - شهر ارگ، صدای كلفت - 
ابر رقیق، ماه کارگری8 - حرف شرط، 
مكان،   - بادی  ساز  نوعی   - چنانچه 
باران   - رختخواب9  رود،  می  مرغ 
شهرام  از  موسیقی  آلبوم   - پیاپی 
موشک   -  10 بازگشت  - جای  ناظری 

دور  جنگی  موشك  نخستین  آلمانی، 
 » براون  فون  ورنر   « اختراع  كه  برد 
و  رأی  اندیشه،  فكر،   - بود  آلمانی 
آزمایش  كردن،  امتحان   - عقیده11 
اقیانوسیه12  - کشور  سنجیدن  كردن، 

از  خواهی،  زیاده  طمع،  و  حرص   -
حروف اضافه - مخفف هر اینه - آدم 
آهنی13 - نیشتر، رودی در لهستان - 
ریاضی   - سازی  یخ  ماشین  مخترع 
اسبق  بازیکنان  از   - سوئیسی14  دان 

و  مقام  صاحب   - پورتو  تیم  نامدار  و 
رعایا  و  زمین  صاحب  رعیت،  و  زمین 
- اسم، همه دارند15 - پایتخت برمه 
- اشاره به جمع - باال آمدن آب دریا، 

روز باب  الف،  کاله 

جدول شماره 1967

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

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 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 139960319062000625  برابررای  رسمی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خدیجه ابراهیمی نسکی فرزند اصغر بشماره شناسنامه350صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
158متر مربع پالک2 -فرعی از347اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – 347-اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف 
خیابان مالک اشتر جنب مسجد صاحب الزمان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان مهدی زاده 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 . 

م الف 1502- تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/03-  تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/18
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
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 

نماید. تقدیم  تقدیم  مرجع قضایی 
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم قمر همتی سراپرده بشماره شناسنامه 11 کدملی 3090970971 صادره از زرند فرزند حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ خانه به مساحت 359.9 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در زرند خیابان امیرکبیر 

کوچه 5 خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند.
آقای اکبر علیزاده باب تنگلی به شناسنامه شماره 11 کدملی 3090929287 صادره از زرند فرزند مرحوم حسین در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 359.9 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در زرند 

خیابان امیرکبیر کوچه 5 خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند.م الف 208
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/4- تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/18

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139960331011001849 هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت– ناحیــه ســه کــرج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــه  ــادره از میان ــنامه 2 ص ــماره شناس ــالمی بش ــه اس ــم خدیج ــی خان متقاض
ــه  ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــم در شش ــد ابراهی فرزن
مســاحت442 متــر مربــع مفــروز از پــالک شــماره 545 فرعــی از 142 اصلــی 
واقــع در البــرز خریــداری از اقــای  یحیــی مرامــی دیزنــاب کــه خــود مالــک 
اولیــه مــی باشــد تائیــد مــی نمایــد لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــت در  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد . م الــف :  99/755/ف تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

ــت دوم :   99/12/18  ــخ انتشــار نوب :  99/12/02 تاری

محمد شکری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج  
از طرف حسین رضا نوری شاد  9534

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــه 99/12/10  ــماره 139960309001002418 مورخ ــر رای ش  براب
قانــون  موضــوع   1399114409001000336 پرونــده  كالســه 
تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــك قزوی ــه ی ــك منطق مل
ــد  ــدی فرزن ــه گنب ــدی یل ــار محم ــی ی ــد عل ــی احم متقاض
رمضــان بشــماره شناســنامه و كــد ملــی 4310071112 صــادره 
از كوهیــن – قزویــن ششــدانگ یكبــاب خانــه مســكونی بــه 
مســاحت 101/96 متــر مربــع پــالك 12 فرعــی از 102 اصلــی 
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــه م ــن ك بخــش 4 شــمالغرب قزوی
ــب در  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالكی ــه اشــخاص نســبت ب ك
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــك مــاه از تاریخ 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض دادخواســت خ تســلیم اعت
ــدت  ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكیت 

صــادر خواهــد شــد 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/12/18

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/18 
شعبان عسگری 

 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك منطقه یك قزوین       9879

بــرگ ســبز ، ســند كمپانــی و ســند قطعــی خــودروی تاكســی سیســتم ســمند 
ــور 12485243758 و شــماره شاســی 72500466  ــه شــماره موت مــدل 1386 ب
ــور  ــم حســن پ ــم اعظ ــام خان ــه ن ــران 779 ت 28 ب ــالك 79 ای ــماره پ ــه ش ب
حســین آبــادی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد . 9874

بــرگ ســبز ، ســند كمپانــی ، ســند قطعــی و كارت موتــور ســیكلت تیــپ 
شاســی   شــماره  و   02828 موتــور  شــماره  بــه    1387 مــدل    DTS180i
 NEO***180A8611062 بــه شــماره پــالك ایــران 115-22128 بــه نــام آقــای 
مهــدی ادهــم فومنــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد .  9875

  SANDEROAT  بــرگ ســبز خــودروی ســواری هــاچ بــك سیســتم رنوتیــپ
مــدل 1398 بــه شــماره موتــور  K4MC697-R121105 و شــماره شاســی  
ــام  ــه ن ــران 386 ج 89 ب ــالك 66 ای ــماره پ ــه ش NAPBSRBYAL1120540  ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــدی مفق ــت محم ــاد دوس ــای  فره آق
ــی باشــد                                                                      9877 م

   Z24NIB ــپ ــاد تی ــتم زامی ــان سیس ــواری نیس ــودروی س ــبز خ ــرگ س ب
شاســی  شــماره  و   Z24817297Z موتــور  شــماره  بــه   1399 مــدل 
ــه  ــران 855 ل 29 ب ــالك 79 ای ــماره پ ــه ش NAZPL140BL0555583  ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی ــمعلی مفق ــرداد اس ــای مه ــام آق ن
9878 مــی باشــد .                                                       

  206TU5 ــژو تیــپ ــی خــودروی ســواری هــاچ بــك سیســتم پ ســند كمپان
شاســی   شــماره  و    163B0122570 موتــور  شــماره  بــه   1393 مــدل 
ــام  ــه ن ــران 764 ق 51 ب ــالك 79 ای ــماره پ NAAP13FE7EJ508105 و ش
ــار ســاقط  ــده و از درجــه اعتب ــود گردی ــدی كلیشــمی مفق ــای یوســف عب آق
ــد                                                               9876 ــی باش م
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 زلزله بزرگ در تهران
چه خساراتی برجا می گذارد؟

1ادامه از صفحۀ

زندگی  فعال  گسل های   پهنه  نزدیکی  در 
با  مرتبط  ریسک  تنها  این  البته  می کنند.  
زلزله برای شهر تهران نیست و فقط برآوردی 
در  »پهنه های گسله  در  ساکن  جمعیت  از 
می دهد.  نشان  را  شهر«  جنوب  و  شمال 
بدیهی است، موضوع تراکم  باالی جمعیت 
 ،14 مناطق12،  در  ویژه  به  فرسوده  بافت  و 
15، 16 و 17 تهران  خود مساله ای جداگانه 
است. جنبش شدید در محدوده پهنه گسل 
و در بافت های فرسوده حدود 5.3 میلیون 
را شامل می شود.  تهران  نفر 56% جمعیت 
مرور اولیه همین آمار نشان از آسیب پذیری 
بسیار باالی شهر تهران برپایه آمار جمعیت 
شب هنگام خود دارد. توجه کنیم که در طی 
روز حدود 52% اضافه بار جمعیت در تهران 
داریم و در هر نوع سانحه در طول روز باید 
افزایش  عنوان  به  را  اضافه  جمعیت  این 
آسیب پذیری شهر تهران در چنین شرایطی 
و  تهران  گستره  جمعیت  گرفت.  نظر  در 
پیرامون  نیز در حدود 65 سال اخیر از حدود 
نفر  میلیون   15 حدود  به  نفر  میلیون   1.5
)بیش از 10 برابر(  تا سال 1399 افزایش 
پیدا کرده به نحوی که امروزه جمعیت تهران 
میلیون   13.5 حدود  در  روز  طی  در  بزرگ 
نفر )9.3 میلیون در طی شب و حدود 4.5 
تهران  به  برای کار  روز  نفر کی طی  میلیون 

می شود. برآورد  آیند(  می 

به  واکنش  در  آموزش و پرورش  وزیر 
پرسشی پیرامون آخرین وضعیت پرداخت 
با  گفت:  فرهنگیان  مطالبات  و  معوقات 
این  در  دیگر  که  کردیم  تفاهم  فرهنگیان 
را  مطالباتشان  آن ها  و  نکنیم  صحبت  باره 

کنند. پیگیری  ادارات  طریق  از 
حاجی میرزایی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
بازگشایی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
آینده  تحصیلی  سال  در  ویژه  به  مدارس 
کار  این  برای  آموزش و پرورش  آمادگی  و 
حاال  همین  که  آمادگی  حیث  از  گفت: 
روز  دو  تا  یک  طی  و  داریم  آمادگی  هم 
علت  دهیم.  انجام  را  این کار  می توانیم 
ممنوعیتی  نمی کنیم  بازگشایی  این که 
کرده  ایجاد  کرونا  ملی  ستاد  که  است 
ما  به  ملی  زمانی که ستاد  هر  لذا   است؛ 

می کنیم. باز  را  مدارس  دهد،  اجازه 
ما  نظر  داد:  ادامه  آموزش و پرورش  وزیر 
دور  و  مدارس  بودن  بسته  است که  این 
با  آموزش  محیط  از  دانش آموزان  بودن 
و  روبه روست  پایداری  و  پنهان  مخاطرات 
تالشیم کیفیت  در  می بینند.  آسیب  آن ها 
امکان  قطعا  اما  کنیم  تامین  را  آموزش 
با کیفیت به صورت حضوری  ارائه آموزش 
ما همین است  تاکید  و  بیشتر مهیا است 
این  با  اما  بودیم،  متقاضی  همواره هم  و  

حال هر زمانی به ما اجازه دهند، بازگشایی 
شرایط  عید  از  بعد  حتی  شاید  می کنیم. 
که  دهد  اجازه  کرونا  ستاد  و  شود  بهتر 
درباره  داریم.  بازگشایی  برای  آمادگی  ما 
تصمیم بازگشایی محدود مدارس در دوره 
ابتدایی هم پیشنهاد ما دایر شدن متعارف 
در  اما  بود  ساله  همه  روال  طبق  مدارس 
ستاد ملی کرونا گفتند که قید اختیاری را 
نظر ستاد  و  نیست  ما  ایجاد کنیم که قید 
به  واکنش  در  حاجی میرزایی  است.  ملی 
پرسشی پیرامون آخرین وضعیت پرداخت 
به  گفت:  فرهنگیان  مطالبات  و  معوقات 
احترام نقِد به حق معلمان و گالیه آن ها از 

این که دائما درباره مطالباتشان در رسانه ها 
سخن می گوییم با فرهنگیان تفاهم کردیم 
که دیگر در این باره صحبت نکنیم و آن ها 
پیگیری  ادارات  طریق  از  را  مطالباتشان 
و  نیستم  موافق  هم  بنده  البته  کنند، 
تبلیغاتی  مانور  به  نیاز  مطالبات  پرداخت 
می کنند  سوال  ما  از  می رویم  هرجا  ندارد. 
فرهنگیان  با  شد  گفته  که  همان طور  اما 
صحبت  باره  این  در  دیگر  کردیم  تفاهم 
این  بگویم  می توانم  که  نکته ای  نکنیم. 
این  ما  نقش  و  ماموریت  همه  که  است 
برای  مشکلی  هیچ  کنیم  تالش  است که 

باشد. نداشته  وجود  فرهنگی  همکاران 

 روایت هایی از پزشک و نماینده مجلس افغانستان از هم صحبتی با کارگران هم وطنش در تهران

ما هنوز غریبه هستیم
نیلوفر ابراهیمی: بی آینده بودن بدترین شرایط هم وطنان من در ایران است

وزیر آموزش و پرورش:

دیگر معوقات فرهنگیان را رسانه ای نمی کنیم

نیلوفر ابراهیمی: من زنی 
اهل بدخشان هستم. یکی 
از دوردست ترین والیت های 

افغانستان. جایی سرد و 
کوهستانی که به هر طرفش 
نگاه کنی، پر از معادن بسیار 
است. والیتی که با سه کشور 

هم  مرز است. اما به جای 
این که این موقعیت ها به فایده 

این والیت باشد، برعکس 
تبدیل به نقص مردم بدخشان 

شده است

جامعه 

ناگهان پسرها به ما خیره 
می شوند و می پرسند شما 

افغانستانی هستید؟ انگار دنیا 
را به آن ها داده ایم وقتی یک 

هموطن می بینند، هموطنی که 
از سر استیصال آنجا نیست 
و برای سفر تفریحی آمده، 

نه کار کردن های سخت و نه 
احتماال یک زندگی مشقت بار و 

تحقیرآمیز
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عضو شورای شهر تهران:

شهرداری برای سمن ها محدودیت ایجاد نکند
تهران  شهر  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
جدی  رقیبی  را  سمن ها  برخی  گفت: 
محالت  وضعیت  بهبود  و  ساماندهی  در 
مساله  همین  و  می دانند  آسیب خیز 
متولی  نهادهای  ناکارآمدی  شده  موجب 

شود. مشخص  امر 
آرش  سید  ایسنا،  گزارش  به 
دویست  جریان  در  دیروز  حسینی میالنی 
علنی  صحن  جلسه  هشتمین  و  هفتاد  و 
در  تذکری  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای 

محالت  در  فعالیت سمن ها  منع  با  ارتباط 
آسیب خیز گفت: براساس خبرها و گزارش 
محدودیت  ایجاد  بر  مبنی  رسانه ها  برخی 
مردم نهاد  سازمان های  فعالیت  راه  سر  بر 
در منطقه 12، فشارهای گوناگونی از سوی 
زمینه سازی  عدم  باب  در  نهادها  برخی 
محله  در  سمن ها  سازنده  فعالیت  برای 

است.  شده  اعمال  هرندی 
او با اشاره به حکم اخیر صادر شده درباره 
جمعیت امام علی )ع( گفت: ظاهرًا برخی 

و  ساماندهی  در  جدی  رقیبی  را  سمن ها 
بهبود وضعیت محالت آسیب خیز می دانند 
ناکارآمدی  شده  موجب  مساله  همین  و 

شود.  مشخص  امر  متولی  نهادهای 
افزود: گویا  تهران  شهر  شورای  عضو  این 
محالت  سایر  و  هرندی  محله  در  بناست 
را  تشکیالتی  برخی  تهران،  آسیب خیز 
زحمات  و  فعالیت ها  نتایج  و  کنند  مستقر 
نشان  بی تاثیر  را  سمن ها  ساله  چندین 
فعالیت های  کار  به  دست  خود  و  داده 

بزنند.  غیر اجتماعی  و  ضربتی 
به  ما  این که  بر  تاکید  با  حسینی میالنی 
معتقدیم  تهران  شهر  نمایندگان  عنوان 
محالت  سایر  و   12 منطقه  در  سمن ها 
آسیب خیز به خصوص محله هرندی دارای 
ابراز  هستند،  درخشانی  سابقه  و  کارنامه 
است  موظف  تهران  شهرداری  داشت: 
کارآمدتر  و  بیشتر  فعالیت  برای  را  زمینه 
کرده  فراهم  مدنی  جامعه  از  بخش  این 
ساختار  از  خارج  فشار  هرگونه  برابر  در  و 
بدون  و  کند  ایستادگی  شهری  مدیریت 
مجوز شورا هیچ گونه فعالیتی در خصوص 
انجام  سمن ها  برای  محدودیت  ایجاد 

. ندهد

اجتماعی  معاونت  نقش  کرد:  اضافه  او 
بین  این  در  تهران  شهرداری  فرهنگی  و 
بسیار حائز اهمیت است و باید در راستای 
اقدام  شهر  شورای  ابالغی  سیاست های 
فعالیت  لوازم  و  امکانات  کلیه  و  کرده 
مخصوصا  آسیب خیز  محالت  در  سمن ها 

کند. فراهم  را  هرندی  محله 
چندی  »پیام ما«  روزنامه  است  گفتنی 
»تحدید  عنوان  با  گزارشی  در  پیش 
سمن ها« برای اولین بار خبر از این اتفاق 
در منطقه 12 داده بود و شهردار منطقه هم 
را  اتفاق  این  روزنامه  این  با  گفت وگو  در 

بود. کرده  تایید 

حسینی میالنی عضو شورای 
شهر تهران: نقش معاونت 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران در این بین بسیار حائز 

اهمیت است و باید در راستای 
سیاست های ابالغی شورای 

شهر اقدام کرده و کلیه امکانات 
و لوازم فعالیت سمن ها در 

محالت آسیب خیز مخصوصا 
محله هرندی را فراهم کند

شمال ایران زیباست، دریایش مسحور کننده 
و غذاهایش عالی است. پلوهای پر زرشک 
و زعفرانی و کباب های مزه دار شده. این جا 
غذا  از  پر  را  بشقاب ها  افغانستان  مثل  هم 
سیر  و  می آیند  مشتری ها گرسنه  می کنند. 
قیمت ها  هست.  چیز  همه  می روند.  سیر 
می توانم  راحت  نیست.  گران  من  برای 
نزدیک  هم  به  غذایی مان  ذائقه  خرج کنم. 
و  پلو  زرشک  پلو،  عدس  ایران  اگر  است. 
لوبیا پلو دارد؛ ما هم کابلی پلو و نارنج پلو 

داریم. اگر ایرانی ها ال به الی پلو از زعفران 
می کنند  استفاده  پسته  و  بادام  و  خالل  و 
مغزهای  و  ادویه  از  غذاهای مان  در  هم  ما 
اروپا  خالف  به  می کنیم.  استفاده  مختلف 
ما  ذائقه  و  سلیقه  از  خیلی  غذاهایش  که 
دور است، غذاهای ایران و افغانستان به  هم 

است. خوشمزه  و  نزدیک 
با  زیباست.  تفریحی  مکان  یک  هم  دربند 
می کند.  را خیره  که چشم  پرنور  شب هایی 

و یک عالمه چیزهای خوشمزه. انواع آلوها 
 از شیرین و ملس تا لواشک ترش از سیب 
و آلبالو. پشمک و بالل و لبو و باقالی گرم. 
جلوی  که  شیک  پلکانی  رستوران های  و 
می خواهد  که  است  شاگردی  کدام  هر 
از  یکی  در  ما  کنند.  جذب  را  مشتری ها 
همین رستوران ها نشسته ایم. کنارمان آبشار 
مانندی است و زیر پایمان رودخانه ای پر آب 
سفارش  خوشمزه ای  غذاهای  است.  جاری 

با همسفران در حال گپ زدنیم.  داده ایم و 
تمیز  برای  می آیند  پیش  جوان  پسر  دو 
سفارش هایمان.  آوردن  و  میز  روی  کردن 
می  و  می شوند  خیره  ما  به  پسرها  ناگهان 
انگار  و  هستید؟  افغانستانی  شما  پرسند 
دنیا را به آن ها داده ایم وقتی یک هم وطن 
می بینند، هم وطنی که از سر استیصال آنجا 
نه کار  آمده،  تفریحی  سفر  برای  و  نیست 
زندگی  یک  احتماال  نه  و  کردن های سخت 

اهل  می پرسم  تحقیرآمیز.  و  بار  مشقت 
کدام والیت هستید؟ می گویند بامیان. هم 
پسرهای  از  یکی  بعد  درآمده ایم.  والیتی 
و  می شود  خیره  من  چهره  در  تر  جوان 
نیستید؟«،  نیلوفر  داکتر  »شما  می پرسد 
نماینده مجلس افغانستان و وقتی می گویم 
دیدنی  که  می شوند  شادمان  چنان  بله، 
دیگر  دیاری  در  هم وطن  یک  دیدن  است. 
آور  نان  پسرها  است.  خوشایند  همیشه 
یک  یکی شان  هستند.  خانواده های شان 
می گوید  می دهد.  خرج  را  نفره  نه  خانواده 
این تازه به غیر از آن است که مریض شوند 
باید  آید که  پیش  غیر منتظره  حادثه ای  یا 
روانه کنند.  برای خانواده  بیشتری هم  پول 
تازه خرج خوراک خودشان هم است. خرج 
اتاقی که چند نفری با هم اجاره کرده اند. و 
از زندگی سخت خود تعریف می کنند.  بعد 
به عنوان  یا تبعیضی که  اهانت ها، تحقیر و 
یک افغانستانی در حقشان می شود، از همه 

نشدن. دیده  مهم تر 
با مردی هم وطن صحبت می کردم که  قبال 
همراه با خانواده اش بیشتر از سی سال بود 
که در ایران زندگی کرده بود. اما هنوز اوراق 
هویتی نداشت. هنوز نمی توانست حتی یک 
باشد  داشته  خودش  نام  به  سیکلت  موتو 
ایران در هر کجای  اگر به جای  و می گفت 
اروپا رفته بودم، بعد از پنج سال پاسپورت 
دریافت کرده  را  آن کشور   و حق شهروندی 
و با دیگر شهروندان حقوق مساوی داشتم. 
رها  را  درسش  دیگری که  نوجوان  پسر  از 
کرده بود وقتی دلیلش را پرسیدم گفت ما 
را به چشم بیگانه و غیر می بینند. من دیگر 
بدترین  بودن  بی آینده  نداشتم.  را  تحملش 
شرایط هم وطنان من در ایران است. چیزی 
در  موجود  امنیت  با  را  آن  بشود  شاید  که 
و  موضوعات  برای  شاید  زد.  تاخت  ایران 
سیاست  روانه  پزشکی،  از  که  حرف هاست 
شده ام. چون اصال در یک خانواده سیاسی 
وکیل  دوره  سه  کالنم  پدر  و  شده ام  متولد 
پارلمان بوده و من به عنوان یک زن تحصیل 
کرده وضعیت کشورم را بیشتر از هر غریبه 
بدخشان  اهل  زنی  من  می فهمم.  دیگری 
والیت های  دوردست ترین  از  یکی  هستم. 
به  و کوهستانی که  سرد  جایی  افغانستان. 
بسیار  معادن  از  پر  نگاه کنی،  طرفش  هر 
است. والیتی که با سه کشور هم  مرز است. 
اما به جای این که این موقعیت ها به فایده 
نقص  به  تبدیل  برعکس  باشد،  والیت  این 
مردم بدخشان شده است. بدخشانی پر از 
اختیار  در  ما  به جای  معادنی که  و  ناامنی 
دشمنان ماست. این است رنج بزرگ ملتی 
روزی  امنیت،  اندکی  برای  دهه هاست  که 
تجربه  دردناک  و  ذره  ذره  را  مرگ  بار  هزار 

می کند.

مهاجران افغانستانی آن هایی که در تهران خانه و کاشانه دارند و آن هایی که کارهای سخت و مشقت بار تن داده اند، کمتر پیش می آید 
که تهران را رنگارنگ ببینند. آن ها اغلب پایتخت را در ذهنشان دود گرفته تصور می کنند که نباید دائمی ساکن آن باشند. اغلبشان از رفتار 
شهروندان تهرانی تصاویر خوبی در ذهن ندارند. از اوراق هویتی نداشته می گویند و از ثبت نام نشدن در مدرسه، از مزد پایین و حقوق 
سلب شده. دکتر نیلوفر ابراهیمی، پزشک و عضو پارلمان افغانستان در سفر چند هفته ای خود به تهران همچنان که تهران از نظرش 
شهری رنگارنگ بود، کارگران افغانستانی را هم پناه داده بود، پناهی که البته از حقوق سلب شده اولیه زندگی هم حکایت داشت. این 
سفرنامه که قسمت اول آن هفته گذشته با عنوان »تهران رنگارنگ از نگاه همسایه« در روزنامه »پیام ما« منتشر شده بود، را زهرا مشتاق، 

روزنامه نگار و نویسنده منتشر کرده است.

معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اراک: برنامه 

جامع سالمت روان در 
سال 1391 از سوی وزارت 
بهداشت ابالغ شد، اما با 
وجود دستاوردهای باالی 

این برنامه، روند اختالالت 
روان در سطح جامعه کاهش 

نداشت

رتبه پایین استان مرکزی در برخی از شاخص های سالمت روان
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک 
گفت: استان مرکزی در برخی از شاخص های 

سالمت روان وضعیت مناسبی ندارد.
علیمحمدی  علی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
موضوع  فعلی  دغدغه های  از  یکی  گفت: 
در  استان  متاسفانه  است،  روان  سالمت 
برخی از شاخص های سالمت روان وضعیت 
راستا  این  ندارد و الزم است که در  مناسبی 
مناسب  سیاست گذاری  و  آسیب شناسی 
سالمت  تامین  کرد:  تصریح  او  داشت. 
اولویت  سال   5 زیر  و کودکان  باردار  مادران 
باید  واقع  در  مادران  و  است  سالمت  حوزه 
تحت  بارداری  به  اقدام  از  قبل  سال  یک 
کنترل قرار گیرند تا بارداری سالمی را پشت 
سر بگذارند. دکتر چگینی ادامه داد: تنها سه 
سالمت  مسئله  به  سالمت،  بودجه  از  درصد 
روان اختصاص یافته است، مطالعات در دهه 
روانپزشکی  اختالالت  نشان  می دهد که   80
رتبه  در  از حوادث  بیماری ها پس  بار  نظر  از 
اختالالت  این   90 سال  در  و  دارد  قرار  دوم 
به   1398 سال  در  و  درصدی   23 شیوع  به 
33 درصد رسیده است. او با تاکید بر این که 
مانند  روان  اختالالت  ریز فاکتورهای  بر  باید 
خودکشی، HIV، طالق، اختالالت اضطرابی و 
جامع  برنامه  افزود:  داشت،  ویژه  توجه   ...
وزارت  از سوی   1391 در سال  روان  سالمت 
بهداشت ابالغ شد، اما با وجود دستاوردهای 
در  روان  اختالالت  روند  برنامه،  این  باالی 

با  چگینی  نداشت.  کاهش  جامعه  سطح 
بر  اجتماعی که  سالمت  به  توجه  بر  تاکید 
داشت،  خواهد  تاثیر  روان  اختالالت  کاهش 
در  روان  سالمت  وضعیت  براساس  گفت: 
از  پیشگیری  تخصصی  کارگروه  جامعه، 
علوم  دانشگاه  در  اجتماعی  های  آسیب 
پزشکی تشکیل شده است و جلسات آن از 
آغاز می شود. دستگاه های   1400 اردیبهشت 
اجرایی باید نماینده تام االختیار برای حضور 
به  بتوان  تا  کنند  معرفی  جلسه  این  در 

رسید. گیری  تصمیم  و  برنامه ریزی 
مرکز  تغذیه  گروه  رئیس  جلسه،  این  در 
برنامه  خصوص  در  مرکزی  استان  بهداشت 
و کودکان  شیرده  و  باردار  مادران  از  حمایت 
یک  با  سوءتغذیه گفت:  درگیر  سال   5 زیر 
تغذیه  مداخالت  در  گذاری  سرمایه  دالر 
می توان 16 دالر بهره برداری کرد، در  کودکان 
در  شدن  فقیر  شانس  مناسب  تغذیه  با 
بزرگسالی 33 درصد کاهش پیدا می کند: که 

می کند: کمک  اقتصاد کشور  به  امر  این 
سوتغذیه  با  این که  بیان  با  یادگاری  نسرین 
اضافه  ریسک  می تواند  باردار،  زنان  بین  در 
ایجاد  را  2 جنین  نوع  دیابت  و چاقی،  وزن 
زنان در سنین  افزود: حدود 30 درصد  کند، 
باروری دارای اضافه وزن و چاقی هستند و 
تغذیه ای،  ناآگاهی  بی سوادی،  فقر،  واقع  در 
عامل  می تواند   ... و  بحران ها  و  بیکاری 

باشد. سو تغذیه 

اظهار نظر عجیب شهردار دامغان:

سرانه فضای سبز 
دامغان 2.5 برابر 

استاندارد جهانی است 
شهردار دامغان گفت: میانگین سرانه فضای 
استاندارد جهانی 12  سبز هر شهروند طبق 
متر مربع است در حالی  که در شهر دامغان 
ایمنا،  به گزارش  می رسد.  مترمربع   30 به 
مسلم نصرتی اظهار کرد: سرانه فضای سبز 
تفریحی  مجموعه های  و  پارک ها  شامل 
بلوارها  شهری است و فضای سبز معابر و 
حال  در  آمار،  طبق  نمی شود که  شامل  را 
دامغان  شهر  مساحت  از  هکتار   190 حاضر 
ادامه  او  می دهد.  تشکیل  سبز  فضای  را 
تعداد  امسال،  طبیعی  منابع  هفته  در  داد: 
درختچه های  انواع  و  نهال  اصله  هزار   15
زینتی در سطح پارک ها، بوستان ها، مسیر 
حال کاشت  در  شهری  فضای  و  کمربندی 
نارون و  است که شامل زیتون تلخ، توت، 
دامغان  شهردار  است.  رز  درختچه های گل 
ادامه داد: به صورت نمادین در دومین روز از 
هفته منابع طبیعی، 330 اصله نهال زیتون 
در حدفاصل میدان کتاب تا میدان دانشجو 
دامغان با حضور عوامل شهرداری و کارکنان 
دامغان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 

شد. غرس 

یک عضو شورای شهر تهران تذکر داد:

کوه بی بی شهربانو به 
نام یک ارگان دولتی 

سند خورده است 
عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: این که 
یک کوه چگونه می تواند برای یک ارگان باشد 
جای تعجب دارد و سازمان محیط زیست و 
به  این کوه  بازگشت  به  باید نسبت  شهرداری 
میراث و اموال عمومی اقدام کنند. به گزارش 
مهر، حجت نظری صبح امروز در نطق پیش 
از دستور خود با اشاره به موضوع کوه خواری در 
کوه بی بی شهر بانو در شهرری گفت: این کوه که 
نخستین رویداد آن مربوط به دوران ساسانیان 
است، یکی از مهم ترین آثار محیط زیستی و 
تاریخی محسوب می شود. متاسفانه با وجود 
از  نشانی  بانو، هیچ  بی شهر  بی  اهمیت کوه 
فضای گردشگری در آن دیده نمی شود و شاهد 
او  نیز هستیم.  آن  از  برداشت سنگ سیمان 
تاکید کرد: متاسفانه شاهد سند خوردن یک 
فضای ملی به نام یک نهاد عمومی هستیم و به 
همین دلیل شاهد برش خوردن و استخراج از 
کوه نیز هستیم. نظری عنوان کرد: در پشت کوه 
برداشت های غلط کارخانه های سیمان در حال 
انجام است. اینکه یک کوه چگونه می تواند برای 
متاسفانه  دارد.  تعجب  باشد جای  ارگان  یک 
لحاظ  میراثی  قطعه  این  در  عمومی  منافع 
نمی شود و انتظار می رود با توجه به تاکیدات 
رهبری مبنی بر جلوگیری از کوه خواری، سازمان 
محیط زیست نسبت به بازگشت این کوه به 
عضو  این  اقدام کند.  عمومی  اموال  و  میراث 
شورای شهر تهران خطاب به شهرداری تهران نیز 
تصریح کرد: الزم است تا شهرداری همراه با اداره 
کل محیط زیست تهران نیز نسبت به تعطیلی 
این کارخانه ها، اقدام کرده تا از تخریب بیشتر 

این کوه جلوگیری شود.
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payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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پایان تلِخ مهاجرت پرندگان تاالب میانکاله با دومین سال مرگ گونه های نادر در این تاالب و خلیج گرگان /مهر

مجموعه داستان کوتاه »تهران، قلهک، کوچه آفتاب« نوشته محدثه واعظی پور 
به تازگی توسط نشر »عنوان« وارد بازار شده است. این مجموعه داستان دربرگیرنده 
8 داستان کوتاه با عناوین »بام تهران«، »بهجت آباد«، »بزرگراه همت«، »خیابان 
بهار«، »قلهک«، »میدان خراسان«، »میدان فردوسی« و »میرداماد« است که 

موضوعات تهران، عشق و فقدان خط واصل آن ها هستند./مهر

در دو شماره قبل فواید اهدای خون را بر شمردیم، امروز به سومین 
می پردازیم.  است،  بدن  در  نو  ایجاد گلبول هایی  آن که  فایده 
گویچه هایی از خون که در بدن وجود دارند، به واسطه اهدای خون 
از بدن خارج می شوند، بنابراین پس از این که خون اهدا می کنید، 
بدن تالش می کند تا این خوِن خارج شده را به بدن بازگرداند. 
به همین علت سلول هایی جدید از خون در بدِن فرد اهدا کننده 
تولید می شود که می تواند به افزایش سالمتی و بهبود کارایی بدن 

کمک کند./ توانیتو

مراسم روز جهانی زن در اسپانیا با نمایش »شیار 143« به کارگردانی 
نرگس آبیار آغاز شد. این مراسم از روز 5 الی 17 مارس برابر با 15 تا 
27 اسفند ماه با پخش فیلم های مختلف از زنان سینماگر ادامه خواهد 
داشت. هدف از برگزاری این مراسم تجلیل از سینماگران زن و به تصویر 

کشیدن آثارشان در چارچوب روز جهانی زن است./مهر

نخستین نشست آموزشی هشتمین جشنواره نقش تن پوش به صورت آنالین 
و با موضوع نقش و مفهوم طرح بر روی تی شرت برگزار می شود.  دبیرخانه 
این جشنواره در نظر دارد تا همزمان با آغاز مرحله رقابتی جشنواره، نشست هایی 
آموزشی  را برای عالقه مندان و فعاالن حوزه مد و لباس کشور برگزار کند. این 
نشست ها با توجه به مالحظات مربوط به همه گیری بیماری کرونا به صورت 

مجازی است. /ایسنا

و  تریو  جبران  اجرای  و  قربانی  علیرضا  صدای  با  »عروج«  آهنگ 
آهنگسازی و مدیریت هنری حسام ناصری منتشر شد. این اثر اولین 
همکاری او با جبران تریو و در راستای پروژه های بین المللی این خواننده 
ابوسعید  از  رباعی  دو  شنونده  عروج  آهنگ  در  است.  ایران  موسیقی 
ابوالخیر هستیم. این اثر توسط حسام ناصری تنظیم شده است. /ایلنا

هولکه خوانی، یک مراسم آیینی بومی خراسان جنوبی در زمان شروع زندگی مشترک 
بوده که ثبت ملی شده است. هولک به معنی زنی پاک و عفیف و هولکه خوانی یعنی 
خواندن و بیان پاکی است. زوجین با انسان پاک ازدواج می کنند و زندگی خود را با 
پاکی و صداقت شروع می کنند و اشعار هلوکه نیز ذکر و مدح پاکی و مطهر بودن امامان 
معصوم)ع( است. یکی از این مراسم صمیمانه، ساده و با نشاط رسم هلوکه خوانی 
در روستاهای اطراف شهرستان خوسف که به ناحیه هردنگ معروف و مشهور است 
انجام می شود و در حال حاضر برگزار می شود. براساس پژوهش های میدانی و افرادی 
که با آن ها مصاحبه شده است قدمت این مراسم به بیش از 150 سال می رسد.  در 
این آیین زمانی که  می خواهند لباس های داماد را برتنش کنند همه اهالی و فامیل 
در میدان روستا جمع می شوند؛ اول یک نفر از زنان فامیل داماد اسپند دود کرده و 
می آورد، همزمان در یک طرف، موسیقی محلی را نواخته و عده ای رقص چوب انجام 
می دهند. بعد یک زیرانداز می اندازند و داماد بر روی آن می نشیند، دو نفر از طرف 
فامیل عروس و داماد از افراد مسن و سالمند می آیند و لباس های داماد را یکی یکی 
بر تنش می کنند؛ در این مدت یک نفر از اهالی روستا که از بزرگان و سالمندان روستا 
است ابیاتی را می خواند که همه آن ها در وصف پیامبر)ص( و 12 امام بوده و بعد از 
هربیت بقیه حاضران جلسه باهم، هم صدا می خوانند: »محمد یا علی موال محمد.«

بعد از آن داماد به همراه یکی از همان افراد سالمند و بزرگان به پیش پدر خودش و 
پدر عروس می رود با آن ها دست داده و بعد به ترتیب با تمام اهالی و حاضران جلسه 
دست می دهد و روبوسی می کند. همچنین یک نفر از فامیل جعبه شیرینی را تعارف 
می کند و یک نفر هم عطری که برای داماد از طرف عروس گرفته شده را به همه 
حاضران می زند، در گذشته از گالب و مواد خوشبو کننده محلی استفاده شده است و در 

حال حاضر از ادکلن های معمول بازار استفاده می شود.
در مجلس زنان نیز همین طور دو نفر از زنان بزرگ و سالمند روستا لباس های عروس 
را به تن می کنند و هم زمان یکی از بانوان بزرگ و سالمند هولکه را می خوانند و اما 
در جلسه زنان جدای از این اشعار )در مورد ائمه اطهار( شعرهای دیگری هم خوانده 
می شود. این آیین و مراسم به شماره 2231 در تاریخ 16 دی ماه سال جاری 1399 در 

فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است. / سیری در ایران

از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر
چون هست اگر چراغ نباشد منور است

ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغ زنده دالن کوی دلبر است

جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق
درمانده ام هنوز که نزلی محقر است

کاش آن به خشم رفته ما آشتی کنان
بازآمدی که دیده مشتاق بر در است
جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی

وین دم که می زنم ز غمت دود مجمر است
شب های بی توام شب گور است در خیال

ور بی تو بامداد کنم روز محشر است
گیسوت عنبرینه گردن تمام بود

معشوق خوبروی چه محتاج زیور است
سعدی خیال بیهده بستی امید وصل

هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است
زنهار از این امید درازت که در دل است

هیهات از این خیال محالت که در سر است

سعدی

| چاپ و نشر | | سینما | | مد و لباس | | موسیقی |

| هولکه خوانی خراسان جنوبی |

دبی فورد در کتاب نیمه تاریک وجود با بیانی ساده و روان، 
روش های منظم و پیوسته ای که به یکپارچگی درونی کمک 
می کنند را ارائه می دهد. او با استفاده از تجربیات خود و دیگران 
بیان  فصل  ده  در  را  انسانی  ویژگی های  پذیرفتن  شیوه های 
می کند. دبی فورد در هر فصل با بیان داستان های واقعی از 
خود و اطرافیانش، مفاهیم مورد نظرش را به شکلی قابل لمس 
بخش،  هر  پایان  در  همچنین  می گذارد.  مخاطب  اختیار  در 
خود  در  را  مهارت ها  این  بتوان  تا  می دهد  ارائه  تمرین هایی 
به وجود آورد. فصل اول با نام »جهان بیرون، جهان درون« به 
شرح معنی نیمه ی تاریک وجود و تحلیل ویژگی هایی که به 
عنوان سایه های درونی انسان شناخته می شوند، می پردازد. دبی 
فورد در بخشی از این فصل نوشته است: »ما به جای ترس و 
انکار سایه های درونی مان باید آن ها را بپذیریم و آشکار کنیم. 
چون آن ها جزئی از شخصیت ما هستند.« فصل دوم با عنوان 
»به دنبال سایه ها« به بیان این موضوع می پردازد که چطور بعد 
از شناسایی سایه های درون مان، با آن ها مواجه شده و خود 

واقعی مان را بپذیریم.

| کتاب نیمه تاریک وجود 
توان، خالقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید | 

| نویسنده :دبی فورد
مترجم :فرناز فرود |

سرِ بازِی ُسرُسره بازی

رئیس جمهور گفته با اعصاب مردم بازی نکنید. ما که نه 
وقت و نه حال بازی کردن را داریم اما افراد زیر گویا در دل 

چیزی گفته اند که اگر دوست داشتید بخوانید.
پدر: بچه صدبار گفتن باهاش بازی نکن خراب میشه!

روان شناس: بچه ها باید بازی کنند.
نماینده مخالف: بچه ها! بریم بازی کنیم.

نماینده موافق: آره، برین بازی کنین.
نماینده ممتنع: بازی نکن، می بازی

متخصص اعصاب  و  روان: با ظرافت بازی کنید.
بچه های دهه شصت: سربازی؛ سِر بازی سرسره بازی سر 

سربازی را زد.
مردم: کدام اعصاب؟

اعصاب: چه فرقی می کنه؟ بازی کنین. بازی نکنین. 

| یاسر سیستانی نژاد |

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه ای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  نماید. کلیه  برگزار  دولت 

سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

اجرای طرح هادی روستایی 1399

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد اجرای قسمتی از طرح هادی روستای دهنو گنبکی شهرستان ریگان  به شرح 

مندرج در جدول ذیل را بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

فراخوان مناقصه:
1-نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان ، انتهای خیابان خواجو، نبش ابوذر 
3-موضوع مناقصه: اجرای قسمتی از طرح های هادی روستایی به شرح جدول فوق بر اساس شرایط خصوصی و مشخصات فنی منضم 

به اسناد مناقصه . 
4-مهلت دریافت اسناد از ساعت 10 صبح روز 1399/12/18 تا ساعت 14روز  1399/12/28

 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 14 روز شنبه 1400/01/21

7-تاریخ و محل بازگشایی پاکات: تا ساعت 10 صبح روز 1400/1/22 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق . 
8- شرایط مناقصه گران کلیه شرکتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه صالحیت پایه 5 و باالتر در رشته راه و باند از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند. 
حساب  به  ستاد  سامانه  در  شده  تعیین  درگاه  طریق  از  ریال(   میلیون  )یک   1.000.000 مبلغ  پرداخت  با  مناقصه  اسناد  9-خرید 

0105841897001 بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.
10-ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 03432527562 دفتر امور نظارت عمران روستایی تماس حاصل نمائید. 
11-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه از 

سوی پیمانکاران الزامی است .

 برآورد اولیه بر اساس فهرستنام روستاشهرستاناستانردیف
بهای راه و باند سال 99

 مبلغ تضمین
 شرکت در مناقصه

مدت اجرای
پروژه

 شماره
مناقصه

9099/16 روز5.479.016.515274.000.000دهنو گنبکیریگانکرمان1

| طنزیماتچی |

رسوم ایران


