
 وزیر بهداشت:

 هفته آینده نقشه کشور
به سمت سیاهی خواهد رفت

با  سعید نمکی، وزیر بهداشتبا اشاره به آغاز موج چهارم کرونا در کشور گفت: 
زبان های مختلف اعالم کرده بودیم که »اگر توجه نشود و دقت نکنیم فروردین و 

بهار بسیار سختی را خواهیم داشتیم.«

الیحه طرح جامع مدیریت پسماند 
سرانجام در شورای شهر تهران تصویب  شد

سازمان مدیریت پسماند 
یکپارچه می شود

 کمبود آب عشایر را زودتر از موعد
به ییالق روانه کرد

نابودی پوشش گیاهی مراتع 
با کوچ زودهنگام عشایر

از  عشایر  زودهنگام  فصل گرما کوچ  آغاز  با  هرسال 
قشالق به مراتع ییالقی نگرانی بزرگی را برای محیط 
زیست به وجود می آورد زیرا چرای دام در مراتعی که 
پوشش گیاهی آن نورس است باعث ضعیف شدن 

پوشش گیاهی و فرسایش خاک می شود.

مهلت ۲۴ ساعته وزارت 
ارتباطات به سه اپراتور 
مختل کننده کالب هاوس

 آیا آمریکا برای همکاری آب وهوایی
با برزیل به توافق می رسد؟

مذاکره با دشمنِ 
 محیط زیست

برای نجات آمازون 
آمریکا در حال مذاکره برای یک توافق چند میلیارد دالری 
آب وهوایی با برزیل است. ناظران نگرانند که این توافق 
و  برزیل  جمهوری  رییس  بولسونارو،  تقویت  باعث 
که  پیروزی ای  شود.  انتخابات  در  او  مجدد  پیروزی 
جنگل های  غیرقانونی  پاکسازی  زمینه ساز  می تواند 
آمازون در برزیل شود. این نگرانی گروه های بومی، فعاالن 

محیط زیست و فعاالن جامعه مدنی است. برج خاموشان در محاصره گودال های آب
  رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری: باید در جلساتی با سازمان حفاظت محیط  زیست و منابع طبیعی برای پر کردن این چاله ها تدبیری اندیشید

 فعالیت های معدنی در کوه بی بی شهربانو »استودان گبرهای« ری را تهدید می کند

و بویراحمد شدت گرفته است  تغییر کاربری اراضی جنگلی در کهگیلویه 

هر کیسه بلوط سوختههر کیسه بلوط سوخته
۳۰۰۳۰۰ هزار تومان هزار تومان
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آگهی مزایـده 
فروش ۲ دستگاه تراکتور دست دوم )مرحله دوم( 

از   شهرداری زرند در نظر دارد  2 دستگاه تراکتور دست دوم خود را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان بفروش برساند. لذا 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اجاره می باشند دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000  ریال به حساب شماره 
0107726039008 یا به شماره شبا )IR290170000000107726039008(  نزد شعبات بانک ملی اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت 

و قیمت پیشنهادی خودرا اعالم و در پاکت سربسته  گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید. 

شرایط شرکت در مزایده:
1-متقاضیان می بایست 5%  قیمت پایه سال را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسات مالی معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی تهیه و ارائه 
)IR320170000003100006850002( نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002  نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند. یا به شماره شبا
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 لغایت یکشنبه 1400/02/05 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت 

نمایند.
3- متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

4-تاریخ بازگشایی پاکات دوشنبه مورخ 1400/02/06می باشد. 
5-سپرده شرکت در مزایده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد خرید نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به خرید نشوند 

سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد. 
6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد. )سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده( 
8-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

روابط عمومی شهرداری زرند

آگهی مزایـده 
اجاره امالک شهرداری زرند مرحله دوم

 شهرداری زرند در نظر دارد تعداد محدودی از امالک خود را در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط در قالب 
قرارداد اجاره دهد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اجاره می باشند دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000  
ریال به حساب شماره 0107726039008 یا به شماره شبا )IR290170000000107726039008(  نزد شعبات بانک ملی اسناد مزایده را از 

امور قراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خودرا اعالم و در پاکت سربسته  گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید. 

شرایط شرکت در مزایده:
1-متقاضیان می بایست 5%  قیمت پایه سال را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسات مالی معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی تهیه و ارائه 
)IR320170000003100006850002( نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 3100006850002  نزد شعبات بانک ملی واریز نمایند. یا به شماره شبا
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 لغایت یکشنبه 1400/02/05 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت 

نمایند.
3- متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

4-تاریخ بازگشایی پاکات دوشنبه مورخ 1400/02/06می باشد. 
5-سپرده شرکت در مزایده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد خرید نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به خرید نشوند 

سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد. 
6-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برندگان مزایده می باشد. )سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده( 
8-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
مناقصه گزار:  شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

ایرانی  چوب  خرید  مناقصه:  موضوع 
)صنوبر پاسپیدار( به میزان کل 9480 تن 

مورد نیاز مناطق تابعه به شرح ذيل:
1- معدن همکار 2160 تن 
2-معدن پابدانا 3000تن 
3-معدن آبنیل 360تن 

4-معدن اسد آباد 720تن 
5-معدن باب نیزو 240تن 

6-معدن هشونی 3000تن 

آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت 
1400/02/02 مورخ  لغایت 

ا...  آیت  شهید  بلوار  اسناد:  دریافت  محل 
صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - 

قراردادها  امور  دفتر 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ کل 

14.600.000.000 ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/02/12

تاریخ گشایش پاکت ها: مورخ 1400/02/13

مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 
رفاه  بانک   31482107 حساب  به  ریال 

صدوقی  شهید  شعبه 
  www.coal.kr.ir ضمنا این آگهی در سایت

در دسترس می باشد.
 تلفن تماس:03432117726

ت اول
نوب

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهي مناقصه عمومي

286

شــركت آب و فاضــاب اســتان قزويــن ) مناقصــه گــزار ( در اجــراي قانــون برگــزاري مناقصــات و آييــن نامــه معامــات شــركت هــاي  آب و 
فاضــاب در نظــر دارد اجــراي پــروژه هــاي مشــروحه ذيــل را بــا مشــخصات و شــرايط تعييــن شــده ، از طريــق مناقصــه عمومــي بــه شــركت 
هــاي واجــد صاحيــت واگــذار نمايــد ، لــذا از كليــه شــركت هــاي واجــد صاحيتــي كــه تمايــل بــه شــركت در ايــن مناقصــه هــا را دارنــد 
دعــوت مــي گــردد بــه منظــور خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 1400/01/23 لغايــت 1400/01/28  بــا در دســت داشــتن فيــش واريــزي بــه 

مبلــغ 800/000 ريــال بــه حســاب شــماره 4046856478 و شناســه 370008025114 بانــك ملــت شــعبه چهــارراه وليعصــر قزويــن بنــام شــركت آب و فاضــاب 
اســتان قزويــن در ســاعات اداري روزهــاي غيــر تعطيــل بــه واحــد قراردادهــاي ايــن شــركت مراجعــه نماينــد. همچنيــن بــه پيشــنهادهاي فاقدامضــاء ، مشــروط، 

مخــدوش و پيشــنهاد هايــي كــه بعــد  مــدت مقــرر در آگهــي مناقصــه واصــل شــود مطلقــا ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .

شماره 
عنوان و مشخصات كلي پروژهمناقصه

مبلغ برآورد 
مناقصه  
)به ريال(

مبلغ تضمين شركت 
در فرايند ارجاع كار 

)به ريال (

محل 
تامين 
اعتبار

رتبه مورد نياز
آخرين زمان 
مهلت ارائه 
پيشنهادات

زمان 
بازگشايي 
مناقصات

400/5

مناقصه عمومي يك مرحله اي 
انجام خدمات و تعميرات ، نگهداري 

، حراست و نگهباني تاسيسات و 
تجهيزات ، رفع حوادث و اتفاقات 

شبكه توزيع آب با هر سايز و جنس 
لوله و اجراي خطوط انتقال و اصالح 
شبكه آب و امور مشتركين در حوزه 
شهرستان قزوين بخش طارم سفلي 
)شامل شهر سيردان و روستاهاي 

تحت پوشش طارم سفلي (

داخلي11/840/125/000446/000/000

حداقل پايه 5 رشته 
آب يا حداقل پايه 
5 رشته تاسيسات 

و تجهيزات و يا 
اشخاص حقيقي 
يا حقوقي داراي 
تجربه و حسن 

سابقه مطابق شرايط 
مندرج در اسناد 

مناقصه 

ساعت 9 
مورخه 

1400/02/08

ساعت 
9:30مورخه 
1400/02/08

توضيحــات : نــوع تضميــن شــركت در فراينــد ارجــاع كار بصــورت يكــي از انــواع تضمينهــاي ذيــل : الــف –  ضمانتنامــه بانكــي و يــا ضمانتنامــه هــاي صــادره از 
ســوي موسســات اعتبــاري غيــر بانكــي كــه داراي مجــوز فعاليــت از ســوي بانــك مركــزي جمهــوري اســامي ايــران هســتند . كــه بــه نفــع دســتگاه مناقصــه گــزار 
)شــركت آب و فاضــاب اســتان قزويــن ( صــادر گــردد . ب – رســيد بانكــي واريــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره 4046856478 ايــن شــركت نــزد بانــك ملــت 
شــعبه چهــارراه وليعصــر )عــج ( قزويــن ، بنشــاني : قزويــن چهــارراه وليعصــر )عــج( ابتــداي بلــوار آيــت ا.. خامنــه اي . ج- اوراق مشــاركت بــي نــام تضميــن شــده 

بانــك هــا و دولــت بــا قابليــت بــاز خريــد قبــل از ســر رســيد ) موضــوع قانــون نحــوه انتشــار اوراق مشــاركت (
نشاني مناقصه گزار : قزوين ، چهارراه وليعصر )عج ( ، ابتداي بلوار آيت ا... خامنه اي ، كوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .

تلفن تماس : 028-33378087 
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت ها از تاريخ آخرين روز ارائه پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد .

هزينه آگهي به عهده برنده )برندگان ( مناقصات مي باشد .
محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : نشاني مناقصه گزار 

نوبت دوم
بروزرسانی، راهبری و جهت   
شيرين كن شهرهای ماهنشان و گرماب نگهداری آب 

وروستاهای شهرستان خدابنده به روش ROT به شماره مناقصه 99-32

وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب  
استان قزوين

نوبت دوم

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان قزوين 
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مقامات ارشد آمریکایی قبل از یک سری 
حال  در  بین المللی،  بزرگ  کنفرانس های 
مورد  در  هفتگی  آنالین  جلسات  برگزاری 
بریتانیایی  سفرای  و  وزرا  هستند.  آمازون 
حضور  نشست ها  این  در  هم  اروپایی  و 
جای کسانی  به  میان،  این  در  اما  دارند. 
که بیش از دیگران می دانند چطور باید از 
جنگل ها محافظت کرد، وزیر محیط زیست 
این  در  ساِلس  ریکاردو  بولسونارو،  دولت 
دارد؛ کسی که که شاهد  نشست ها حضور 
بدترین جنگل زدایی تاریخ از بیش از یک 

است. بوده  دهه گذشته 
ساِلس  داده،  گزارش  گاردین  خبرگزاری 
درخواست می کند که هر سال یک میلیارد 
دالر به برزیل بدهند تا در ازای آن، پاکسازی 
جنگل آمازون 30 تا 40 درصد کاهش یابد. 
برزیل  نقدی خارجی،  بدون کمک  او گفته 
متعهد  جنگل زدایی  کاهش  به  نمی تواند 

شود.
فقط یک سوم این پول به صورت مستقیم 
داده  اختصاص  جنگل ها  از  محافظت  به 
»توسعه  صرف  پول  بقیه  و  می شود 
معیشت  ایجاد  منظور  به  اقتصادی« 
زندگی  می شود که  برای کسانی  جایگزین 
آنها وابسته به چوب، معدن یا کشاورزی در 
آمازون است. همین موضوع نگرانی هایی را 
ایجاد کرده که ساِلس پول های نقد خارجی 
را به عنوان پاداشی برای تهاجم به جنگل ها، 
به  درختان،  سوزاندن  و  چوب  دزدی 
بولسونارو  و کشاورزان طرفدار  زمین خواران 

بدهد.
روز سه شنبه، گروهی متشکل از 199 عضو 
به  خطاب  را  مشترکی  نامه  مدنی،  جامعه 

دولت آمریکا انتشار داده و در آن گفته اند 
که هرگونه معامله و توافق با دولت برزیل، 
به معنای مماشات با آنها خواهد بود. در این 
نامه آمده است: »منطقی نیست که انتظار 
جنگل های  نجات  راه حل  باشیم  داشته 
آمازون و مردم بومی آن، از طریق مذاکرات 
حاصل  دشمنانتان  بدترین  با  پرده  پشت 
شود. دولت بولسونارو تالش می کند به هر 
قیمتی بهره برداری از آمازون را قانونی کند 
و خسارات جبران ناپذیری به سرزمین های 
ما، مردم و زندگی در سیاره زمین وارد کند.«

که  مدت هاست  می گویند  دانشمندان 
بزرگ ترین  مورد  در  بین المللی  اقدامات 
افتاده  تاخیر  به  جهان  گرمسیری  جنگل 
است. وجود آمازون برای پایداری اقلیمی 
بسیار حیاتی است، اما فعالیت های انسانی 
در حال تبدیل این منطقه به منبعی از تولید 
جنگل،  این  مناطق  از  برخی  است.  کربن 
خشک شده و به شکل برگشت ناپذیری به 

است. شده  تبدیل  ساوانا 
از ماه های پیش رو باید به عنوان بهترین 
مسئله  این  کردن  معکوس  برای  فرصت 
رئیس جمهوری  بایدن  جو  کرد.  استفاده 
در  شرکت  برای  جهانی  رهبران  از  آمریکا 
روز  در  واشینگتن  در  آب وهوایی  نشست 
طول  در  او  است.  دعوت کرده  آوریل   22
بود  داده  وعده  خود  انتخاباتی  مبارزات 
احیای  به  برای کمک  دالر  میلیارد   20 که 
در  می کند.  صرف  بارانی  جنگل ای  این 
اواخر امسال نیز بریتانیا میزبان کنفرانس 
Cop26، مهم ترین کنفرانس آب وهوایی از 
زمان کنفرانس پاریس خواهد بود. در این 
چین  کونمینگ  در  جهان  رهبران  هم  بین 

گرد هم می آیند تا اهداف تنوع زیستی یک 
تعیین کنند. را  آینده  دهه 

جنگل های  بدون  اینجاست که  مسئله  اما 
آمازون، هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت؛ 
یعنی هرکسی که به دنبال پیشرفت در این 
وزرای  و  بولسونارو  با  باید  است،  موضوع 
ملی گرایانه، ضد  وجود سیاست های  با  او، 
معامله  آنها،  زیستی  محیط  ضد  و  علمی 

کند.
 « است:  مذاکرت، گفته  از  آگاه  منبع  یک 
از میز  آن است که  از  بسیار مهم تر  برزیل 
مذاکرات دور بماند. خیلی از افراد در جامعه 
مدنی می گویند که با دولت برزیل معامله 
مجبورند  آنها  می گوید  آمریکا  اما  نکنید؛ 
با رهبران متخب معامله کنند، چون دیگر 
دو  به  را  جنگل زدایی  بحث های  نمی توان 

موکول کرد.« عقب تر  یا  دیگر  سال 
خطری  هم  برزیل  دولت  با  توافق  البته 
برای بایدن است؛ کسی که در آستانه انجام 
انجام  هرگز  ترامپ  که  است  کاری  دادن 
نداد: دادن پول نقد به رئیس جمهور برزیل 
از  را  جنگل ها  از  محافظت  آژانس های  که 
بین برده، بحران کووید را به شکل مرگباری 
به  تبدیل شدن  حال  در  و  مدیریت کرده، 
خطری، نه فقط برای برزیل که برای جهان 

است.
ایزابال تیشیرا، وزیر پیشین محیط زیست 
آماده  بریتانیا  و  آمریکا  که  گفته  برزیل 
پرداخت پول به دولتی هستند که خواهان 
گرفتن خون بهای سیاره زمین است: »آنها 
باید به دولت بولسونارو پول بدهند تا او در 

Cop شرکت کند. نشست 
به گفته خانم تیشیرا، محبوبیت بولسونارو، 

است،  زوال  به  رو  برزیل  رئیس جمهوری 
اما این پول نقدی که قرار است به دولت 
یک  پرستیژ  و  اعتبار  و  شود،  داده  او 
زندگی سیاسی  می تواند  بین المللی  توافق 

کند. تضمین  را  بولسونارو 
وزیر  بولسونارو،  اخیر،  ماه های  در 
دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و 
فرماندهان هر سه نیروی مسلح خود را از 
است. داده  دست  از  یا  کرده  برکنار  کار 

دولت  زیست  محیط  وزیر  ساِلس، 
اعتماد  مورد  بسیار  که  بولسونارو، 
حال  در  است،  برزیل  رئیس جمهوری 
تصاویر  توئیت کردن  و  مذاکرات  پیشبرد 
مالقات های مجازی خود با تیم آمریکایی 
و انگلیسی است. در کنار طرح های دیگر، 
برای  خارجی  بیشتر  حمایت  دنبال  به  او 
طرحی است که شرکت های بزرگ را برای 
محافظت از پارک های ملی تشویق می کند، 
کربنی  اعتبار  از  بیشتر  استفاده  دنبال  به 
به  اکوسیستمی  پرداخت خدمات  و  است 
کشاورزان به منظور نگهداری از جنگل ها و 
مسئله  اما  دارد.  نظر  در  را  درختان  کاشت 
اینجاست که ساِلس که در سال 2019 وزیر 
محیط زیست شد، نزد کسانی که از جنگل 
محافظت می کنند، اعتباری ندارد. او کسی 
منطقه کسب  این  از  است که تالش کرده 
درآمد کند و به استخراج از معادن و تجارت 
کشاورزی بپردازد؛ او کسی است که تحت 
آمازون  از جنگل  قانون حمایت  او،  نظارت 
که جنگل زدایی را تا 80 درصد کاهش داده 
بود، کنار گذاشته شد، آژانس های نظارتی از 
بین رفتند، 15 هزار کیلومتر مربع از جنگل ها 
صاف شد و برزیل از تعهد بین المللی خود 

رفت. عقب  کربن،  انتشار  برای کاهش 
بودجه  به  هم  حاضر  حال  در  ساِلس 
دارد.  دسترسی  توجهی  قابل  بین المللی 
حدود 3 میلیارد دالر از سوی نروژ و آلمان 
در صندوق آمازون، بالاستفاده افتاده است. 
این پول توسط وزیر محیط زیست برزیل 
مسدود شده، چون نمی تواند در جایی جز 
مقابله با جنگل زدایی خرج شود. چیزی که 
آن خوشش  از  خیلی  زیست  محیط  وزیر 
ایجاد  را  سواالتی  موضوع،  همین  نمی آید. 
کرده که آیا واقعا برزیل می خواهد با بودجه 
پول  این  و  دهد؟  انجام  جه کاری  جدید 
توسط چه کسی و در کجا قرار است هزینه 

شود؟
زیستی  محیط  فعاالن  و  دانشگاهیان 
پول  این  هزینه شدن  نتایج  که  می گویند 
آنکه  جای  به  پول  باشد،  مشخص  باید 
به  باید  برسد  مرکزی  دولت  دست  به 
به  فقط  بیفتد،  ایالتی  فرماندهان  دست 
قانون  از  شود که  داده  پاداش  کشاورزانی 
استخدام  قالب  در  باید  و  مرده اند  تبعیت 
محیط بانان متخصص باشد و نه استخدام 

بولسونارو. طرفدار  پلیس های 
این افراد همچنین می گویند که برزیل باید 
شود  جنگل زدایی  کامل  توقف  به  متعهد 
صرف  باید  ابتدا  پول ها  این  همچنین  و 
محافظت از جنگل های قدیمی موجود شود، 
نه درخت کاری های جدید توسط کشاورزان.

پیش  سختی  شرایط  بایدن  حال،  این  با 
دبیر  آسترینی،  مارسیو  دارد.  خود  روی 
اجرایی دیدبان آب وهوایی برزیل می گوید: 
»برزیل دو تکه شده است. یک سمت افراد 
بومی، دانشمندان، فعاالن محیط زیست و 
مقابله  جنگل زدایی  با  هستند که  مردمانی 
می کنند و طرف دیگر، دولت بولسونارو قرار 
آمازون  و  دموکراسی  بشر،  حقوق  دارد که 
را تهدید می کند. باید باید انتخاب کند که 

بایستد.« سمت  کدام 

آیا آمریکا برای همکاری آب وهوایی با برزیل به توافق می رسد؟

 مذاکره با دشمن محیط زیست
برای نجات آمازون 

کمالوندی:
علت قطعی برق در پی 
حادثه نطنز، در دست 

بررسی است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که در اثر 
حادثه روز یکشنبه در سایت غنی سازی نطنز 
برق این مجموعه قطع شده است. به گزارش 
ایسنا، بهروز کمالوندی با اشاره به حادثه بامداد 
روز یکشنبه در سایت غنی سازی نطنز اعالم کرد: 
حادثه ای داشتیم در بخشی از قسمت های برق 
سایت نطنز و در آنجا برق قطع شده است. او 
ادامه داد: هنوز علت این حادثه را نمی دانیم و باید 
بررسی کنیم. خوشبختانه هیچ تلفات و آلودگی 
هم نداشتیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی به 
خبرگزاری صدا و سیما گفت: علت این حادثه در 
 دست بررسی است که متعاقبا اعالم می کنیم.
کمالوندی در پاسخ به این که تجهیزات آسیب 
االن  گفت:  است؟  بوده  خرابکاری  یا  دیدن 
سازمان  سخنگوی  نداریم.  بیشتری  اطالعات 
انرژی اتمی صبح یکشنبه در گفت وگو با ایسنا 
نطنز  هسته ای  تاسیسات  در  حادثه ای  وقوع 
شریعتی،  مالک  دیگر،  سوی  از  تایید کرد.  را 
اشاره  مجلس،  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کرده که همزمانی این اتفاق با سالگرد روز ملی 
وادار  برای  تهران  تالش  و  هسته ای  فناوری 
کردن غربی ها به لغو تحریم در مذاکرات وین 
است. نفوذ«  و  »خرابکاری  به   بسیار مشکوک 
انرژی  رئیس سازمان  با سخنان  بعد  ساعاتی 
پای  که  شد  تبدیل  یقین  به  تردیدها  اتمی، 
اکبر  علی  است.  میان  در  خارجی  دشمن 
صالحی گفته اقدام علیه مرکز غنی سازی نطنز 
پیشرفت های  مخالفان  شکست  دهنده  نشان 
از  جلوگیری  برای  کشور  سیاسی  و  صنعتی 
ناکامی  و  هسته ای  صنعت  چشمگیر  توسعه 
مخالفان  مذاکرات ایران برای رفع تحریم های 
جمهوری  همچنین گفته که  او  است.  ظالمانه 
اسالمی ایران ضمن محکوم کردن این حرکت 
مذبوحانه بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با این تروریسم 
هسته ای تاکید می کند و حق خود را برای اقدام 
 علیه عامالن و آمران و مباشران محفوظ می داند.
دو روز پیش )شنبه( با حضور ویدیویی حسن 
سانتریفیوژ   164 ایران گازدهی کامل  روحانی، 

نسل ششم را آغاز کرد.

روحانی:

به پروژه های ناتمام که خود 
 میراث دار آن بودیم

پایان می دهیم
دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
گزارش  به  شد.  برگزار  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
دولت  التزام  و  عزم  به  اشاره  با  رئیس جمهور  ایسنا، 
به اتمام پروژه هایی که طبق برنامه ریزی می بایست تا 
پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه و بهره برداری برسد، 
گفت: از مهم ترین تصمیمات در دولت های یازدهم و 
دوازدهم اتمام پروژه ها در موعد مقرر بوده و بر این 
همواره  دولتی  نهادهای  و  دستگاه ها  تمام  اساس 
تالش کرده اند پروژه های کشور براساس زمان بندی ها 

و برنامه ریزی ها به نتیجه و اتمام برسد.
روحانی با اشاره به اثر منفی و سابقه طوالنی شدن دوره 
ساخت پروژه های ناتمام در روند توسعه کشور، گفت: 
پروژه های  پدیده  به  دارد  تالش  امید  و  تدبیر  دولت 
ناتمام که خود متاسفانه میراث دار آن بوده پایان دهد 
و دولت آینده را با مشکالت ناشی از آن مواجه نکند، از 
این منظر همان طور که بارها در جلسات گوناگون تأکید 
و تصریح شده همه دستگاه ها موظفند پروژه های در 

دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهره برداری کنند.
در  تولید  جهش  شعار  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد 
مقرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت، افزود: در 
چارچوب تاکید و توصیه های مقام معظم رهبری همه 
عمل  زمینه  این  در  خود  وظایف  به  باید  دستگاه ها 
کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت 
خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ 
دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه ها تعلل 
یا اهمال کند. در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی 
نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود شرایط 
این بازار مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور پس از 
ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت 
حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری 
نام گذاری  تولید  از  مانع زدایی  و  پشتیبانی  سال  که 
موانع رشد  تا  این است  بر  شده است، سعی دولت 
با  و تالش می کند همراه  مرتفع کند  را  بازار سرمایه 
آموزش ها و ایجاد تمهیدات الزم، مردم را برای ورود به 

بازار سرمایه تشویق کند.
سرمایه  بازار  از  حمایت  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 
به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه 

می کند.   عمل  خود  نظارت  و  ساختارسازی 

 نخست وزیر کره جنوبی
وارد تهران شد 

کیونگ،  سی  چون  از  استقبال  و  ورود  مراسم 
راه و شهرسازی  وزیر  حضور  با  کره جنوبی  نخست وزیر 
کره جنوبی  نخست وزیر  ایسنا،  گزارش  به  شد.  برگزار 
ایران دیدار  با مقامات جمهوری اسالمی  در این سفر 
و گفت وگو می کند. چون سی کیونگ نخست وزیر 69 
با  دیدارهای دوجانبه  انجام  به منظور  ساله کره جنوبی 
مقامات جمهوری اسالمی ایران عازم تهران شده است 
و سفر او سه روز به طول خواهد انجامید. انتظار می رود 
در جریان این سفر راه های بهبود روابط تهران -سئول 
و موضوعات دیگر مورد بحث و رایزنی قرار گیرد. این 
چنین  است که  سال گذشته   44 طول  در  بار  اولین 
سفری از سوی یک نخست وزیر کره جنوبی به تهران 
خطیب زاده،  سعید  اعالم  اساس  بر  می شود.  انجام 
ایران، چون سی کیونگ  سخنگوی وزارت امور خارجه 
در  سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسالمی 
از جمله موضوع  دوجانبه  ایران درخصوص موضوعات 
محدودیت های غیرقانونی ایجادشده برای دسترسی به 

این کشور گفت وگو می کند. در  مرکزی  بانک  منابع 

عراقچی:
بزرگترین مانع احیای 

برجام عدم تمایل آمریکا 
به توقف تحریم های 

ترامپ است
معاون وزیر خارجه گفت: ما در مسیر درستی 
حرکت می کنیم و فضای گفت وگوها سازنده و 
مثبت است. اما باید بدانیم که این کار آسان 
نخواهد بود ، بنابراین ما دوباره مذاکره می کنیم 
و مذاکرات را از سر خواهیم گرفت. به گزارش 
ایسنا، سید عباس در گفت وگو با شبکه ان.اچ .

کی ژاپن تصریح کرد: بزرگترین مانع احیای 
برجام  این است که ایاالت متحده تمایلی به 
اعمال شده توسط  متوقف کردن تحریم های 
است که  این  ما  موضع  ندارد.  ترامپ  دولت 
اگر ایاالت متحده بخواهد به توافق هسته ای 
برگردد، عالوه بر تحریم های مرتبط با برجام، 
باید کلیه تحریم های اعمال شده توسط دولت 

قبلی را لغو کند. 
به  مستقیمًا  گرفته ایم  تصمیم  ما  افزود:  او 
ایران  اقدامات متقابل  نهایی برویم.  وضعیت 
در پاسخ به نقض برجام، مانند تولید اورانیوم با 
غلظت 20 درصد و استفاده از سانتریفیوژهای 
با عملکرد باال، در این مراحل متوقف نمی شود 
و اگر ایاالت متحده همه تحریم ها را لغو کند، 
ما نیز به تعهدات خود عمل می کنیم. عراقچی 
یادآور شد: دولت ژاپن همیشه از مذاکرات در 

مورد توافق هسته ای حمایت کرده است.

سفر وزیر دفاع آمریکا به 
سرزمین های اشغالی هم زمان 

با مذاکرات در  وین
ایران  مذاکرات  اثنای  در  آمریکا  دفاع  وزیر 
و  برجام  به  آمریکا  بازگشت  درباره   ١+٤ و 
سرزمین های  به  ایران  تحریم های  رفع 
ایسنا،  به گزارش  است.  کرده  سفر  اشغالی 
دفاع  وزیر  آستین،  لوید  که  شرایطی  در 
بلندپایه  نماینده  اولین  عنوان  به  آمریکا 
کرده  سفر  اشغالی  اراضی  به  بایدن  دولت 
او  داده اند که  رسانه ها گزارش  برخی  است، 
ایران  درباره  است  قرار  این سفر  در جریان 
کند.  گفت وگو  صهیونیستی  مقامات  با  نیز 
دفاع  وزیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  بنابر 
آمریکا در حالی دیروز وارد اسرائیل شد که 
اتریش  پایتخت  وین،  در  برجام  طرف های 
در حال رایزنی در خصوص بازگشت آمریکا 
به این توافق و رفع تحریم های وضع شده 
علیه ایران در ازای توقف اقدامات هسته ای 

هستند.  تهران  اخیر 

توافق با دولت برزیل خطری 
برای بایدن است؛ کسی که در 
آستانه انجام دادن کاری است 
که ترامپ هرگز انجام نداد: 
دادن پول نقد به رئیس جمهور 
برزیل که آژانس های محافظت 
از جنگل ها را از بین برده، بحران 
کووید را به شکل مرگباری 
مدیریت کرده، و در حال تبدیل 
شدن به خطری، نه فقط برای 
برزیل که برای جهان است.

وزیر بهداشت: از  نیروهای 
مسلح، بخش خصوصی و همه 
دستگاه هایی که امکان کمک 
دارند تقاضا داریم که ما را تنها 
نگذارند و بتوانیم این مرحله را 
به خوبی سپری کنیم

آمریکا در حال مذاکره برای یک توافق چند میلیارد دالری آب وهوایی با برزیل است. ناظران نگرانند که این توافق باعث تقویت 
بولسونارو، رییس جمهوری برزیل و پیروزی مجدد او در انتخابات شود. پیروزی ای که می تواند زمینه ساز پاکسازی غیرقانونی 
جنگل های آمازون در برزیل شود. این نگرانی گروه های بومی، فعاالن محیط زیست و فعاالن جامعه مدنی است که می گویند 

آن ها دست کم از سال 1992 تاکنون از مهم ترین گفت وگوها در مورد آینده جنگل های بارانی کنار گذاشته شده اند.
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وزیر بهداشت:

هفته آینده نقشه کشور  به سمت سیاهی خواهد رفت
ضمن  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بیمار  21هزار  از  بیش  شناسایی  اعالم 
داد.  خبر  کشور  در  کووید 19  جدید 
اعالم کرد که  همچنین  سیماسادات الری، 
از 21 تا 22 فروردین، 258 نفر از بیماران 
و  داده اند  از دست  را  خود  جان  کرونایی 
 490 و  هزار   64 به  جان باختگان  مجموع 
سعید  همچنین  دیروز  است.  رسیده  نفر 
زبان ها  با  بهداشت گفت که  وزیر  نمکی، 
توجه  »اگر  بودیم که  اعالم کرده  مختلف 
نشود و دقت نکنیم فروردین و بهار بسیار 
به گزارش  داشتیم.«  خواهیم  را  سختی 
ایسنا، آقای نمکی افزود: »ما پیش بینی 
این ایام را می کردیم. برآوردمان این بود 
تشدید  طرح  اجرای  با  بتوانیم  اگر  که 
سلیمانی  شهید  طرح  قالب  در  بیماریابی 
عمل  فروردین   18 تا  ماه  اسفند   25 از 
مبتال  موارد  دنبال  خانه  به  خانه  و  کنیم 
خاموش  را  کوچک  شعله های  بگردیم، 
جلوگیری  هم  به  آن ها  پیوستن  از  کنیم، 
از  شدیدی  آتش  در  را  کشور  و  کنیم 
شویم  مطمئن  می توانیم  نبینیم،  بیماری 
که بهار آرام تری خواهیم داشت. در حالی 
که اگر این کار را نکنیم و جمعیت ساکن 
و  سیال  جمعیت  بلکه  باشیم،  نداشته 
دسترسی  قابل  که  داشته  شونده  جابجا 

نباشند و بتوانند بیماری را از نقاط گرفتار 
آن  گرفتار،  کمتر  یا  غیرگرفتار  نقاط  به 
ویروس  مانند  تاثیرگذاری  مولفه  با  هم 
بهاری  کنند،  منتقل  یافته  موتاسیون 
متعاقب  تابستانی  شاید  و  سخت  بسیار 
اما  نمکی  باشیم.«  داشته  را  آن سخت تر 
سخنانش  مختلف،  دالیل  به  بنا  که  گفته 
این  و کالبدشکافی  نگرفت  قرار  توجه  مورد 
بی توجهی، مشکلی را از کشور حل نمی کند. 
زمینه  در  امروز  آنچه  گفت،  بهداشت  وزیر 
بیماران بستری می بینیم ناشی از صف های 
طوالنی مردم برای خرید مرغ و... در شب 
عید است و بعد از آن دورهمی ها و شروع 
هفته  هنوز  و  است  جایجایی  و  آثار سفرها 
موارد  از  سنگین تر  خیز  یک  منتظر  آینده 
همچنین  او  هستیم.  کشور  در  بستری 
سخت تری  روزهای  که  کرده  پیش بینی 
ما  استان های  همه  تقریبا  است:  پیش  در 
متاسفانه در یک خیز شتابنده بی وقفه دارند 
جلو می روند و برای همکاران من که 14 ماه 
و خیزهای  است که شبانه روز تالش کردند 
مختلفی را مهار کرند، بسیار روزهای سختی 
آتی  هفته  است که  این  ما  برآورد  است... 
این نقشه قرمزتر شده و حتی به  و جاری 
به  اشاره  با  نمکی  می رود.  سیاهی  سمت 
گذشته  شبانه روزی  طی  مرگ   258 ثبت 

در کشور، گفت: متاسفانه رعایت پروتکل ها 
به 58 درصد رسیده که این موضوع ارتباط 
مستقیم با تعداد ابتال، بستری و مرگ و میر 
دارد. هرچقدر که اجرای پروتکل ها و اعمال 
و  بستری  ابتال،  میزان  آن ها کمتر می شود، 

می رود. باال  مرگ ومیر 
گرفتاری  دچار  امروز  کرد:  اظهار  نمکی 
جدیدی هستیم. وارد موج سهمگینی شدیم 
که به مراتب از موج های قبلی ما را گرفتارتر 
رویکرد  با  باید  دلیل  همین  به  و  می کند 
این  بر  ما  قرار  حل کنیم.  را  مسائل  جدید 
عده ای،  همراهی  عدم  دلیل  به  که  نیست 
مردم را در این شرایط سخت تنها بگذاریم. 
مشکالت  می دانم که  مکلف  را  خودم  بنده 
مردم عزیز را در این شرایط سخت حل کرده 
در  بدهم که  به هموطنانم  را  آرامش  این  و 
اوج گرفتاری ما و همکاران خسته و نفس 
و  قدرت  و  توان  تمام  با  هم  باز  بریده مان 

هستیم. شما  خدمت  در  موجود  امکانات 
دست اندرکار  از  همچنین  بهداشت  وزیر 
هر  با  خواست  پروتکل ها  اعمال  بر  نظارت 
نیز  مردم  از  او  مقابله کنند.  پروتکل شکنی 
به  و  رعایت کنند  را  پروتکل ها  تا  خواست 
عالئم بیماری، بی توجهی نکنند. نمکی گفت: 
را  ساعته   24 و  ساعته   16 سرپایی  مراکز 
مراکز  این  به  مردم  فعال کردیم.  کشور  در 

بی توجهی  دارند،  عالئمی  اگر  مراجعه کنند. 
هر عطسه  قبول کنیم که  باید  امروز  نکنند. 
و سرماخوردگی کروناست، مگر اینکه خالف 
این  به  داشتند  عالئم  اگر  شود.  ثابت  آن 

کنند. مراجعه  مراکز 
ابالغ  دانشگاه ها  در  همکارانم  به  او گفت: 
کردم که تخت های بیشتری را آماده کنند. 
مردم عزیز هم نگران نباشند، همانطور که 
پیک  ارتفاع  اینکه  با  قبلی  پیک  سه  در 
و میزان گرفتاری به مراتب کمتر بود، اما 
بازهم نخواهیم گذاشت که کسی در هیچ 
رها  تخت  بدون  مملکت  این  از  گوشه ای 

شود. خوشبختانه رئیس جمهور و سازمان 
به  پیگیر هستند که  و...  بودجه  و  برنامه 
آتی  روزهای  در  بتوانیم  تا  ما کمک کنند 
آماده کرده  تخت که  توجهی  قابل  تعداد 
بودیم و منتظر تزریق منابع بودیم، آماده 
جدیدمان  امکانات  این  از  مردم  تا  کنیم 

استفاده کنند. هم 
وزیر بهداشت در انتهای سخنانش گفت: از  
نیروهای مسلح، بخش خصوصی و همه 
دستگاه هایی که امکان کمک دارند تقاضا 
داریم که ما را تنها نگذارند و بتوانیم این 

مرحله را به خوبی سپری کنیم.
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ازای هر شب  به  تومان  میلیون  شبی سه 
است.  قاچاق چوب؛ عدد وسوسه کننده ای 
کهگیلویه و بویراحمد،  در  رایج  بیکاری  در 
کاذب  شغل  این  سمت  به  افراد  بعضی 
شب  نه  ساعت  از  کار  شده اند.  کشیده 
بعد،  ساعت  یک  می شود.  شروع  بعد  به 
اره برقی روشن  تاریکی عمق گرفت،  وقتی 
می شود تا سه صبح. در طول  شش ساعت 
و  می کنند  قطعه  قطعه  را  زنده  بلوط های 
200 لیتری می اندازند. تا 5  در بشکه های 
صبح دیگر کار تمام است و فقط می ماند 
تاراج رفته.  به  تاریکی  حمل ثروتی که در 
مقصد استان های همجوار است، از بوشهر 

بهبهان. تا  گرفته 
سبز  نهضت  مدیر عامل  سجادیان،  امید 
این  می گوید:»در  »پیام ما«  به  زاگرس 
نسبت کوره ها  استان ها حساسیت کمتری 
یافته  سازمان  کامال  تشکیالت  است« 
شوتی ها  به  شده  بریده  درختان  است. 
سریع ترین  در  تا  می شود  داده  تحویل 

شوند. سوختن  آماده  ممکن  زمان 
است.  دیگری  دنیای  اما  کوره ها  نزدیک 
شرح  اینگونه  را  تجربه اش  سجادیان 
به  این کوره ها  به  می دهد: »نزدیک شدن 
را  خودشان  قوانین  نیست،  راحتی  همین 
با غریبه ها  دارند و به شیوه خودشان هم 
برخورد می کنند. ممکن است زد و خوردی 
محیط  فعال  این  گفته  به  بگیرد.«  در 
مرسوم  قدری  به  کوره ها  در  کار  زیست 

شده که بدون هیچ ترسی حتی در حاشیه 
و  کرده اند  مستقر  را  کوره ها  نیز  شهرها 

می کنند. تجارت 
همه چیز در هم گره خورده است. افزایش 
تورم، بیکاری، افزایش قیمت زمین و نبود 
دست  کافی  نظارت  و  بازدارنده  قوانین 
زمین خواری  روند  و  داده  هم  دست  به 
است.  بخشیده  شدت  را  چوب  قاچاق  و 
از  شکل  این  عوامل  سجادیان  اعتقاد  به 
از  است که  سردرگمی  زمین خواری کالف 
به  او  می خورد.  گره  جایی  به  طرف  هر 
تجربه مشابه در شهر یاسوج اشاره می کند 
درخت   180 قبل  ماه  »چند  می گوید:  و 
قطع  قبرستان  یک  نزدیکی  در  را  بلوط 
کردند. پرونده تشکیل شد و فرد متخلف 
هفته  اما  شد  جریمه  پرداخت  به  محکوم 
پیدا  بعد همان درختانی که ریشه هایشان 
نگاه  از  شدند.«  تراشی  پاک  کل  به  بود 
اتفاق  این  سبب  زمین  قیمت  افزایش  او 
نزدیک  درخت  از  خالی  زمین های  و  شده 
به  تا چند وقت دیگر تبدیل  قبرستان هم 

می شود. زراعی  و  مسکونی  اراضی 

 دست اندازی به جنگل برای 
گذران زندگی

این سناریوی پرتکراری است که این روزها 
جای  در  زمین  قیمت  افزایش  واسطه  به 
می شود.  دیده  بویراحمد  و  یاسوج  جای 
این  در  زیست  محیط  فعال  فاطمی،  یاسر 

با توجه  به »پیام ما« می گوید: »مردم  باره 
به مشکالت معیشتی به قطع درختان روی 
آورده اند. هر کیسه زغال را تا 300 هزار تومان 
هم می خرند و سمند و پژو و ماشین های 
تا  می شود  پر  بلوط  چوب های  سواری  با 
به  زغال  به  آنها  تبدیل  و  سوزاندن  برای 

شوند.« فرستاده  همجوار  استان های 
بیشتر  زیست  محیط  فعال  این  گفته  به 
جنگل های  نزدیکی  در  زمین خورای ها  این 
روستای مختار و بویراحمد اتفاق می افتد. 
قطع  از  شده  پخش  ویدیوی  درباره  او 
شاخه های  جایگذاری  و  بلوط  درختان 
»مشخص  می گوید:  زمین  در  بی ریشه 
پیش  دقیق  برنامه ریزی  یک  با  است که 
رفته اند و حتی انشعاب آب هم برای این 
یعنی  آورده اند؛  درخت  از  خالی  زمین های 
تامین  زمین کشاورزی  برای  را  آب  ابتدا 
کرده اند و بعد با قطع درختان زمینه تغییر 
کاربری اراضی جنگلی را فراهم آورده اند.«

ابتدا  است:  شکل  این  به  آن ها  شیوه 
طبیعی  عرصه های  از  شده  خشک  زمین 
سازمان  به  هم  بعد  و  می خورد  خط 
واگذار  ارگان ها  سایر  یا  جهاد کشاورزی 
با  فاطمی  گفته  به  که  رویه ای  می شود. 
توجه مهاجرت پذیر بودن یاسوج و توسعه 
رفته  و  شده  مرسوم  شدت  به  شهر  افقی 
استان  این  جنگلی  عرصه های  از  رفته 

است. کاسته 

 سطح تاج پوشش 
به 30 درصد رسیده

زاگرس  از  زمین  هکتار  چند  که  این 
مشخص  شده  سرنوشت  این  دچار 
گذشته  ماه  جنگل ها  سازمان  نیست. 
 300 گذشته  سال   50 در  که  کرد  اعالم 
بین  از  زاگرس  جنگل های  از  هکتار  هزار 
دید  از  عدد  این  همه  این  با  است.  رفته 
خوش بینانه  بسیار  زیست  محیط  فعاالن 
اداره  رئیس  رحیمیان،  جواد  شده.  بیان 
منابع  اداره کل  جنگلکاری  و  جنگلداری 
کهگیلویه و بویراحمد  آبخیزداری  و  طبیعی 
از  که  »افرادی  می گوید:  »پیام ما«  به 
باشند  داشته  بازدید  زاگرس  جنگل های 
متوجه می شوند که سازمان یک صفر }از 
این 300 هزار هکتار{ را کم گذاشته است. 
کیفیت  مانده  که  هم  جنگلی  عالوه،  به 
به  پوشش  تاج  سطح  و  ندارد  چندانی 
با  است که  معتقد  او  رسیده.«  درصد   30
رویه پیش رو تا 20 سال دیگر چیزی از 

ماند. نخواهد  باقی  زاگرس 
یک  در  پیش  چندی  که  رحیمیان 
از  را  بینایی اش  از  درصد   20 عملیات 
دست داده، علت افزایش قاچاق سوخت 
قوانین  و  نیرو  نبود  را  زمین خواری  و 
برای  او  گفته  به  می داند.  بازدارنده 
260هزار هکتار از اراضی جنگلی بویراحمد 

او  دارد.  وجود  قرق بان  نیروی   15 فقط 
امکاناتی  تنها  »نه  می گوید:  باره  این  در 
به  هم  قرقبانی  نیروهای  بلکه  نداریم 
است  15سال  طوری که  به  شدت کم اند، 
که حتی یک قرق بان هم به این مجموعه 
اضافه نشده.« به گفته او این 15 نفر هم 
نیستند:  مشغول  قرق بانی  به کار  عمل  در 
»7 یا 8 نفر از این افراد نگهبان یا راننده 
هستند یا به کارهای دفتری مشغول اند.« 
را  اداره  این  که  نیست  نیرو  کمبود  فقط 
می گوید:  رحیمیان  کرده.  مشکل  دچار 
»واقعیت این است که بیشتر این نیروها 
است  دیپلم  حد  در  تحصیالتشان  هم 
درس  کشاورزی  رشته های  در  نهایتا  یا 
خوانده اند نه رشته تخصصی جنگلداری.«

 برای 15قرق بان فقط 
داریم موتوسیکلت  سه 

و  جنگلداری  اداره  رئیس  نگاه   از 
و  طبیعی  منابع  اداره کل  جنگلکاری 
مشکالت  کهگیلویه و بویراحمد  آبخیزداری 
از  حفاظت  قرق بانی،  نیروهای  مختلف 
ملی  ثروت  این  به  داشتن  عرق  و  جنگل 
عین  در  است.  داده  قرار  شعاع  تحت  را 
حال این اداره به شدت از کمبود امکانات 
فقط  بویراحمد  »شهرستان  می برد:  رنج 
موتوسیکلت   3 حدود  و  دارد  خودرو  یک 
بیشتر  و  شده  داده  قرق بانان  تحویل  که 
با  نظارت  برای  مجبورند  قرق بان ها 
خودروی شخصی به محل بروند.« از نگاه 
و  پایین  حقوق  کنار  در  مسائل  همین  او 
کرده  بی انگیزه  را  نیروها  مزایا  نداشتن 
است. از سوی دیگر این نیروها از امنیت 
همین  نیستند.  برخوردار  هم  چندانی 
دیروز خبر رسید که قاچاقچیان چوب یک 
جنگل بان را در استان چهارمحال وبختیاری 
با ماشین زیرگرفته اند و جنگل بان از ناحیه 
رحیمیان  است.  مصدوم شده  و  پا  دست 
نیروها  می آید که  پیش  »بارها  می گوید: 
کتک  افراد  از  خود  وظیفه  انجام  برای 
می خورند. حتی من هم پنج بار در انجام 
بار هم که  آخرین  ماموریت کتک خوردم. 
برای رفع تصرف 20 هکتار زمین رفته بودم 
گرفتم که  قرار  مورد ضرب و شتم  قدری  به 
دادم.« دست  از  را  بینایی ام  از  درصد   20
عین هللا گرجی پور، مدیر انجمن سبزپوشان 
قرمز  خطوط  که  است  معتقد  باوی  کوه 
به  او  است.  کمرنگ  قوانین  اجرای  در 
مسائلی که  از  »یکی  می گوید:  »پیام ما« 
می گرفت  را  جرم  وقوع  جلوی  گذشته  در 
غیربومی بودن نیروها بود. به عبارت دیگر 
و  عشیره  ای  خصلت های  منطقه ای که  در 
بومی  نیروها هم  اگر  دارد  طایفه ای وجود 
فراهم  نظارت  امکان  باشند  طایفه ای  و 
نیست و خود موجب وقوع جرم می شود.«
زیست  محیط  فعال  دیگر  نیکخواه،  آرش 
آن  مبنای  بر  که  می گوید  روابطی  از 
»دو  می بازد:  رنگ  تخلفات  با  مواجهه 
بیشتر  که  تخلفات  این  بروز  در  مسئله 
کرده اند  بروز  بویراحمد  و  دنا  در  هم 
زمین  قیمت  افزایش  یکی  داشته؛  تاثیر 
توضیح  او  محلی.«  تعارضات  دیگری  و 
مناطق  این  از  قسمت هایی  »در  می دهد: 
می کردند  زندگی  عشایری  و  مردم سنتی 
و به واسطه عبور از این محل ها احساس 
آن ها  به  متعلق  زمین ها  این  می کنند که 
این  روابط  کنار  در  موضوع  این  است. 
طبیعی  منابع  مسئوالن  بعضی  با  افراد 
چشم  پوشی  آن ها  تخلف  از  شده،  منجر 

شود.«

 تغییر کاربری اراضی جنگلی در کهگیلویه و بویراحمد شدت گرفته است

هر کیسه بلوط سوخته، ۳۰۰ هزار تومان
 رئیس اداره جنگلداری اداره منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد: حفاظت از 260 هزار هکتار اراضی جنگلی بویراحمد

به عهده 15 قرق بان است

نامه یکصد کارشناس محیط 
زیست به رئیس قوه قضائیه:

علیه عامالن شهادت 
محیط بانان رای قاطعانه 

صادر شود
محیط بانان،  از  نفر  یک صد  از  بیش 
در  کنشگران  و  زیست  محیط  کارشناسان 
خواستار  قضائیه،  قوه  رئیس  به  نامه ای 
برای  قاطعانه  رای  صدور  و  فوری  رسیدگی 
عامالن شهادت محیط بانان منطقه حفاظت 

شدند. زنجان  استان  فیله خاصه  شده 
در این نامه که به امضای بیش از یک صد 
سازمان  کارشناسان  محیط بانان،  از  نفر 
اعضای  اساتید،  زیست،  محیط  حفاظت 
زیست،  محیط  متخصصان  و  علمی  هیات 
حوزه  نهاد  مردم  سازمان های  و  کنشگران 
جامعه  اعضای  همچنین  و  زیست  محیط 
شکارچیان قانونمند، فعاالن حوزه قرق های 
اختصاصی و حفاظت گاه های مردمی رسیده، 
آمده است: »همانگونه که استحضار دارید در 
مورخ 17 فروردین ماه سال جاری دو تن از 
محیط بانان استان زنجان به نام های مهدی 
مجلل و میکائیل هاشمی در تعقیب و گریز 
با افراد شروری که برای کشتار حیات  وحش 
وارد منطقه حفاظت شده فیله  خاصه استان 
قرار  اصابت گلوله  مورد  بودند  شده  زنجان 
گرفته و با شلیک تیر خالص به درجه رفیع 

آمدند. نائل  شهادت 
این جنایت که با قساوتی هرچه تمام در حق 
سربازان خدوم محیط زیست صورت گرفته 
است قلب ملت شریف ایران و هر دوستدار 

طبیعتی را به درد آورده است.«
امضاکنندگان این نامه ضمن محکوم کردن 
دستگاه  محضر  »از  می افزایند:  واقعه  این 
قضا برای رسیدگی فوری به این جنایت و 
صدور رای قاطعانه برای عامالن به نحوی که 
موجب درس عبرتی برای سایر متجاوزان به 
جان محیط بانان و عرصه های طبیعت کشور 

شود خواستاریم.«

مدیرکل روابط عمومی 
سازمان محیط زیست 

منصوب شد
و  رئیس جمهور  معاون  سوی  از  حکمی  در 
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
جایگاه  در  حق پرست  اسماعیل  محمد 
مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان 

شد. منصوب  زیست  محیط  حفاظت 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
حکم  در  )پام(،  زیست  محیط  حفاظت 
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی 
اسماعیل  محمد  به  خطاب  زیست  محیط 
حق پرست آمده است: »به موجب این حکم 
روابط عمومی  مدیرکل  سمت  به  جنابعالی 
می شوید.  منصوب  سازمان  رسانه  امور  و 

باشید.« موید  و  موفق  امیدوارم 
حق پرست  اسماعیل  محمد  است،  گفتنی 
از  ارتباطات  علوم  دکتری  دانش آموخته 
او سابقه  روزنامه نگاران شناخته شده است. 
نو،  بشارت  سراسری  روزنامه  مدیرمسئولی 
حقوقی  معاونت  روابط  عمومی  سرپرستی 
رئیس جمهور، مشاور تبلیغات رئیس مرکز 
و  تهران  شهرداری  بین الملل  و   ارتباطات 
روابط عمومی  مرکز  رئیس  فرهنگی  مشاور 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی  سازمان 
دارد. خود  کارنامه کاری  در  را  گردشگری 

بر اساس این گزارش امیر عبدالرضا سپنجی، 
عنوان  به  روابط عمومی  پیشین  مدیرکل 
حفاظت  سازمان  رئیس  رسانه  امور  مشاور 

شد. منصوب  زیست  محیط 

مهار آتش سوزی 
گچساران 

شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
از مهار یک فقره آتش سوزی در  گچساران 
این شهرستان طی عصر  جنگل ها و مراتع 
دیروز خبر داد. مجید نظری به ایسنا گفت: 
»این آتش سوزی  در مراتع تپه های مشرف 
وقوع  به  دوگنبدان  شهر  کارکنان  کوی  بر 
آتش سوزی  اینکه  بیان  با  او  پیوست.« 
شروع  ماه  فروردین   21 شنبه  دیروز  عصر 
شد، عنوان کرد: »این آتش سوزی به علت 
آتش زدن علف های اطراف منازل مسکونی 
گسترش  متاسفانه  اهالی  برخی  سوی  از 
یافت.« رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
گچساران در خصوص میزان خسارات وارده 
این آتش سوزی ها اضافه کرد: »در پی این 
مرتع که  و  جنگل  هکتار   2.5 آتش سوزی 

شد.« خسارت  دچار  بود  مرتع  بیشتر 
نظری با اشاره به اینکه این اولین مورد آتش 
طی  شهرستان گچساران  سطح  در  سوزی 
»آتش سوزی  بیان کرد:  است،   1400 سال 
نیروهای آتش نشانی،  با تالش و همکاری 
نیروهای مردمی و منابع طبیعی شهرستان 

مهار و خاموش شد.«

10 شب اره برقی روشن می شود 
تا سه صبح. در طول  شش 

ساعت بلوط های زنده را قطعه 
قطعه می کنند و در بشکه های 

200 لیتری می اندازند. تا 5 
صبح کار تمام است و می ماند 
حمل ثروتی که در تاریکی به 

تاراج رفته

بلوط های روستای مختار را قطع کردند، بدون آن که کسی متوجه شود. صحنه جرم به نحوی بازسازی شده بود که اگر کسی به درختان 
دست نزند، اصال متوجه بی ریشه بودن آن ها نمی شود. این شاید رندانه ترین شیوه زمین خواری است. هنوز معلوم نیست چند درخت 
بلوط 600 ساله یاسوج به این روش قربانی زمین خواری و قاچاق چوب شده اند. بهمن ماه بلوط های منطقه »سروک« را تیغ زدند و یک 
ماه قبل تر بلوط های »لوداب« را. فعاالن محیط زیست می گویند عالوه بر این روش، خیلی از آتش سوزی ها هم به طمع زمین خواری 

اتفاق می افتد.

شیوه آن ها به این شکل است: 
زمین خشک شده از عرصه های 
طبیعی خط می خورد و بعد به 

جهاد کشاورزی یا سایر ارگان ها 
واگذار می شود. این رویه  در 

یاسوج به شدت مرسوم شده و 
رفته رفته از عرصه های جنگلی 

این استان کاسته است
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برای  الزم  شرط  آن که  اعالم  با  قم  استاندار 
و  صنعتی  از  اعم  اقتصادی  فعالیت های 
گردشگری در دریاچه نمک قم، رعایت مسائل 
زیست محیطی و حفاظت از زیست بوم منطقه 
گفت: »نگاه ما به این تاالب ارزشمند مبتنی بر 
فرصت ها و تهدیدات است و هم باید نسبت به 
حفظ و حراست از دریاچه نمک توجه و دقت 
داشته و هم باید بهره مندی معقول و منطقی از 

این موهبت طبیعی داشته باشیم.«
بهرام سرمست با بیان اینکه در صورت خشکسالی 
و آسیب های جدی زیست محیطی به دریاچه 
نمک، استان قم بیشترین تاثیرپذیری را دارد، 
عنوان کرد: »باید همه تدابیر الزم برای حفاظت از 
زیست بوم این تاالب اندیشیده شده و هر کدام 
از دستگاه های اجرایی در این راستا برنامه ریزی 
کنند.« استاندار قم تأمین حق آبه های زیست 
محیطی تاالب ها و رودخانه های استان را بسیار 
ایجاد  و  »خشکسالی  و گفت:  دانست  جدی 
آبریز  حوضه  در  آب بندهای گسترده  و  سدها 
و  محیطی  زیست  حق آبه های  نمک،  دریاچه 

کشاورزی قم را از میان برده است.«
و  آسیب ها  باید  اینکه  بیان  با  سرمست 
احصا  نمک  دریاچه  زیست محیطی  تهدیدات 
شود، تصریح کرد: »باید برای احیا و حفاظت 
محوریت  با  ملی  کارگروه  نمک  دریاچه  از 

و  سازمان ها  و  شده  تشکیل  قم  استان 
وزارتخانه ها همکاری و مشارکت داشته باشند. 
او در بخش دیگری از سخنان خود خواستار 
برنامه ریزی جدی دستگاه های اجرایی به ویژه 
و گردشگری  فرهنگی  میراث  جهاد کشاورزی، 
و صنعت و معدن برای بهره برداری از ظرفیت 
و  تهیه  بر  و  نمک شد  دریاچه  های گسترده 
تاالب  این  در  اقتصادی  اولویت های  تدوین 
ارائه طرح مطالعاتی  بر ضرورت  و  تاکید کرد 
تا پایان خردادماه تاکید  جامع دریاچه نمک 
تمامی  باید  این طرح جامع  در  و گفت:  کرد 
ارزشمند  تاالب  این  با  مرتبط  زوایای  و  ابعاد 

توجه  مورد  بهره برداری  و  حفاظت  فاز  دو  در 
قرار بگیرد.« موقعیت جغرافیایی این دریاچه 
مابین سه استان اصفهان، قم و سمنان واقع 
است و در فاصله 35 کیلومتری شمال شرقی 
شهرستان آران و بیدگل واقع است. این دریاچه 
و  سیاه کوه  و  سفیدآب  به کوه های  غرب  از 
منطقه پارک ملی کویر، از شمال و غرب به کویر 
مسیله و از جنوب به کویر مرنجاب و بند ریگ 
محدود است. این دریاچه، با طول 80 و پهنای 
زمین ساختی  فرونشست  یک  کیلومتر،   30
از سطح  متر  ارتفاع حدود 795  در  است که 

است. شده  تشکیل  آزاد  دریای 

بهره برداری از دریاچه نمک قم 
مشروط به رعایت مسائل محیط زیستی

محوطه

اگر باغ وحشی بخواهد به 
طور کامل تعطیل شود، الزمه 
آن یک برنامه ریزی درست و 
جدی است، به طور مثال اگر 
باغ وحش پارک ارم تعطیل 

شود، حیوانات و گونه های آن 
به کجا بروند و کجا نگهداری 

شوند؟ البته ما کارگروهی 
برای بررسی باغ وحش ها 
داریم ولی بحث این است 

که اگر قرار باشد همین االن 
باغ وحش ها تعطیل شوند، 

بر فرض 300 گونه ی حیوانی 
که دارند باید به کجا بروند؟

اعالم آمادگی برای خروج گونه های غیربومی 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
باغ  اغلب  نامناسب  شرایط  به  اشاره  با 
وحش های کشور و نبود مراقبت کافی از 
آنها،  تعطیلی کامل  پیشنهاد  و  حیوانات 
بیان کرد: »در صورت تعطیلی مراکز، برای 
فرستادن گونه های بومی به مراکز معتبر 

داریم.« آمادگی  از کشور  خارج 
شهاب الدین منتظمی به ایلنا توضیح داد: 
کامل  طور  به  بخواهد  باغ وحشی  »اگر 
برنامه ریزی  یک  آن  الزمه  شود،  تعطیل 
درست و جدی است، به طور مثال اگر باغ 
وحش پارک ارم تعطیل شود، حیوانات و 
گونه های آن به کجا بروند و کجا نگهداری 
شوند؟ البته ما کارگروهی برای بررسی باغ 
وحش ها داریم ولی بحث این است که 
وحش ها  باغ  االن  همین  باشد  قرار  اگر 
گونه ی   300 فرض  بر  شوند،  تعطیل 

حیوانی که دارند باید به کجا بروند؟«
بسیار  موضوع  »این  افزود:  منتظمی 
مهمی است، چون نباید گونه ها را جایی 
قبل  جای  از  بدتر  شرایط شان  ببریم که 
باعث  مشکالت که  از  یکی  دقیقا  باشد، 
تعطیل  وحش ها  باغ  بعضی  تا  می شود 

است.« مسئله  همین  نشود 
مدیر کل دفتر حیات وحش محیط زیست 
در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد، 

حیوانات را حتی به صورت موقت از کشور 
خارج کنیم و بعد با ایجاد شرایط مناسب، 
چرا  »اصال  بیان کرد:  برگردند؟  ایران  به 
خارج  کشور  از  را  آنها  موقت  صورت  به 
گونه های  تا  داریم  آمادگی  ما  کنیم؟ 
می شوند  تعطیل  که  مراکزی  غیربومی 
را از کشور خارج کنیم و به مراکز معتبر 
کشورهای دیگر صادر کنیم که همه اینها 
به رایزنی نیاز دارد، باید یک باغ وحش 
را  این کار  ما  تا  بخواهد  مرکز  یک  یا  و 
شرایط  »ما  داد:  ادامه  دهیم.«او  انجام 
وحش های کشور  باغ  برای  را  استاندارد 
ابالغ کردیم و همه باغ وحش ها باید به 
نباید  طور  این  و  حرکت کنند  آن سمت 
باشد که در عرض سه ماه که دیدیم باغ 
وحشی به آن سمت حرکت نکرد آن مرکز 
را تعطیل کنیم، چون قطعا زمان می برد 
باغ  که  شود  شکلی  به  مدیریت ها  تا 
وحش ها به سمت ابالغیه های صادر شده 
حرکت کنند و از طرف اداره کل بر عملکرد 
باغ وحش ها نظارت می شود و هر تخلفی 
خواهد  برخورد  آن  با  بگیرد  صورت  هم 
شد و اصال مساله این نیست که اگر باغ 
وحشی بسته شود منجر به خسارت مالی 
می شود و برای همین از بسته شدن آن 
جلوگیری شود، بلکه باید با هر تخلفی در 

برخورد شود.« این حوزه 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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برای  که  شدند  ایجاد  زمانی  از  گودال ها 
کوه های  در  سیمان  معدن  از  برداشت 
ایجاد  مختلف  انفجارهای  بی بی شهربانو 
شکل  نهایت  در  انفجارها  همین  و  کردند 
کرد.  عوض  را  پایین دست  و  کوه  فرم  و 
چاله های عمیق ایجاد شد و آب باران که تا 
پیش از این و در حالت طبیعی خود راهش 
زمین های کشاورزی  به  باالدست کوه  از  را 
شد. محصور  گودال ها  در  می گرفت،  پیش 

از  بعد  که  ری شناس  ابوحمزه،  احمد 
سر  منطقه  به  گذشته  روز  چند  بارش های 
زده به »پیام ما« می گوید وضعیت استودان 
این  فاصله  و  نیست  خوب  اصال  گبرها 
گودال ها تا برج کمتر از 500 متر است. »در 
داده  معدن  مجوز  نباید  اصال  منطقه  این 

. می شد
 اما کوه های جنوبی تهران بی دفاع هستند و 
به راحتی مجوز معدن کاری و کوه خواری در 
آن ها صادر شد. اگر به عکس های سال های 
گذشته کوه بی بی شهربانو نگاه کنیم متوجه 
منطقه  این  در  کوه خواری  و  تغییرات 
از  او کوه بی بی شهربانو  می شوید.« به گفته 
جمله کوه های مهم و تاریخی جنوب تهران 
است و از اسناد و عکس های به جا مانده از 
تربیت معلم در سال های 1313 این نکته را 
می توان دید که بازدیدهای علمی و تاریخی 

و  ایرانیان  توسط  زیادی  زمین شناسی  و 
خارجی ها از این منطقه صورت گرفته و این 
منطقه همواره شاهد حضور حیوانات مختلف 
آثار  و  بوده   .... و  قرقی  و  عقاب  جمله  از 

دارد.  فراوانی  قدمت  هم  تاریخی اش 
و  نقاره خانه  برج  خاموشان،  برج  بر  »عالوه 
چندین قلعه دیگر هم تحت تاثیر وضعیت 
فعلی قرار دارند. قدمت این آثار بسیار زیاد 
نیازمند  است که  دلیلی  و همین هم  است 
توجه باشد اما نه تنها توجهی به این منطقه 
نشده بلکه تخریب گسترده هم ممکن است 

رخ دهد.« 
ابوحمزه می گوید سال ها پیش در این منطقه 
کارخانه سیمان ری وجود داشت که به دلیل 
که  مختلفی  مشکالت  و  تخریب ها  همین 
تعطیل   1360 سال  در  داشت  منطقه  برای 
مواد  حاال  نکرد.  فرقی  منطقه  حال  اما  شد 
این معادن به کارخانه سیمان تهران منتقل 
می شوند و کوه خواری آن قدر گسترده است 
که مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که 

کوه بی بی شهربانو تمام شود.
 این در حالی است که وضعیت فعلی پیش 
آمده نه تنها کوه های منطقه را از بین خواهد 
برد، آثار باستانی را با نابودی مواجه می کند 
و از سوی پایان کشاورزی را در این منطقه 

رقم می زند.

درباره برج خاموشان 
و فراموشی تاریخ ری

یا  گبرها  استودان  خاموشان،  برج 
شمالی  دامنه  در  گبرها،  استخوان دان 
کوه های شهر ری واقع شده است. استودان 
گبرها مکانی برای قرار دادن اجساد مردگان 

اعتقاد  آنها  بوده.  زرتشتیان  دین  پیروان 
آلوده  و  ناپاک  مردگان  اجساد  داشتند که 
است، بنابراین نباید در خاک یا آب قرار داده 
شود. همچنین سوزاندن اجساد مردگان در 
آتش نیز حرام است. زرتشتیان اعتقاد دارند 
که عناصر چهارگانه )آب، باد، آتش و خاک( 
مقدس است و آلوده کردن آن ها روا نیست. 
می آوردند  کوه  پای  تا  را  خود  اجساد  آنها 
نزدیکی  در  یا  شهر  در  را  خود  مراسم  و 
را  می کردند. سپس جسد  اجرا  استودان ها 
به موبدی که در کنار استودان ها قرار داشت، 
تحویل می دادند. موبد جسد را به باالی کوه 
انتقال می داد و داخل استودان قرار می داد 
توسط  از چند ساعت  بعد  مردگان  و جسد 
پرندگان و حیوانات وحشی خورده می شد. 
موبد  توسط  استخوان ها  روز  چند  از  بعد 
جمع آوری و به بخش مربوط منتقل می شد. 
استوانه ای  حفره های  استودان ها،  میانه  در 
اجساد  استخوان های  داشته که  قرار  شکل 
بعد از جدا شدن گوشت و خشکیدن، به این 
قسمت منتقل می شد. واژه استودان دقیقا 
واقع  در  می شد که  استوانه ها گفته  این  به 

بوده اند. استخوان دان 
ارتفاعی  در  در شهر ری هم  استودان گبرها 
استوانه های  به صورت  و  متر  حدودا شش 
بنا  این  مصالح  است.  شده  ساخته  مدور 
لحاظ  به  و  است  و ساروج  از الشه سنگ 
)دوران  میالد  از  قبل  اول  هزاره  به  قدمت 
دفن  روش  این  برمی گردد.  ساسانیان( 
پهلوی  دوران  تا  زرتشتیان  توسط  مردگان 
شد.  شمرده  مردود  بعدها  و  داشت  ادامه 
دارد،  ساله   1700 قدمتی  بازمانده که  برج 
در سال 1387 مرمت شد و سال گذشته 
هم به ثبت ملی رسید اما با وجود اتفاقات 
قرار  تخریب  و  آسیب  معرض  در  فعلی 

است. گرفته 
ری  باستانی  آثار  هم  این  از  پیش 
نداشتند.  مناسبی  چندان  وضعیت 
امیر مصیب رحیم زاده، رئیس پیشین اداره 
و گردشگری  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
ری مهر 98 از در معرض خطر بودن 40 اثر 
ایرنا گفته  به  و  داده  خبر  منطقه  تاریخی 
ثبت  ملی  اثر   198 شهرستان  »این  بود: 
شده دارد که استحکام 40 اثر در خطر است 
ریال  به 30 میلیارد  نیاز  آثار  این  و مرمت 
اعتبار دارد.  کاروانسرای دوقلو، خانه اربابی، 
نقاره خانه،  برج  سلجوقی،  ارگ  رشکان،  دژ 
برجسته  نقش  و  قصاب  جوانمرد  بقعه 
مرمت  برای  اولویت دار  آثار  از  علی  چشمه 

» . هستند
احمد مسجدجامعی، عضو  زمان هم  همان 

از  بسیاری  تخریب  از  تهران  شهر  شورای 
خانه های تاریخی با قدمت باالی 400 سال 
در محله نفرآباد همجوار با حرم عبدالعظیم 
خبر  مسئوالن  بی اطالعی  نتیجه  در  )ع( 
»توسعه خط 6  بود:  ایسنا گفته  به  و  داده 
و  مسئوالن  بی توجهی  اثر  در  تهران  مترو 
شدن  خشك  موجب  عمرانی  شركت های 
شده  ری  شناسنامه  و  نماد  علی،  چشمه 

است.«

میراث فرهنگی: گودال ها 
باید پر شود

اداره  جدید  رئیس  تقی پور،  نوروز  حاال 
میراث فرهنگی و گردشگری شهرری می گوید 
داده  تخصیص  خوبی  مادی  منابع  چنانچه 
شود می توانند کارهایی برای این آثار انجام 

دهند.
درباره  موجود  نقدهای  به  همچنین  او 
فعالیت های  با  مواجهه  در  میراث  بی عملی 
به  ری  باستانی  آثار  اطراف  در  معدنی 
»پیام ما« می گوید: »در این سال ها فعالیت 
و  بوده  ضابطه  بدون  ری  منطقه  در  معدن 
فعالیت های  برای  تکلیفی  و  تعیین  هیچ 
بار  است. چندین  نگرفته  انجام  این معدن 
معدن  این  عملکرد  بودن  بی ضابطه  درباره 
جلسه گذاشته شده و سازمان های مختلف 
این  موافق  هم  هستند  امر  این  متولی  که 
به عمل رسیده  اما وقتی کار  بودند  موضوع 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. اتفاقی که برای 
برج خاموشان و سایر آثار تاریخی نزدیک به 
معدن رخ داده جدید نیست و با وجود آنکه 
بناها سرکشی  این  به  به صورت مستمر  ما 
دارد  حضور  هم  حفاظت  یگان  و  می کنیم 
این  در  تخلف های گسترده ای  همچنان  اما 

می دهد.« رخ  منطقه 
اصلی  مشکالت  از  یکی  می گوید  تقی پور 
تاریخی  آثار  حریم  که  است  این  منطقه 
مشخص نشده و همین دلیلی است که در 
حریم منطقه باستانی به راحتی فعالیت های 
آثار  برای  حریم  تعیین  و  دهد  رخ  معدنی 
تاریخی از جمله مواردی است که در دستور 
پاسخ  در  او  است.  ری  میراث فرهنگی  کار 
ایجاد شده در  به پرسشی درباره چاله های 
اثرات مخربی که  و  برج خاموشان  نزدیکی 
ایجاد کند هم می گوید:  برای برج  می تواند 
»باید در جلساتی با سازمان محیط  زیست 
چاله ها  این  کردن  پر  برای  طبیعی  منابع  و 
انجام  با  مشکل  این  اما  انجامید  تدبیری 
برای  باید  نمی شود.  حل  موقتی  کارهای 
شود  تکلیف  تعیین  آثار  این  حریم  تعیین 
و  با کارهای لحظه ای  این صورت  در غیر  و 
موقتی نمی توان به نتیجه ای مطلوب رسید.«

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
در  اثر   13 ملی  ثبت  مراتب  صنایع دستی 
فهرست میراث طبیعی  را به استاندار فارس و 
ثبت 6 اثر در فهرست میراث طبیعی  ملی را به 

کرد. ابالغ  کرمان  استاندار 
در  آمده که  استانداران  این  به  وزیر  نامه  در 
اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان 
ماه 1382  میراث فرهنگی کشور مصوب دی 
و آیین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد 
1384 به شماره 26975/ت 32915ه، هیئت 
محترم وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی 
طبیعی  میراث  فهرست  در  کشور  ارزشمند 
قرار بگیرند. بر این اساس آثاری که باید در 
برسند شامل  درخت  به ثبت  استان فارس 
شهرستان  در  واقع  سیمکان  کهنسال  چنار 
بوانات، بخش مرکزی، درختان کهنسال نارون 
)یوز( پیرکدویه؛ درختان چنار کهنسال قدمگاه 
محمد حنیفه؛ درخت چنار کهنسال امام زاده 
بی بی خاتون؛ توتستان کهنسال امام زاده بزم؛ 
درخت زبان گنجشک پیر کدویه؛ درخت چنار 
کهنسال حسین کویتی ؛ درخت توت کهنسال 
امامزاده بی بی خاتون ؛ درخت چنار کهنسال 
مسجد  کهنسال  چنار  درخت  مهدی آباد؛ 
ابوالفضل بادبر؛ درختان چنار کهنسال چشمه 
نارون)بوز(  کهنسال  درختان  و  پیرکدویه 
در  همگی  که  واقع  حنیفه  محمد  قدمگاه 

آمده. دارند  قرار  بوانات  شهرستان 
درخت  چون  آثاری  هم  کرمان  استان  در   

در  واقع  گینکان  روستای  پاچنار  کهنسال 
اودرج  بنه کهنسال  شهرستان کرمان، درخت 
واقع در شهرستان رفسنجان، دهانه آتشفشانی 
راین،  شهر  شهرستان کرمان،  در  واقع  راین 
آبشار راین واقع در شهرستان کرمان و درخت 
در  واقع  معزآباد  تکیه کهنوج  کهنسال  چنار 
هستند که  آثاری  جمله  از  شهرستان کرمان 
باید مراتب ثبت آنها با جدیت پیگیری شود.

و  آیین نامه  طبق  که  است  حالی  در  این 
ثبت  ملی  شورای  مصوب،  دستورالعمل های 
آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت 
)اماکن  غیرمنقول  آثار  حوزه  چهار  در  آثار 

تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال فرهنگی 
بدیع  )مناظر  طبیعی  آثار  تاریخی(،  اشیا  و 
تاریخی،   – طبیعی  محوطه های  جغرافیایی، 
پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری 
)رویدادها،  ناملموس  آثار  و  زیستگاه ها(  و 
مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها 
و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی 

بر می گیرد. را در  و...( در فهرست ملی 
مراتب  هم  گذشته  روزهای  در  همچنین 
استاندار  به  ناملموس  میراث   8 ملی  ثبت 
میراث فرهنگی   12 و  سیستان و بلوچستان 

شد.  ابالغ  زنجان  ناملموس 

فعالیت های معدنی در کوه بی بی شهربانو استودان گبرهای ری را تهدید می کند

برج خاموشان در محاصره گودال های آب
 رئیس اداره میراث فرهنگی شهر ری: باید در جلساتی با سازمان حفاظت محیط  زیست

و منابع طبیعی برای پر کردن این چاله ها تدبیری اندیشید

 19 اثر طبیعی فارس و کرمان ملی شدند

تمبر یادبود کلیسای 
تادئوس مقدس 

رونمایی شد
در  مقدس  تادئوس  کلیسای  یادبود  تمبر 
و  ایران  تمبر  مجازی  نمایشگاه  حاشیه 
ملی  مدیرعامل شرکت  با حضور  ارمنستان 
نمایشگاه که  این  در  شد.  رونمایی  پست 
تمبرهای  شد،  برگزار  مجازی  صورت  به 
تمبرهای  از  گزیده ای  و  ایران  نوروزی 
است.  شده  نمایش گذاشته  به  ارمنستان 
)قره کلیسا( که  تادئوس مقدس  کلیسای 
در تاریخ 7 ژوئیه 2008، در فهرست میراث 
جهانی یونسکو به ثبت رسید، نام کلیسایی 
تاریخی در استان آذربایجان غربی ایران و 
شهرستان  شرقی  شمال  کیلومتری   20 در 
چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع 
شده است و تمبر مشترک جمهوری اسالمی 
ایران و ارمنستان در سال 1396 با نمایی از 
مسجد کبود ایروان و کلیسای ناجی مقدس 

است. شده  منتشر  و  رونمایی  اصفهان 

شعارنویسی روی 
دیوار مسجد و مدرسه 

معیرالممالک
در  معیرالممالک  مدرسه  و  مسجد  دیوار 
محله سنگلج تهران را با روشن کردن آتش 
مواد مخدر و شعارنویسی سیاه شده است. 
آن طور که مهر می نویسد مسجد، مدرسه و 
آب انبار معیرالممالک مربوط به دوره قاجار 
 1379 سال  در   2687 شماره  با  که  بوده 
به ثبت ملی رسید بنایی که 6 سال پیش 
نگرانی  موجب  آن  در  گسترده  تغییرات 
این  بود.  شده  میراث فرهنگی  کارشناسان 
مسجد یک طاق ورودی داشت که متعلق 
به دوره قاجار بود. متولیان مسجد، آن را در 
اعالم  دوباره ساختند چون  و  تخریب کرده 
از جرزهای آن حرمت  بودند که یکی  کرده 
اما  بودند.  داده  تخریب  احتمال  و  کرده 
دیوارهای  روی  اکنون مشاهده می شود که 
بیرونی این بنا دیوار نویسی و شعار نویسی 
در  آجرها  شدن  سیاهی  آثار  است.  شده 
و  است  دیدن  قابل  مخدر،  مواد  آتش  اثر 
کوچه های اطرافش محلی برای تجمع زباله 

است. شده  محل  معتادان  و 

فصل نهایی کاوش معبد 
»الئودیسه« آغاز می شود

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
صنایع دستی شهرستان نهاوند از آغاز فصل 
نهایی کاوش معبد الئودیسه طی چند روز 
آینده خبر داد. محسن جانجان در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: »کاوش معبد الئودیسه 
حسینیه  در  است  قرار  و  دارد  بخش  دو 
دوخواهران فعالیت کنیم و با توجه به اینکه 
دیوار  برداشته،  ترک  آن  دیوار  ضلع  یک 
باید تخریب، مقاوم سازی و رفع خطر شده 

آغاز شود.« کاوش  سپس کار 
ضروری  اقدامات  »پیمانکار  اضافه کرد:  او 
دیوار مشخص شده و در حال عقد قرارداد 
کاوش،  مجوز  دریافت  محض  به  و  است 
به  آغاز می شود،  عملیات  آینده  روزهای  در 
الئودیسه  فرآیند کاوش  عماًل  دیگر  عبارت 

آغاز می شود.« دیگر  روز  یا سه  دو  طی 
جانجان با اشاره به اینکه مانند فصل گذشته 
عهده  بر  را  کاوش  تیم  سرپرستی  خود 
فصل  »اعتبار  کرد:  عنوان  داشت،  خواهم 
میلیون   300 الئودیسه  معبد  نهایی کاوش 
نهاوند  شهرستان  او  به گفته  است.  تومان 
264 اثر تاریخی دارد که طی دو سه سال 
اخیر یک یا دو بار مرمت، استحکام بخشی 
و مقاوم سازی شده اند و خوشبختانه در حال 
هستند.« برخوردار  خوبی  وضعیت  از  حاضر 

کشف و ضبط 80 قلم شی 
تاریخی در شهرستان سلسله

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی لرستان از توقیف یک  دستگاه 
خودروی سواری پراید حامل اشیا تاریخی در 
حومه منطقه هنام از توابع شهرستان سلسله 
خبر داد. محمدرضا مرادیان اظهار کرد: »در پی 
ایست و بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری 
پراید توسط پاسگاه انتظامی هنام، تعدادی اشیا 
تاریخی کشف و ضبط شد. این اقالم حدود 80 
قلم شی تاریخی از جمله سرتبر، مهره، حلقه 
فلزی، انگشتر، پالک و ... بودند که با همکاری 
و ورود به موقع نیرو انتظامی شهرستان سلسله 
کشف و ضبط شدند و بالفاصله سرنشین خودرو 
دستگیر شد و پرونده خاطی جهت سیر مراحل 
قانونی به مراجع ذی صالح قضایی تحویل داده 
بدانند،  اضافه کرد: »متخلفین  مرادیان  شد.« 
گشت زنی پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی 
و نیروی انتظامی پیوسته در همه جای استان 
میراث  داد  نخواهیم  اجازه  هرگز  و  دارد  ادامه 

لرستان را به تاراج ببرند.«

رئیس اداره میراث فرهنگی 
شهر ری: باید در جلساتی با 
سازمان محیط زیست و منابع 
طبیعی برای پر کردن این 
چاله ها تدبیری انجامید اما 
این مشکل با انجام کارهای 
موقتی حل نمی شود. باید برای 
تعیین حریم این آثار تعیین 
تکلیف شود، در غیر این صورت 
با کارهای لحظه ای و موقتی 
نمی توان به نتیجه ای مطلوب 
رسید

پشت »استودان« ری، گودالی بزرگ درست شده است. این گودال که حاال مامن آب باران شده، به برج بی دفاع »خاموشان« نزدیک 
است، آن قدر نزدیک که نگرانی برای نم برداشتن پایه های برج هزار و هفتصد ساله، بیراه نیست. آب باران باقی مانده در گودال که پیش از 
این برای آبیاری زمین های کشاورزی ری و ورامین استفاده می شد، بی استفاده مانده و گودال عمق گرفته است. حاال چاله بزرگ آب به 

انفجارهای گاه  و بی گاه در کوه بی بی شهربانو اضافه شده و تهدید تاریخ پیش از اسالم ری را   شدت بخشیده است.

آثار  طبیعی

هجدهم فروردین ، سرانجام 
از اداره کل میراث فرهنگی 
استان تهران بخشنامه ای به 
صورت مکتوب بیرون آمد 
که با توجه به مصوبه قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی کرونا 
هرگونه تبلیغ و برگزاری 
تور )گشت( مسافرتی 
و گردشگری به مقصد 
ترکیه تا اطالع ثانوی را به 
تمام تشکل های مرتبط با 
دفاتر خدمات مسافرتی و 
آژانس های گردشگری ابالغ 
کرده بود

مصوبه  ابالغ  از  روز  چهار  گذشت  از  پس 
ممنوعیت تور ترکیه، آژانس های مسافرتی از 
تبلیغ تور و فروش گشت ترکیه رسما منع 
شدند، اما فروش بلیت پرواز و سایر خدمات 

مسافرتی ترکیه متوقف نشده است.
تصمیم کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت کرونا برای لغو تورهای 
ترکیه به دنبال درخواست وزیر بهداشت نیز 
این  پروازهای  صورت گرفت که  حالی  در 
مسیر بدون محدودیت برقرار ماند، هرچند 
در  شدیدتری  کنترل  هالل احمر  شد  قرار 
مرزهای مشترک ایران و ترکیه داشته باشد. 
هفدهم  روز  دستور  این  ایسنا  به گزارش 
فروردین ماه به وزارت میراث فرهنگی، رسیده 
و مسئول مربوطه نیز می گوید که همان روز 
به استان ها و تشکل های گردشگری ابالغ 
هجدهم  روز  تا  حال،  این  با  است.  شده 
مسافرتی  خدمات  دفاتر  فروردین ماه 
می گفتند دستوری در ارتباط با ممنوعیت تور 

نکرده اند. دریافت  ترکیه 
اداره کل  از  سرانجام  فروردین ،  هجدهم 
بخشنامه ای  تهران  استان  میراث فرهنگی 
توجه  با  آمد که  بیرون  مکتوب  به صورت 
ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  مصوبه  به 
کرونا هرگونه تبلیغ و برگزاری تور )گشت( 
مسافرتی و گردشگری به مقصد ترکیه تا 
اطالع ثانوی را به تمام تشکل های مرتبط 
آژانس های  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  با 

بود. کرده  ابالغ  گردشگری 
دفاتر  صنفی  انجمن  دستور،  همین  پیرو 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 
شنبه 21 فروردین ماه بخشنامه کرد: با توجه 
به لغو نشدن پروازها در این مسیر )ترکیه( و 
نیاز مسافران به خدمات اقامتی و ترانسفر در 
کشور مذکور، دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی به منظور جلوگیری از سرگردانی 
مسافران در مقصد، مجاز به فروش خدمات 
ترانسفر  و  هتل  از  اعم  ایشان  مورد نیاز 
فرودگاهی بوده و از هرگونه تبلیغ و فروش 
گشت و تور امتناع کنند. یونس دقیق کیا ـ 
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ـ نیز 
تایید کرده که پروازهای ترکیه همچنان برقرار 
است و تنها تورهای گردشگری لغو شده اند 
و بیشتر پروازهایی که در این مسیر انجام 

می شود، جنبه تجاری دارد.
لغوشده  تورهای  هزینه   استرداد  درباره  او 
دفاتر  صنفی  انجمن  درخواست  پیرو  و 
خدمات مسافرتی ایران برای اعمال شرایط 
فوق العاده و فورس ماژور گفته است: هزینه 
مسافرتی  آژانس های  که  سفر  بسته های 
ارائه می کنند به مسافران بازگردانده می شود 
از آن هتل ها هم گارانتی برای  و بسیاری 
برگشت دارند و با توجه به محدودیت هایی 
که در خود ترکیه ایجاد شده ممکن است 
تورهای گردشگری مجوز خود را تمدید و یا 

مبالغ آن  را استرداد کنند.

پرواز و هتل ترکیه همچنان برقرار است
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| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |



پیامک شما را دربـاره 
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کمبود آب عشایر را زودتر از موعد به ییالق روانه کرد

نابودی پوشش گیاهی مراتع با کوچ زودهنگام عشایر
معاون دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها: امسال به دلیل کاهش بارندگی در بیشتر استان های کشور پوشش گیاهی مراتع 

ضعیف تر از سال گذشته است

کمبود آب که در بسیاری از 
نقاط کشور به یک مشکل 

تبدیل شده سبب می شود که 
عشایر و دام هایشان آب کافی 

برای شرب در قشالق ها نداشته 
باشند، کمبود علوفه هم یکی 

دیگر از مشکالت آنهاست

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

بسیاری از ایل راه ها و مراتع 
میان بند به بزرگراه ها، 

شهرک های صنعتی، ویالها و 
اراضی کشاورزی تبدیل شده اند 
به همین دلیل امکان اطراق و 

توقف عشایر در مسیر ایل راه ها 
دیگر وجود ندارد

|  
ن

الی
ی آن

هر
ش

هم
  |

ایران ایر از ارسال نامه 
به بویینگ برای اجرای 

تعهداتش خبر داد
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران از ارسال نامه به بویینگ با هدف اجرای 
تعهدات این شرکت هواپیماساز در قبال ایران 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، »علیرضا برخور« درباره امکان 
احیای قرارداد خرید هواپیما از شرکت بویینگ 
گفت: در پایان سال گذشته میالدی نامه ای را به 
شرکت هواپیماسازی آمریکایی بویینگ ارسال 
کردیم که بر اجرای تعهدات و بحث حقوق بشر 
که آمریکا همواره مدعی آن بوده، اشاره داشتیم.
که  شدیم  متذکر  نامه  این  در  داد:  ادامه  او 
بویینگ باید به گونه ای رفتار کند که مردم ایران 
از امتیازات مربوط به هواپیما و قطعات مناسب 
و ایمن که براساس قرارداد حق مسلم ماست، 

بهره مند شوند.
وزیر  اسالمی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
راه و شهرسازی نیز روز گذشته از امکان پیگیری 
حقوقی قراردادهای خرید هواپیما از بویینگ که 
با خروج آمریکا از برجام متوقف مانده، خبر داد 
و گفت: بویینگ باید نسبت به قرارداد خود با 

باشد. پاسخگو  ایر(  )ایران 
پس از امضای برجام و اجرایی شدن این توافق 
بین المللی، ایران ایر اقدام به سفارش 80 فروند 
هواپیما از نوع B737 مکس و B777 از شرکت 
هواپیماسازی بویینگ کرد و موفق شد مجوز 
اوفک، دفتر کنترل سرمایه های خارجی که زیر 
نظر وزارت خزانه داری آمریکا فعالیت می کند را 

برای خرید این هواپیماها به دست آورد.
و  آسمان  هواپیمایی  شرکت  دو  همچنین 
قشم ایر به ترتیب برای خرید 30 و 10 هواپیما 
با بویینگ قراردادهایی امضا کرده بودند. اما با 
خروج آمریکا از برجام در دوره دونالد ترامپ و 
به حالت  قراردادها  این  اوفک،  لغو مجوزهای 
تعلیق درآمد و عمال بویینگ هیچ هواپیمایی را 

نداد. ایرانی تحویل  به شرکت های 

سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد

آغاز پیش فروش 
پروازهای انگلستان 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال 
از سرگیری پروازهای انگلستان و پیش فروش 
بلیت هواپیما از نیمه دوم اردیبهشت ماه خبر 
شیوع کرونا  وضعیت  اساس  بر  و گفت:  داد 
در کشورهای مختلف، پروازهای خارجی مورد 

بازنگری قرار می گیرد.
محمد حسن ذیبخش در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: با توجه به اینکه وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در کشور انگلستان رو به بهبود و کنترل 
شده است، احتمال از سرگیری پروازها به این 

مقصد وجود دارد.
هواپیمایی  شرکت  اساس  این  بر  افزود:  او 
ایران )هما( پیش فروش  جمهوری اسالمی 
بلیت پروازهای خود را از 16 اردیبهشت ماه به 
مقصد لندن انجام می دهد و امیدواریم بتوانیم 
را  الزم  مجوزهای  موجود،  شرایط  به  توجه  با 
از ستاد ملی مقابله با کرونا برای این پروازها 

بگیریم.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به اینکه برای برقراری یا ممنوعیت پروازهای 
خارجی به مقاصد مختلف بر اساس وضعیت 
شیوع کرونا در این کشورها بازنگری می شود، 
مانند  بهداشتی  پروتکل های  و  شرایط  گفت: 
دریافت تست مجدد کرونا و قرنطینه که هم 
اکنون برای پروازهای خارجی اعمال می شود 
نظر  در  نیز  انگلستان  پروازهای  برای  مسلما 

گرفته شده و با جدیت اجرا می شود.

مهلت 24 ساعته وزارت 
ارتباطات به سه اپراتور 

مختل کننده کالب هاوس
با  ارتباطات  وزارت  مقررات  تنظیم  سازمان 
ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به 
آنها 24 ساعت فرصت داد تا اختالل مشهود در 
 شبکه اجتماعی کالب هاوس را برطرف کنند.

فالح  »حسین  نامه  با  دیروز  هشدار  این   
مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  جوشقانی«، 
اول،  همراه  اپراتور  سه  مدیرعامل  به  خطاب 
است. شده  ابالغ  ایران  مخابرات  و   ایرانسل 

ماده  هشدار  این  در  این گزارش،  اساس  بر 
ایجاد  که  اسالمی  مجازات  قانون   737
اختالل در ارتباطات را جرم انگاری کرده مورد 
ماده  ف  بند  البته  است.  گرفته  قرار  استناد 
3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
را  خانه  وزارت  این  نیز  اطالعات  فناوری  و 
طبق قانون مامور حراست و حفاظت از تبادل 
 اطالعات در شبکه های اطالع رسانی می کند.

متن نامه همچنین متذکر می شود، در صورت 
استمرار این اختالل و با توجه به جمع آوری 
پیگیری  برای  ادله فنی، گزارش رخداد جرم 
پیگرد  درخواست  و  ارائه  دادسرا  به  قضایی 
و  ثبت  اختالل  این  عامالن  و  آمران  قضایی 

شد. خواهد  پیگیری 

تمامی واحدهای استخراج 
رمز ارزها كه دوره ساخت 

آنها به پایان رسیده و اقدام 
به راه اندازی واحد خود 

کرده و فعالیتشان را آغاز 
كرده اند، موظف به تبدیل 

جواز تاسیس به پروانه 
بهره برداری با درخواست از 

وزارت صمت هستند

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

مقررات جدید برای تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها 
در دستورالعمل جدید  برق گفت:  سخنگوی صنعت 
سه  به  سال  اوقات  شده،  ابالغ  اصالحاتی  با  كه 
دسته نوع یك )اوج بحرانی(، نوع دو )محدودیت 
است كه  تقسیم بندی شده  )عادی(   3 نوع  و  بار( 

دارد. را  تعرفه خاص خود  نیز  كدام  هر 
یا  یک  نوع  اوقات  باره  در  رجبی مشهدی  مصطفی 
زمان هایی  به  دوره  این  کرد:  اظهار  بحرانی  اوج 
ظرفیت  كفایت  عدم  دلیل  به  كه  می شود  اطالق 
احتمال  درخواستی،  بار  اوج  با  مقایسه  در  تولید 
اوقات  میزان  حداقل  دارد.  وجود  خاموشی  بروز 
بحرانی برابر با 300 ساعت است و مطابق با تبصره 
مورخ   58144 شماره  مصوبه   »4« ماده   »2«
طریق  از  برق  فروش  وزیران  هیئت   1398.05.13
رمز ارزها  استخراج  مشتركان  به  ایام  این  در  شبكه 

است. ممنوع 
او در خصوص شرایط نوع دو یا محدودیت بار نیز 
)اوج  یك  نوع  اوقات  از  خارج  اوقات  این  گفت: 
كه  است  ساعت   2700 حداكثر  و  بوده  بحرانی( 
محدودیت های  اساس  بر  و  توانیر  شركت  توسط 
سایر  و  برق  عرضه  نیروگاه ها،  سوخت  تامین 
قوانین و مقررات در كشور تعیین و اعالم می شود.
رجبی مشهدی درباره زمان های نوع 3 یا عادی نیز 
به جز  اوقات سال  این زمان ها، شامل كلیه  گفت: 
اوقات نوع یک )اوج بحرانی( و دو )محدودیت دار( 

است.

تعرفه های برق رمز ارزها
برق  تعرفه  زمینه  در  برق  صنعت  سخنگوی 
بر  کرد:  خاطرنشان  نیز  رمز ارز  استخراج  مراكز 
اساس ابالغیه جدید، بهای هر كیلووات ساعت برق 
16 هزار و  مصرفی مراكز استخراج رمزارزها برابر با 
574 ریال تعیین شده كه این میزان در زمان های 
نوع  زمان های  در  و  نیم  با ضریب  )عادی(   3 نوع 
می شود. محاسبه   2 ضریب  با  )محدودیت دار(   2

اساس  بر  شده  تعیین  تعرفه  افزود:  همچنین  او 
سامانه  تسعیر  نرخ  و  برق  صادراتی  بهای  متوسط 
توانیر  شركت  توسط  بار  یک  ماه  سه  هر  نیما، 
اصالح و به روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت 

می شود. ارسال  نیرو 

مشوق های وزارت نیرو 
برای مراكز استخراج رمز ارز

سخنگوی صنعت برق در عین حال درباره برخی از 
تخفیفات در نظر گرفته شده برای این مراكز گفت: 
 230 و   400 ولتاژ  سطوح  از  دریافتی  برق  بهای 
كیلوولت با تخفیف 20 درصدی و از سطوح ولتاژی 
محاسبه  درصدی   12 تخفیف  با   63 و   66  ،132
استخراج  مراكز  مصرفی  برق  همچنین  می شود. 
به  ذی صالح  مراجع  تائید  اساس  بر  ارزها كه  رمز 
می شوند  متصل  داخل كشور  استخراج  استخرهای 
مشمول  مذكور،  اتصال  ولتاژ  تخفیف های  بر  عالوه 

می شوند. نیز  دیگر  تخفیف  درصد   15

استخراج  واحدهای  تمامی  افزود:  رجبی مشهدی 
و  رسیده  پایان  به  آنها  ساخت  دوره  ارزها كه  رمز 
فعالیتشان  و  خود کرده  واحد  راه اندازی  به  اقدام 
تاسیس  جواز  تبدیل  به  موظف  كرده اند،  آغاز  را 
وزارت صمت  از  با درخواست  بهره برداری  پروانه  به 
برابر  آنها  مجاز  قدرت  صورت  این  غیر  در  هستند، 
نظر  در  )كارگاهی(  ساخت  دوره  مصرفی  توان  با 
دوره  برق  قدرت  از  تجاوز  هزینه  و  شده  گرفته 

می شود. اخذ  مشترک  از  احداث 

ویرایش  آخرین  نیرو  وزیر  می افزاید،  این گزارش 
طی  را  رمز ارز  استخراج  مراكز  برق  تامین  مقررات 
ابالغیه،  این  اساس  بر  كرد.  ابالغ  هفته  همین 
روش  چهار  به  رمز ارزها  استخراج  مركز  برق  تامین 
به عهده متقاضی  آن  انتخاب  پذیر است كه  امكان 
برق  تامین  ابالغیه  این  اساس، طی  این  بر  است. 
طرح های  در  سرمایه گذاری  "الف"  روش  طریق  از 
از  برق  تامین  برق، روش "ب"  بهینه سازی مصرف 
و  موجود  از  )اعم  تجدیدپذیر  نیروگاه های  طریق 
جدید(، روش "ج" اتصال به شبكه و خرید انرژی 
بهره برداری  و  نصب  با  "د"  روش  برق،  شركت  از 
شده ای  تعریف  روش  چهار  حرارتی،  مولدهای  از 
برق  تامین  برای  می توانند  متقاضیان  كه  است 

انتخاب کنند. را  آنها  از  یكی  خود  مراكز 

 30 از  عشایر  کوچ  زما  ن بندی  امسال 
تعیین  اردیبهشت ماه   20 تا  فروردین ماه 
دارد  وجود  نگرانی  این  اما  است  شده 
و  زمان بندی  این  از  تخطی  با  عشایر  که 
کوچ زودهنگام به مراتع کشور که وضعیت 

بزنند. آسیب  ندارند،  خوبی 
و  مراتع  جنگل ها  سازمان  اعالم  بنابر 
اکثر  کنونی  شرایط  در  کشور  آبخیزداری 
نامرغوب  گیاهان  از  کشور  مرتعی  اراضی 

شده اند. پوشیده 
 از 84.8 میلیون هکتار مراتع کشور حدود 
 21.4 خوب،  مراتع  هکتار  میلیون   7.2
 56.2 و  متوسط  مراتع  هکتار  میلیون 
میلیون هکتار مراتع فقیر به لحاظ پوشش 

می آیند. حساب  به  گیاهی 
و  عشایر  زودهنگام  کوچ  شرایط  این  در 
می تواند  عشایر  دام  هنگام  زود  چرای 
در  مرتعی  پوشش  برای  مضاعفی  تهدید 

باشد. کشور 
مراتع  امور  دفتر  معاون  بیگدلی  مصطفی 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
»پیام ما«  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشور 
دلیل کاهش  به  امسال  اینکه  به  اشاره  با 
کشور  استان های  بیشتر  در  بارندگی 
ضعیف تر  مراتع  پوشش گیاهی  وضعیت 
از سال گذشته است، در مورد آسیب های 
چرای زودهنگام دام در مراتع کشور گفت: 
آمادگی  مراتع  که  زمانی  در  دام  »چرای 

است.« آسیب زا  بسیار  ندارند  را  الزم 
به گفته او چرای دام زمانی که رویش گیاه 
هنوز کامل نشده پوشش گیاهی را از بین 
نابهنگام دام  می برد:» از طرف دیگر ورود 
پوشش گیاهی و خاک را لگدکوب می کند، 
باعث نفوذ ناپذیری خاک می شود و با هر 
بار بارش باران به جای نفوذ آن در خاک 
این  و  می شود  آب  شدن  جاری  سبب 

مساله سبب فرسایش خاک می شود.«

 دالیل کوچ زودهنگام عشایر
در  هوا  اندازه  از  بیش  شدن  گرم 
دالیلی  مهم ترین  از  یکی  قشالقی  مناطق 
از  زودتر  می کند  وادار  را  عشایر  است که 
کنند. کوچ  ییالقات  سمت  به  باید  آنچه 
بسیاری  در  آب که  کمبود  دیگر  سوی  از 
تبدیل شده  به یک مشکل  نقاط کشور  از 
دام هایشان  و  عشایر  که  می شود  سبب 
آب کافی برای شرب در قشالق ها نداشته 
باشند. کمبود علوفه هم یکی دیگر از این 
مشکالت است. از طرف دیگر همین کمبود 
سبب  مراتع  در  مناسب  گیاهی  پوشش 
بهره برداری  و  رسیدن  زود  در  می شود که 
از مناطق ییالقی میان عشایر رقابت ایجاد 
دیگر  مسائل  کنار  در  مساله  این  و  شود 
چندان  دو  را  گیاهی  پوشش  بودن  فقیر 
مراتع  در  بهره برداری  پروانه  نداشتن  کند. 
مرغوب در قشالق هم یکی دیگر از دالیل 
است. زودهنگام  برای کوچ  شتاب عشایر 

سال های  طی  پژوهشگران  تحقیقات 
گذشته نشان می دهد که ورود زودهنگام 
عشاير به مراتع ییالقی عموميت دارد، برای 
نمونه در پژوهشی که توسط احمد عابدی 
کشاورزی  علوم  دانشگاه  در  سروستانی 
است  شده  انجام  طبیعی گرگان  منابع  و 
زودرس   ميانگين کوچ  می دهد که  نشان 
در بين سه ايل قشقايی، خمسه و ممسنی 
و  روز  و 41.4   2.1 برابر 17.5،  ترتيب  به 
روز   12.8 آن  متوسط  ميزان  مجموع،  در 
همچنین  مطالعه   این  نتایج   است. 
کوچ  هنگام  در  عشاير  که  می دهد  نشان 
احساس امنيت کافی ندارند و از نظر آنان، 
می  خشکسالی  همچنين  و  بهمن  گياه 
به  را  کوچ  روز   26 و   18 ترتيب  به  تواند 
عشاير،  ديد  از  مجموع،  در  بیاندازد.  جلو 
مهم ترين عامل در کوچ زودرس، به ترتيب 
کمبود آب و کمبود علوفه برای دام است.

کوچ ماشینی نتیجه 
از بین رفتن ایل راه ها

دالیلی  که سبب می شود عشایر  از  یکی 
است. ماشینی  برسند کوچ  ییالق  به  زود 
در این نوع از کوچ که به گفته بهزاد ترحم 
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، 
است  سال   15 آبخیزداری کشور  و  مراتع 
را  دام خود  پیدا کرده عشایر  افزایش  که 
با کامیون حمل می کنند و 1 روزه از محل 
حالی  در  این  می روند  ییالق  به  قشالق 

به  ماه   1 از  بیش  پیاده  در کوچ  است که 
طول می انجامید و همین مساله از چرای 
ییالق جلوگیری  مناطق  در  دام  زودهنگام 

می کرد.
اما چرا کوچ پیاده کاهش پیدا کرده است؟

واقعیت این است که بسیاری از ایل راه ها 
و مراتع میان بند به بزرگراه ها، شهرک های 
اراضی کشاورزی تبدیل  صنعتی، ویالها و 
و  اطراق  امکان  دلیل  همین  به  شده اند 
دیگر  ایل راه ها  مسیر  در  عشایر  توقف 
وجود ندارد. از سوی دیگر به گفته یحیی 
امور عشایر چهارمحال  حسین پور مدیرکل 

دلیل  به  هم  ایل راه ها  برخی  بختیاری  و 
همین  به  شده اند.   مسدود  سیالب  بروز 
دلیل عشایر ترجیح می دهند که با ماشین 

برسند.  ییالق  به  زودتر  تا  کوچ کنند 

آب و علوفه مورد نیاز 
عشایر تامین شود

معتقدند  کارشناسان  اینکه  به  توجه  با 
مهم ترین  جمله  از  علوفه  و  آب  کمبود 
مدیرکل  است  هنگام  زود  کوچ  عامل 
مراتع  جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور  دفتر 
پایگاه  با  گفت وگو  در  آبخیزداری کشور  و 
خبری وزارت جهاد  کشاورزی  تاکید کرده 
شرب  آب  و  جو  علوفه  تامین  که  است 
توسط سازمان امور عشایر ایران و معاونت 
می تواند  جهاد کشاورزی  وزارت  دام  امور 
را  عشایر  زودهنگام  کوچ  از  بخشی  جلو 

بگیرد.

او همچنین عنوان کرده است که به منظور 
جلوگیری از کوچ زودرس اکیپ های ثابت 
به  ورودی  مبادی  گلوگاه های  در  سیار  و 

شده اند.  مستقر  ییالقی  مناطق 
مدت  اجرای  دستورالعمل  تدوین  از  بهزاد 
برای  ساماندهی کوچ  پروانه  کنترل  چرا، 
گفته  و  داده  خبر  کشور  در  بار  نخستین 
استانداری ها،  به  دستورالعمل  است:»این 
منابع  کل  ادارات  و  عشایر  امور  سازمان 

است.« شده  ابالغ  طبیعی کشور 
از  صيانت  معتقدند  کارشناس  همچنین 
قرقبان  گماشتن  عشايری،  ايل راه های 
برای مراتع ييالقی، افزايش تامين امنيت 
مسير  در  موقت  اتراقگاه های  ايجاد  کوچ، 
حمايتی  خدمات  تامين  منظور  به  کوچ 
کوچ  از  جلوگیری  بر  می تواند  هم  دام،  

باشد. موثر  زودرس 
از  عشایر  حرکت  زمان  حاضر  حال  در   
مانند  استان هایی  در  قشالقی  مناطق 
خوزستان، بوشهر، ایالم، بخشی از جنوب 
به  کرمانشاه  جنوب  از  بخشی  و  فارس 
همدان،  استان های  در  ییالقی  مناطق 
بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان،  لرستان، 
استان  از  بخشی  و  کهگیلویه و بویراحمد 

است. فارس 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  گذشته  روز 
آبخیزداری کشور اعالم کرد که عشایر باید 
تقریبا از 30 فروردین از عرصه های مرتعی 
 20 تاریخ  در  و  خارج  قشالقی  مناطق 
عرصه های  وارد  خرداد  یکم  تا  اردیبهشت 
و  زمان کوچ  اگر  و  شوند  ییالقی  مناطق 
مرتعی  عرصه های  در  عشایر  دام  چرای 
رعایت نشود و یا دام خارج از ظرفیت وارد 
و   47 ماده   )2( تبصره  مراتع شود، طبق 
44 قانون حفاظت از بهره برداری جنگل ها 
می شود. برخورد  خاطی  افراد  با  مراتع  و 

هرسال با آغاز فصل گرما کوچ زودهنگام عشایر از قشالق به مراتع ییالقی نگرانی بزرگی را برای محیط زیست به وجود می آورد زیرا چرای 
دام در مراتعی که پوشش گیاهان آن نورس است باعث ضعیف شدن پوشش گیاهی و فرسایش خاک می شود. امسال به دلیل ضعف 
بیشتر پوشش گیاهی مراتع به دلیل کاهش باران این نگرانی بیشتر شده و از طرف دیگر همین کاهش باران سبب کمبود آب و علوفه 

در قشالق و تمایل کوچ زودهنگام بیشتر در عشایر شده است.
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دیدار نوروزی وزیر نیرو 
با مدیران صنعت آب و برق 

همزمان با سایر استان های سراسر کشور، با حضور 
دیدار  قزوین،  استان  برق  و  آب  صنعت  مدیران 
اردکانیان، وزیر نیرو برگزار شد. با رضا  آنان  نوروزی 

دیدار  این  از  بخشی  در  روابط عمومی،  به گزارش 
تا  مردم  به  خدمت رسانی  ادامه  بر  نیرو  وزیر 
و  تاکید کرد  دوازدهم  دولت  برقراری  روز  آخرین 
از جهش خدمت رسانی، یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی و برگزاری پویش 
هر هفته الف ب ایران به عنوان دستاوردهای بزرگ 

یاد کرد. نیرو در سال گذشته  وزارت 
او همچنین لزوم مدیریت منابع آب و برق را یادآور 
مصرف،  مدیریت  با  خواست  نیز  مردم  از  و  شد 
دولت را همراهی کرده و برقراری این منابع ارزشمند 

را برای نسل های بعدی نیز ممکن سازند.

مدیر کل آموزش و پرورش 
استان کرمان:

حضور کادر اداری در مدارس 
ضروری است

اینکه  بیان  با  استان کرمان  آموزش و پرورش  مدیرکل 
مدرسه یک واحد اداری است گفت: با توجه به اعمال 
محدودیت های جدید ستاد مقابله کرونا،  حضور کادر 
اداری مدارس بر اساس وضعیت های )قرمز یک سوم 
، نارنجی 50 درصد و زرد دو سوم ( در مدرسه ضروری 
روابط عمومی  و  رسانی  اطالع  اداره  به گزارش  است. 
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان احمد اسکندری 
نسب افزود: به دنبال تصمیمات جدید ستاد مقابله با 
کرونای استان که اکثر شهرستان های استان در وضعیت 
قرمز هستند،  روند فعالیت های آموزشی و پرورشی در 
مناطق قرمز و نارنجی  به صورت مجازی و غیرحضوری در 
شبکه آموزش دانش آموزان "شاد"تداوم خواهد داشت.
او  با تاکید بر اینکه مدرسه یک واحد اداری است و 
اداری   تاکید کرد: کادر  نیست  تعطیل شدنی  آموزش 
مدارس با حضور در مدرسه نظارت دقیق بر آموزش ها، 
تهیه بسته های آموزشی و رصد آموزش در کالس های 
درس را انجام می دهند و حضور آنها در مدرسه بر اساس 

رنگ بندی شهرستان یا منطقه ضروری است.
در  که  اجرایی  عوامل  خصوص  در  اسکندری نسب  
دورکاری حضور دارند گفت: می بایست بر طبق برنامه 
هفتگی نسبت انجام وظایف سازمانی و حمایت، نظارت، 
پیگیری و پشتیبانی نکات آموزشی و تربیتی بصورت 
آموزش و پرورش  مدیرکل  کنند.  اقدام  غیرحضوری 
استان کرمان  در خصوص نحوه فعالیت کارکنان اداری 
ادارات شهرستان ها و مناطق  اداره کل و  حوزه ستادی 
اظهار کرد: حضور کارکنان اداری ادارات در شهرهای با 
وضعیت قرمز به میزان یک سوم حضور در محل کار و 
مابقی به صورت دورکاری و در شهرهای نارنجی نیز این 
میزان به صورت پنجاه درصد حضوری و پنجاه درصد 
دورکاری و در شهرستان های زرد دو سوم حضور و یک 
سوم دورکاری است. احمد اسکندری نسب تاکید کرد: 
ماموریت های غیرضروری لغو و برگزاری جلسات کامال 
ضروری با رعایت الزامات بهداشتی حداکثر تا 15 نفر در 
وضعیت  قرمز، 20 نفر در وضعیت نارنجی و 30 نفر در 
وضعیت زرد مجاز است. چرا که اولویت ما حفظ سالمت 

همکاران است.

استاندار خراسان جنوبی:
انجام مسئولیت اجتماعی
 در کنار فعالیت اقتصادی 

مورد توجه باشد
استاندار خراسان جنوبی گفت: همزمان با راه اندازی و 
آغاز فعالیت واحدهای اقتصادی، نکته مهم توجه به 
انجام مسئولیت های اجتماعی است. "حمید مالنوری" 
روز یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس که با 
حضور "قاسم جان بابایی" معاون درمان وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در این شهرستان برگزار شد، 
مسئولیت های  راستای  در  طبس  بیمارستان  گفت: 
اجتماعی شرکت زغال سنگ پروده احداث می شود. او 
اظهار داشت: موضوعی که بارها و در جلسات متعدد عنوان 
شده، این است که استان خراسان جنوبی ظرفیت های 
بسیار بزرگی دارد که باید به عنوان یک فرصت برای 
استفاده از همه آنها برنامه ریزی کرد. استاندار خراسان 
جنوبی گفت: برای رسیدن به این هدف باید نسبت به 
شکل گیری بنگاه های بزرگ اقتصادی اقدام کرد و با 
کمک دولت توسعه در بخش های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، امنیتی و اقتصادی را رقم زد. او افزود: این کار 
در نهایت رفاه عمومی و امنیت پایدار را به همراه دارد.

استان که  ذخایر  از  مالنوری گفت: سرمایه گذاری که 
ثروت مردم است، استفاده می کند، باید مابه ازای آن 
به نیازهای ضروری و مسائل اجتماعی منطقه هم توجه 

داشته باشد..

خوزستان

بیان  با  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  برق  بازار  مدیر 
462 گیگاوات  و  هزار   44 استان  در   99 سال  در  اینکه 
این  در  مصرفی  انرژی  شده، گفت:  تولید  برق  ساعت 
سال نیز 3/8 درصد افزایش داشته است. فرامرز شادفر 
برق  ساعت  462 گیگاوات  و  هزار   44 از  تصریح کرد: 
نیروگاه های برق  تولیدی در استان 35/4 درصد توسط 
سیکل  و  حرارتی  نیروگاه های  توسط  درصد   63/6 آبی، 
تولید  نیروگاه های  توسط  درصد   0/94 حدود  و  ترکیبی 
پراکنده، تولید و به شبکه تحویل شده است. او با بیان 
با سال  اینکه میزان تولید برق در خوزستان در مقایسه 
98 کاهش 7/6 درصدی را نشان می دهد، افزود: از میزان 
برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، 42/8 
درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 
57/2 درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، 

آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید شده است. مدیر 
بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: پیک 
سال 99 به میزان 8 هزار و 518 مگاوات بوده که نسبت 
به پیک بار سال قبل 5/39 درصد افزایش داشته است. 
شادفر اضافه کرد: انرژی مصرفی در این سال برابر 37 
هزار و 392 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 
3/8 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل است. او بیان کرد: به منظور تامین انرژی 
رفاه  تامین  و  مشترکان  کلیه  برای  مطمئن  الکتریکی 
با توجه به شروع گرما، استفاده  عمومی، ضروری است 
بهینه از مصرف برق توسط تمامی اقشار جامعه به طور 
جدی مد نظر قرار گیرد و مصارف غیر ضروری از ساعات 
اوج مصرف )ساعت 21 و 22 در فروردین ماه( به سایر 

منتقل شود. ساعات شبانه روز 

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

تولید بیش از 44 هزار گیگاوات ساعت برق 
در سال 99 در خوزستان

آفرینی  نقش  خواستار  ایالم  استاندار 
پتروشیمی  و  گاز  نفت  بزرگ  شرکت های 
مشارکت  مسئولیت پذیری  حوزه  در  استان 
زمینه  این  در  و گفت:  استان شد  اجتماعی 
به  نسبت  می توانند  استان  بزرگ  صنایع 
انجام مسئولیت اجتماعی خود در حوزه های 
و  اجتماعی  معضالت  رفع  جمله  از  مختلف 

کنند. اقدام  ورزشی  تیم های  اسپانسری 
علی  مهندس  دیدار  در  نوذری  محمد  دکتر 
نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  رضایی 
از  سهم کشور  افزایش  بر  غرب کشور  و گاز 
کرد:  اظهار  و  تاکید  نفتی  مشترک  میادین 
میادین  از  کشور  استحصال  سهم  هرچقدر 
حفظ  جهت  در  قطعا  رود  باالتر  مشترک 

کرده ایم. حرکت  ملی  منافع 
از   بهره برداری  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
با  آذر  مشترک  نفتی  میدان  توسعه  طرح 

تولید  و ظرفیت  یورویی  میلیارد   1.4 هزینه  
حضور  با  خام،  نفت  بشکه  هزار   65 روزانه 
حرکت  یک  این  گفت:  رئیس جمهوری 
ارزشمند در راستای ایجاد اشتغال و توسعه 

بود. ملی  منافع  و  استان 
استفاده  خواستار  ادامه  در  ایالم  استاندار 
نفتی  میادین  توسعه  شرکت  ظرفیت  از 
و  شد  چنگوله  نفتی  میدان  توسعه  برای 
و  اقدامات  از  است  الزم  اینجا  البته  گفت: 
خدمات ارزشمند نظام و دولت تدبیر و امید 
تاکنون  چرا که  کرد  تقدیر  انرژی  حوزه  در 
و  نفت  بخش  در  یورو  میلیارد   7 از  بیش 
گاز و پتروشیمی استان سرمایه گذاری شده 
است. او این حجم عظیم از سرمایه گذاری 
و  مستقل  مدیریت  یک  ایجاد  نیازمند  را 
مهم ترین  همچنان  گفت:  و  دانست  واحد 
دفتر  استقرار  استان  مردم  عمومی  مطالبه 

است. ایالم  در  و گاز  نفت  مستقل 
به کارگیری  خواستار  ادامه  در  نوذری  دکتر 
گاز  و  نفت  شرکت های  در  بومی  نیروهای 
همواره  گفت:  و  شد  استان  پتروشیمی  و 
مهم ترین  از  یکی  بومی  نیروی  بکارگیری 
و  است  بوده  شرکت ها  این  از  ما  مطالبات 
امر  این زمینه الزم است دست اندرکاران  در 

باشند. داشته  را  الزم  توجه  و  اهتمام 
آفرینی  نقش  خواستار  ادامه  در  او 
پتروشیمی  و  گاز  نفت  بزرگ  شرکت های 
مشارکت  مسئولیت پذیری  حوزه  در  استان 
زمینه  این  در  و گفت:  استان شد  اجتماعی 
نسبت  می توانند  استان  بزرگ  صنایع 
در  خود  اجتماعی  مسئولیت  انجام  به 
معضالت  رفع  جمله  از  مختلف  حوزه های 
اجتماعی، اسپانسری تیم های ورزشی و ... 

کنند. اقدام 

استاندار ایالم:

شرکت های بزرگ نفت و گاز  به مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کنند

گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل  گردشگری  معاون 
آذربایجان شرقی از صدور نخستین مجوز گردشگری کشاورزی در شهرستان 
چاراویماق خبر داد.  علیرضا بایرام زاده در جمع خبرنگاران افزود: این مجموعه 
روستای  اراضی  در  و  مترمربع  هزار  هفت  مساحت  به  زمینی  در  گردشگری 
حاجی کند، در حاشیه رودخانه آی دوغموش ایجاد شده و عمده فعالیت آن 

است. قزل آال  ماهی  پرورش 
آبگرم  به  گردشگری  مسیر  در  مرکز  این  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  او 
بوده و در  از گردشگران  »منیشگه« قرار دارد هر ساله میزبان تعداد زیادی 
فصول بهار و تابستان به عنوان یکی از مراکز شناخته شده گردشگری شهرستان 

می پردازد. خدمات  ارائه  به 
با  و  کارآمد  بخش های  از  یکی  داد: گردشگری کشاورزی  ادامه  بایرام زاده 
ظرفیت این صنعت پویا محسوب می شود که آذربایجان شرقی با دارا بودن 
اراضی و مزارع پر رونق ظرفیتی بی نظیر در این حوزه را دارا است که طی یک 
سال اخیر با آغاز فعالیت چند مرکز گردشگری کشاورزی در استان، شاهد رونق 

این بخش در استان هستیم.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان اعالم کرد که اطالعات منتشر شده 
در فضای مجازی پیرامون خالی شدن یکباره آب سد چلوگهره در این استان صحت 
ندارد و حفره نشان داده شده در تصویر ذکر شده، دریچه تخلیه گر تحتانی است. به 
گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، "جمشید عیدانی" افزود: سد چلوگهره 
واقع در 100 کیلومتری شهر بندرعباس، در تراز طبیعی، توانایی ذخیره 6.9 میلیون متر 
مکعب آب را دارد. او ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان در سال 1398، 
بهره برداری سد چلوگهره را از سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر عهده گرفت و پس 
از وقوع سیالب دی ماه سال 1398، این سد به تراز نرمال خود که 6.9 میلیون متر 

مکعب است رسید.
 عیدانی ادامه داد: اینکه در فضای مجازی، خالی شدن یکباره آب سد به حجم 10 
میلیون متر مکعب مطرح می شود، کذب است و حفره موجود در تصویر منتشر شده 
در فضای مجازی مربوط به دهنه تخلیه گر تحتانی سد است. او با اشاره به تلفات و 
نفوذ آب به عنوان دالیل اصلی خشک شدن سد چلوگهره، خاطرنشان کرد: با وجود 
کاهش شدید بارندگی در استان هرمزگان و در پی آن کاهش میزان آورد سد، خشک 
شدن دریاچه آن پس از مدتی، قابل انتظار و طبیعی است و تنها پس از خشک شدن 

دریاچه، دریچه تخلیه گر تحتانی نمایان شده است.

معاون میراث فرهنگی گیالن از مستندسازی بیش از 120 اثر تاریخی در گیالن 
خبر داد و گفت: مجموعه آثاری که روند مستندسازی و تکمیل پرونده  آنها به 

انجام رسیده عمدتا مربوط به محوطه ها، گورستان ها و بناهای تاریخی است.
ولی جهانی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: در راستای حفاظت و 
صیانت از آثار تاریخی و ثبت آنها در فهرست آثار ملی کشور، مستندسازی و 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی  با کمک تعدادی  آثار و  این  تهیه پرونده برای 
میراث  فرهنگی،  اداره کل  دستورکار  در  معماری  و  باستان شناسی  رشته های 

قرار گرفت. گردشگری و صنایع دستی گیالن 
او افزود: مجموعه آثاری که روند مستندسازی و تکمیل پرونده  آنها به انجام 
رسیده است عمدتا مربوط به محوطه ها، گورستان ها و بناهای تاریخی است 
که در گذشته مورد کاوش قرار گرفته ولی روند ثبت ملی آنها در گذشته به 
انجام نرسید. معاون میراث  فرهنگی گیالن گفت: اکثر محوطه ها و بناهایی که 
مالکیت خصوصی  دارای  است  رسیده  انجام  به  آن  مراحل مستندسازی  در 
به شهرستان های شفت،  بررسی مربوط  آثار مورد  بیشترین  و دولتی است. 
ماسوله و رودبار است و قدمت قدیمی ترین اثر مورد بررسی مربوط به دوره 

»نوسنگی« و جدیدترین اثر مرتبط با دوره معاصر است.

نخستین مجوز گردشگری کشاورزی 
در »چاراویماق« صادر شد

ماجرای بلعیده شدن آب سدی در 
جنوب کشور توسط یک حفره چه بود؟

معاون میراث فرهنگی گیالن خبر داد
مستندسازی بیش از 120 اثر تاریخی در گیالن

| آذربایجان شرقی | | هرمزگان | | گیالن |

افقی
با  حیا،  با   - توانایی  قدرت،   -  1 
استوار   - متحرک  ستاره   - فضیلت2 
ترس،   - کننده3  زیان   - محکم   و 
مولف   - تابستان  خوردنی   - خوف 
مقتدی،  رهبر،   - رسید4  فرا  مهمانی 
تحریک   - مجددُا  دوباره،   - زعیم 
پایتخت   - درختی  قورباغه   - کردن5 
لیختن اشتاین - صورتگر6 - انگبین، 
عسل - سنگ آسیای عصاری  - نام 

ترکی، نام آذربایجانی - مبنای حقوق 
کارمندان7 - پول رایج روسیه - كاسه 
پدر   - قدح  ساغر،  و  جام  كوچك، 
مته   - شیر  مایع   -  8 نبی  ادریس 
قسمی   - روستا   - صاف9   - نجاری 
گل الوان - مخترع شیرخشک، پیروز 
گویی،  پر   - نان  نوعی   - شدن10 
روستا،   - طرف  ها،  پرچانه  زدني 
نغمه  صوت،  صدا،   - روستایی  عدد 
درستكار،  دار،  امانت   - بانگ11  و 
معتمد - مردم ولگرد، اوباش - فتنه، 

بدی، فتنه و بدی12 - بند دست، بند 
دست یا پا، مفصل  - غذایی با گندم 
زینتی  زنانه، دستبند  آالت  زینت  از   -
زنانه13 - رودی در جنوب شرقی اروپا  
مقدار  واحد  گرما،  مقیاس  واحد   -
 - غذائي  مواد  انرژي  ميزان  حرارت، 
جابجایی هوا، هوای متحرك، از عناصر 
روی  برآمدگی  و  ورم  آماس،  اربعه، 
جزایر  از   - دورشدن    - نفخ14  بدن، 
ای  کلمه  احسنت،  و  آفرین   - یونان 
کنند15  می  استعمال  تحسین  در  که 
بی  آهن - قساوت،  از  - گیاه سرشار 

رحمی

عمودی
اسلوب،   - پنهان كردن  زیر خاك   -  1
شیوه و طریقه، متد - صدمه و آسیب، 
میوه   - هموزن2   - نشده  باز  كارتن 
تهران  در  آسایشگاهی   - یاب  جاذبه 
نویسی  ماشین   - نوشیدنی گرم3   -
گستردنی4  فرش،   - انداز  چشم   -
باشگاه  رونالدینیهو،  سابق  باشگاه   -
برزیلی امرسون - ریشه - محو كردن، 
ناپدید كردن، از میان بردن5 - سودای 
آید  بر  پر سوز  از دل  بلند،  نفس  ناله، 
چره،  شب   - داشتن  پیشه  و  کار   -
و  آب  محصول   - تنقالت  از  مخلوطی 
مرغابی   - داشتن  حضور   - صابون6 
 -  7 عکاسی  دوربین  برای  مارکی   -
فرانسه  انقالبی   - کنار   - آلمان  شهر 
که در حمام کشته شد8 - هنر فرنگی 
بیماری   - لب كلفت9   - زایر  - محل 

وسیله   - شکارچی  صیاد،   - پوستی  
رفت وروب10 - مشاور - زیر پا مانده 
اسپانیایی  نقاش  اسپانيايي،  نقاش   -
سبك سورئالیسم11 - فرمانده بدن - 
انقالب - خودم،  پیروزی  سیم - ماه 

ضمیر وزنی، سه کیلو12 - مركب دان، 
سیم  همراه  طال،   - جوهرخوشنویسی 
در  آوندی  های  دسته  از  یک  هر   -
فیلمی   - نماز  دست   - برگ13  یک 
یگانه14  و  تنها  پوراحمد -  از کیومرث 

آتش  دختر   - اطوار  و  ادا  ژست،   -
بسکتبال15  در  توپ  انتقال  خطای   -
شهر  بختیاری،  چهارمحال  شهر   -
بختیاری - قلب، سرای محبت - بله، 

ندا حرف   - مثبت  پاسخ 

جدول شماره 1983

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 رسمی برابررای شماره 139960319062000637 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه امیری فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 314 صادره از گلباف در یک باب خانه مشتمل بر باغ  به مساحت 
1430.67 مربع پالک2 فرعی از 82- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 82- اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف 
خیابان شهید رجائی خریداری از مالک رسمی مائده محمدی 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 42
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/23-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/07

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ عرصه یکباب خانه پالک 6077 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 4 کرمان به مساحت 399 
مترمربع واقع در کرمان بلوار امیر کبیر کوچه6  ، جنب خانه فرهنگ بوعلی مورد تقاضای خانم بهاره مرتضی 
زاده تاکنون تحديد حدود نشده و نیاز به تحدید حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 1101/762 – 1400/1/22 بدینوسیله آگهی تحديد حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحديدی از ساعت 8 صبح روز 1400/02/15 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک 
یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن کر محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورين عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن 
اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه 
و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است 
پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقديم دادخواست توسط متقاضی ثبت عمليات تبتی بنام وی ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م الف 46-  تاریخ انتشار: دوشنبه 1400/01/23
عیسی حافظی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- از طرف مصیب افشارمنش 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 16294 فرعی از 3968- 
اصلی مفروز و مجزی شده از 891 - فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 98 / 144 مترمربع به ادرس کرمان 
خیابان سرباز کوچه 52. انتهای کوچه سمت راست مورد تقاضاي خانم 
محبوبه کاظمی می باشد تاکنون تحديد حدود نشده و نیاز به تحدید حدود 
دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا 
حسب درخواست مالك به شماره 1017- 1400/01/22 بدینوسیله آگهي 
تحدید حدود اختصاصي منتشر و عمليات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 
1400/02/15 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالك يا مالكين 
امالك مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات 

تحديدی با معرفي مالك انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق 
ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف 
مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعالم نماید و ظرف مدت يكماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است 
پس از مضي مهلت یاد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست توسط 
متقاضي ثبت عمليات ثبتي بنام وي ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعايي 

مسموع نخواهد بود. م الف 48
تاریخ انتشار1400/02/23

محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- از طرف 
امید صاعد

آگهی ابالغ دادنامه
های  آگهی  پیرو  بدینوسیله 
یوسفی  ریحانه  خانم  به  قبلی 
آقای  دادخواست  مورد  در  شود  می  ابالغ 
علیه  محمد  فرزند  بیگی  محسن  عباس 
تومان  هزار   820 مبلغ  مطالبه  بخواسته  شما 
موجب  به  قانونی  خسارت  کلیه  بانضمام 
 1399/12/26 مورخ   236 شماره  حکم 
تومان  هزار   820 مبلغ  پرداخت  به  محکوم 
تادیه  تاخیر  جریمه  و  خواسته  اصل  بابت 
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  قانونی  مهلت  در 
روز  بیست  و  شورا  این  در  واخواهی  قابل 
عمومی  دادگاه  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس 

3 الف  م  باشد.  می  کوهبنان  حقوقی 
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 4 کیانشهر 
و طغرالجرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960318011014209- 1399/11/12 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ولی رهنما کمامردخی فرزند موسی به شماره شناسنامه 
13343 صادره از فومن در ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع مشتمل بر خانه 
و محوطه بمساحت 112 متر مربع پالک 615 فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
52 و 53 متصل بهم فرعی از 35 اصلی واقع در قریه واقعه دشت بخش 22 گیالن خریداری از 
نسق محمد ابراهیم جراح فاضل محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح 
مذکوراعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود رابه 
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 و رسید در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/23
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/2/6

910/56- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی فقدان سند مالکیت: 
احتراما طبق درخواست شماره 28220 – 99/11/11 خانم محدثه / عسکرپورکبیر فرزند نصراله شماره 
شناسنامه 3120092401 تاریخ تولد 1369/12/07  صادره از بافت دارای شماره ملی 3120092401  مالک 
چهار مميز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 597  فرعی از 2984 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت 
اصلي بشماره چاپی 686903  سری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 139820319078017384 صادر  و تسلیم 
گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی 
مفقود و در خواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.م الف 49
تاريخ انتشار: 1400/01/23

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- از طرف امید صاعد

اخطاریه ارائه سند مالکیت 
تکلیف  و  تعیین  و  قانون  هیات  رای  موجب  به  باقرآباد  جنگجو  حسین  آقای  اینکه  به  نظر 
شماره193360319009011231  مورخه1399.10.08  تقاضای صدور سند مالکیت پالک 2236 فرعی از 526 
فرعی از 1917 را نموده با توجه به اینکه بنا به اظهار مالک سند مشاعی پالک مذکور به نام خانم ربابه بساره صادر و 
تسلیم گردیده و آدرسی جهت اخطار به ایشان در دسترس نمی باشد لذا بدین وسیله مراتب بشرح ذیل یک نوبت در 

روزنامه آگهی می گردد.
 خانم ربابه بساره بدینوسیله به شما اعالم می گردد با توجه به اینکه سند مالکیت 12 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ 
یک قطعه باغ پالک 526 فرعی از 1917 اصلی واقع در بخش 9 کرمان به نام ربابه بساره صادر و تسلیم گردیده و سپس 
به موجب قولنامه عادی مالکیت خود را به آقای حسین جنگجو باقرآباد منتقل نموده اید و به موجب رای هیات قانون 
و تعیین و تکلیف شماره193360319009011231  مورخه 1399.10.08  تمامی سهم شما در مالکیت مفروزی ایشان قرار 
گرفته و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت خود را از پالک مذکور نموده است لذا متقاضی است پس از تاریخ آگهی 
ظرف مدت 10 روز اصل سند مالکیت را به این اداره ارائه نمایید در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام و سند جدید به نام 

انتقال گیرنده صادر خواهد شد و سند مالکیت شما فاقد اعتبار و ابطال  خواهد شد.م_الف3346
 ابوالفضل تیموری_ رئیس ثبت اسناد امالک رفسنجان
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روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای (

اداره کل امور عشایر جنوب کرمان در نظر دارد عملیات اجرایی خط انتقال آب و احداث مخزن در مناطق 
عشایری حاجی آباد جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با جزئیات 
الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه  با بهره گیری از سامانه تدارکات  مندرج در اسناد مناقصه 
متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یادش شده به 

نشانی  www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به پیشنهاد خود اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد: 1400/1/25
مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/02/06

زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/02/07
اطالعات تماس دستگاه های مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها الف: اداره کل امور عشایر جنوب کرمان به نشانی جیرفت - بلوار امام خمینی )ره( روبه روی سپاه 

پاسداران تلفن 03443313828 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

مبلغ تضمیننوع تضمینعنوان پروژهشماره مناقصه

2000004781000001
عملیات اجرایی خط انتقال آب و احداث 
مخزن در منطقه عشایری حاجی آباد 
جبال بارز جنوبی شهرستان عنبرآباد

377.957.000 ریالضمانتنامه بانکی

نوبت دوم

الیحه طرح جامع مدیریت پسماند سرانجام در شورای شهر تهران تصویب شد

سازمان مدیریت پسماند یکپارچه می شود
تفکیک از مبدا، بهسازی سایت آرادکوه، بهسازی سایت آبعلی، مدیریت پسماندهای پزشکی بی خطر شده، مدیریت 

پسماند حجیم، کاهش تولید زباله از مبدا از جمله اهداف این الیحه عنوان شد 

خلیل آبادی، عضو شورای شهر 
تهران:  آرادکوه در حال حاضر 

اشباع شده است و کاری برای 
آن انجام نشده است. تهران 
به عنوان مقصد گردشگری 

است این در حالی است که 
گردشگران و مهمانان خارجی را 
بالفاصله پس خروج از فرودگاه 

امام)ره(، با بوی مشمئز کننده 
این منطقه روبه رو می شوند. ما 

باید برای شیرابه های این منطقه 
و رفع بوی بد آن تالش کنیم

 رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها: برنامه اجرایی 

مدنظر برای پیشگیری و 
مقابله با وقوع آتش سوزی 

در فضای سبز شهرهای کشور 
در سه مرحله اجرایی شود

ابالغ برنامه پیشگیری از سوختن فضای سبز 
گشت های شناسایی آتش سوزی فضای سبز در شهرها و روستاها تقویت می شوند

آتش سوزی  مدیریت  و  پیشگیری  برنامه 
روستایی  و  مناطق شهری  در  فضای سبز 
از سوی معاون عمران، توسعه امور شهری 
به  شد.   ابالغ  کشور  وزارت  روستایی  و 
گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
ابالغیه  این  در  جمالی نژاد  مهدی  کشور، 
و  شهرداری ها  از سوی  اقداماتی  انجام  بر 
در  استانداری ها  محوریت  با  دهیاری ها 
چارچوب مسئولیت های قانونی و در راستای 
اجرای بند 6 تفاهم نامه همکاری مشترک 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  با 
کشور )بهمن ماه 98( بر تشکیل جلسات 
اطفای  و  پیشگیری  برای  هماهنگی 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با حضور 
از  مرتبط  دستگاه های  و  سازمان ها  کلیه 
اقدام  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  جمله 
برای برگزاری »مانورهای آمادگی مشترک 
مراتع«  و  جنگل ها  آتش سوزی  اطفای 
بین کلیه نیروهای امدادی و عملیاتی در 
ارزیابی  سطح شهرستان های آن استان و 
در  آتش سوزی  حوادث  وقوع  وضعیت  از 
الزم  تمهیدات  اتخاذ  و  گذشته  سال های 
)با  آتش سوزی  بروز  مستعد  مناطق  برای 
توجه به سوابق موجود در این زمینه( تاکید 
کرده است. او همچنین در این ابالغیه بر 
اطالع رسانی و هشدار به شهروندان در زمینه 

طریق  از  آتش سوزی  و کنترل  پیشگیری 
اینترنتی  پایگاه های  استان،  صدا و سیمای 
فضاهای  و  مجازی  شبکه های  سازمانی، 
آماده سازی  و روستایی،  تبلیغات شهری 
و  تجهیزات  استقرار(  و  تعمیر  )بازبینی، 
ماشین آالت مورد نیاز اطفای آتش سوزی و 
پیش بینی شده  ایمنی  تمهیدات  بر  نظارت 
در پارک ها، مناطق جنگلی، مراکز تفریحی 
و ارائه راهنمایی و مشاوره برای ایمن سازی 

است. تصریح کرده  اماکن  این 
دهیاری ها  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
گشت های  تقویت  و  برقراری  همچنین 
به منظور  آتش سوزی  کشف  و  شناسایی 
وقوع  اولیه  لحظات  در  مناسب  واکنش 
سازوکار  ایجاد  همچنین  آتش سوزی 
مناسب برای اخذ و رصد گزارش های مردمی 
برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  خصوص،  این  در 
به ویژه  سبز  فضای  نگهداری  اصول  رعایت 
پاک سازی علف های هرز و جمع آوری آن 
به منظور پیشگیری از آتش سوزی و استفاده 
موجود  عملیاتی  ظرفیت های  تمام  از 
مردم نهاد  سازمان های  و  عمومی  )دولتی، 
کنترل  برای  معین  استان های  و   )… و 
آتش سوزی های احتمالی از موارد مهم در 
زمینه پیشگیری از وقوع آتش سوزی در این 

است. برشمرده  مناطق 

رئیس کمیسیون محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شهر 
تهران: متاسفانه در شهر تهران 

میان کسی که زباله کم تر 
با کسی که زباله بیشتری 

تولید می کند، تفاوتی وجود 
ندارد لذا افراد انگیزه ای برای 
کاهش تولید پسماند ندارند. 

غیر یکپارچه بودن ساختار 
سازمان مدیریت پسماند یکی 

از مشکالت اصلی است که باید 
اصالح شود
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کرایه تاکسی ها در 
اصفهان هم افزایش یافت 
افزایش 25  با  اصفهان  شهر  شورای  اعضای 
درصدی نرخ های کرایه تاکسی نسبت به سال 
گذشته موافقت کردند.به گزارش ایمنا، الیحه 
کرایه  افزایش  پیش بینی  نرخ های  فهرست 
برای سال  انواع تاکسی های شهری اصفهان 
1400 و افزایش 25 درصدی این نرخ نسبت 
به سال گذشته در یک صد و شصت و ششمین 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  علنی  جلسه 
مطرح شد. امیر احمد زندآور، رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان در تشریح نظر این کمیسیون، 
گفت: طبق گفته مدیران سازمان تاکسیرانی، 
درصد   81 سازمان  این  ناوگان  هزینه های 
با  بنابراین کمیسیون  است  داشته  افزایش 
در  تاکسی  نرخ کرایه  درصدی   25 افزایش 
سال آینده موافقت کرد. همچنین علیرضا نصر 
اصفهانی رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این رابطه گفت: در تهران نرخ کرایه تاکسی 
سال  اما  است  داشته  افزایش  درصد   35
گذشته با افزایشی که به دلیل فاصله گذاری 
فیزیکی در تاکسی ها اعمال شد، افزایش این 
نرخ در سال جاری به میزان 25 درصد به حدی 
نگه  راضی  را  شهروندان  و  رانندگان  است که 
می دارد.در نهایت این افزایش نرخ به تصویب 

اعضای شورای شهر رسید. 

فرماندار تهران: 

نتیجه نهایی تایید 
صالحیت نامزدهای 

شورای شهر، 8 اردیبهشت 
اعالم می شود 

صالحیت  تایید  روند  درباره  تهران  فرماندار 
ارائه  توضیحاتی  داوطلبان شورای شهر ششم 
کرد. »عیسی فرهادی« فرماندار تهران و رئیس 
هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات شورای 
شهر تهران درباره نتایج بررسی احراز صالحیت 
داوطلبان ششمین دوره شورای شهر تهران در 
هیات اجرایی به ایلنا گفت: یکشنبه 22 فروردین 
نتایج بررسی مدارک داوطلبان ششمین شورای 

شهر تهران به هیات نظارت اعالم می شود.
بررسی  از  بعد  نیز  نظارت  داد: هیات  ادامه  او 
مدارک و احراز صالحیت افراد در روز چهارشنبه 
هشتم اردیبهشت، نتیجه نهایی بررسی احراز 
صالحیت داوطلبان ششمین دوره شورای شهر 
تهران را اعالم می کند.فرماندار تهران تاکید کرد: 
افراد پس از اعالم نتیجه احراز صالحیت توسط 
هیات نظارت در صورت اعتراض نیز می توانند 
اعتراض خود را به هیات های استانی اعالم کنند.

شکایت مسئوالن بهداشتی 
از شهرداری اهواز 

شکایت  از  اهواز  شرق  بهداشت  مرکز  رئیس 
این مرکز از شهرداری اهواز بابت فعالیت پارک 

شهربازی در شرایط قرمز کرونایی خبر داد.
امرهللا مردانی به ایسنا گفت: پارک شهربازی 
پاداد اهواز در شرایط قرمز کرونا باز بوده است 
و ضمن ادامه فعالیت در این شرایط، مصوبات 
نکرده  رعایت  را  مدیریت کرونا  استانی  ستاد 

است.
او افزود: در این راستا با ورود فرمانداری اهواز 
و دادستانی، برق پارک قطع شد اما دیدیم که 
این کار نیز تاثیرگذار نیست و هر روز این مسئله 
ادامه دارد و این مشکل را داریم. متولی پارک 
زمانی که  و  است  شهرداری  اهواز،  شهربازی 
شهرداری می گوید نمی تواند این پارک را تعطیل 
کند، مجبور هستیم موضوع را از طریق قضایی 

پیگیری کنیم.
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت: در پی 
چندین بار تذکر و عدم توجه به این تذکرات، 
از شهرداری اهواز بابت فعالیت پارک شهربازی 
پاداد شکایت کردیم تا موضوع از طریق مراجع 

قضایی پیگیری شود.

رئیس شورای شهر تهران: 

مردم از حمل و نقل 
عمومی کمتر استفاده کنند 
پایتخت  مردم  از  تهران  شهر  شورای  رئیس 
خواست تا بعد از پیک چهارم شیوع ویروس 
استفاده کنند.  نقلیه عمومی  از وسایل  کمتر 

بنابر  به گزارش مهر،  محسن هاشمی گفت: 
تهران  در  متاسفانه  )س(،  زهرا  بهشت  اعالم 
از عدد 15 قربانی در روز به باالتر از 70 فوتی 
رسیده ایم و احتمااًل این رقم باالتر هم می رود. 
هاشمی عنوان کرد: البته بر اساس داده ها اگر 
زمان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کم 
تر از 20 یا 15 دقیقه باشد، می تواند در کاهش 
شیوع موثر باشد. اما حضور بیشتر در ناوگان 

عمومی خطر شیوع را بیشتر می کند.
او تاکید کرد: به طور کلی از مردم می خواهیم که 
کمتر در وسایل حمل و نقل عمومی حضور داشته 

باشند تا از پیک شیوع ویروس عبور کنیم.

به گزارش »پیام ما«، بررسی الیحه روز گذشته 
سالمت،  کمیسیون  رئیس  گزارش  ارائه  با 
محیط زیست و خدمات شهری آغاز شد، زهرا 
صدراعظم نوری آماری از وضعیت تولید زباله در 
تهران ارائه کرد و کلیات الیحه را تشریح کرد. او 
گفت: »در سال 98 روزانه در حدود شش هزار 
تن پسماند خانگی و غیرخانگی در تهران تولید 
می شد و 30 هزار ُتن در روز پسماند ناشی از 
ساخت و ساز و تخریب ایجاد شده است که این 
حجم زباله چالش های جدی برای شهروندان 
تهرانی ایجاد کرده است اما شناسایی پسماند 
مبدا،  از  تفکیک  غیرمسکونی،  و  مسکونی 
سایت  بهسازی  جمع آوری،  و  ذخیره سازی 
مدیریت  انتقال،  ایستگاه  بهینه سازی  آرادکوه، 
پسماند هنگام ساخت، بهسازی سایت آبعلی، 
شده،  بی خطر  پزشکی  پسماندهای  مدیریت 
ویژه،  پسماندهای  حجیم،  پسماند  مدیریت 
مدیریت پسماند فضاهای باز و کاهش از مبدا 
از جمله اهداف و موضوعات اصلی این الیحه 

هستند.« 
بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع دیگری 
بود که نوری در ادامه به آن ورود کرد و این نظام 
»براساس  توصیف کرد:  ناعادالنه  تهران  در  را 
میلیارد  و 600  گزارش ها شهرداری حدود هزار 
تومان طلب انباشته از فیش های صادره وجود 
وصول کند.  را  آن ها  نیست  قادر  هنوز  و  دارد 
قالب 123  در  شهرداری  منطقه  همچنین 22 

ناحیه مورد بررسی قرار گرفتند و حدود 3 هزار و 
437 خانوار بررسی و پسماندهای آن ها اخذ و 
آنالیز شده است و 11 رده کاری غیر مسکونی نیز 
مورد بررسی قرار داده شده و کل شهر تهران در 

قالب یک تئوری بررسی شده است.«

 اهداف اصلی الیحه 
 این عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید 
کرد، براساس این مطالعات تولید پسماند شهر 
تهران باالتر از استانداردهای جهانی نیست. حدود 
764 گرم در روز پسماند تولید شده برای هر فرد 
است که از استاندارد جهانی که 900 گرم است 
پایین تر است. نوری همچنین در ادامه اعالم کرد 
که باید نرخ تفکیک پسماند از 10 درصد به 40 
درصد افزایش پیدا کند: »در آرادکوه کار بهداشتی 
انجام نمی شود و این جزو یکی از اهداف اصلی 
به  شده  حمل  پسماند  نسبت  است.  طرح 
پسماند ساخت و ساز و تخریب حدود 64 درصد 
است و حدود 5 درصد از پسماند عمرانی دفن 
نمی شود و این نرخ بسیار پایین است که باید 
تغییر کند. نرخ وصول بهای خدمات مدیریت 
پسماند 50 درصد است و تمام تالش شهرداری 
این است که نرخ بهای خدمات را تا 50 درصد 
کسب کند اما رقم باالیی زیان انباشته داریم و 
سازمان مدیریت پسماند استقالل مالی ندارد. 
متأسفانه در شهر تهران میان کسی که زباله کم تر 
با کسی که زباله بیشتری تولید می کند، تفاوتی 

وجود ندارد لذا افراد انگیزه ای برای کاهش تولید 
پسماند ندارند. غیر یکپارچه بودن ساختار سازمان 
مدیریت پسماند یکی از مشکالت اصلی است 
که باید اصالح شود.« او همچنین اعالم کرد که 
در سیستم جمع آوری پسماند عادی شهرداری 
به دنبال سیستم ترکیبی است و جمع آوری از 
در خانه هاست تا زباله گردی از این طریق کاهش 

پیدا کند. 

 تردیدهایی درباره اجرای طرح 
نظری  حجت  و  فراهانی  مجید  ادامه  در 
سواالتی مطرح کردند، فراهانی گفت: تا زمانی که 
برنامه عملیاتی برای اجرای این الیحه نداشته 
باشیم این پروژه بزرگ اجرا نمی شود، پرسش 
من این است که آیا زمان بندی و جزئیات بودجه 
و کیفیت هربخش در این میان در نظر گرفته 
شده است یا خیر؟ پس از او نظری به ارتباط 
نداشتن مناطق با سازمان مدیریت پسماند اشاره 
کرد و گفت هر کدام از مناطق در حال حاضر 
در جمع آوری زباله به شیوه خود عمل می کنند: 
»آیا راهی عملی و اجرایی برای رفع این نقیصه 
پیش بینی شده است و اینکه راهکار عملی طرح 
زباله گردی  مسئله  حل  برای  بماند  مدیریت 
اینکه راهکار عملی طرح  چیست؟ همچنین  
مدیریت پسماند برای تغییر ذائقه دوازده ساله 
مردم مبنی بر عادت مردم به مخزن و شرایط 
فعلی در این خصوص چیست؟« حسن رسولی 

در پاسخ به این پرسش مقابله با زباله گردی را 
از راهکارهای شهرداری تهران ندانست و گفت: 
کنیم  حرکت  سمت  این  به  بخواهیم  اگر   «
و در کنار مدیریت پسماند و به موازات آن به 

سایر مصائب و آسیب های اجتماعی ورود پیدا 
کنیم در انجام صحیح ماموریت اصلی و ذاتی 
شهرداری اختالل ایجاد کردیم. حتمًا طرف ما در 
خرید این خدمت باید شرکت حقوقی باشد و 
شورای فنی شهرداری شرایط احراز موافقتنامه و 
رتبه پیمانکاری را تعیین کند و این فرد حقوقی 
مسئولیت ها  همه  است  شهرداری  طرف  که 
جانبی مربوطه را یک جا پذیرا باشد.« پس از 
طرح سوال نوبت به موافقان و مخالفان کلیات 
عنوان  به  خلیل آبادی که  رسید. حسن  الیحه 
مخالف ثبت نام کرده بود به آرادکوه اشاره کرد 
و گفت حدود 60 سال است که در آرادکوه دفن 
زباله انجام می شود درحالی که این سایت به مرز 
آراد کوه در حال حاضر  اشباع رسیده است : » 
اشباع شده است و کاری برای آن انجام نشده 
است. تهران به عنوان مقصد گردشگری است 
مهمانان  و  است که گردشگران  حالی  در  این 
فرودگاه  از  خروج  پس  بالفاصله  را  خارجی 
امام)ره(، با بوی مشمئز کننده این منطقه روبه رو 
می شوند. ما باید برای شیرابه های این منطقه و 
رفع بوی بد آن تالش کنیم.« موافق این الیحه 
که آرش حسینی میالنی بود در ادامه پاسخی به 
صحبت های خلیل آبادی هم داد: »آرادکوه از دهه 
40 در این منطقه جانمایی شده و قطعًا در اولویت 
شهرداری است. جریان پسماند مانند آب است 
و امکان قطع آن وجود ندارد. هزار و ششصد 
میلیارد تومان پیش بینی سرمایه گذاری در آراد 
کوه است تا فرآیند ساماندهی سرپوشیده شود. 
در افق طرح نیز تنها 15 درصد دفن می شود و 

باقی پسماند بازیافت می شود.« 
با  با بیان اینکه  پس از او محمد ساالری نیز 
درباره  تا  خواست  است  موافق  طرح  کلیات 
جزئیات آن اطالع رسانی دقیق تری صورت گیرد 
و خواست تا میزان درآمد حاصل شده از این 

طرح 20 ساله مشخص شود. 
صدرالدین علیپور که در نشست دیروز شورای 
شهر نماینده شهرداری بود، هدف این الیحه را 
کاهش پسماند دانست، او گفت: »ما تفکیک 
می دهیم  انجام  را  شیرابه  حداکثری، گرفتن 
خصوص  در  کند،  پیدا  کاهش  پسماند  تا 
سایت  حاضر  حال  در  حجیم  پسماندهای 
مخصوص داریم که اردیبهشت ماه تاسیس شده 
در خصوص زباله گردی تغییر فرم ذخیره سازی 
را انجام داده ایم تا امکان دسترسی به آنها وجود 
نداشته باشد.« در ادامه اعضای شورای شهر با 
کلیات این الیحه موافقت کردند و پیشنهاداتی 
هم درباره بخش هایی از آن داشتند که در ادامه 

می آید. 

 تکلیف الیحه طرح جامع مدیریت پسماند، بعد از ماه ها انتظار سرانجام دیروز در شورای شهر تهران روشن شد. بررسی که برخالف عنوان 
الیحه جامع نبود و در طول بررسی آن اعضای شورا پیش از آن که مخالف کلیاتش باشند، درباره جزئیاتش سوال داشتند و هدف اصلی 
آن یعنی کاهش زباله را درک نمی کردند، یک عضو درباره نحوه اجرای این طرح که دورنمای بیست ساله داشت می پرسید و دیگری 
درباره درآمدهای پسماند، یک عضو از آرادکوه و مصائبی که برای شهروندان منطقه 20 به بار آورده می پرسید و دیگری درباره رویکرد 
الیحه در مبارزه با زباله گردی. با این حالی کلیات این الیحه که شناسایی پسماند مسکونی از غیر مسکونی، بی خطرسازی زباله های 

پزشکی و بهسازی سایت آرادکوه از جمله مهم ترین ماموریت هایش بود، در شورای شهر تصویب شد. 

پیشنهاد سرانجام پیشنهاد

 اعضای شورا با آن موافقت کردند

عبارت  که  داد  پیشنهاد  نژاد بهرام  زهرا   
تنها متوجه پسماند  بی خطر سازی در الیحه 
پزشکی نباشد و شامل اجسام تیز هم باشد.

اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت کردند
 محمود میرلوحی در جریان پیشنهاد ماده 
حداکثری کربن  عبارت کاهش  بر  الیحه   2

تاکید کرد

این پیشنهاد به صورت اصالح به متن اضافه 
شد.

تعیین سرانه برای تولید پسماند ساختمانی و 
کاهش رقم 14 میلیون تن که در الیحه عنوان 

شده، پیشنهاد دیگر محمود میرلوحی بود

تصویب  به  موافق  رای   7 با  پیشنهاد  این 
. نرسید

 بهاره آروین در جریان بررسی پیوست 15 طرح 
که مربوط به ساماندهی عوامل غیر رسمی نظیر 
زباله گردها پیشنهاد داد که به مراکز غیررسمی 
اعمال  و  استاندارد  رعایت  شرط  به  تفکیک 

نظارت، جواز معین داده شود.

اصالحات  قالب  در  پیشنهاد  این  نهایت  در 
شد. اعمال  عبارتی 

در  نیز  میرلوحی  محمود  و  آروین  بهاره   
جریان بررسی ماده 14 الیحه درباره فعالیت 
پسماند  جمع آوری  حوزه  اپلیکیشن های 
در  اپ ها  انحصار  رفع  بر  تا  دادند  پیشنهاد 

شود. تاکید  طرح 
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سنجاب زمینی در رشته کوه زاگرس/ ایسنا

رمان یا داستان بلند »چنان ناکام که خالی از آرزو« نوشته پتر هاندکه 
به تازگی با ترجمه ناصر غیاثی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده 
داستانی  ادبیات  »کتابخانه  مجموعه  عناوین  از  یکی  این کتاب،  است. 

معاصر« است که این ناشر چاپ می کند./مهر

گروه موسیقی بوشهری راشن جدیدترین قطعه خود را به نام »رفت« 
به خوانندگی میثاق بارونی و علی سیاوش پوری منتشر کرد. این قطعه 
با شعری از ساره رسولی و آهنگسازی حسام جعفری توسط مهرشاد 
خنج تنظیم شده و حبیب روشن روان تهیه کنندگی آن را برعهده داشته 

آنالین است./هنر 

و  زندی حقیقی  مونا  به کارگردانی  آفریقایی«  »بنفشه  سینمایی  فیلم 
به چهل  ادامه حضور جهانی خود  در  علیرضا شجاع نوری،  تهیه کنندگی 
و پنجمین دوره جشنواره بین المللی »آتالنتا« که در آمریکا به نمایش 
گذاشته و از 22 آوریل تا 2 می برابر)2 تا 12 اردیبهشت( برگزار می شود، 

ایسنا دعوت شد./ 

ابراهیم بابایی رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر اسناد دستگاه های سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی عنوان کرد: در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی و در راستای برنامه ها 
و سیاست های سازمان در این حوزه، پس از بازدید و بررسی اسناد و برگزاری 
جلسات متعدد با مسئوالن برق تهران و موزه صنعت برق، 1059 برگ اسناد ارزشمند 

و آرشیوی منحصر بفرد تاریخ برق ایران به این سازمان منتقل شد./ مهر

مرگ  متعدد  چرخه های  از  باستان  مریخ  می گویند  محققان 
و  رطوبت  دوره های  از  مملو  گذشته ای  و  گذشته  زندگی  و 
»استقامت  کاوشگر  اخیر  فرود  با  است.  داشته  خشکی 
)Perseverance( « ناسا روی سطح مریخ، توجهات زیادی 
دوباره به این سیاره سرخ معطوف شده است. این در حالی 
است که بسیاری غافل از این شده اند که کاوشگر »کنجکاوی 
)Curiosity(« هنوز در حال کاوش دامنه کوه شارپ در چندین 
کیلومتری مرکز »دهانه گیل« در مریخ است. براساس مطالعه ای 
که به تازگی در مجله Geology منتشر شده است، یک تیم 
بین المللی از محققان با استفاده از مریخ نورد »کنجکاوی« در 
مریخ، تغییرات تاریخی را در آب وهوای این سیاره بین دوره های 
خشک و مرطوب قبل از خشک شدن کامل آن در حدود سه 
میلیارد سال پیش کشف کرده اند. محققان متشکل از یک تیم 
فرانسوی آمریکایی به سرپرستی »ویلیام رپین« از ابزار موسوم 
به  »ChemCam« کاوشگر »کنجکاوی« برای مشاهدات دقیق 
از زمین شیب دار دامنه کوه شارپ از فاصله دور استفاده کردند. 
مدارگرد مریخی ناسا پیش از این نیز نکاتی در مورد ترکیبات 
 »ChemCam« معدنی این دامنه ها ارائه داده بود، اما محققان با
توانستند با موفقیت بسترهای رسوبی سطح مریخ را مطالعه 
کنند. تجزیه و تحلیل ها شرایط اولیه سطح این محل را برای 
اولین بار نشان داد. با حرکت به سمت باال از این بسترهای 
رسوبی که چند صد فوت ضخامت دارند، آرایش آن ها به شدت 
یافته  رسوب   رس های  باالی  در  محققان  می شود.  متفاوت 
از دریاچه که پایه کوه شارپ را تشکیل می دهند، ساختارهای 
گسترده، بلند و بسترهای ضربدری را مشاهده کردند که این امر 
به معنی مهاجرت تپه های شنی به وسیله باد در یک دوره طوالنی 

و خشک آب وهوایی است. / ایسنا

آن ماه مهر پیکر نامهربان ما
گفت ای بنطق طوطی شکرستان ما
وقت سحر شدی بتماشای گل بباغ
شرمت نیامد از رخ چون گلستان ما
در باغ سرو را ز حیا پای در گلست

از اعتدال قد چو سرو روان ما
برگ بنفشه کز چمن آید نسیم او
تابیست از دو سنبل عنبر فشان ما
آب حیات کز ظلماتش نشان دهند
آبیست پیش کوثر آتش نشان ما
مائیم فتنه ئی که در آخر زمان بود
ور نی کدام فتنه بود در زمان ما

بنمود چشم مست و بر مزم عتاب کرد
کاخر چنین بود غمت از ناتوان ما
در باغ وصل اگر نبود چون تو بلبلی
کم گیر پشه ئی ز همای آشیان ما
می کرد در کرشمه به ابرو اشارتی

یعنی گمان مبر که کشد کس کمان ما
کس با میان ما نکند دست در کمر

اال کمر که حلقه شود برمیان ما
خواجو اگر چه در سر سودای ما رود
تا باشدش سری سر او و آستان ما

خواجوی کرمانی

| چاپ و نشر | | موسیقی | | سینما | |  اسناد تاریخی |

تولد و مرگ چند باره مریخ باستان

روابط  از  دلنشین  و  زیبا  روایتی  آدم ها  و  موش ها  کتاب 
انسان های تنها و طبقه  پایین جامعه  کارگری آمریکاست که 
واقعیت  به  روزی  تا شاید  رویاهای خود هستند  دنبال  به 
)دانای کل(  شخص  سوم  داستان،  روایت  شیوه  بپیوندد. 
است و آن چیزی که بیشتر باعث کشش داستان شده است 
گفت و گوهای بین شخصیت هاست. جان اشتاین بک با خلق 
شخصیت های تاثیر گذار خواننده را به تفکری عمیق وا  می دارد. 
کتاب موش ها و آدم ها  برای آن هایی که وقت کافی ندارند 
و در عین حال می خواهند کتابی کم حجم و جذاب بخوانند، 
خواندنی است. »موش« در داستان موش ها و آدم ها معنای 
نمادین دارد. موش در واقع نماد کارگران و زجر آن ها در برابر 
ظلم  ارباب ها است. کارگرانی که مورد استثمار ثروتمندان قرار 
گرفته اند و مثل موش در چنگال آن ها اسیر و  ناچار به زندگی 
بی رفاه و بی امکانات شده اند و حتی آرزوهای آن ها نقش بر 
آب شده است. نام کتاب هم برگرفته از شعری معروف از 
رابرت برنز است:»چه بسیار نقش های موش ها و آدم ها که 

نقش بر آب است«.

| موش ها و آدم ها | 
| نویسنده : جان اشتاین بک

مترجم :مهدی افشار |

»پیام  ما«  سراسری  روزنامه  روزی  چنین  در  گذشته  سال 
عوض  پربارش  و  استان های کم بارش  جای  عنوان  با  گزارش هایی 
کارکرده  مهاجر،  پرندگان  جشن  حسرت  در  گاوخونی  تاالب  و  شد 

ست.  ا
اقلیم  با  استان هایی  در  بارش  وضعیت  به  به ترتیب  این گزارش ها 
شده  بهتر  هرمزگان  و  سیستان وبلوچستان  و  کرمان  نظیر  خشک 
بین المللی  تاالب  در  مهاجر  پرندگان  جمعیت  کاهش  و  است 

داشت. اشاره  اصفهان،  گاوخونی 

در شماره قبل توضیحات مربوط حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه را شروع کردیم و در این مطلب 
به معرفی بیشتر این  حوضه آبریز  می پردازیم.
از جمله ارتفاعات مهم حوضه آبريز درياچه اروميه 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
1. حد غربی؛ ارتفاعات مرزی ايران و تركيه كه 
از غرب سلماس تا اشنويه و شمال پيران شهر 
كشيده شده است. بلندترين قله آن مور شهيدان 

با ارتفاع 3608 متر از سطح درياست.
ارتفاعات  جنوب غربی؛  و  جنوبی  بخش  در   .2
با  چشمه  چهل  و  برانان  و  زينان  لندشيخان 
ارتفاع 3173 متر كه اين حوضه را از حوضه آبريز 

می سازند. جدا  خليج فارس 
بلقيس،  ارتفاعات  شرقی،  قسمت  در   .3
خاله اوشاقی و سهند؛ حداكثر ارتفاع 3707 متر.

4. در بخش شمالی و شمال شرقی؛ كوه سبالن 
)ارتفاع 4811 متر(، توشه داغ، كسبه، علمدار و 
قازان كوه قرار گرفته كه حد فاصل اين حوضه با 

حوضه آبريز ارس است.
آب وهوای حوضه آبريز درياچه خزر غالبًا تحت 
دارای  حوضه  اين  است.  آن  ارتفاعات  تأثير 
آب وهوايی نيمه خشک قاره ای و رژيم بارندگی 
غالب حوضه است. اقليمی  رژيم  مديترانه ای 

ميلی متر   398 حوضه  ساالنه  بارش  متوسط 
است، پر باران ترين فصل سال زمستان و اوايل 
بهار است به طوری كه حدود 75 درصد از حجم 
كل بارندگی ها در ما ه های دی تا ارديبهشت اتفاق 
می افتد. رژيم رودخانه های ناشی از بارندگی و 
ذوب برف هاست. دما در اين حوضه بين صفر 
تا 20 درجه زير صفر در زمستان و تا 40 درجه در 

تابستان تغيير می كند.
حوضه  زير   8 به  اروميه  درياچه  آبريز  حوضه 
زرينه رود  حوضه  زير  كه  می شود  تقسيم 

ساير  آن هاست.  بزرگ ترين  سيمينه رود   -
وسعت  به ترتيب  حوضه  اين  زيرحوضه های 
چای،  مهاباد  نازلوچای،  چای،  آجی  عبارتنداز: 

تسوج. و  چای  صوفی  شبستر،  زوالچای، 
از  عبارتند  نيز  حوضه  اين  مهم  رودخانه ها 
باراندوزچای،  سيمينه رود،  زرينه رود،  تلخه رود، 

چای. صوفی  چای،  روضه 
خزر  درياچه  آبريز  حوضه  رودخانه های  بستر 
عمومًا شيب دار بوده و از مواد دانه درشت تشكيل 
يافته است كه با جريان آب به صورت سيالب به 

پايين دست منتقل می شوند.
دارای  حوضه  اين  است كه  آوری  ياد  به  الزم 
دشت  های كم وسعت ولی حاصل خيزی از جمله 
دشت سراب، دشت سلماس، دشت صوفيان، 
مياندوآب  دشت  و  نقده  دشت  تبريز،  دشت 

است.
درياچه اروميه به عنوان مركز جمع شدن و ريزش 
آب های سطح اين حوضه آبريزست كه به دليل 
اهميت آن در سطح محلی و كشور به توضيحاتی 

در مورد آن می پردازيم. / نشریه 310 تمآب

حوضه های آبریز ایران

حوضه آبریز دریاچه ارومیه |بخش دوم|

شركت  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

آگهي فراخوان 

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور در نظر دارد برای تأمین بخشی از نیاز مالی اجرای کمربندی غرب اندیمشک ، از تسهیالت مالی كه در چارچوب آیین نامه 
اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1387 )به شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( 

توسط تأمین كننده مالی فراهم می شود، استفاده نماید:
1.  موضوع فراخوان: تأمین مالی برای تكمیل / احداث کمربندی غرب اندیمشک

2.  بازپرداخت تسهیالت دریافتی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور 
بوده و طی مدتی که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد. 

تبصره:  محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیالت درچارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و با رعایت عقود 
اسالمی مندرج در آن خواهد بود.

3.تأمین كننده مالی باید مستنداتی اعم از 1( وجه نقد یا اسناد مالكیت با قابلیت نقدشوندگی باال 2( تائید اعتبار غیرمشروط از سوی بانك ها یا موسسات 
مالی و اعتباری معتبر 3( باالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یكی از پنج سال گذشته  4( ارزش دارائی های ثابت  ) منقول و غیر منقول( 

كه دال بر توانایی او در تأمین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه كند.
4.شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور پس از دریافت مدارک و مستندات نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام ، و از حائزین شرایط جهت 

حضور در فرایند انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت بعمل می آورد .
5.از عالقمندان دعوت می شود برای دریافت فرم های مربوطه و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز با همراه داشتن معرفی نامه رسمی 
به طبقه ششم اطاق 614  این شرکت به نشانی بزرگراه مدرس _ خیابان شهید وحید دستگردی)ظفر( _ خیابان شهید فرید افشار_ تقاطع بلوار آرش غربی 

مراجعه نمایند.

ارزیابی تأمين كنندگان مالي براي اجرای کمربندی غرب اندیمشک، مشمول و دارای 
مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده)56( 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)مصوب سال 1387(
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آبخوان


