
شهردار تهران:

برای هتل سازی در9 پهنه فضای سبز 
مجوز داریم

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران دیروز به شورای شهر تهران تقدیم 
تهران  شهردار  زاکانی،  علیرضا  به گفته  همتی که   ۵۶ حدودا  بودجه ای  شد. 
دوسطحی بسته شده است و حدود ۵۱ درصد نسبت به بودجه سال گذشته 

رشد داشته است. 

 مرمت ترک دوم گنبد مسجد 
 شیخ لطف هللا آغاز شده اما قسمتی

  که کاشی های آن برداشته شده
 بدون پوشش رها شده  است

 احتمال نفوذ آب
 به گنبد تاریخی

این روزها ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف هللا نیز 
برداشته شده و کارشناسان درباره احتمال نفوذ رطوبت 
داده اند. کالف  این گنبد هشدار  داخل  به  بارندگی  و 
شیخ  مسجد  گنبد  بیرونی  پوسته  مرمت  پیچیده 
لطف هللا حاال حاالها خیال باز شدن ندارد و حواشی 
پیرامون مرمت این گنبد به نظر می رسد ادامه دار باشد.

 کاهش دما تا ۱۰ درجه 
در 9 استان

نفوذ  از  نارنجی  با صدور هشدار  سازمان هواشناسی 
سامانه پرفشار و کاهش دما تا ۱۰ درجه سانتیگراد طی 
دو روز اول بهمن ماه خبر داد. نوع مخاطره حاصل از 
نفوذ این سامانه کاهش محسوس دما به طور میانگین 

بین ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

جلسات کمیته تهیه طرح جدید صیانت 
دور از چشم اعضای کمیسیون، مرکز 

پژوهش ها و مردم برگزار می شود

»صیانت« نویسی 
درخفا

مرکز پژوهش های مجلس یازدهم برای دومین بار در 
گزارشی مفصل، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی را مغایر قانون اساسی و حقوق مردم اعالم 
کرده است. این گزارش برخالف گزارش اول این نهاد، 
از خوانش سیاسی توسط موافقان  برای جلوگیری 
نمایندگان  برای  محرمانه  صورت  به  صیانت،  طرح 

ارسال شده است. 
محیط زیست مغلوب معدنکاری ناپایدار

در این همایش کارشناسان درباره ارتباط توسعه پایدار با صنایع معدنی، فناوری های نو، اصالح قوانین، مسئولیت های اجتماعی و… سخنرانی کردند

در نخستین همایش »توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی« مطرح شد:

بارش بی سابقه برف در زیستگاه ها تعارض حیات وحش و جامعه انسانی را پررنگ کرده است

 بهمن گرسنگی بهمن گرسنگی
روی حیات وحش کردستانروی حیات وحش کردستان
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رئیس سازمان حفظ نباتات ایران گفت: به نظر 
می رسد تا یک ماه آینده ممنوعیت صادرات به 

روسیه رفع شود.
در  مقدم  عالیی  شاهپور  ایسنا،  گزارش  به 
افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در  و  خبرنگاران  جمع 
های  نهاده  تخصصی  نمایشگاه  هشتمین 
کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات به 
ایرانی  هیات  پیش  ۲۰روز  حدود  روسیه گفت: 
از  بعد  شد  مقرر  و  داشت  روسیه  به  سفری 
تعطیالت سال نوی میالدی  روسیه بازدیدی از 
بسترهای تولید کشور ما داشته باشند. امروز هم 
از  حمایت  فدرال  سرویس  با  ای که  جلسه  در 
نباتات  حفظ  سازمان  و  روسیه  مصرف کنندگان 
شد که  این  بر  توافق  کردیم   برگزار  این کشور 
ها  گلخانه  تولیدکنندگان،  از  فرصت  اولین  در 
محصوالت  تولید  برای  کشور  در  که  سمومی  و 
صیفی و عمدتا در گلخانه ها استفاده می شود، 

باشند. داشته  بازدیدی 
او ادامه داد:این هیات اعالم آمادگی کرد که پس 

از  بازدید از بسترهای تولید کلیه ممنوعیت هایی 
که به دلیل تغییر شرایط قرنطینه ای و پروتکلی 

در این کشور ایجاد شده بود را بردارد.
به  همچنین  نباتات کشور  حفظ  سازمان  رئیس 
انعقاد دو تفاهم نامه با روسیه اشاره کرد و گفت: 
متن تفاهمنامه های مدیریت و نحوه استفاده از 
آفت کش ها و  تبادل اطالعات قرنطینه ای میان 
با سفر رئیس  نهایی شد.  امروز  ایران و روسیه 
جمهور به روسیه و دیدار با پوتین و همچنین با 
این  روسیه  و  ایران  کشاورزی  وزیر  دو  امضای 

نهایی خواهد شد. تفاهمنامه ها 
صادرات  برای  مشکلی  کرد:هیچ  تصریح  وی 
وجود  دیگر  کشورهای  به  کشاورزی  محصوالت 
ندارد و حتی نسبت به ماه گذشته حدود ۱۲ هزار 

داریم.  هم  صادرات  افزایش  تن 
دو  واردات  برای  گفت:  ادامه  در  عالیی مقدم 
محصول سیب و فلفل به روسیه ممنوعیت داریم 
که این دو ممنوعیت بعد از بازدید از سردخانه ها 
و گلخانه ها برداشته خواهد شد.  بازدید تا ۱۰ روز 

آینده حتما انجام می شود و پس از آن تصمیم 
گیری می شود. او افزود: به نظر می رسد تا یک 
ماه آینده ممنوعیت صادرات به روسیه رفع شود.
گفته  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  او 
را  ایران  دلمه ای  فلفل های  آذربایجان  می شود 
صحت  چیزی  چنین  آیا  و  است  کرده  معدوم 
دارد یا خیر، گفت:ما این اخبار را خودمان هم از 
شبکه های اجتماعی شنیده ایم. معدوم کردن و 
برگشت دادن محصوالت هم تابع پروتکل هایی 
است. یعنی همانطور که در قرنطینه ها مشخص 
بهداشت  نظر  از  محصوالت کشاورزی  شود  می 
تا صادر شوند  باشند  باید  به چه صورت  گیاهی 
برگشت هم تابع شرایطی است. هیچ گزارشی از 
از  آذربایجان  از  ایران  های  دلمه  فلفل  برگشت 
در  نداشتیم.  کشور  در  ای  قرنطینه  های  پست 
آنها  مکاتبه کردیم.  هم  آذربایجان   با  مورد  این 
اینکه محصول  بر   مبنی  هم هیچ گونه گزارشی 
فلفل ایران ویروسی است به ما نداده اند و هیچ 

است. نگرفته  صورت  سازی  معدوم 

جمهور  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
متوجه  آسیب های  بررسی  اینکه  بیان  با 
قرار  زنان  امور  معاونت  کار  دستور  در  زنان 
اعتیاد،  آسیب ها  این  جمله  از  گفت:  دارد، 
که  است  طالق  و  خانه  از  فرار  خودکشی، 
طالق  برای  است.  ما  توجه  مورد  مشخصا 
برنامه مدونی داریم که در خصوص اعتبارات 
برای  اعتبارات  این  نیز صحبت کرده ایم.  آن 
سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می شود و برنامه ما 
ابتدای  از  خانواده«  »مشاوره  است که  این 
زندگی که  اول  سال  چهار  تا  زوجین  زندگی 
رخ  سالها  این  در  طالقها  اغلب  آمار  طبق 
شود. گرفته  نظر  در  زوجین  برای  می دهد، 

نشست  در  خزعلی  انسیه  ایسنا،  به گزارش 
زن  مقام  هفته  بزرگداشت  ستاد  خبری 
محل  در  دی(   ۲۸( امروز  که  مادر  روز  و 
برگزار  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
حذف  کرد:  اظهار  روز  این  تبریک  با  شد، 
معاونت امور زنان و خانواده از شورای عالی 
انقالب فرهنگی در حد پیشنهاداتی است که 
نیست.  قطعی  اما  می شود  آورده  شورا  در 

باشیم؛  رهبری  معظم  مقام  نظر  منتظر  باید 
از مقام معظم  به شناختی که  با توجه  قطعا 

افتاد.  نخواهد  اتفاق  این  داریم  رهبری 
بر  مبنی  ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  او 
عدم  خصوص  در  شده  ایجاد  شائبه های 
عدالت  اجرای  به  سیزدهم  دولت  توجه 
شده  تصویب  شاخص های  و  جنسیتی 
ادامه  پیش،  دولت  در  خصوص  این  در 
دولت  کار  دستور  در  جنسیتی  عدالت  داد: 
ششم  برنامه  قانون  جزو  و  سیزدهم 
عدالت  هست  ما  نظر  مد  آنچه  دارد.  قرار 
جنس  به  معطوف  تنها  که  است  فراگیری 
تمام  و  فرزندان  شامل  بلکه  نمی شود  زن 
اعضای خانواده می شود. در حال کار بر روی 
شده  تصویب  جنسیتی  عدالت  شاخص های 
در دولت پیش هستیم تا این شاخص ها را 
امور  معاون  اجرایی کنیم.   و  کرده  کامل تر 
است  این  ما  برنامه  افزود:  خانواده  و  زنان 
کنیم  رفع  زنان  جامعه  از  را  محرومیت  که 
رونمایی  زن  روز  در  که  ما  جامع  برنامه  و 
زنان  توانمندسازی  به  توجه  شامل  می شود 

خانواده  و  زنان  جامعه  از  زدایی  آسیب  و 
و  بانوان  اشتغال  روی  ما  تمرکز  است.  آنها 
به  خانوار  سرپرست  بانوان  اشتغال  ویژه  به 
پایدار  و کارهای  است که کسب  خاص  طور 
خانواده محور تدوین و تکمیل شده و در روز 
زن رونمایی می شود.  به گفته خزعلی، سعی 
بوده  آن  بر  سیزدهم  دولت  در  معاونت  این 
که بتواند مسائل مختلف حوزه زنان از جمله 
ارتقاء جایگاه حقوقی زن و خانواده، کاهش 
مناطق  بر  تمرکز  با  اجتماعی  آسیب های 
اشتغال  زنان،  برای  خاص  طور  به  محروم 
سالمت  و  بهداشت  ارتقاء  التحصیالن،  فارغ 
برای  دستگاهی  بین  اعتبارات  جذب  زنان، 
کند.  پیگیری  را  مربوطه  فعالیت های  انجام 
 معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
دولت  شده  انجام  فعالیت های  خصوص  در 
گفته  به  کرد:  تصریح  زنان،  برای  سیزدهم 
دولت  در  که  حرکتی  زن،  ورزشکاران  خود 
شد  انجام  خانم  ورزشکاران  برای  سیزدهم 
اما نمی دانم  بوده  بانوان  بی سابقه در ورزش 
نمی شود. دیده  خوب  حرکت های  این  چرا 

رئیس سازمان حفظ نباتات ایران:

ممنوعیت صادرات به روسیه تا یک ماه آینده رفع می شود

»فرار از خانه« و »طالق« روی میز معاونت زنان

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2208   | چهارشــنبه  29 دی 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

لذا خواهشمند است ضمن تكميل و بارگذاري فرم ارزيابي كيفي، نسبت به 
بارگذاري مدارك ذيل در سامانه ستاد اقدام نماييد: 

مدارك مورد نياز: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره شركت، 
گواهي امضا، سوابق كاري مرتبط، مشخصات فني  كاال و مجوزات و تائيديه 

هاي رسمي و قانوني و ... 
ضمنا، بارگذاري اسناد بايستي بصورت دو فايل pdf جداگانه )ارزيابي كيفي 

و مدارك( انجام شود. 
و  تخصص  تجربه،  داراي  تامين كنندگان كه  و  توليدكنندگان  لذا كليه 
تجهيزات الزم بوده؛ مي توانند جهت اطالع، دريافت و  ارسال اسناد به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 
آدرس دستگاه فراخوان: بندرعباس – بلوار جمهوري اسالمي – جنب شهرك 

مسكوني زيتون )نيروگاه قديم( شركت توزيع  نيروي برق هرمزگان 
تلفن كارشناس بازرگاني: 076-31201529 ،076-31201526 

تلفن كارشناس فني: 07631201694 
كد اقتصادي:411143589315 شناسه شركت:10101335577 

شماره ثبت:1954 كدپستي:79136-75115 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق هرمزگان

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/29

آگهی فراخوان عمومی
 4-۱4۰۰ ) تجدید(

باطالع میرساند، شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، جهت تهیه لیست كوتاه 
با موضوع ذیل، فراخوان مشروحه ذیل را  بصورت عمومی برگزار می نماید، لذا از كلیه 

عالقمندان به شركت در این فراخوان دعوت بعمل می آورد. 

شماره فراخوانشماره فراخوان در سامانه ستادموضوعردیف

۱
شناسایی شرکت های تولید کننده و تامین کننده 

جهت ارائه و ارزیابی فنی و اقتصادی  مقره های پلی اتیلنی و مقره های 
ویژه سیمهای روکشدار و نصب آزمایشی در یک منطقه  از استان هرمزگان

۴-۱۴۰۰ )تجدید( ۲۰۰۰۰۰۴۱۰۶۰۰۰۱77

آگهی  مناقصه  عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه ذیل را  به تامین کننده  واجد صالحیت واگذار نماید . 

*- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام می گردد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز چهارشنبه  مورخ  1400/10/29  و حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه 1400/11/06  خواهد بود  .
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 19  روز  شنبه   مورخ 1400/11/16  خواهد بود. 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت راس ساعت  10 صبح روز یکشنبه   مورخ 1400/11/17  خواهد بود.
*- ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت 14 روزشنبه مورخ 1400/11/16 الزامی می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های  الف  : 
آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی : 7618815676

روابط عمومی برق جنوب استان کرمانتلفن تماس : 5-32110403 داخلی 1063

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

کد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

۲۰۰۰۰۰۱۵7۴۰۰۰۲۰۱ خرید کلید اتوماتیک )به نیابت از توزیع برق سیستان و بلوچستان(۱۱۴۰۰-۱۱-۱۶۵

۲۰۰۰۰۰۱۵7۴۰۰۰۲۰۲ خرید کلید اتوماتیک )به نیابت از توزیع برق شمال استان کرمان(۲۱۴۰۰-۱۱-۱۶۶

۲۰۰۰۰۰۱۵7۴۰۰۰۲۰3 خرید کلید اتوماتیک )به نیابت از توزیع برق استان یزد(3۱۴۰۰-۱۱-۱۶7

۲۰۰۰۰۰۱۵7۴۰۰۰۲۰۴ خرید کنتاکتور  )به نیابت از توزیع برق شمال استان کرمان(۴۱۴۰۰-۱۱-۱۶۸
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هفتم دی ماه آخرین جلسه ای بود که اعضای 
کمیسیون ویژه صیانت در محل کمیسیون 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  نود  اصل 
اسالمی گرد هم آمدند. نتیجه آن جلسه شد 
پژوهش های  مرکز  به  دوباره طرح  بازگشت 
مجلس. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد 
گزارشی  در  پارلمان  پژوهش های  مرکز  که 
که هم برای اعضای کمیسیون ویژه صیانت 
ارسال شده بود و هم به اطالع عموم مردم 
متعدد  اصول  مغایر  را  صیانت  طرح  رسید، 
اعالم کرد.  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 
تهیه شده توسط  این مرکز همچنین طرح 
ناقض  را  یازدهم  پارلمان  تندرو  نمایندگان 
حقوق مردم و کسب وکارهای اینترنتی و البته 
تشدید کننده ناامیدی جامعه و تشویق کننده 
مردم به مهاجرت دانست. اظهار نظری که البته 
با واکنش تند اعضای جبهه پایداری و حامیان 
طرح صیانت در مجلس یازدهم مواجه شد. 
این افراد در جلسه ششم دی ماه مجلس به 
تندی از مرکز پژوهش ها انتقاد کرده و گزارش 
غیرقانونی  و  خوانده  سیاسی  را  مرکز  این 
خوانده بودند ولی هفتم دی ماه در ظاهر این 
طرح را به این مرکز برگرداندند ولی در باطن 
کار به کمیته ای به ریاست سیدعلی یزدی خواه 
صیانت  طرح  موافقان  جزو  او  شد.  سپرده 
بود. این اقدام برای تهیه نسخه ای مورد تایید 
فضای  عالی  شورای  و  دولت  و  کمیسیون 
مجازی صورت گرفت. حاال کمتر از یک ماه از 
آن روز گذشته ولی مرکز پژوهش ها حتی یک 
ساعت اجازه بررسی همه این طرح ها و ادغام 

آن ها را نداشته است.

کمیته ای محرمانه
دیروز حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در 
اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی  صفحه 
توئیتر نوشت: »این مدت جلسات »کمیته 
مشترک« به میزبانی کمیسیون در مجلس و 
پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان 
صنفی و بخش خصوصی و رسانه ها برگزار 

شده، نه در مرکز پژوهش ها. 
به نظر مرکز پژوهش ها در اعتراض به این 

رویکرد در جلسات مربوطه شرکت نکرده. از 
محتوای این جلسات هیچ خبری درز نکرده 
است.« پیگیری های خبرنگار »پیام ما« از 
اعضای کمیسیون ویژه صیانت نشان دهنده 
صحت اظهارات بیدی است. کمیته مشترک 
کمیسیون ویژه صیانت در طول مدت اخیر 
جلساتی را برگزار کرده ولی هیچ جزئیاتی 
نه  است،  نرسیده  دیگران  اطالع  به  آن  از 
کارشناسان و نمایندگان تشکل های صنفی 
که در جلسات کمیسیون شرکت می کردند، 
نه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و 
نه اعضای کمیسیون. مجید نصیرائی، عضو 
زمینه  همین  در  صیانت  ویژه  کمیسیون 
به خبرنگار »پیام ما« گفت: »جلساتی در 
تشکیل  رضاخواه  آقای  ریاست  به  کمیته 
شده است اما من ایشان را یک هفته  است 
که ندیده ام بنابراین خبری از این جلسات 
و نتیجه و محتوای آن ندارم. قرار شده بود 
صورت  به  جلسات  این  عملکرد  گزارش 
هنوز  ولی  شود  ارائه  به کمیسیون  مرتب 
جلساتی  البته  است  نداده  رخ  اتفاق  این 
صیانت  ویژه  کمیسیون  عنوان  تحت  هم 
به  ترتیب  بدین  است.«  نشده  تشکیل 
این کمیته  محتوای جلسات  می رسد  نظر 
در شرایطی محرمانه حداقل تا این لحظه 
آخرین  از  خبری  و کسی  می برد  سر  به 
تغییرات اتفاق افتاده در متن طرح صیانت 
و جزئیات رایزنی های صورت گرفته ندارد. 
این روند از قرار معلوم با انتقاد و اعتراض 
شده  همراه  مجلس  پژوهش های  مرکز 
مجلس  پژوهش های  مرکز  قانونا  است. 
باید مجموعه طرح های نهادهای مختلف در 
نقطه  با  و  بررسی می  کرد  را  قالب صیانت 
ویژه  به کمیسیون  خود  نظرات کارشناسی 
ارائه می کرد. در کمیسیون ویژه صیانت هم 
چنین چیزی به تصویب می رسد اما اتفاقی 
که رخ داده، برخالف مصوبه است و خبری 
پژوهش ها  مرکز  در  جلسات  تشکیل  از 
نیست و این کمیته هر طور تشخیص دهد، 

می کند. عمل 

ایستادگی مرکز پژوهش ها
مرکز  نیست.  ماجرا  تمام  اما  این 
پژوهش های مجلس که در آخرین گزارش 
خود درباره طرح صیانت به کلی با این طرح 
مخالفت کرده بود و البته تاوان آن را هم دیده 
بود، این بار هم در گزارشی مجزا برای دومین 
اساسی   قانون  ناقض  را  صیانت  طرح  بار 
معرفی کرده است. محمد کشوری، فعال حوزه 
از مخالفان طرح  اینترنتی و  کسب وکارهای 
صیانت در توئیتر خود نوشته است: » مرکز 
مجدد  بررسی  پس  مجلس  پژوهش های 
سرانجام  دی ماه،  نسخه ۵  و   طرح صیانت 
گزارش نقد کارشناسی مفصلی برای نمایندگان 
با مهر محرمانه ارسال کرد. گزارش، متن طرح 
معارض  اساسی  قانون  متعدد  اصول  با  را 
میداند و سه پیشنهاد بنیادین برای اصالح 
ارائه کرده است که عماًل به معنای رد کلیات 
طرح فعلی است.« حامد بیدی، مدیرعامل 
گزارش  از  جداگانه  توئیتی  در  هم  کارزار 
محرمانه مرکز پژوهش ها به نمایندگان و اعالم 
نوشته  اساسی  قانون  با  این طرح  مغایرت 
پژوهش ها  مرکز  ایرادات  جزئیات  است. 
منتشر نشده است ولی شنیده های خبرنگار 
گذشته  ایرادات  تکرار  از  حاکی  »پیام ما« 
این مرکز و شرح و بسط مفصل آنان برای 
نمایندگان است. اما پرسش آن است که چرا 
قبل،  دفعه  برخالف  اینبار  پژوهش ها  مرکز 
ارسال کرده است؟  را محرمانه  گزارش خود 
پاسخ این پرسش شاید در واکنش های تند 
و تیز نمایندگان نهفته باشد. نمایندگان موافق 
طرح صیانت مرتبه قبل انتشار علنی گزارش 
مرکز را سیاسی کاری خوانده بودند. کشوری 
در همین زمینه نوشته است: » باید دید اکنون 
که بر خالف سری پیش، مرکز پژوهش ها نقد 
طرح را روی نسخه جدید و در قالب گزارش 
کردن  رسانه ای  بدون  و  مفصل  کارشناسی 
از  موضوع تهیه و ارسال کرده، حضرات-که 
ابتدا گوش های خود را بر ایرادات اصلی این 
طرح بسته اند- چه بهانه ای برای حمله به مرکز 

و منتقدان طرح صیانت پیدا می کنند.«

موضع قالیباف
و  میان کش  در  و  این مسیر  در  آنچه 
قوس های موافقان و مخالفان طرح صیانت 
وزارت  موضع  باشد،  سرنوشت ساز  می تواند 
ارتباطات است و البته رئیس مجلس یازدهم. 
وزارت ارتباطات که پیش از این و در جریان 
آخرین نشست خبری زارع پور، موضع خود را 
بود: »موافق«.  اعالم کرده  به صورت رسمی 
ایران  در  بود که  تاکید کرده  ارتباطات  وزیر 
برای کنترل فضای مجازی به طرح صیانت 
نیاز است. این وزارتخانه همچنین در نسخه ای 
که به شکل پیش نویس و نه الیحه تقدیم 
مجلس شد نیز، اگرچه برخی محدودیت های 
در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون را حذف 
کرده بود ولی هنوز ایرادات اساسی کار پا برجا 
بود. رئیس مجلس اما در این میان حداقل تا 
امروز موضعی له یا علیه این طرح به صورت 
صریح و علنی نگرفته است ولی پیگیری های 
خبرنگاران تقریبا موید آن است که محمدباقر 
و  طرح  این  از  خوشی  دل  چندان  قالیباف 
قالیباف می داند که  ندارد.  آن  البته حامیان 
این طرح اساس مجلس تحت مدیریتش را 
زیر سوال برده و می تواند هرچه کشته را یک 
شبه بر باد دهد. موافقان این طرح نیز عمدتا 
اعضای جبهه پایداری و نزدیکانش در مجلس 
یازدهم هستند که علنا قالیباف را شایسته 
ریاست پارلمان نمی دانند و اگر تن به ریاست 
او می دهند، در ازای دریافت دیگر کرسی های 
هیات رئیسه و کمیسیون ها و مجموعه قوه 
مقننه است. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار نیز 
نوشته است: »بنظر می رسد قالیباف مخالف 
این طرح است و تیم او پیگیر رد کلیات آن. 
اما پایداری ها رد کلیات این طرح را شکست 
بزرگی برای خود می دانند. این جدال جایی 
برکناری  زمزمه های  که  می شود  سخت 
آتی  سال  در  مجلس  ریاست  از  قالیباف 
توسط پایداری ها شنیده می شود. حاال دیگر 
 طرح صیانت کامال سیاسی است.« هرچند 
دور از ذهن است که نهادهای تاثیرگذار برون 
پارلمانی اجازه خداحافظی قالیباف با کرسی 
ریاست مجلس را دهند ولی فعالیت یاران 
برای خروج کامل  او  به  نزدیکان  و  قالیباف 
طرح صیانت از دستور کار پارلمان با شنیده ها 

و یافته ها منطبق است.

امیدوار  به آینده
همه این کنش و واکنش ها و ایستادگی 
برای  احتمال ها  افزایش  و  پژوهش ها  مرکز 
مخالفان  تا  شده  سبب  قالیباف،  مخالفت 
طرح صیانت امروز امیدوارتر از دیروز باشند. 
اگر چه بعید است که طرح صیانت به کلی 
از دستور کار مجلس خارج شود و نهادهای 
از  این طرح تمام و کمال  خواستار تصویب 
آن دست بکشند اما این احتمال وجود دارد 
که آسیب های آن به حداقل برسد و وضعیت 
کاربران شبکه های اجتماعی در ایران را بدتر 
زمینه  همین  در  بیدی  حامد  نکند.  امروز  از 
از  نفر   ۸ فقط  است  »کافی  است:  نوشته 
با گزارش  عضو کمیسیون،  نماینده  نفر   ۲3
نهادهای  و  مردم  نظر  و  پژوهش ها  مرکز 
مخالفت کلیات  در  و  همراهی کنند  صنفی 
بدهند،  رای  تیرماه  طرح صیانت  نسخه ۲۶ 
تا مطالبه گری مردم به نتیجه برسد. مسیری 
نوری قزلجه،  غالمرضا  محتمل.«  اما  سخت، 
عضو کمیسیون ویژه صیانت هم این مساله 
به خبرنگار »پیام ما«  او  را محتمل می داند. 
و  جدید  با گزارش  امیدوارم  »من  می گوید: 
البته مخالفت های صریح و فنی صورت گرفته، 
اعضای کمیسیون متوجه ایرادات فراوان این 
با کلیات آن مخالفت کنند تا  طرح شوند و 
آسیبی متوجه مردم نشود. در مجموع تصور 
می کنم وضعیت امروز از حیث توجه به نظرات 
مخالفان بهتر از گذشته باشد.« چاره ای هم 
جز امیدواری نیست. وقتی کسی خبری از 
صیانت  مشترک کمیسیون  اقدامات کمیته 
ندارد، وقتی مرکز پژوهش های مجلس هم 
گرفته  قرار  قرص  پا  و  پر  مخالفان  زمره  در 
است، می توان امیدوار بود که نهادهای برون 
پارلمانی هم دست از سر بهارستان بردارند و به 
نام صیانت، طرحی برای محدودسازی کاربران 

نشود. تصویب 

جلسات کمیته تهیه طرح جدید صیانت دور از چشم اعضای کمیسیون، مرکز پژوهش ها، کارشناسان 
و مردم برگزار می شود

»صیانت« نویسی در خفا
نصیرائی، عضو کمیسیون صیانت در گفت وگو با »پیام ما«: قرار بود اعضای کمیته گزارش عملکرد دهند، فعال خبری نیست
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی محرمانه طرح جدید صیانت را هم مغایر اصول متعدد قانون اساسی اعالم کرده است

رئیسی امروز به مسکو 
سفر می کند

رسمی  دعوت  به  ایران  رئیس جمهوری 
راستای گسترش  در  و  خود  روس  همتای 
فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  تعامالت 
می شود.  روسیه  عازم  چهارشنبه  امروز، 
با  مسکو  به  سفر  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
فدراسیون  رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
سخنرانی  و  حضور  می کند.  دیدار  روسیه 
دیدار  دوما،   مجلس  عمومی  نشست  در 
هم  نشست  و  روسیه  مقیم  ایرانیان  با 
با فعاالن اقتصادی روس، بخشی  اندیشی 
از برنامه های رئیس جمهور در این سفر ۲ 
روزه است. وزرای امور خارجه، نفت و امور 
این  در  را  رئیسی  دکتر  دارایی  و  اقتصادی 
سفر همراهی می کنند. رئیسی پیش از این 
برای  سیزدهم  دولت  رویکرد  راستای  در  و 
همسایگان  با  ارتباط  حداکثری  افزایش 
تاجیکستان  به  منطقه،  کشورهای  و 
علی  است.  کرده  سفر  ترکمنستان  و 
سیزدهم  دولت  سخنگوی  بهادری جهرمی، 
رئیسی در روسیه در  درباره محور جلسات 
اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی  صفحه 
در  رئیس جمهوری   « بود:  نوشته  توئیتر 
سفر روسیه عالوه بر دیدار با آقای والدیمیر 
خواهند  دوما سخنرانی  مجلس  در  پوتین، 
نفتی  و  اقتصادی  فعاالن  با  دیدار  داشت. 
برنامه های  دیگر  از  دانشگاه  در  حضور  و 
ایشان در روسیه خواهد بود. محور مباحث 
و  روسیه  به  صادرات  جلسات  توسعه  و 
تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است.« 
نیز  روسیه، کرملین  جمهوری  ریاست  کاخ 
در بیانیه ای درباره محورهای مورد بحث در 
دیدار روسای جمهوری ایران و روسیه آورده 
طرف  دو  رئیسی،  و  پوتین  دیدار  »در  بود: 
درباره تمامی مسائل مرتبط با همکاری های 
پروژه های مشترک  اجرای  دوجانبه، شامل 
اجرای  و  بین المللی  موضوعات  اقتصادی، 

می کنند.« نظر  تبادل  و  بحث  برجام 

برگزاری اولین جلسه دادگاه 
»سرکرده گروهک االحوازیه«

اولین جلسه دادگاه »سرکرده گروهک االحوازیه« که متهم 
به »طراحی و اجرای عملیات های بمب گذاری و تروریستی 
متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به مردم اهواز در 
جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال ۹7 است« برگزار شد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس کیفرخواستی 
که  صادر شده، اتهام او »اداره و سرگروهی گروه تروریستی 
به نام »حرکه النضال العربی لتحریر االحواز« و طراحی 
و اجرای عملیات های بمب گذاری و تروریستی متعدد در 
استان خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله 
با نظام جمهوری اسالمی ایران« است. بمب گذاری در اداره 
اهواز، عملیات بمب گذاری سازمان  مسکن و شهرسازی 
برنامه و بودجه اهواز، بمب گذاری در اداره محیط زیست، 
در  بمب گذاری  نفت،  لوله های  خط  انتقال  بمب گذاری 
محور انتقال نفت آبادان و اهواز و ماهشهر، بمب گذاری در 
فرمانداری دزفول و آبادان، برنامه ریزی به جهت بمب گذاری 
در دادگستری اهواز از اهم موارد تفهیم شده به متهم در 
جریان ابالغ کیفرخواست بوده است. قاضی افشاری در 
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب فرج هللا چعب 
ضمن اعالم رسمیت جلسه خطاب به متهم ابالغ کرد که 
مواظب گفتار و رفتار خود باشد و به حاضرین جلسه نیز 
گفت که برخالف حقیقت مطلبی را نگویند سپس وزیری، 
نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: »ریاست محترم دادگاه بر حسب محتویات 
پرونده در خصوص متهم حبیب فرج هللا چعب مشهور به 
ابو عزیز و ابوحسام متولد ۱3۵۲ ، شاغل در اداره کار کشور 
سوئد، تبعه ایران، مسلمان، اهل خوزستان، ساکن کشور 
سوئد و دارای سابقه کیفری است که در تاریخ ۲3 آذر ۱3۹۹ 
بازداشت شده و برای او قرار تامین از نوع بازداشت موقت 

صادر شده است.«
وزیری با بیان اینکه متهم بیماری خاصی نداشته اما متمایل 
به آشوب گری و دارای حس انتقام جویی، گفت: »حبیب 
فرج هللا چعب متهم به افساد فی االرض از طریق تشکیل و 
اداره گروهک حرکت النضال و طراحی و اجرای عملیات های 
تروریستی و تخریب اموال عمومی است.« نماینده دادستان 
با تشریح اقدامات انجام شده توسط متهم گفت: این فرد 
اقدام به عملیات بمب گذاری در فرمانداری اهواز، عملیات 
بمب گذاری در سازمان برنامه  و بودجه خوزستان، عملیات 
بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز، عملیات 
بمب گذاری در محیط زیست اهواز، عملیات بمب گذاری 
در خطوط لوله انتقال نفت خوزستان، عملیات بمب گذاری 
در فرمانداری دزفول و آبادان و برنامه ریزی جهت انجام 
بمب گذاری های دیگر کرده است. او ادامه داد: »گروهک 
تروریستی االحوازیه در سال ۱37۸ هسته اولیه خود را 
تشکیل داد و با انجام سه عملیات بمب گذاری رسما اعالم 
موجودیت کرد و از سال ۱3۸۴ تاکنون مستمرا مرتکب 
مسلحانه،  حمله  مثل  است،  شده  وحشتناکی  اقدامات 
سرقت مسلحانه، خرید و نگهداری سالح گرم و ایجاد رعب 
و وحشت و عملیات تروریستی که منجر به شهادت بیش 

از 7۴ شهروند شده است.«
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: »طراحی عملیات های 
حمایت  با  دانمارک  و  سوئد  کشورهای  در  این گروهک 
عربستان صورت می گیرد و سرکرده های این گروهک در 
این کشورها ساکن هستند و با وجود اعالن قرمز صادر 
شده برای آنها کاری برای تحویل این عناصر به جمهوری 
اسالمی از سوی کشورهای اروپایی و عربی صورت نگرفته 
است. اهداف عملیات تروریستی گروهک حرکت النضال 
شهروندان عادی بوده و با وجود نفرت پراکنی قومی بسیار 
این  بودند.  عرب  شهروندان  این گروهک  قابل  قربانیان 
گروهک در شهریورماه سال ۱3۹7 مراسم گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس را مورد حمله قرار داده اند. عناصر گروهک 
حرکت النضال در حساب های کاربری خود در شبکه های 
به  را  ایرانی  شهروندان  تهدید  و  ارعاب  ضمن  اجتماعی 

فرا می خواندند.« خشونت 
وزیری با اشاره به سوابق حبیب فرج هللا چعب گفت: »این 
فرد فعالیت های خود را از سال ۱37۶ با استفاده از فضای 
باز سیاسی آن دوران و در پوشش حزب غیرقانونی از طریق 
توسل به اقدامات تروریستی و ترور سران کشور شروع کرده 
به آموزش 3۰ نفر که  اقدام  است و تا خردادماه ۱3۸۴ 
دارای تفکر تجزیه طلبانه بودند کرده اند. تشکیالت تروریستی 
تقسیم  اقتصادی  و  نظامی  شاخه های  به  این گروهک 
شده و شاخه نظامی این سازمان مسئول انجام عملیات 
تروریستی سال ۱3۸۴ استان خوزستان بوده است. حبیب 
فرج هللا چعب به عنوان معاون و مسئول شاخه نظامی گروه 
مسئولیت جذب و آموزش نیروهای خود و هدایت اعمال 
تروریستی را برعهده داشته که پس از متواری شدن به اروپا 

فیلم های تروریستی را از داخل مدیریت می کند.«

تکذیب اظهارنظر منتسب به 
قالیباف درباره ممنوعیت 

استیضاح وزرا تا نوروز
در  اسالمی  شورای  مجلس  روابط عمومی 
اطالعیه ای نقل قول منتشر شده از رئیس 
دولت  وزرای  استیضاح  درباره  مجلس 
تکذیب کرد.  را  خبری  برخی کانال های  در 
اسالمی  شورای  مجلس  روابط عمومی 
اعالم کرد: »از روز گذشته برخی کانال های 
خبری تلگرام بی هویت و برخی حساب های 
مدعی  واقعی،  بی نام ونشان  توییتری 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  که  شدند 
استیضاح وزرا را به صالح ندانسته و گفته که 
تا فرارسیدن سال جدید هیچ استیضاحی را 
اعالم وصول نمی کنم. روابط عمومی مجلس 
نقل  چنین  تکذیب  ضمن  اسالمی  شورای 
استحضار  به  قالیباف  دکتر  آقای  از  قولی 
مجلس  رئیس  رسمی  مواضع  می رساند 
حساب های  و  عمومی  تریبون های  از  تنها 
سمع  و  اطالع  به  ایشان،  رسمی   کاربری 
آنجا که  از  متاسفانه  می رسد.  مردم  نظر  و 
در چند هفته اخیر جریانی بی نام و نشان 
منتشر  را  جعلی  مطالب  هدفدار  به صورت 
و آنها را منتسب به رئیس مجلس شورای 
اسالمی کرده؛ مجددًا از رسانه های محترم و 
خبرنگاران عزیز درخواست می کنیم تنها از 
طریق مراجع رسمی خبر ها و اظهار نظرهای 
مربوط به رئیس مجلس شورای اسالمی را 

بدهند.« پوشش 

موافقت ستاد ملی مقابله 
با کرونا؛ شرط برگزاری 

راهپیمایی 22 بهمن
امام جمعه موقت تهران موافقت ستاد ملی 
مقابله با کرونا را شرط برگزاری راهپیمایی ۲۲ 
بهمن اعالم کرد. سید محمدحسن ابوترابی 
عصر سه شنبه ۲۸ دی ماه در حاشیه جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان تهران در جمع 
ستاد  موافقت  »در صورت  خبرنگاران گفت: 
ملی مقابله با کرونا و با رعایت شیوه نامه های 
شاهد  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
 ۱۴۰۰ ماه  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  برگزاری 
خواهیم بود.«  او همچنین »راهپیمایی ۲۲ 
ایران  ملت  حرکت  مسیر  را گشاینده  بهمن 
و گفت:  دانست«  تنگناها  از  رفت  برون  در 
»برگزاری با شکوه این راهپیمایی راه را برای 
تحقق  در  گانه  سه  قوای  و  محترم  دولت 
آرمان های انقالب اسالمی هموار خواهد کرد.« 
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران 
همچنین از برگزاری اردوی معنوی، عبادی و 
سیاسی راهیان نور در این استان در صورت 
موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و 
افزود: »این اردو باالترین سطح تاثیرگذاری 
را در جامعه مخاطبان خود در دانشجویان ، 
در  دارد، که  مردم  توده های  و  دانش آموزان 
این  کرونا  با  مقابله  ستاد  موافقت  صورت 

می شود.« راه اندازی  مجددًا  اردوها 

کمیته مشترک کمیسیون 
ویژه صیانت دور از چشم 
مردم و بدون حضور نمایندگان 
تشکل های تخصصی و البته 
کارشناسان مرکز پژوهش های 
مجلس، در شرایطی جلساتی 
را برای تهیه طرحی یکسان از 
میان طرح های وزارت ارتباطات 
و نمایندگان مجلس و شورای 
عالی فضای مجازی تشکیل 
داده که مرکز پژوهش ها برای 
دومین بار اساس طرح صیانت 
را مغایر قانون اساسی  اعالم 
کرده است

عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس: حذف ارز ترجیحی به 
شکل کلی در واقع پاک کردن 
صورت مسئله است و تاثیر 
منفی روی بازار می گذارد. حذف 
ارز ترجیحی شامل سه کاالی 
مهم نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی می شود

مرکز پژوهش های مجلس یازدهم برای دومین بار در گزارشی مفصل، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مغایر 
قانون اساسی و حقوق مردم اعالم کرده است. این گزارش برخالف گزارش اول این نهاد، برای جلوگیری از خوانش سیاسی 
این در حالیست که جلسات کمیته  است.  ارسال شده  نمایندگان  برای  به صورت محرمانه  موافقان طرح صیانت،  توسط 
مشترک کمیسیون ویژه صیانت به ریاست سیدعلی یزدی خواه در طول مدت اخیر برگزار شده ولی در آن خبری از حضور 
نمایندگان مرکز پژوهش ها و فعاالن صنفی نبوده است. به اعضای کمیسیون صیانت هم گزارش عملکرد ارائه نشده است.
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اعضای کمیسیون تلفیق بر سر حذف ارز ترجیحی به توافق نرسیدند، دولت بر تصمیم خود ُمصر است

تداوم اختالف
برنامه  ارائه  خبر  که  بود  هفته  اوایل 
ترجیحی  ارز  حذف  برای  دولت  مکتوب 
منتشر   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  به کمیسیون 
نه  نبود.  اما  جزئیات  از  خبری  شد. 
اعضای کمیسیون  نه  و  دولتی  مسئوالن 
ارائه  برنامه  این  جزئیات  از  تلفیق 
تداوم  است،  عیان  آنچه  اما  نکرده اند 
است.  مجلس  و  دولت  میان  اختالفات 
تداوم  خواستار  اکثرا  مجلس  نمایندگان 
فعلی  شرایط  در  ترجیحی  ارز  پرداخت 
به  را  آن  حذف  و  هستند  ایران  اقتصاد 
و  گرانی ها  تشدید  برای  عاملی  عنوان 
افزایش فشار بر اقشار فرودست جامعه 
منبعی  دیگر  اما  دولت  می دانند.  ایران 
و  ندارد  ترجیحی  ارز  پرداخت  برای 
حذف  صورت  در  می کند  تاکید  همزمان 
از  ناشی  درآمدهای  تومانی،   ۴۲۰۰ ارز 

به  یارانه  عنوان  تحت  مستقیما  را  آن 
اقدامی  می کند.  واریز  خانوارها  حساب 
دید  از  آن،  ممتنع  و  سهل  از  جدای  که 
افزایش  با  می تواند  اقتصاددانان  برخی 
اوضاع  به  بازار،  در  موجود  نقدینگی 
کمیسیون  بزند.  دامن  تورمی  نابسامان 
پرداخت  پیشنهاد  با  چندان  اما  تلفیق 
ارز  حذف  صورت  در  مردم  به  یارانه 
دیروز  چنانکه  نیست  مخالف  ترجیحی 
این  رئیس  حاجی بابایی،  حمیدرضا 
»با  است:  گفته  تسنیم  به  کمیسیون 
یارانه  پرداخت  تعدد  اینکه  به  توجه 
حذف  با  احتماال  و  داریم  کشور  در 
یارانه  بخواهد  دولت  ترجیحی  ارز 
این  باید  حتمًا  بدهد  مردم  به  جدیدی 
باید  حتمًا  کنیم.  ساماندهی  را  موضوع 
یارانه ها  پرداخت  بحث  در  تجمیع سازی  

چه  شود  مشخص  باید  گیرد.  صورت 
و  شوند  حمایت  باید  چگونه  دهک های 
بر  باید  دریافت کنند.  یارانه  باید  چگونه 
گوناگونی  گروه های  از  تعریفی  اساس 
که وجود دارد مشخص کنیم چه گروهی 
قرار  دهکی  چه  در  افراد  نیاز  به  بستگی 
یکجا  صورت  به  میزان  چه  و  می گیرد 
زنگنه،  محسن  کند.«  دریافت  یارانه 
اظهاراتی  در  هم  کمیسیون  این  عضو 
جداگانه گفته که دولت با در نظر دارد با 
حذف ارز ترجیحی مجموعا حدود ۱۰۰ تا 
۱7۰ هزار تومان به عنوان یارانه به مردم 

کند. پرداخت 
مشخصی  تصمیم  هنوز  اما  حال  این  با 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده 
کمیسیون  سخنگوی  زارع،  رحیم  است. 
دیروز  خبری  نشست  جریان  در  تلفیق 

تلفیق درباره  بیان کرد: »کمیسیون  خود 
نداده  انجام  خاصی  اقدام  ترجیحی  ارز 
مجلس  بین  شده کمیته ای  مقرر  است. 
پیرامون  تصمیم گیری  جهت  دولت  و 
نرخ ارز ترجیحی چه حذف و چه ابقای 
نتیجه  آن  از  بعد  دهد،  تشکیل  آن 
کرد.«  خواهیم  اطالع رسانی  را  نهایی 
این  در  است  قرار  ایده هایی که  از  یکی 
پلکانی  حذف  شود،  بررسی  کمیسیون 
دلخوش،  کاظم  است.  ترجیحی  ارز 
»مخالفان  است:  گفته  مجلس  نماینده 
رفتن  و  ترجیحی  ارز  حذف  با  معتقدند 
به سمت ارز ۲3 هزار تومانی، در صورتی 
جامعه  قطعا  باشیم  نداشته  برنامه  که 
همچنین  می شود،  مشکالتی  دچار 
ترجیحی  ارز  با  موافقت  ضمن  موافقان 
موافقت شان  و  داشتند  دغدغه هایی 
ارز  حذف  دیگر  سوی  از  بود.  مشروط 
بر  مستقیم  اثر  می تواند  تومانی   ۴۲۰۰
گران  باشد.  داشته  قیمت ها  افزایش 
قیمت  بر  مستقیم  تأثیر  یک کاال  شدن 

دارو،  قیمت  قطعا  و  دارد  کاال ها  سایر 
نان و کاال های ضروری افزایش می یابد. 
شوک  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  پلکانی  حذف 
باید  دولت  وارد می کند.  بازار  به  کمتری 
تنظیم  و  کنترل  برای  جبرانی  اقدامات 
۴۲۰۰ تومانی  قیمت ها پس از حذف ارز 
محمدصالحی،  حسین  باشد.«  داشته 
اظهاراتی  در  شوراها  کمیسیون  عضو 
جداگانه گفته است: »حذف ارز ترجیحی 
به شکل کلی در واقع پاک کردن صورت 
بازار  روی  منفی  تأثیر  و  است  مسئله 
شامل  ترجیحی  ارز  حذف  می گذارد. 
دارو  دامی،  نهاده های  مهم  کاالی  سه 
تجهیزات  می شود.  پزشکی  تجهیزات  و 
وارد می کرد،  بهداشت  پزشکی که وزارت 
بودجه ای  هیچ  و  رسیده  صفر  به  اکنون 
اختصاص  تجهیزات  کردن  وارد  برای 
دستگاه های  مثال  برای  است.  نیافته 
وارد  ترجیحی  ارز  با  »سی تی اسکن« 
این  حاضر  حال  در  اما  می کردند، 

نمی شود.« وارد  تجهیزات 



پیامک شما را دربـاره 
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محیط  اداره  رئیس  مصطفی نژاد،  فواد 
زیست شهر سنندج به »پیام ما« می گوید: 
باریده  سنگینی  برف  اینجا  روز  دو  »یکی 
است.  انجمن های محیط زیستی در همین 
زمینه درخواست کردند که تغذیه دستی یا 
ما  باشیم.  داشته  پرندگان  برای  دانه پاشی 
اگر  معتقدیم  و  مخالفیم  موضوع  این  با 
حیات وحش  دهیم  انجام  دستی  تغذیه 
عادت می کند و به انسان وابسته می شود،  
به طوری که با توقف این روند شاهد تلف 
شدن آنها خواهیم بود. در استان کردستان 
شاهد بوده ایم که برف های سنگین تری هم 
آن جان  از  توانسته  و حیات وحش  باریده 
سالم به در ببرد،  از این رو در حال حاضر 

نیست. این کار  انجام  برای  ضرورتی 

با کمک  او می افزاید: »ما یک دهه پیش 
خیریه گندم برای پرندگان گرفته و در کوه 
آنها را انجام  و خارج شهرها تغذیه دستی 
می دادیم اما متوجه شدیم با این کار تنها 
را  شکارچیان  و کار  شده  آنها  تجمع  باعث 

می کنیم.« راحت 
مصطفی نژاد درباره اینکه در روزهای اخیر و 
معرض  در  بیشتر  برف کدام گونه ها  بارش 
شکار غیرقانونی قرار دارد،  می گوید: »کبک 
این  معرض  در  بیشتر  گنجشک سانان  و 
و سمت  بز  و  قروه کل  در  هستند.  تهدید 
البته  می شوند.  شکار  میش  و  قوچ  بیجار 
هم  را  گرگ  کشتن  گذشته  سال های  در 
توسط جامعه محلی داشتیم که خوشبختانه 
کشتار  گرفته  صورت  اطالع رسانی های  با 

به گفته  گرگ ها کاهش پیدا کرده است.« 
رئیس محیط زیست شهر سنندج، مناطق 
تحت کنترل محیط زیست بسیار گسترده 
حفاظت شده  منطقه  سنندج  اگرچه  است. 
اطراف جاده مریوان، در جاده  اما در  ندارد 
هر  جاده کرمانشاه  در  و  دیوان دره  سقز- 
کدام 7۰-۸۰ کیلومتر و در جاده همدان ۴۰-
و کنترل محیط  نظارت  تحت  ۴۵ کیلومتر 
زیست است. این در حالی است که محیط 
زیست با کمبود شدید امکانات و تجهیزات 
کنترل  و  گشت  کارشناسی،  بازدید  برای 
مواجه  است و محدودیت در تعداد نیروها از 
دیگر  عواملی است که شرایط کار حفاظت را 
دشوار می کند. مصطفی نژاد با درخواست از 
مردم برای آسیب نرساندن از حیواناتی که به 

محل زندگی آنها نزدیک می شوند، می گوید: 
»از همه می خواهیم با چوب،  سنگ و ... به 
حیوانات حمله نکنند ، بلکه با سامانه ۱۵۴۰ 
تماس بگیرند و مطمئن باشند ما در اولین 

فرصت خود را به آنها می رسانیم.«
شهرام کبودوندپور، عضو هیئت علمی گروه 
محیط زیست دانشگاه کردستان ومتخصص 
حیات وحش نیز به »پیام ما« می گوید: »در 
روزهای اخیر برف غیرمنتظره ای در استان 
کردستان باریده به طوری که در سقز ارتفاع 
برف به بیش از یک متر و در سنندج و بیجار 
به نیم متر می رسد. این حجم بارش در یک 
دهه اخیر بی سابقه بوده است.« او با اشاره 
و   روباه   حیواناتی چون خرگوش،  اینکه  به 
انواع پرنده ها برای تامین سهل الوصول ترین 

مراکز  و  شهرها  حاشیه  به  غذایی  منبع 
دفن زباله،  اطراف کشتارگاه ها و ... نزدیک 
شده اند، می افزاید: »این نزدیک شدن آنها 
را در دسترس قرار داده و باعث شده برخی 
افراد به شکار غیرمجاز آنها اقدام کنند. این 
افراد تیهو،  بلبل و سایر پرنده های زینتی را 
شلیک  میش  و  قوچ  به  می گیرند،   تور  با 
می کنند و در مواردی حتی شاهد شکار روباه 

هستیم.«
محیط  گروه  علمی  هیئت  عضو  این 
می دهد:  ادامه  کردستان  دانشگاه  زیست 
و میش  قوچ  کنار  در  بز  و  »خرگوش، کل 
شکارچیان  این  برای  رایگان  غذایی  منبع 
دوره کنونی که شرایط  در  ویژه  به  هستند، 
اقتصادی به مردم فشار زیادی وارد می کند. 
به شکل  مردم  ما  در کشور  این   بر  عالوه 
سنتی روستانشین و کوچ رو بوده و شکار به 
عنوان یک منبع ارتزاق بوده، در همین زمینه 
داده  مردم  به  را  الزم  آموزش های  باید  ما 
داشته  زمینه  این  در  مدونی  برنامه های  و 

باشیم.«
یکی  عنوان  به  دستی  غذادهی  درباره  او 
حیات  غذایی  منابع  تامین  برای  راهکار 
توصیه  را  شیوه  این  »ما  می گوید:  وحش 
نمی کنیم. البته غذادهی به عنوان یک روش 
مدیریتی در مواقع بحرانی برای علفخوارهای 
بزرگ مانند قوچ و میش یا کل و بز انجام 
می شود با این حال شرایطی که ما امروز در 
استان کردستان داریم به قدری حاد نیست 
تنها  غذادهی  شود.  توصیه  شیوه  این  که 
باعث جذب حیات وحش در اطراف شهرها 

شده و تعارض را افزایش می دهد.«
نبی احسنی، متخصص محیط زیست مدیر 
مالی و اداری پارک علم و فناوری کردستان 
که سابقه ۲۰ سال فعالیت در اداره محیط 
معاون  عنوان  به  کردستان  استان  زیست 
آموزش و پژوهش را دارد هم به »پیام ما« 
نیازمند اطالع رسانی گسترده  می گوید: »ما 
به مردم درباره شیوه مواجهه با حیات وحش 
هستیم زیرا در این روزها گونه های مختلف 
به زیستگاه های انسانی نزدیک شده اند. این 
موضوع باید از کانال های مختلف به اطالع 

مردم برسد.«
این دکتری تنوع زیستی با اشاره به اینکه ما 
دو راه داریم که سطح حفاظت را باال ببریم، 
می افزاید: »یکی از این راه ها حضور فیزیکی 
ماموران محیط زیست در بین مردم است. با 
توجه به اینکه اداره محیط زیست در استان 
کردستان این امکانات را در اختیار ندارد و 
راه دوم اطالع رسانی است. بنابراین باید در 
این زمینه دهیاران،  نیروی انتظامی،  شوراها، 
انجمن های محیط زیستی را در این زمینه 
آگاه کرد تا بتوانیم جلوی شکار غیرمجاز را 

بگیریم.«
باید از مردم بخواهیم  اینکه  با اشاره به  او 
معتقد  بگذارند،  را کنار  زنده گیری  و  شکار 
تغذیه دستی حیات وحش است  است که 
آنها را از زیستگاه های انسانی دور می کند.

بارش بی سابقه برف در زیستگاه ها تعارض حیات وحش و جامعه انسانی را پررنگ کرده است

بهمن گرسنگی روی حیات وحش کردستان
رئیس اداره محیط زیست سنندج:  انجمن های محیط زیستی به دنبال تغذیه دستی حیوانات اند اما ما مخالفیم

کبودوندپور، استاد دانشگاه کردستان: غذادهی فقط باعث جذب حیات وحش به اطراف شهرها شده و تعارض را افزایش می دهد

خاموش کردن »فلر«ها 
در دستور کار سازمان 
حفاظت محیط زیست 

از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
در  که  خواست  صاحب نظران  و  دانشگاهیان 
تدوین برنامه هفتم توسعه با پس زمینه محیط 
زیستی به این سازمان کمک کنند. او همچنین 
با اشاره به برگزاری جلسه با ۱۰ صنعت برتر کشور 
برای پیگیری مسئولیت های اجتماعی و محیط 
عوارض  از  آنان تصریح کرد: »بخشی  زیستی 
به صندوق ملی محیط  آالیندگی کشور  جرایم 

زیست تعلق خواهد گرفت.«
او در نهایت عنوان کرد که بحث خاموش کردن 
محیط  حفاظت  سازمان  کار  دستور  در  فلرها 

دارد. قرار  زیست 

کمیته ساماندهی 
گرگاس های تاق بستان 

تشکیل شد 
معاون محیط زیست طبیعی اداره حفاظت از 
محیط زیست کرمانشاه اعالم کرد که به دنبال 
انتشار گزارش هایی در رابطه با وجود گرگاس ها 
در تاق بستان، کمیته ای به منظور ساماندهی این 
حیوانات تشکیل شد. فرشاد فتاحی با تاکید 
بر اینکه بر اساس دستورالعمل قانونی سازمان 
معدوم  باید  زیست گرگاس ها  محیط  جهانی 
شوند، گفت: »یک بار برای گرفتن این حیوانات 
اقدام به تله گذاری شد اما آنها حیوانات باهوشی 
هستند و به راحتی به دام نمی افتند.« به گفته او 
با توجه به آسیب هایی که گرگاس ها برای محیط 
احساسی  آنها  با  رابطه  در  نباید  دارند  زیست 
تصمیم گرفت؛ مقابله نکردن با این گونه به معنی 
در خطر انداختن حیات وحش و انسان ها است.
معاون اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه با 
اشاره به آمار باالی تکثیر این حیوان به نسبت 
گرگ ها گفت: گرگاس ها در طبیعت را می توانیم 
توصیف  انسانی  جامعه  در  ویروس کرونا  به 
کنیم؛ اگر بتوان با کرونا کنار آمد قطعا می توان در 

طبیعت نیز با گرگاس ها کنار آمد.

طوفان در فلوریدا ده ها 
خانه را تخریب کرد 

ایالت فلوریدای آمریکا،  وقوع دو توفان در 
ده ها خانه را ویران کرد و موجب قطعی برق 
ایالت  محلی  مقامات  شد.  مشترک   7۰۰۰
فلوریدا اعالم کردند: »در پی وقوع دو گردباد 
که مناطق جنوب غربی را درنوردیده، حداقل 
به تعدادی خانه دیگر  ۲۸ خانه تخریب و 
نیز خسارت وارد شده است. همچنین برق 

حدود 7۰۰۰ مشترک قطع شده است.«
به گفته مقامات محلی، توفان های گزارش 
جوی  سامانه  ادامه  در  ایالت  این  در  شده 
است که موجب بارش باران و برف و سردی 
هوا در سایر بخش های ساحل شرقی ایاالت 

متحده شده است.
خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
این  وقوع  جریان  در  همچنین  سی ان ان، 
دو توفان چهار نفر مصدوم شدند اما هیچ 
به دریافت خدمات درمانی در  آنان  از  یک 

نکردند. پیدا  نیاز  بیمارستان 

توانیر و سه شرکت فالت  
قاره، عامالن آالیندگی 

هرمزگان 
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: 
»شرکت های نفت فالت قاره سیری، قشم و 
از  توانیر صنایعی هستند که  نیروگاه  و  الوان 
فهرست  در  متوالی  طور  به  چند سال گذشته 
حبیب  دارند.«  قرار  استان  آالینده  صنایع 
مسیحی تازیانی افزود: در مجموع سال گذشته 
۲7 واحد صنعتی آالینده در استان شناسایی 
شد و امسال نیز ۱7 صنعت آالینده شناسایی 
شده اند که پایان بهمن نام آنها به صورت رسمی 
می شود.  اعالم  زیست  محیط  سازمان  به 
دود  خروجی  امسال  آذر  پایان  تا  همچنین 
و  گرفت  قرار  پایش  مورد  صنعتی  37واحد 
3۸مورد پایش نیز از هوای محیط های صنعتی 
انجام شد. این مسئول ادامه داد: در این مدت 
واحدهای  برای  اخطار   ۱۱۹  ) آذر  پایان  )تا 

است. شده  صادر  آالینده  صنعتی 
مسیحی تازیانی با اشاره به مازوت سوزی نیروگاه 
بندرعباس )توانیر( تصریح کرد: در حال حاضر 
فقط یک سوم گاز مورد نیاز این نیروگاه تامین 
می شود و بقیه سوخت آن مازوت است که منجر 
به ورود فلزات سنگین )سرب، جیوه و کادمیوم 
، کروم و آرسنیک( و گوگرد می شود که بررسی 
عوارض انسانی آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی 
است. مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان 
محیط  از  مجوزی  نیروگاهی  هیچ  تاکید کرد: 
زیست برای استفاده از مازوت به عنوان سوخت 
ندارد و تا پایان آذر ، هرمزگان ۱۶روز هوای پاک و 

۲۱۸روز هوای قابل قبول  داشته است.

شهرام کبودوندپور: بعضی 
حیوانات برای تامین منبع 

غذایی به حاشیه شهرها نزدیک 
شده اند و این نزدیک شدن 

آنها را در دسترس قرار داده و 
باعث شده برخی افراد به شکار 

غیرمجاز آنها اقدام کنند

نخستین دانه های برف آرام آرام خودش را به زمین رساند.  دانه ها روی هم نشستند،  جای خالی بین شان هم پر شد تا زمین سفیدپوش 
شود.  همینطور که بارش ادامه پیدا کرد و سانت به سانت بر ارتفاع آن افزوده شد ، با وجود خوشحالی از بهتر شدن وضع چشمه ها و..،  
بسیاری نگران شدند اکنون زیر این همه برف چطور حیات وحش می تواند به منابع غذایی خود دست پیدا کند؟ این دغدغه در غرب 
ایران و در استان کردستان که گاه ارتفاع برف به یک متر هم رسیده بی جهت نبود. در این روزها حیات وحش در جست وجوی غذا خود 
را به اطراف شهرها و روستاها رسانده،  دو چالش در این مناطق شکل گرفته است: تعارض حیات وحش و جامعه انسانی در کنار شکار 

غیرمجاز. در این شرایط چه باید کرد؟

رئیس اداره محیط زیست 
سنندج: یک دهه پیش با کمک 

خیریه گندم برای پرندگان 
گرفته و در کوه و خارج شهرها 

تغذیه دستی آنها را انجام 
می دادیم اما متوجه شدیم با 
این کار تنها باعث تجمع آنها 

شده و کار شکارچیان را راحت 
می کنیم
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دستگاه های ذی ربط 
در حوزه منابع ژنتیکی 

شامل وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی در حوزه منابع 
ژنتیکی، بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی در حوزه 
منابع ژنتیکی انسانی  و 

همچنین سازمان حفاظت 
محیط  زیست در حوزه منابع 
ژنتیکی حیات وحش موظف 

هستند ساختاری مناسب 
ایجاد کنند

 کارگروه حفاظت از منابع ژنتیکی حیات وحش آغاز به کار کرد
و  طبیعی  تاریخ  ملی  موزه  دفتر  مدیرکل 
محیط  حفاظت  سازمان  ژنتیکی  ذخایر 
زیست گفت: »کارگروه حفاظت و بهره برداری 
هدف  با  وحش  حیات  ژنتیکی  منابع  از 
سیاست گذاری و تدوین برنامه های مناسب 
ژنتیکی  منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  در 

کرد.« کار  به  آغاز  حیات وحش 
ذخایر  اهمیت  به  اشاره  با  مدادی  محمد 
منظور  »به   افزود:  وحش  حیات  ژنتیکی 
حفاظت  برنامه های  و  سیاست ها  اجرای 
ژنتیکی  ذخایر  از  پایدار  بهره برداری  و 
و  با هدف حفاظت  حیات وحش کارگروهی 
حیات وحش  ژنتیکی  منابع  از  بهره برداری 

شد.« تشکیل 
به مفاد ماده  با استناد  ادامه گفت »  او در 
منابع  از  بهره برداری  و  حفاظت  قانون   3
مجلس   ،۱3۹7 مصوب  کشور  ژنتیکی 
در  ذی ربط  دستگاه های  اسالمی  شورای 
های  وزارتخانه  شامل  ژنتیکی  منابع  حوزه 
ژنتیکی،  منابع  حوزه  در  کشاورزی  جهاد 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه 
سازمان  همچنین  و  انسانی   ژنتیکی  منابع 
حفاظت محیط زیست در حوزه منابع ژنتیکی 
ساختاری  هستند  موظف  حیات وحش 
مناسب زیر نظر یکی از معاونان ذینفع برای 
و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  مدیریت، 
نظارت برای دسترسی و بهره برداری از منابع 

کنند.« ایجاد  ژنتیکی 

طبیعی،  تاریخ  موزه  دفتر  مدیر کل  به گفته 
از  بهره برداری  و  حفاظت  کارگروه  ریاست 
معاونت  با  وحش  حیات  ژنتیکی  منابع 
با  و  زیستی  تنوع  و  طبیعی  محیط زیست 
جمله  از  ستادی  تابعه  واحدهای  عضویت 
معاونت محیط زیست دریایی، دفتر حقوقی 
سازمان حفاظت محیط  زیست، دفتر یگان 
و  حفاظت  دفتر  زیست،  محیط  حفاظت 
بخش های  سایر  و  حیات وحش  مدیریت 
این  دبیرخانه  و  می شود  تشکیل  مرتبط 
کارگروه در دفتر موزه تاریخ تنوع زیستی و 

می شود. مستقر  ژنتیکی  ذخایر 
و  وظایف  که  این  به  اشاره  با  مدادی 
مسئولیت های این کارگروه مطابق با وظایف 
قانون ذخایر ژنتیکی در حوزه ژنتیک حیات  
شناسایی،  دسترسی،  لحاظ  از  وحش 
سازمان  عهده  به  بهره برداری  و  حفاظت 
حفاظت محیط زیست است، گفت: » اولین 
اقدامی که قبل از شروع به کار این کارگروه در 
دبیرخانه صورت گرفته، تدوین دستورالعمل 
خوشبختانه  است که  ژنتیکی  منابع  خروج 
مراحل پایانی خود را طی می کند و به نظر 
می رسد در اولین جلسه کارگروه حفاظت و 
حیات وحش  ژنتیکی  منابع  از  بهره برداری 
به  و  برسد  تصویب  به  دستورالعمل  این 
استناد آیین نامه اجرایی قانون برای ابالغ به 
دبیرخانه شورای ملی منابع ژنتیکی واقع در 

شود.« ارسال  جهاد کشاورزی  وزارت 

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی |

مناقصه عمومی یک مرحله ای  
پروژه مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان شهداء 

شهرستان قلعه گنج  – دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در نظر دارد 
با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای پروژه مسکن 
متخصصین 6 واحدی بیمارستان شهداء شهرستان قلعه گنج(  اقدام 
نماید.اشخاص واجدالشرایط میتوانند به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور 

نمایند. 
شماره فراخوان )2000091168000089(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت 14  مورخ    1400/11/2 

اخرین مهلت و محل تحویل پاکت الف: ساعت 14 مورخ     1400/11/12
ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت درمناقصه   مبلغ را به شماره 

شبا IR460130100000000276994838 بانک رفاه واریز گردد.
کد اقتصادی به شماره:     411399813169 

کد ملی به شماره:    14000235860  
))**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان – انقالب  – ستاد مرکزی – حراست دانشگاه 

– کدپستی7860634204 ارسال نمایید.((

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۲۵۹۰ 
هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا سنکار فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۹ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۵۵ مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱ فرعی از ۲3۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی حد فاصل 
آقای محمدعلی جعفرزاده محرز  مالک رسمی  از   و 3۶ خریداری  کوچه 3۴ 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۲۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۰۸۰۰۲۴۱3 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
پور  غالمی  سیدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک 
باب  یک  در  زرند  از  صادره   ۴۵۶۸ شناسنامه  شماره  به  سیدمحمد  فرزند 
زرند  در  واقع  اصلی   7۵۶۶ از پالک  3۶۹.۸3 مترمربع  به مساحت  ساختمان 
نظریان  غالمعباس  آقای  رسمی  مالک  از  ۱۴خریداری  مطهری کوچه  خیابان 
فاصله  به  نوبت   دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  ۱۵روز 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
اخذ رسید ظرف  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

پایش

 کاهش دما تا 10 درجه در 9 استان
نارنجی  با صدور هشدار  سازمان هواشناسی 
 ۱۰ تا  دما  و کاهش  پرفشار  سامانه  نفوذ  از 
بهمن ماه  اول  روز  دو  طی  سانتیگراد  درجه 
این  نفوذ  از  حاصل  مخاطره  نوع  داد.  خبر 
سامانه کاهش محسوس دما به طور میانگین 
بود. ۱۰ درجه سانتی گراد خواهد  تا   ۸ بین 

منطقه اثر این سامانه جمعه )اول بهمن ماه( 

استان های ایالم، خوزستان، بوشهر و فارس 
فارس،  استان های  بهمن ماه(   ۲( شنبه  و 
و  جنوبی  خراسان  یزد،  کرمان،  هرمزگان، 
اثرات  بود.  خواهد  سیستان و بلوچستان 
و  محصوالت  یخ زدگی  شامل  مخاطره  این 
کشاورزی  ماشین آالت  به  خسارت  احتمال 

است.

شرایط  این  در  هواشناسی  سازمان  توصیه 
تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با 
انجام  طریق  از  محیط  دمای  تعدیل  هدف 
کودهای  مصرف  نوبت،  از  خارج  آبیاری 
روی  و  ُبر  ترکیبات  و  )سولوپتاس(  پتاسه 
آمینه  اسید  و کودهای  فروت ست(  )مانند 
به صورت غیر مستقیم در باالی تاج درختان، 
جهت مقاوم  سازی درختان به سرما، تامین 
در  تهویه  و  رطوبت  و  دما  و کنترل  سوخت 
گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه 

همچنین  است.  دما  محسوس  کاهش  به 
و  تاسیسات  از  محافظت  می شود  توصیه 
فشار  تحت  آبیاری  از سیستم های  مراقبت 
زمین  دمای سطح  بودن  پایین  به  توجه  با 
به  کوهستانی  و  مرتفع  مناطق  در  به ویژه 
پوشش  ایجاد  از  این  بر  عالوه  آید.  عمل 
نهال های جوان و درختان آسیب پذیر  روی 
و  اتیلن  پلی  گونی،  سیاه،  )پالستیک 
دهی  کود  درختان،  هرس  انجام  نایلون(، 
آبی،  گرم  ماهیان  پرورش  استخرهای 

در  دود  مه  ایجاد  و  آتش  کردن  روشن 
باغات )در ساعات نزدیک صبح و بامداد(، 
زیر  به  دما  مناطقی که  در  مبارزه شیمیایی 
و  دامداران  کنند.  خودداری  می رسد  صفر 
نکنند  حرکت  ارتفاعات  در  عبور  از  عشایر 
و  ماشین  آالت  در  یخ  ضد  از  استفاده  و 
و  سبزی  از  محافظت  کشاورزی،  ادوات 
سرما  برابر  در  شده  تازه کشت  صیفی جات 
در استان های جنوبی هم در دستور کار قرار 

گیرد.
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گنبد  اول  ترک  مرمت  حواشی  همان  از 
درباره  صحبت ها  لطف هللا  شیخ  مسجد 
داشت  وجود  دوم  ترک  مرمت  چگونگی 
و حتی شورای راهبردی برای مرمت ترک 
می نویسد  مهر  که  آنطور  شد.  ایجاد  دوم 
درباره  زیادی  خبر  تاکنون  روزها  آن  از 
وجود  راهبردی  شورای  این  سرنوشت 
انجام  برای  مختلفی  نام های  نداشته، 
نام ها  این  از  یکی  شد.  مطرح  کار  این 
محمد حسن مقضی بود که پیش تر درباره 
فرهنگی  میراث  اداره کل  بدقولی های 
ترک  غیراصولی  مرمت  و  اصفهان  استان 

بود. گفته  گنبد  اول 
ترک  مرمت  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
دوم گنبد مسجد شیخ لطف هللا آغاز شده 
ترک  کاشی های  گذشته  هفته های  در  و 
که  قسمتی  اما  شدند.  برداشته  دوم 
هیچ  بدون  شده  برداشته  آن  کاشی های 
حفاظ و پوششی رها شده، این در حالی 
اصفهان  در  گذشته  روزهای  در  که  است 
و  داشته  وجود  بارندگی  متعدد  شکل  به 

به  رطوبت  نفوذ  نگران  کارشناسان  برخی 
هستند. گنبد  داخلی  پوسته  داخل 

پوسته داخلی گنبد  رها کردن 
بدون پوشش و محافظ ضد آب

این  وضعیت  درباره  که  افرادی  از  یکی 
جعفری زند،  علی رضا  است،  نگران  مرمت 
در  پیش تر  که  است  باستان شناس 
شورای راهبردی مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف هللا نیز حضور داشت، اما از حضور در 

داد. انصراف  شورا  این 
مهر  به  گنبد  این  اخیر  مشکل  درباره  او 
قطعًا  بگویید  مسئوالن  به  »اگر  می گوید: 
پوسته گنبد  رها کردن  اما  می آورند،  بهانه 
مناسب،  رطوبتی  حفاظ  و  پوشش  بدون 
به  زیادی  بسیار  مشکالت  و  نشست 
و  است  این گنبد فرسوده  وجود می آورد. 
نفوذ  )درونی( گنبد  دوم  پوسته  در  باران 

. می کند
مسجد  مثل  لطف هللا  شیخ  مسجد   گنبد 
با  پوسته  دو  که  نیست  عباسی  جامع 
این گنبد  باشد،  داشته  زیاد  بسیار  فاصله 

باران  نفوذ  و  است  پیوسته  پوسته  دو 
داخلی  کاشی های  بیرونی،  پوسته  داخل 

برد.« خواهد  بین  از  هم  را 
می دهد:  ادامه  شناس  باستان  این 
حفاظ  بدون  را  گنبد  این  چرا  »نمی دانم 
باید  که  حالی  در  کردند،  رها  مناسب 
در  ترک  روی  باران  دفع  برای  پوششی 
می شد.  ایجاد  گنبد  این  مرمت  حال 

درباره  و  نگرفته  انجام  این  متاسفانه  اما 
این موضوع هشدار می دهم؛ اگر بر فرض 
مرمت  بیرونی  پوسته  آینده  سال  چند  تا 
شد، پوسته داخلی دچار مشکل می شود. 
گنبد  این  حفظ  درباره  تفکری  بنابراین 

ندارد.« وجود 
مرمت  در  نیست که  مشخص  او  به گفته 
و  می روند  دارند  را  راهی  چه  گنبد  این 
شیخ  مسجد  گنبد  مختلفی  خطرات 
روی  باران  می کند.  تهدید  را  هللا  لطف 
و  درز  البه الی  از  و  می شود  جاری  گنبد 

می شود. گنبد  پوسته  وارد  شکاف ها 

نیست اصولی  روند مرمت گنبد 

جعفری زند درباره وضعیت شورای راهبری 
توضیح  لطف هللا  مرمت گنبد مسجد شیخ 
دنیا  تمام  در  که  می گوید  و  می دهد 
تجربیات  از  جهانی  اثر  یک  مرمت  برای 
ما  کشور  در  اما  می گیرند،  کمک  جهانی 
و  می آورند  کار  سر  باالی  کاشی کار  یک 
روند  این  کن،  درست  را  این  می گویند 
ایتالیا که  جای تأسف دارد. کشوری مثل 
مرمت  زمینه  در  سابقه  سال   ۱۵۰ حداقل 
بناهای  مرمت  برای   ۲۰۱7 سال  در  دارد، 
درخواست کمک کردند.  دنیا  تمام  از  رم 
از  مختلف  طرح های  سال  یک  آن ها 
در  و  مطالعه  را  بین المللی  متخصصان 

شدند. اجرایی  فاز  وارد  نهایت 
گنبد  مرمت  در  »اما  می کند:  اضافه  او 
راهبردی  هیأت  لطف هللا  شیخ  مسجد 
معنا و مفهومی ندارد، این یک اثر جهانی 
مرمت  وارد  جهانی  شرکا  با  باید  و  است 
به کاشی کاران  را  اینکه کار  نه  شد،  گنبد 
کاشی  خواست  آن ها  از  و  سپرد  سنتی 
جایش.  سر  بگذارند  بعد  و  بردارند  را 
شیخ لطف هللا  مسجد  گنبد  مرمت  کار 
دلیل  همین  به  و  ندارد  استانداری  هیچ 
این  مرمت  راهبردی  شورای  در  حضور  از 
مسجد  حکایت  کردم.  کناره گیری  گنبد 
اول  »خشت  حکایت  مانند  شیخ لطف هللا 

است. شده  کج«  معمار  نهد  را 
»اگر  اینکه  بیان  با  باستان شناس  این 
بدی  اثر  آن  پیرامونی  اتفاقات  و  مرمت 
روی گنبد نگذارد جای شکر دارد« تصریح 
امروز مرمت یک علمی است که  می کند: 
ما  کشور  در  اما  می کند،  پیشرفت  روز  به 
و  بهسازی  نوسازی،  و  مرمت  علم  بین 
اگر  ندارد.  وجود  تفاوتی  بازسازی  حتی 
نداریم،  را  الزم  تجربه  کاری  اصول  در 
مختلف کمک  متخصصان  تجارب  از  باید 

. یم بگیر
 اشتباهات گذشته را باید به عنوان تجربه 
اینکه  سرمشق کارهای خود قرار دهیم نه 
این  برای  اگر  کنیم.  تکرار  را  آن ها  دوباره 
پاسخی  چه  دهد  رخ  اتفاقی  هر  گنبد 
برای آن خواهند داشت؟ روندی که برای 
پیش  شیخ لطف هللا  مسجد  گنبد  مرمت 
گرفته شده به هیچ عنوان اصولی نیست.

رطوبت  نفوذ 
دو سانت بوده است

خطابخش،  فریبا  ماجرا  دیگر  طرف  در 
مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان به 
پس  و  بارانی  روزهای  »در  می گوید:  مهر 
برداشته  کاشی ها  که  قسمتی  از  باران  از 
بیش  قسمت ها  این  و  زدیم  تست  شده 
است.« نداشته  رطوبت  نفوذ  دو سانت  از 
نیز  پروژه  ناظر  به  خطابخش  گفته  به 
ترک  روی  کچ  الیه  یک  که  شده  تاکید 

بکشد. شده  برداشته 
مرمتی  وضعیت  و  مرمت کار  درباره  او 
ترک دوم گنبد نیز توضیح می دهد: »من 
استاد  کار  به  که  این ها  ببینم  منتظرم 
ایراد گرفتند  اول  ترک  مرمت  در  رضایت 
یک پیمان کار به من معرفی کنند تا او را 
رضایت  استاد  فوت  با  بگذارم.  باالی کار 
کار  سر  باالی  که  نداریم  را  هیچکسی 

ریم.« بگذا
مرمت  عملیات  فعاًل  خطابخش  گفته  به 
از  صرفًا کاشی ها  و  نمی شود  انجام  گنبد 
روی سطح ترک دوم برداشته شده است.

نامنسجم بندکشی 
متفاوت رنگ 

تمام  در  شیخ لطف هللا  مسجد  مرمت 

چالش های  از  یکی  به  اخیر  سال های 
آن  شد.  بدل  فرهنگی  میراث  اصلی 
و  آمد  اول  ترک  مرمت  خبر  که  زمان 
به  را  همه  توجه  کاشی ها  متفاوت  رنگ 
از  البته کارشناسان هم  و  خود جلب کرد 

گفتند. نامنسجم  بندکشی های 
محمدرضا  که  بود  قبل  سال  دو   
استاد  و  دانشگاه  مدرس  امیر بختیاری، 
هر  از  استفاده  تاریخی  بناهای  مرمت 
چسب  یا  دوغاب  مانند  نگهدارنده کاشی 
که  دانست  اقدامی  را  سازه  روی   ... و 
صفوی  دوران  کاشی های  عمر  می تواند 
دهد،  کاهش  چشمگیری  به طور  را  گنبد 
تنفس می کنند  هوا  از  کاشی ها  چراکه 
فرو  باعث  آنها  تنفس  جلوی  گرفتن  و 
تاکید  زمان  آن  او  می شود.  ریختن شان 
خود  نوع  در  مرمت  از  نوع  این  که  کرد 
و  نتیجه  که  بوده  جسورانه  و  بی بدیل 
آمده  وجود  به  وضع  جسارت  این  تاوان 

ست. ا
هنر  دانشگاه  استاد  حجت،  مهدی 
و پس  داشت  را  نظر  همین  هم  اصفهان 
داده در شکل گنبد  تغییرات منفی رخ  از 
گفت »این ترک از گنبد در مرمت خراب 
باال  نصب  برای  را  لچکی  وقتی  و  شده 
چفت  را  آن  نتوانسته اند  می برده اند، 
 ٥ بین  شکافی  که  چفت نشدنی  کنند؛ 
ایجاد کرده  دل گنبد  در  سانتی متر   ٧ تا 
رنگ  به  دانشگاه  استاد  این  است.« 
ناموزون ترک یا همان لچکی مرمت شده 
این  از  بخشی  را  آن  و  کرده  اشاره  هم 

بود. دانسته  غیراصولی  مرمت 

الهیاری،  فریدون  زمان  همان  اما 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
این  اصفهان  استان  صنایع دستی  و 
منتقدانی  بی اطالعی  نتیجه  را  انتقاد ها 
سنین  با  »بیشترشان  که  دانست 
در  تدریس  کرسی های  صاحب  باال 
دانشکده های  یا  هنر  دانشگاه های 
این  درباره  او  کشورند.«  معتبر  معماری 
رنگ  تغییر  که  گفت  هم  رنگ  تغییر 
قرار  از  بعد  و  زمان  مرور  به  کاشی ها 
به  آزاد  هوای  و  نور  معرض  در  گرفتن 
بخش های  دیگر  با  و  است  آمده  وجود 
آنکه  بدون  می شود،  ایجاد  همرنگی  گنبد 
قابل مشاهده  ایجاد شکاف های  دلیل  به 

باشد. داشته  اشاره ای 
حاال در حدود دو سال پس از آن مرمت، 
دیگر شاهد مرمتی هستیم که ممکن  بار 
نهایت  به گنبد و در  نفوذ آب  است عامل 
مهم  مسجد  این  از  بخش هایی  ویرانی 
مانند  همچنان  که  اتفاقی  شود.  کشور 
اهمیت  را کم  آن  می خواهند  اول  مرمت 

دهند. جلوه 

مرمت ترک دوم گنبد شیخ لطف هللا بدون هیچ پوشش و حفاظی رها شده است

احتمال نفوذ آب به گنبد تاریخی
 علی رضا جعفری زند: گنبد مسجد شیخ لطف هللا دو پوسته پیوسته است و نفوذ باران داخل پوسته بیرونی
 کاشی های داخلی را هم از بین خواهد برد

39 اثر واجد ثبت
 در فهرست آثار ملی 

شناخته شدند
آثار  ثبت  ملی  شورای  مصوبات  اساس  بر 
آثار  فهرست  در  ثبت  ارزش  واجد  اثر   3۹
ملی و فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و 

شد. داده  تشخیص  تاریخی 
تاریخی  آثار  ثبت  ملی  شورای  جلسه  در 
استان  از  اثر   ۱۶  ، غیرمنقول  فرهنگی  و 
خوزستان، ۹ اثر از استان بوشهر و ۱۴ اثر 
تشخیص  ثبت  ارزش  واجد  یزد  استان  از 

شد. داده 
از جمله آثار شاخص ثبت شده می توان به 
آبادان،  )بلدیه(  قدیم شهرداری  ساختمان 
قلعه  و  قدیم شهرداری شوشتر  ساختمان 
خوزستان،  استان  از  افشار  حسین خان 
باغ سمسار یزدی،  آباد، خانه  مسجد فتح 
مریم آباد  قلعه  مجموعه  و  توتک  قلعه 
آجرپزی(  کوره  قلعه،  مسجد،  )حمام، 
و  بوشهر  تاریخی  بافت  و  یزد  استان  از 
استان  از  کنگان  قدیم  گمرک  ساختمان 

کرد. اشاره  بوشهر 

ساخت  وساز در محدوده 
بنای تاریخی بانک ملی 

ماکو متوقف شد
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
صدور  از  غربی  آذربایجان  صنایع دستی  و 
غیر مجاز  عملیات ساخت وساز  توقف  حکم 
این  ملی  بانک  تاریخی  بنای  محدوده  در 

داد. خبر  شهرستان 
اظهار  مطلب  این  اعالم  با  خورابلو  علی 
کرد: »در بازدید و گشت زنی انجام شده از 
بافت تاریخی ماکو  مشاهده شد یک مورد 
ساخت وساز خارج از ضوابط ابالغی و اجرای 
حال  در  محدوده  این  در  ناهمگون  نمای 

است.« انجام 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
صنایع دستی ماکو افزود: »این ساخت  وساز 
تذکر  انجام می شد که  در صورتی  غیرمجاز 
و  حفاظت  یگان  توسط  قبلی  اخطارهای  و 
پلیس ساختمان به مالک بنای مذکور داده 

بود.« شده 
او ادامه داد: »از آنجا که طبق قوانین حاکم 
طبق  و  تاریخی  بافت های  و  آثار  حرایم  بر 
میراث فرهنگی  از  حمایت  قانون   ۱۰ ماده 
و  شهرداری  ساختمان  پلیس  همکاری  با 
و  صادر  عملیات  توقف  دستور   ۱۱۰ پلیس 
ساختمانی  عملیات  صورت جلسه  از  پس 

شد.« متوقف 

کشف خیابان های چند 
هزار ساله در عربستان

باستان شناسان در عربستان سعودی موفق 
معبرهای  از  مجموعه ای گسترده  به کشف 

متصل به هم شده اند.
الیوساینس،  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
در  کاوش  با  کردند  اعالم  باستان شناسان 
به  موفق  سعودی  عربستان  غربی  جنوب 
کشف شبکه ای از معبرهای ۴۵۰۰ ساله در 
یک گورستان تاریخی شده اند. طوالنی ترین 
در  دارد.  ادامه  ۱7۰ کیلومتر  تا  معبرها  این 
جریان این اکتشاف همچنین هزاران سنگ 

نیز کشف شده است. قبر 
را معابر  این معبرهای  نام  باستان شناسان 
معبرها  این  چراکه  گذاشته اند  گورستان 
هنوز  البته  دارند.  قرار  قبرها  نزدیکی  در 
ترحیم  مراسم  آیا  که  نیست  مشخص 
خیر.  یا  است  شده  انجام  معابر  این  در 
متصل  یکدیگر  به  را  واحه ها  معبرها  این 
می کردند و نوعی شبکه بزرگراهی باستانی 
عالمت گذاری  برای  بودند.  داده  شکل  را 
قرمز  از سنگ های  این خیابان ها  از  برخی 

است. شده  استفاده 
سفرهای  می توانستند  باستانی  معابر  این 
طوالنی را تسهیل کنند. مردم در آن زمان با 
استفاده از این معابر می توانستند مسافتی 
معادل دست کم ۵3۰ کیلومتر را از شمال 
از  به جنوب طی کنند. همچنین شواهدی 
عربستان  جنوب  در  مشابهی  معابر  وجود 
البته  شده که  نیز  کشف  یمن  و  سعودی 
بیشتری  تحقیقات  نیازمند  موضوع  این 
است چرا که می تواند ثابت کند مردم امکان 
عبور و مرور در مسافت های بسیار طوالنی تر 

داشته اند. نیز  را 
باستان شناسان هنوز اطالعات زیادی درباره 
معابر  این  در  که  تشریفاتی  و  مراسم ها 
می شد کسب  انجام  مقبره ها  در  حتی  یا 
نکرده اند. آن ها همچنین اعالم کردند بقایای 
وضعیت  مقبره ها  در  کشف شده  انسان 
از  برخی  آن جایی که  از  و  ندارند  مناسبی 
و  گرفته  قرار  سارقان  هدف  مورد  مقبره ها 
داخل  در  تاریخی  آثار  بودند،  شده  غارت 

است. نشده  کشف  مقبره ها 

مدیر پایگاه جهانی میدان نقش 
جهان: در روزهای بارانی و پس 
از باران از قسمتی که کاشی ها 
برداشته شده تست زدیم و این 
قسمت ها بیش از دو سانت 
نفوذ رطوبت نداشته است. 
همچنین فعاًل عملیات مرمت 
گنبد انجام نمی شود و صرفًا 
کاشی ها از روی سطح ترک 
دوم برداشته شده است

به داخل  بارندگی  و  نفوذ رطوبت  احتمال  و کارشناسان درباره  برداشته شده  نیز  روزها ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف هللا  این 
و  ندارد  شدن  باز  خیال  حاالها  حاال  لطف هللا  شیخ  مسجد  گنبد  بیرونی  پوسته  مرمت  پیچیده  کالف  داده اند.  هشدار  گنبد  این 
به  باالخره  اتفاقات  و  حواشی  تمامی  با  گنبد  این  اول  َترک  باشد.  ادامه دار  می رسد  نظر  به  گنبد  این  مرمت  پیرامون  حواشی 
دست استاد رحمت هللا رضایت به پایان رسید، اما در حالی که مقدمات برای مرمت ترک دوم در حال انجام بود، استاد رضایت 

شود. برزخ  وارد  این گنبد  مرمت  تا  درگذشت 

برخی از اشیا و قطعات 
سفالینه ها و دیگر داده های 
مکشوفه از این محوطه 
ارتباط و تاثیرپذیری آن 
را با شهر سوخته اثبات و 
اهمیتش را در عصر مفرغ 
)پنج هزار سال پیش(، یعنی 
همزمان با شهر سوخته 
سیستان آشکار می سازد 

تپه رستم  باستان شناسی  سرپرست هیات 
از آغاز دومین فصل کاوش در این محوطه 
باستانی خبر داد و گفت: نتیجه کاوش های 
سوخته  شهر  اقماری  محوطه های  در  قبلی 
تایید می کند مردمان دشت جنوبی سیستان 
۵۰۰۰ سال قبل به تخصص و دانش ابزارسازی 

دست پیدا کرده بودند.
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  گزارش  به 
تپه  در  کاوش  فصل  دومین  گردشگری، 
رستم سیستان، یکی از محوطه های اقماری 
و  هیات علمی  اعضا  توسط  سوخته،  شهر 
دانشگاه  باستان شناسی  گروه  دانشجویان 
و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه  مجوز  با  زابل 
کاوش  حسینعلی  شد.  آغاز  گردشگری 
َباستان شناسی  »گروه  گفت:  این باره،  در 
دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابل با هدف 
آموزش دانشجویان رشته باستان شناسی و 
همچنین استفاده از توان متخصصان داخلی 
محوطه های کلیدی دشت جنوبی سیستان را 

کرد.« کاوش 
از  یکی  را  رستم  تپه  باستان شناس،  این 
برشمرد  سوخته  شهر  اقماری  محوطه های 
که در دشت جنوبی سیستان و در محدوده 
حوض دار تاریخی در نزدیکی قلعه رستم قرار 

است. گرفته 
او با بیان اینکه در این فصل از کاوش، ۱۵ 
دانشجوی ترم آخر رشته باستان شناسی به 
و کسب  میدانی  فعالیت  به  روز  مدت ۴۵ 
به  توجه  »با  کرد:  اظهار  می پردازند،  تجربه 

در  احتمالی  پاسخ های  یافتن  و  اهداف 
با هدف  این فصل دو ترانشه 7 در ۱۰ متر 
کاوش  و  تعیین  معماری  آثار  شناسایی 

می شود.«
از  تاکنون  که  نتایجی  به  اشاره  با  کاوش 
کاوش فصل اول این محوطه به دست آمده 
قطعات  و  اشیا  از  برخی  کرد:  اظهار  است، 
سفالینه ها و دیگر داده های مکشوفه از این 
با شهر  را  آن  تاثیرپذیری  و  ارتباط  محوطه 
سوخته اثبات و اهمیتش را در عصر مفرغ 
)پنج هزار سال پیش(، یعنی همزمان با شهر 

می سازد. آشکار  سیستان  سوخته 
تپه رستم  باستان شناسی  سرپرست هیات 
تپه  روی یک  این محوطه  سیستان گفت: 
مصنوعی ساخته شده و ساختار معماری آن 
دارای یک حصار مدور با دیوارهای بلند بر ِگرد 
یک بنای بزرگ مرکزی تشکیل شده است.
او اضافه کرد: فضاهای متعددی با دیوارهای 
قطور به صورت مدور در اطراف بنای مرکزی 
ساخته شده که به جهت اهمیت این سازه در 
گذشته توسط ساکنان آن، قبل از ترک کردن 
به منظور  بنای مرکزی  تپه، فضاهای اطراف 
حفاظت با خاک پر شده که خود نشان از 

اهمیت این سازه معماری دارد.
کاوش بیان کرد: به نظر می رسد این فضا یک 
بنای مقدس بوده باشد که با ادامه حفاری و 
هویدا شدن کامل بنا از زیر خاک می توان به 
صورت قطعی کارکرد آن  را در عصر مفرغ و یا 

دوره تاریخی مشخص کرد.

5 هزار سال قدمت ابزارسازی در دشت جنوبی سیستان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند  

موادی  الحاق  قانون  موضوع  هیات 
تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  به 
۱3۸۸ سال  مصوب  مسکن  عرضه   و 
از هیات حل اختالف موضوع قانون  برابر رای صادره 
الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن مصوب سال ۱3۸۸ مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان زرند به استناد قسمت ۲ ماده ۱ قانون 
و ماده ۱۰ آئین نامه قانون مذکور تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است که در پرونده 
آن بوسیله بنیاد مسکن انقالب اسالمی زرند به اداره 
ثبت اسناد و امالک زرند ارسال که پس از رسیدگی و 
طی مراحل قانونی هیات حل اختالف موضوع قانون 
مذکور رای به صدور سند مالکیت به نام متقاضی صادر 
نموده است لذا جهت اطالع مالکین پالک مزبور یک 
نوبت بشرح ذیل آگهی می گردد تا چنانچه بر تقاضای 
ثبتی اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
اسناد  ثبت  اداره  به  را کتبا  خود  اعتراض  روز  بیست 
دادگاه صالحه  به  تا جهت رسیدگی  تسلیم  امالک  و 
احاله گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
شد. خواهد  صادر  متصرف  بنام  مالکیت  سند   مقرر 

ملکی  اصلی   ۱۸7۶۸ از  فرعی   ۶۵۶ پالک   .۱
حمید،  محمدعلی،  محمدحسن،  محمدرضا،  آقایان 
محمدحسین و خانمها اطهر و فاطمه کلهم پور حبیبی 
زرندی فرزندان مهدی ششدانگ خانه واقع در اراضی 

سلسبیل یزدان آباد بمساحت ۴۱۵۸ مترمربع.
م الف ۲۸۰

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
شماره  اصالحی   راي  برابر 
مورخه  دوم  هيات   140060319078009354
تكليف  تعيين  قانون  1400/10/02موضوع 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت  ثبتي حوزه  سند رسمي مستقر در واحد 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك 
رايني  زابلي  طاهره  خانم  متقاضي  بالمعارض 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 165 صادره از 
به مساحت  راین در ششدانگ يك باب خانه 
 280 از  21فرعي  پالك  تحت  مترمربع   490
اصلي بخش28 کرمان  واقع در راین خیابان 
امام )ره(کوچه شماره16 بن بست اول پالک 

ماشاهللا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري   1
محرز  میرزایی   وسلطان  وعزیزهللا  میرزایی 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتي كه 
باشند مي  اعتراضي داشته  مالكيت متقاضي 
مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
در صورت  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

تاريخ انتشار نوبت اول1400/10/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/10/29

شناسه آگهی : 1254006

نوبت دوم

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
شماره  اصالحی  راي  برابر 
مورخه  دوم  هيات   140060319078009409
تكليف  تعيين  قانون  1400/10/05موضوع 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك 
بالمعارض متقاضي خانم مرجان زند ذوالقلم 
 8244 شناسنامه  بشماره  ابراهيم  فرزند 
خانه  باب  يك  در  ششدانگ  ازکرمان  صادره 
پالك1  316/7مترمربع  مساحت  به  خشتی 
فرعي از2680 اصلي واقع در بخش 2کرمان 
آدرس کرمان خیابان شهید محمود اخالقی 

کوچه 8 خريداري از مالك رسمي خانم زهرا 
زند ذوالقلم محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
اشخاص  كه  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز 
متقاضي  مالكيت  سند  صدور  به  نسبت 
تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض  به مدت دو ماه  آگهي  اولين  انتشار 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
تقديم  مراجع قضايي  به  را  دادخواست خود 
انقضاي مدت  نمايند.بديهي است در صورت 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور 

سند مالكيت صادر خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

تاريخ انتشار نوبت اول1400/10/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29 

شناسه آگهی : 1254002

نوبت دوم

باستان  زندی،  جعفری  علیرضا 
شناس: در مرمت گنبد مسجد 
راهبردی  شیخ لطف هللا هیات 

معنا و مفهومی ندارد، این یک 
اثر جهانی است و باید با شرکا 

جهانی وارد مرمت گنبد شد، 
نه اینکه کار را به کاشی کاران 

سپرد سنتی 



پیامک شما را دربـاره 
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در نخستین همایش »توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی« مطرح شد:

محیط زیست مغلوب معدنکاری ناپایدار
 حمید ظهرابی: وقتی  محیط زیست از یک فرایند اقتصادی و توسعه ای حذف می شود، پایداری آن فعالیت اقتصادی

 تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

 شینا انصاری:
اغلب توسعه اقتصادی 

مدنظر قرار داده می شود، به 
همین دلیل توسعه ها بیشتر 
توسعه های دستوری هستند. 

همین امر باعث فراموش شدن 
این موضوع شده که ما نیازمند 

پایداری اکولوژیکی هستیم

شوان صدر قاضی:
 در مواردی دیده می شود 

فرآیندی که قرار است پروژه 
را به نتیجه برساند از ابتدا با 

هدف اثربخشی طراحی نشده 
و تنها برای اجرا طراحی شده 
است . از این بدتر زمانی است 
که حتی مطالبه  در خصوص 
اثر بخشی توسعه ای هم به 

فراموشی سپرده می شود

رضا مکنون:
آمایش سرزمین موضوع بسیار 

مهمی که این الزام را ایجاد 
می کند که الگوی توسعه بر 

اساس یک نظم شکل بگیرد. 
هر چند در ایران این موضوع 

سال هاست مطرح شده است. 
اما به نظر می رسد باید نام 

آمایش سرزمین را بگذاریم 
توسعه پایدار ایرانی، به این 
دلیل که برخی مقامات ما 

نسبت به برخی بندهای توسعه 
پایدار حساسیت دارند
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نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی دیروز در دانشگاه امیرکبیر به صورت حضوری و آنالین، آغاز به کار کرد. این همایش 
با همکاری شرکت »پایش معدن هوشمند« و »روزنامه پیام ما« و با سخنرانی کارشناسان و صاحب نظران در حوزه های محیط زیست 
اجتماعی، اقتصادی، توسعه پایدار و معدن برگزار شد. به گفته دبیر اجرایی این همایش: »چالش های حوزه توسعه در ایران در حال افزایش 
است و در میان اخبار هر روز نشانی از چالش هایی که در حوزه آب و محیط زیست و تعارضات جامعه محلی و معدن کاری در کشور اتفاق 
می افتد در حال افزایش است.« امین شول سیرجانی در ادامه سخنان خود در افتتاحیه این همایش گفت: »ما در سراسر کشور با تعارضات 
اجتماعی روبه رو هستیم و از طرفی بخش صنعت و معدن حوزه معدن را به عنوان یکی از پیشران های توسعه معرفی می کند و این حوزه را 
برای اشتغال زایی در کشور مفید می داند و از طرفی می بینیم که جامعه محلی معترض است و گله دارد از اینکه حقوقش نادیده گرفته شده و یا 
مسئولیت های اجتماعی صنایع تحقق پیدا نکرده است.« دبیر اجرایی نخستین همایش توسعه پایدار و معدن تاکید کرد بازتاب سخنرانی های 
این همایش در اختیار سیاست گذاران کشور قرار خواهد گرفت به این امید که این سخنان را بشنوند و در حوزه سیاست گذاری به آن توجه 
کنند.« علی سیامکی دبیر علمی این همایش هم در سخنرانی افتتاحیه با اشاره به اینکه چالش های محیط زیستی و اجتماعی معدن کاری از 
30 سال پیش شناسایی شده و بانک جهانی و جامعه جهانی به این موضوع ورود کردند بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه معدن کاری 
تاکید کرده و گفت: »برخی شرکت های معدنی در دنیا مسئولیت اجتماعی را به عنوان فعالیت داوطلبانه در نظر گرفتند و اعالم کردند با اینکه 
این صنعت نتایج منفی در حوزه محیط زیست و اجتماع دارد، فعالیتهای داوطلبانه ما تالشی در جهت خنثی کردن تبعات این فعالیت ها 
است.« سیامکی معتقد است: »وقتی صحبت های جامعه مدنی را دنبال می کنیم متوجه می شویم ارائه راهکارهای اصولی برای مقابله با 
مشکالت محیط زیستی و موضوعات مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی معدن کاری یا معدن کاری مسئوالنه در مقاالت دانشگاهی 
خالصه شده و به صورت عملی در صنعت بروز پیدا نکرده است.« به گفته او با این رویکرد نخستین همایش توسعه پایدار و معدن برگزار شد 
تا فرصتی برای گفت و گو درباره ابعاد مختلف فعالیت در حوزه معدن فراهم کند. در نخستین روز این همایش کارشناسان با تخصص های 

گوناگون در خصوص ارتباط توسعه پایدار با صنعت معدن و مسئولیت اجتماعی این صنعت در قبال محیط زیست سخنرانی کردند. 

نوآوری چه تفاوتی با اختراع دارد؟ بسیاری 
از شرکت ها برای دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار به نوآوری احتیاج دارند. اختراع ایده ای 
است که یک نمونه از آن انجام شده ولی هنوز 
معرفی نشده است. زمانی که اختراع به بازار 
بگوییم اختراع مورد  معرفی شود می توانیم 
خورشیدی  پنل  است .  گرفته  قرار  پذیرش 
زمانی به عنوان یک اختراع پذیرفته می شود 
ندارند،  به برق  که در مناطقی که دسترسی 
در  بتواند  او  تا  برطرف کند،  را  کشاورز  نیاز 

فعالیت های خود در مزارع از آن بهره ببرد.
این  و هند گاهی  ایران  در کشورهایی مثل 
موارد را به عنوان یک پروژه نوآورانه در نظر 
به شکلی  را  آنها  اخبار  رسانه ها  و  می گیرند 
سال  چند  اما  می کنند،  منعکس  گسترده 
بعد  می بینید اتفاق خاصی نیفتاده و با یک 
نمایش رسانه ای روبه رو بوده اید. در توسعه 
است  این  دارد  اهمیت  موضوعی که  پایدار 
که معرفی به تنهایی کافی نیست، باید دید 
نوآوری تا چه میزان و به چه شکل اثربخش 

بوده، در این حوزه چالش اصلی اثربخشی  
است. در مواردی دیده می شود فرآیندی که 
قرار است پروژه را به نتیجه برساند از ابتدا 
با هدف اثربخشی طراحی نشده و تنها برای 
اجرا طراحی شده است . از این بدتر زمانی 
است که حتی مطالبه  در خصوص اثر بخشی 
توسعه ای هم به فراموشی سپرده می شود. 
کشورهایی که در این حوزه پیشرو هستند، 
ارائه دهندگان چنین پروژه هایی  از  مطالباتی 
مالیاتی  و  دولتی  نهاد  مثال  طور  به  دارند. 

می کنید  ادعا  می گوید  پروژه  طراحان  به 
نتیجه  در  و  دارد،  پایداری  نفع  شما  پروژه 
از معافیت هایی استفاده می کنید پس باید 

باشد. اثربخش 
این  از  بسیاری  چرا  که  است  این  سوال 
مثال  طور  به  نرسیده اند  نتیجه  به  پروژه ها 
وضعیت  بهبود  خورشیدی،  انرژی  زمینه  در 
معیشت و... مشکل اینجاست که به این نکته 
توجه نمی شود که نوآوری زمانی موفق است 

باشد. داشته  وجود  پایدار  ارزش  که 

هستیم،  مواجه  آن  با  امروز  که  موضوعی 
صنایعی هستند که در طول دهه ها در مناطق 
نتیجه  در  و  بارگذاری شده اند،  مختلف کشور 
این بارگذاری ها مشکالت مختلفی در حوزه های 
مختلف محیط زیستی اعم از آب و خاک و هوا 
ایجاد شده است. با وجود اینکه اسناد باالدستی 
الزم وجود داشت و بارگذاری بیش از ظرفیت 
اکولوژیک را در کالنشهرها محدود می کرد، با 
این همه در دهه های مختلف به خصوص سه 
دهه اخیر این اسناد نادیده گرفته شد و همچنان 
این بارگذاری ها ادامه دارد. در نتیجه امروز با این 
وضعیت مواجه شده ایم که جذب جمعیت و 
خدمات و صنایع در کالن شهرها انجام می شود و 
منجر به بروز مسائل مختلف اجتماعی و محیط 

زیستی می شود.
زمانی  تهران  شهر  بیست و دوگانه  مناطق  در 
قرار بر این بود که منطقه ۲۲ شهرداری تهران 
محیط  پایلوت  عنوان  به  باشد که  منطقه ای 
این  رغم همه  به  اما  زیستی شناخته شود، 
اسناد باالدستی و طرح جامع و طرح تفصیلی 
که پیش بینی شده بود، همچنان شهرک سازی 
بارگذاری هایی  اتفاق می افتد.  این منطقه  در 

کالنشهر  زیستی  محیط  توان  از  بیش  که 
ایجاد  بسیاری  مسائل  می تواند  است  تهران 
دیگر کشور هم  کالنشهرهای  در  بالتبع  کند. 
این مشکل وجود دارد. از جمله مشکالتی که 
هوا،  آلودگی  می کند،  ایجاد  بارگذاری ها  این 
فرونشست زمین، محدودیت جدی در تامین 
قرار گیرد  باید مد نظر  آنچه  منابع آب است. 
توسعه پایدار و سیاست هایی است که مبتنی 
بر تمرکززدایی باشد. در حوزه صنایع معدنی و 
آلودگی معادن بالتبع این صنایع آالیندگی هایی 
مشکل  این  رفع  برای  اما  دارند.  پی  در 
تکنولوژی هایی وجود دارد که می تواند کمک 
کند که آالیندگی این صنایع مدیریت شود. اما 
به هر حال آلودگی هایی که در بخش اکتشاف 
و استخراج و بهره برداری وجود دارد، باید مورد 
خاصی  آالینده های  معادن  گیرد.  قرار  توجه 
خطرناک  بسیار  آالینده  دو  جمله  از  دارند، 
در صنایع معدنی وجود دارد که دی اکسین 
و فوران ها که از جمله آالینده های آلی پایدار 
هستند که در الحاقیه کنوانسیون استکهلم آمده 
و کشور ما متعهد است به اینکه اینها را مدیریت 
اثرات  با  سنگین که  فلزات  همینطور  و  کند 

عدیده ای  مشکالت  می توانند  خود  تجمعی 
ایجاد کنند. موضوع HSE می تواند بازوی کمکی 
در صنایع باشد. اما آنچه در حال حاضر وجود 
دارد متاسفانه وجه ایمنی و بهداشت بر وجه 
محیط زیستی غالب است. تالش بر این است 
که بعد محیط زیست آن در صنایع مختلف و 
از جمله صنایع معدنی پررنگ تر شود. در قانون 
هوای پاک هم این موضوع تصریح شده که 
زیستی  محیط  واحد  یک  همه صنایع  حتمًا 
که  باشند  داشته   HSE واحدهای  عنوان  به 
موضوعات محیط زیستی را رصد و پایش کند.

در حوزه صنایع از قانون برنامه چهارم توسعه 
موضوع خود اظهاری در پایش را داشتیم. با این 
هدف که تقابل همیشگی بین صنعت و محیط 
زیست با یک تعامل سازنده جایگزین شود، در 
قانون آمده بود که صنایع به صورت ادواری و سه 
ماهه، وضعیت بالفعل خود را از نظر آلودگی های 
سازمان  مکمل  آزمایشگاه  با کمک  مختلف  
این  از  و  پایش کنند  حفاظت محیط زیست 
نظر صنایع خوداظهاری کرده و وضعیت خود را 
اعالم می کنند تا زمانی که مشکل خاصی رویت 
نشود، سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای 

خوداظهاری های فصلی صنایع را پایش می کند. 
در  صنایع  قرارگیری  مبنای  اطالعات  همین 
فهرست سنواتی صنایع آالینده  است. بر اساس 
قانون اگر صنعتی آالینده باشد باید یک درصد 
از فروش خود را به عنوان عوارض پرداخت کند.
ما درک  بارگذاری ها  بارگذاری صنایع  مورد  در 
صحیح و درستی از پایداری اکولوژیکی و توسعه 
اقتصادی نداریم. اغلب توسعه اقتصادی مدنظر 
توسعه ها  دلیل  همین  به  می شود،  داده  قرار 
بیشتر توسعه های دستوری هستند. همین امر 
باعث فراموش شدن این موضوع شده که ما 
نیازمند پایداری اکولوژیکی هستیم. اکوسیستم 
اگر ظرفیت الزم را برای تامین نیازهای اولیه از 
دست دهد ظرفیت توسعه اقتصادی خود را نیز 
از دست خواهد داد و همین امر باعث تعارضات 
اساسی در اجرای برنامه هایی می شود که همسو 
با محیط زیست هستند.  توسعه آمرانه صنعت 
اهرم های حداقلی که سازمان حفاظت محیط 
زیست برای کنترل و نظارت بر صنایع در اختیار 
دارد، با ایجاد سهولت هرچه بیشتر احداث و 
بزرگ  شهرهای  حریم  در  صنایع  بهره برداری 

سست می کند. 

وقتی تاریخ توسعه پایدار را مرور می کنیم در 
ابتدا با مفهوم رشد اقتصادی روبه رو می شویم 
اما این مفهوم با این رویکرد که رشد به تنهایی 
کافی نیست به این شکل تغییر کرد که بیشتر 
مراحل  در  اما  است.  نیاز  اقتصادی  توسعه  به 
بعد این مسئله به زوایای دیگر هم توجه کرد 
تنها بعد مالی مهم  نتیجه رسید که  این  به  و 
نیست و توسعه ابعاد دیگری هم دارد از جمله 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی به 
این رشد و توسعه  به  بتوانند  گونه ای که همه 
دسترسی داشته باشند. به این ترتیب توسعه 
تبدیل به امری همه جانبه شد. این مباحث در 
دو دهه در سازمان ملل مطرح بود و در نهایت 
منجر به شکل گیری مفهومی به نام توسعه پایدار 
شد. وقتی اهداف همه جانبه نگر توسعه پایدار 
ارائه شد همه کشورها به جز دو کشور در قالب 
تفاهمی این اهداف را پذیرفتند. ما دانش الزم 
برای این موضوع را در اختیار داریم و می توانیم 

نقش اثرگذاری در منطقه در حوزه توسعه پایدار 
داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما از این 
اهداف فاصله گرفته ایم. رابطه توسعه و طبیعت 
امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما 
امروز سوالی که در این زمینه مطرح می شود این 
است که در این حوزه قدرت در دست کیست. 
چه کسی قدرت دارد که به رغم اینکه پروژه ای از 
نظر محیط زیستی ممنوع است در بودجه ۱۴۰۱ 
برای آن ردیف مستقل در نظر گرفته می شود.
موضوع دیگری که در خصوص این موضوع مهم 
است، آمایش سرزمین است. آمایش سرزمین 
موضوع بسیار مهمی که این الزام را ایجاد می کند 
شکل  نظم  یک  اساس  بر  توسعه  الگوی  که 
بگیرد. هر چند در ایران این موضوع سال هاست 
مطرح شده است. اما به نظر می رسد باید نام 
آمایش سرزمین را بگذاریم توسعه پایدار ایرانی، 
به این دلیل که برخی مقامات ما نسبت به برخی 

بندهای توسعه پایدار حساسیت دارند.

بین  از  قیمت  به  نباید  امروز  نسل  نیازهای 
این  شود.  رفع  آینده  نسل های  منابع  بردن 
اراده  و  به همبستگی  تبدیل  نگاه هاست که 
و اجرا می شود. ریشه توسعه پایدار در این 
معروف  مثلث   ۲۰۰۵ سال  در  است.  نگاه 
توسعه پایدار  مطرح شد با این نگاه که اگر 
بخواهیم توسعه پایدار داشته باشم باید یک 
نقطه تلقی بین اقتصاد و اجتماع و توسعه 
داشته باشیم. در حال حاضر ۶۰۰۰ معدن در 
کشور فعال هستند. در مقطعی این موضوع 
نفت شود.  جایگزین  معدن  مطرح شد که 
به جایگاه  دادن  اهمیت  دلیل  به  این  البته 

معدن بود و قرار بود این دو صنعت تبدیل 
نکته  این  به  باید  اما  بال توسعه شوند.  دو 
هم توجه داشت که هنگام بهره برداری از یک 
مطالعه  باید  اقدام  نخستین  است  معدن 
آمدن  وارد  از  تا  باشد  زیست  عمیق محیط 
شود.  پیشگیری  زیست  محیط  به  آسیب 
باید آسیبها و هزینه ها پیش بینی شود. اما در 
معادن ایران اینطور عمل نمی شود. به آمایش 
سرزمین اهمیتی داده نمی شود. کمبودی که 
در حال حاضر داریم به دلیل نبود این نگاه 
و زیرساخت هاست. قوانین و مقررات موجود 

باید زیر و رو شود.

حوزه  در  الزم  قوانین  ایران  در  اینکه  وجود  با 
در  را هم  داریم، دانش کافی  را  پایدار  توسعه 
اختیار داریم، مقاالت و پژ وهش هایی هم در این 
زمینه انجام شده است ، اما زمانی که نوبت به 
عمل به قوانین و به کارگیری نتیجه پژوهش ها 
به کار  موارد  این  هستیم که  شاهد  می رسد 
گرفته نمی شود. تفاوت کشورهای توسعه یافته 
با درحال توسعه همینجاست، در اجرایی کردن 
از  یکی  است.  اختیار  در  دانشی که  و  قوانین 
دالیلش این امر این است که مدیران اجرایی 
ما همواره در شرایط اضطرار قرار دارند. نکته دوم 
لزوم همکاری دانشگاه با صنعت است. برای 
تحقق توسعه پایدار نیاز به تقویت این ارتباط 
داریم. اما حقیقت این است که صنایع ما به 
برای  گاهی  محققان  ندارند.  اعتماد  دانشگاه 
می دهند  ارائه  تئوری هایی  پروژه  یک  تکمیل 

و در سوی دیگر صنعت حاضر نیست از نتایج 
حوزه  کند.در  استفاده  دانشگاه  پژوهش های 
هوش مصنوعی استفاده از هوش مصنوعی در 
صنایع مدنی درحال گسترش است. بسیاری 
از شرکت ها از تکنولوژی Ai که بسیار گسترده 
است، استفاده می کنند. اما شروع استفاده از 
هوش مصنوعی در جهت تحقق توسعه پایدار، 
از حدود سال ۲۰۱۲ در امریکا شروع شد، کشور 
بعدی آلمان بود و به مرور ارگان های دولتی در 
انگلستان و فرانسه هم به این جریان پیوستند.

امروزه در خصوص استفاده از AI چین آینده 
بسیار روشنی دارد. در این زمینه ایران رتبه ۱۹ 
را در دنیا دارد. در حال حاضر در زمینه فعالیت 
معدنی و مسائل محیط زیست هوش مصنوعی 
امروز نقش عمده ای در کاهش تولید کربن و 
پیش بینی سوخت و کاهش آن به کار می آید . 

فعالیت های  زمره  در  معدن کاری  و  معدن 
اقتصادی قرار می گیرد که آثار قابل توجهی در 
محیط زیست دارد. برداشت هایی که از معادن 
از  برداشت  بر  متکی  عمدتا  می گیرد  صورت 
است که  طبیعی  است.  ناپذیر  تجدید  منابع 
وقتی بخش عمده ای از فعالیت ها متمرکز بر 
بهره برداری از منابعی که دیگر تجدید نمی شود، 
حساسیت نسبت به این فعالیت افزایش پیدا 
کند. معادن با تخریب و صدمه زدن به تنوع 
زیستی و اکوسیستم های طبیعی و افزایش 
و  حوزه ها  اکولوژی  در  تغییر  و  فرسایش 
همچنین آلودگی آب و هوا و خاک باعث تغییر 
کیفیت در محیط زیستی می شود.قوانینی قبل 
از سال ۹۰ در کشور درباره فعالیت های معدنی در 
کشور حاکم بود. در سال ۱3۹۱ اتفاقی در حوزه 
محیط زیست افتاد که نقطه عطفی در حوزه 
قوانین مرتبط با فعالیت های معدنی محسوب 
می شود. که آنهم تصویب اصالحیه قانون معادن 
بود. قانونی که بخشی از آن الیحه ای بود که 

مجلس  تصویب  به  و  ارائه کرد  وقت  دولت 
رسید و یک عقب گرد بسیار بزرگ در مقررات 
بود.  با محیط زیست در حوزه معدن  مرتبط 
این اتفاق نه تنها به سود این حوزه نبود بلکه 
پایداری فعالیت های معدنی را به دلیل کمرنگ 
کردن وجه محیط زیستی و توسعه پایدار در 
وارد کرد.  این حوزه  به  این بخش، صدماتی 
معدن کاری  که  آسیب هایی  زمان  با گذشت 
به محیط زیست وارد می کند و مقاومت های 
آلودگی ها  این تخریب ها و  اثر  مردمی که در 
شکل خواهد گرفت به مرور خود معدن مورد 
آسیب قرار خواهد گرفت. همین امروز هم آثار 
و پیامدهای این اتفاقات مشخص است. در 
هر نقطه از کشور ما گروه ها و تجمعاتی داریم 
که متشکل از مردم محلی است که نسبت به 
فعالیت یک معدن اعتراض دارند. وقتی از یک 
محیط  بخش   توسعه ای  و  اقتصادی  فرایند 
فعالیت  آن  پایداری  می شود،  حذف  زیست 

اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

|  شوان صدرقاضی |

|  مشاور بین المللی نوآوری و توسعه، دانشگاه سازمان ملل |

|  شینا انصاری |

|  مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران |

|  رضا مکنون |

| عضو شورای عالی محیط زیست |

|  عزیزهللا عصاری |

|  مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات |

|  علی سوفسطایی|

| vale مدیر هوش مصنوعی شرکت |

|  حمید ظهرابی |

| مدیرکل محیط زیست استان فارس |

نوآوری باید با پایداری و اثربخشی همراه باشد

درک درستی از پایداری اکولوژیکی و توسعه اقتصادی وجود ندارد

نام آمایش سرزمین را بگذارید توسعه پایدار ایرانی

 نگا ه ها و قوانین موجود در حوزه معدن 
نیاز به تغییر دارند

کاربرد هوش مصنوعی در کاهش گازهای 
گلخانه ای در معدن

 حذف محیط زیست از فرآیند اقتصادی
 پایداری آن فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهد 
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تهران  ششم  شهری  مدیریت  بودجه  اولین 
شد.  تقدیم  تهران  شهر  شورای  به  دیروز 
میلیارد   ۸۶۹ و  هزار   ۵۶ اعتبار  با  بودجه ای 
برای  است  معتقد  تهران  شهردار  تومانی که 
زیرا  است  جدی  کار  نیازمند  آن  تحقق 
شهرداری حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی 
قطعی به بانک ها و مجموعه پیمانکاران دارد. 
الیحه ای که دیروز به شورای شهر تقدیم شد 
شورا  اعضای  که  گذشته  سنوات  برخالف  و 
آن را در فضای مجازی در اختیار عموم  قرار 
می دادند، حتی در اختیار خبرنگاران نیز قرار 
نگرفت. این الیحه به گفته زاکانی ویژگی های 
خاص خودش را دارد. شهردار تهران در میان 
برنامه   ویژگی  صحبت های خودش چندباری 
را  می کرد  ارائه  بودجه  همراه  که  عملیاتی 
رویکرد تحولی در روح و کالبد شهر دانست و 
تاکید کرد که سیاست تنظیم آن بر مبنای ۱۲ 
راهبرد و ۹۰ کالن پروژه است. شهردار تهران در 
بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد 
و  است  نوشته شده  دو سطح  در  بودجه  که 
سطح اول آن مربوط به برنامه های ارائه شده 
و اعتبارات مورد نیاز است و سطح دوم آن هم 
برای  شهرداری  مجوز  درخواست  به  مربوط 

زاکانی معتقد است که ۱۰ ها  مشارکت است. 
هزار میلیارد تومان را می توان از طریق مشارکت 
در مدیریت شهری جذب کرد، درآمدهایی که 
گشایش هایی  می تواند  پایدارند  او  زعم  به 
از  مشارکتی  پروژه هایی  ایجاد کند.  شهر  در 
نگاه او، ساخت و ساز در ۴۴ هزار هکتار در 
فضای سبز شهر یا ادامه احداث بزرگراه صیاد 

آزادگان هستند.  بزرگراه  تا  شیرازی 

رشد 73 درصدی
 درآمدهای شهرسازی 

درآمدهای حوزه شهرسازی در بودجه امسال 
جزو مهم ترین دغدغه های فعاالن شهری بود. 
آن هایی که معتقد بودند گزاره هایی چون »باز 
وعده  که  شهر  در  ساخت وساز«  قفل  شدن 
پای  می تواند  است،  و شهرداری جدید  شورا 
زاکانی  بکشاند.  تهران  به  را  »شهرفروشی« 
معتقد است که درآمدها در شهرداری حدود 
توزیع  »نوع  باشد:  داشته  رشد  درصد   ۵۱
نیز  شهرسازی  حوزه  شده  کسر  درآمدهای 
با رشد 73 درصد )37 هزار و ۹3۲ میلیارد 
عوارض  سایر  درصدی   3۲ رشد  و  تومان( 
می توانیم  قطعا  مشارکت  اوراق  و  تسهیالت 
تحول در شهر را رقم بزنیم.« او تاکید کرد که 

در بخش شهرسازی و ساخت و ساز قفل بر 
شهر زده شده است: »از  سال ۹۱ حدود 3۱ 
هزار پرونده در سال صادر می کردیم اما امروز 
۴7۰۰ پرونده داریم و این عدد قابل مقایسه 
نداریم.  این موضوع  از  نیست. درک درستی 
با وجود  ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار و ۴۵۶۰ 
در  ساخت وساز  امکان  فرسوده،  بافت  هکتار 
شهر وجود ندارد و خودمان با دست خودمان 
به ساخت وساز شهر  قفل زدیم و دلمان خوش 
است که شهر را اداره می کنیم. باید دست به 
دست هم دهیم  و قفل ها را از  شهر برداریم.«

امیدواری به تحقق بودجه 
از  دیگری  بخش  در  تهران  شهردار 
این  امیدواری کرد که  ابراز  صحبت های خود 
به  او  امید  شود،  محقق  شهر  برای  درآمدها 
نیز  کشور  در  بود که  تشویقی  سیاست های 
برای  درصدی که   ۸ »رشد  می شود:  اجرایی 
کشور در نظر گرفته شده از طریق سیاست های 
تشویقی و گره گشایی از ساخت و ساز، افزایش 
برنامه ریزی  پایدار،  ساماندهی و  درآمدهای 
جدی در درون شهرداری و افزایش بهره وری 
فراهم  مالی  نوین  شیوه های  از  بهره گیری  و 
می شود،  این امکان را  به وجود می آورد که 

ظرفیت های جدیدی را خلق  کنیم تا این ۵۶ 
بودجه  تامین کنیم.«  را  تومان   هزار میلیارد 
سال ۱۴۰۱ مدیریت شهری در بخش هزینه ای 
نیز افزایش ۲۸ درصدی داشته است. زاکانی 
در این رابطه نیز گفت: این افزایش ناظر بر 
هزینه ای  میزان  و  حقوق  درصد   ۱۰ افزایش 
داریم محاسبه می شود.  ارائه خدمات  در  که 
3۶۰۰ میلیارد تومان برای تملک ها پیش بینی 
جلوی  از  پیشرفت  و  رشد  موانع  تا  کرده ایم 
پای مدیریت شهری برداشته شود. همچنین 
در تملک دارایی ها با رشد 33 درصدی، رقم ۱۰ 
هزار و 7۵۰ میلیارد تومان را مدنظر قرار دادیم. 
تا بخشی از بدهی ها به بانک ها و پیمانکاران 
مصارف  برآورد  کنیم.«  جبران  بتوانیم  را 
درصدی   37 سهم  از  حاکی  اما   ۱۴۰۱ الیحه 
هوشمندسازی در شهر تهران است. شهرداری 
تهران همچنین سهم حوزه حمل و نقل ترافیک 
را حدود 33 درصد و بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد 
حوزه  سهم  است.  دانسته  بودجه  از  تومان 
ایمنی و مدیریت بحران از بودجه امسال نیز 
نیز ۹  فرهنگی  و  اجتماعی  و حوزه  درصد   ۵

بود.  خواهد  درصد 
بعد از توضیحات اولیه بودجه زاکانی مهم ترین 
حوزه های  همه  در  عملیاتی اش  برنامه های 
حمل  حوزه  در  او  داد.  شرح  را  مدیریتی 
جدی  جهش  سال  را  آینده  سال  نقل  و 
 ۵۰۰ اعالم کرد که  و  نامید  اتوبوسرانی  برای 
ناوگان  به  نوروز  عید  تا  اتوبوس  دستگاه 
اضافه می شود. از دیگر اقداماتی که شهردار 
تهران در راستای رسیدن به هوای پاک ذیل 
ترافیک  و  حمل و نقل  حوزه  ماموریت های 
است،  آن  تحقق  دنبال  به  تهران  شهرداری 
در  زاکانی  موتورسیکلت هاست.  ساماندهی 
موتورسیکلت ها  باید  تاکید کرد:  رابطه  این 
مثال  دهیم.  سوق  شدن  برقی  سمت  به  را 
برنامه و وزارت صمت  با هماهنگی سازمان 
قرار شد 3۰۰ هزار موتورسیکلت  را به سمت 
برقی شدن سوق دهیم   و بعد از آن به سایر 

دهیم.  توسعه  را  عرصه ها کار 

ساخت مسجد در پارک ها 
او در ادامه برنامه ها و ماموریت های حوزه 
اجتماعی و فرهنگی برای شهرداری تهران را 
توانمندسازی  و  ساماندهی  تعریف کرد.  نیز 
ساماندهی  شهر،  سطح  کودک  نفر   ۴۸۰۰
در  متجاهر  معتاد  هزار   ۵ سازی  توانمند  و 
سطح تهران و ساماندهی و توانمند سازی ۲ 
هزار نفر از متکدیان، ساخت و توسعه مراکز 
ساماندهی و توانمندسازی معتادان متجاهر 
ساخت ۴  در  حمایت  و  مشارکت  و  تولید  و 
فیلم سینمایی، ۵ سریال و ۱۰ فیلم کوتاه نیز از 
دیگر برنامه های شهرداری در این حوزه است. 
تجهیز  و  از ساخت مساجد  زاکانی همچنین 
مساجد در پارک ها نیز خبر داد. او گفت: به نقل 
از یکی از مقامات ترکیه بیان شده، که شهر را 
چرخیده و به مقر خود رسیده و گفته اینجا مگر 
شهر اسالمی نیست؟ چرا من هیچ مسجدی 
می  ما  دادیم.  قاعده  طبق  تعهداتی  ندیدم؟ 
خواهیم از ظرفیت هایمان حداکثری استفاده 
کنیم، توجه ما معطوف به این است که در ۱۰۰ 
مسجد  دارد،  ما  برای  اقتضا  امکان  پارک که 
نیازهای  سایر  مساجد  این  ذیل  و  بسازیم 
اکنون  تاکید کرد:  او  تامین کنیم.  نیز  را  شهر 
شورای عالی امنیت ملی گفته است که ما باید 
۴۰ کالنتری بسازیم اکنون ما می توانیم طوری 
پارک در ۱۰۰  و  توسعه دهیم که ذیل مسجد 

نقطه امکانات به نیروی انتظامی دهیم. 

یارانه 200 هزار تومانی شهرداری  
شهردار تهران دیروز در میانه صحبت های 
خود از اعطای کیف پول شهروندی نیز خبر 
داد. کیف پولی که قرار است ۲۰۰ هزار تومان 

اعتبار داشته باشد. کیف پولی به عقیده یکی 
مثابه  به  اقتصاد شهری  کارشناسان حوزه  از 
توضیح  در  زاکانی  است.«  »یارانه شهروندی 
جمع  در  دیروز  شهروندی  پول  کیف  ایده 
فناوری  مقدمات  داد که  توضیح  خبرنگاران 
کیف پول سه ماه است که آغاز شده است: 
»کیف پول شهروندی یعنی شهروندان اعتبار 
سقف  تا  بتواند  شهروند  هر  و  باشد  داشته 
یک عددی که سقف بهینه آن حدود ۲۰۰ هزار 
ظرفیت های  از  شده،  گرفته  نظر  در  تومان 
درونی شهرداری استفاده کند.« او تاکید کرد: 
اما بخش  نمی گردد  بر  پول حتما  از  بخشی 
این موضوعات در  اما  اندک و جزیی است، 
شده  حل  و  تجربه  دنیا  در  مالی  مدل های 
نعمت  ولی  و  هستیم  شهرداری  ما  است، 
مالی کیف  درباره سازوکار  مردم هستند.  ما 
بانک  با  می کند  ضمانت  بانک  هم  پول 
این  دیگر  بخش  هستیم.  مراوده  حال  در 
به شناخت و اطالعات دقیق  ناظر  اما،  طرح 
ما  که  چرا  است،  خانواده  و  شهروند  شهر، 
محدودیت هایی برای ارائه این خدمت داریم، 
شناسایی  را  هدف  جامعه  بتوانیم  اگر  اما 
چند  را  خدمت  ارائه  ظرفیت  می توان  کنیم، 
۱۰ برابر و چند صد برابر کرد. قرار است مقدار 
حداقلی را توزیع میان کسانی که نیازمند این 
خدمت هستند ارائه شود، البته این فقط نیاز 
پولی نیست و نیاز خدمتی و تعامل و ارتباط 
سومین  است که  معتقد  زاکانی  است.  هم 
بخش کیف پول شهروندی نیز پرداخت است 
که با یکپارچه سازی درگاه ها و اپلیکیشن ها 

می شود.  محقق  شهروندان  برای 
ایده ی زاکانی به عقیده یک کارشناس اقتصاد 
این کارشناس  باشد.  تورم زا  شهری می تواند 
در  موضوع  این  می گوید:  پیام ما  روزنامه  به 
درازمدت می تواند اثرات تورمی به جا بگذارد، 
تصور کنید، یک فرد هر ماه برای حمل و نقل 
عمومی ۵۰۰ هزار تومان کنار گذاشته باشد، با 
او ذخیره  پول  از  تومان  هزار   ۲۰۰ اتفاق  این 
دیگری  جای  در  باید  پول  این  و  می شود 
خرج شود، فشار تقاضای در دراز مدت قطعا 
باالرفتن قیمت کاالهای دیگر می شود  سبب 
و این یعنی فشار تورمی. او همچنین هدف 
قیمت  سازی  واقعی  را  طرح  این  احتمالی 

ناوگان حمل و نقل عمومی می داند. 

ساخت و ساز 
در 44 هزار هکتار فضای سبز 

زاکانی در انتهای جلسه دیروز درباره ساخت 
و ساز در ۴۴ هزار هکتار از فضای سبز شهر 
تهران  داد: »در  توضیح  ما«  به »پیام  تهران 
ما ۵7 هزار هکتار فضای سبز داریم که ۴۴ 
هزار هکتار آن در فضای پیرامون تهران است 
است  شهر  داخل  فضای  هکتار  ۱3هزار  و 
سبز  فضای  و  پارک ها  آن  عمده  بخش  که 
هکتار  هزار   ۴۴ در  اتوبان هاست.  حاشیه ای 
تنها  داریم که  بارگذاری  مجوز  پهنه   ۹ در  ما 
در یک پهنه آن یعنی شیان تاکنون بارگذاری 
پهنه   ۵ روی  اول  گام  در  است.  انجام شده 
پهنه   ۵ برای  و  دادیم  انجام  مطالعه  دیگر 
دیگر بارگذاری می کنیم که بتوانیم هتل های 
۵ ستاره و مجتمع های بزرگ تاسیس کنیم 
دارد و هم مردم و گردشگران  که هم مجوز 
از آن استفاده کنند.«  بتوانند به نحو احسن 
بودجه  الیحه  در  تهران  شهردار  موضوعی که 
نیز به آن اشاره کرده و از ساخت ۵ هتل در 
اکنون  است.  داده  خبر  جنگلی  بوستان های 
پرسش این است که آیا با عملی شدن ایده 
شهردار تهران قرار است به عرصه های فضای 
سبز شهری و پیرامونی تهران آسیب جدیدی 
تصمیم  این  جزئیات  انتشار  شود؟  وارد 

عیان کند. بهتر  را  آن  پیامدهای  می تواند 

 زاکانی، شهردار تهران: 

 برای هتل سازی در 9 پهنه فضای سبز مجوز داریم 
شهردار تهران بودجه 56 هزار میلیارد تومانی را به شورای شهر تقدیم کرد

یک عضو شورای شهر تهران: 
ناگزیر به استفاده

از خودروهای برقی
 و هیبریدی هستیم

یک عضو شورای شهر تهران بر ضرورت بکارگیری 
خودروهای برقی و هیبریدی برای کاهش آلودگی 

هوا تاکید کرد.
و  چهل  در  پیرهادی  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
نطق  ارائه  با  تهران  شهر  شورای  جلسه  یکمین 
پیش از دستور خود گفت: هر ساله با شروع فصل 
از اعماق  سرما پرونده خاک گرفته آلودگی هوا 
می شود  خارج  مهم کشور  اولویت های  بایگانی 
و  مسئوالن  برخی  میز  سر  بر  صباحی  چند  و 
خبرنگاران و بعضا دانشگاهیان و دغدغه مندان 
و  می چرخد  دست  به  دست  زیست  محیط 
مباحث علمی پیرامون آلودگی و وارونگی دما و 
باالرفتن فشار خون و سکته های ناگهانی و دهها 
پیامد ریز و درشت سالمتی مرتبط با آن تورقی 
چند  و  جنجالی  خبری  تیتر  چند  با  می شود. 
عکس یادگاری در صدر خبرها جای می گیرد و 
اذهان آشفته مردم را آشفته تر می کند و مطابق 
بوته  در  پیشرفت،  بدون کوچکترین  سال،  هر 
فراموشی بایگانی می شود! پیرهادی با بیان اینکه 
شهر تهران با قریب به ۹ میلیون نفر جمعیت ثابت 
و با مساحتی حدود ۶3۰ کیلومتر مربع پرتراکم 
ترین کانون جمعیتی کشور به شمار می رود، افزود: 
شهری که به لحاظ جایگاه استراتژیک و وجود 
ارگان های  و  سازمان ها  و  حاکمیتی  مهم  مراکز 
دولتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، اقتصادی 
از جمعیت  عظیمی  پذیرنده حجم  و سیاسی، 
متغیر در طول سال است. او افزود: شهر تهران 
علی رغم وجود ظرفیت های متعدد جغرافیایی، 
با  سیاسی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
در خصوص  بی شماری  چالش های  و  تهدیدها 
آلودگی های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا 
دست به گریبان است و هر ساله در صدر شهرهای 
آلوده جهان قرار می گیرد و امسال نیز متاسفانه در 

جایگاه ده شهر آلوده جهان قرار گرفت! 
این عضو شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان 
کرد: از لحاظ کیفیت هوا نیز در 3۰۰ روز اخیر از 
سال جاری نسبت به کل سال گذشته تا کنون تنها 
۲ روز هوای پاک داشتیم در حالی که این میزان 

در سال ۱3۹۹ ، ۱۵ روز بود.
پیرهادی ادامه داد: همچنین تعداد روزهای ناسالم 
برای گروه های حساس تاکنون ۸۸  روز بوده که 
احتماال تا پایان سال بیش از روزهای آلوده در کل 
سال گذشته شود. او افزود: با توجه به سیاهه 
انتشار سال ۹۶، سهم منابع ثابت در ایجاد آلودگی 
ذرات معلق هوا، در حدود 3۹ درصد عنوان شده که 
شامل: فرودگاه ۲/۰ درصد، راه آهن ۲/۰، پایانه های 
اتوبوس حدود ۲ درصد، مصارف سوخت خانگی 
و تجاری حدود ۵/۲ درصد، نیروگاه ها ۱۲ درصد، 
 ۱۸ حدود  در  صنایع  و  درصد   ۵/۴ پاالیشگاه 
درصد است. با این شرایط، سهم عمده آلودگی 
هوای تهران متعلق به منابع متحرک است که 
برای آالینده های گازی، سهم خودروهای سواری 
موتورسیکلت  درصد،   ۵/۹ تاکسی  درصد،   3۸
3/۲۱ درصد، وانت ۴/۹ درصد، مینی بوس کمتر 
اتوبوس  درصد،   ۵/۰ واحد  اتوبوس  درصد،   ۱ از 
سرویس ۵/۰ درصد و کامیون بیش از 3 درصد 

را شامل می شود. 
رئیس کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات 
شهری شورا افزود: البته نباید از نظر دور داشت 
که سهم ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون نیز هم 
در منابع متحرک و هم در منابع ثابت به ویژه در 
سوخت های سنگین نظیر گازوئیل و مازوت بسیار 
قابل توجه است. او تاکید کرد: بر اساس اعالم 
پلیس راهور، حدود ۲/۴ میلیون خودرو و حدود 
۴ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر 
که بیش از ۸۰ درصد آنها، کاربراتوری و فرسوده 
حمل ونقل  وسایل  و کمبود  سو  یک  از  هستند 
عمومی به ویژه اتوبوس و مترو از سوی دیگر، 
شهروندان را ناگزیر به استفاده از وسایل حمل ونقل 
سردرگم،  کالف  این  به  است؛  کرده  شخصی 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی و آالینده بودن 
آنها را هم بیفزایید. پیرهادی تاکید کرد: یکی از 
موارد آالیندگی، میزان تردد هرچه بیشتر خودروها 
در سطح شهر و افزایش ذرات معلق پایین تر از 
۲.۵ میکرون است، که یکی از دالیل آن فرسودگی 
خودرو و تجهیزات پس پاالیش آن و همچنین 
پراکندگی مجدد ذرات معلِق بر سطح زمین، در 

هوا می شود. 
لذا می بایست با توسعه حمل ونقل عمومی، نسبت 
تردد  از  همچنین  و  خودروها  تردد  کاهش  به 
کامیون های فرسوده در سطح مناطق شهر تهران 
جلوگیری بعمل آورد.  این عضو شورای اسالمی 
شهر تهران ادامه  داد: عالوه بر آن طی دو سال اخیر 
با شیوع کرونا، ترس از انتقال بیماری استفاده از 
وسایل حمل ونقل عمومی را تا حدودی کاهش 
داده و متاسفانه در کالن شهرهایی مثل تهران، تردد 
خودروهای تک سرنشین بسیار زیاد شده است و 
اگر بخواهیم سهم این منابع را در آلودگی هوا کم 
کنیم، ناگزیر به توسعه حمل ونقل عمومی پاک، 
اتوبوس ها  ویژه  به  و  دیزلی  خودروهای  تجهیز 
به فیلتر جاذب دوده با کارایی باال و به کارگیری 
خودروهای کم مصرف و اتوبوس ها و کامیون ها و 
خودروهای برقی و هیبریدی هستیم؛ معضلی که 
رفع آن، بر اساس نظرسنجی های انجام گرفته در 
کنار موضوع ترافیک، همواره از مهم ترین مطالبات 

شهروندان تهرانی محسوب می شود.

 باید موتور سیکلت ها را به 
سمت برقی شدن سوق دهیم. 
مثال با هماهنگی سازمان 
برنامه و وزارت صمت 3۰۰ هزار 
موتور سیکلت  کار است و قرار 
شد که این  3۰۰ هزار موتور  را 
به سمت برقی شدن سوق 
دهیم   و بعد از آن به سایر 
عرصه ها کار را توسعه دهیم

علیرضا  به گفته  همتی که   56 بودجه ای حدودا  شد.  تقدیم  تهران  شهر  به شورای  دیروز  تهران  شهرداری   1401 سال  بودجه  الیحه 
بودجه  نرخ  بودجه سال گذشته رشد داشته است.  به  51 درصد نسبت  و حدود  بسته شده است  تهران دوسطحی  زاکانی، شهردار 
درحالی افزایش پیدا کرده است که شهرداری تهران چندی پیش اصالحیه ای به بودجه سال قبل که حدود 48 هزار و 800 میلیارد 
700 میلیارد تومان رساند و در نهایت هم اعالم کرد که میزان تحقق آن تا پایان سال  تومان بود وارد کرد و آن را به 37 هزار و 
بعد روی مشارکت ها حساب کرده است.  بودجه سال  برای تحقق  اما  تهران  تومان است. شهردار  میلیارد   500 و  32 هزار  تاحدود 
زاکانی در جلسه دیروز شورای شهر تهران از ارائه و شارژ کیف پول به شهروندان خبر داد. موضوعی که به عقیده کارشناسان حوزه 
تا حدود  حوزه شهرسازی  درآمدهای  افزایش  از  از صحبت هایش  دیگری  بخش  در  او  یارانه شهروندیست.  اعطای  همانند  اقتصاد 
نامش شهرفروشی نیست. ساخت  او  به عقیده  تاکید کرد. موضوعی که  باز شدن قفل ساخت و ساز در شهر  73 خبر داد و روی 
به  او، شهرداری  به گفته  بود که  از دیگر موضوعاتی  نیز  تهران است  از فضای سبز  از 44 هزار هکتار  نقطه   5 5 ستاره در  هتل های 

است. آن  تحقق  دنبال 
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آگهی مزایده عمومی 
به استناد صورتجلسه شماره 1400/20 مورخ 1400/10/5  شورای محترم اسالمی شهر ، شهرداری جوپار در نظر دارد  نسبت 

به فروش 11 قطعه زمین باکابری مسکونی واقع در فاز دوم شهرک جمهوری  )شهرک امام حسین )ع(( با شرایط ذیل اقدام 
نماید.  متقاضیان  می توانند  پس از مطالعه کامل شرایط مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 
1400/11/12 بصورت کتبی  به دبیرخانه شهرداری جوپار  به نشانی :  استان کرمان جوپار شهرداری جوپار  کدپستی 7636113378  

تحویل نمایند. 

1ـ  تکمیل فرم درخواست شرکت در مزایده .
2ـ  متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی 
و اعالم مبلغ پیشنهادی ، معادل 5% )پنج درصد ( 
قیمت پایه از بهای  زمین را جهت تضمین شرکت در 
مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی ارایه و یا  به حساب  
3100002721008   نزد بانک ملی بنام شهرداری جوپار 
واریز و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را 
به پیوست تقاضای شرکت در مزایده ارسال نمایند . 
3 ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد ضمانت 
نامه بانکی و یا کمتر از 5 % قیمت پایه ، ارسال شده 
بعد از مهلت مقرر  یا ارسال از طریق دورنگار و  پست  
الکترونیک و دستی  ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

)صرفًا از طریق تحویل به دبیرخانه شهرداری (
انتقال  و  نقل  از  اعم  ـ کلیه هزینه های مربوط   4
، انتشار آگهی و اطالعیه  ، کارشناسی زمین ،  امور 
مالیاتی ،  ثبت اسناد  ، دفترخانه و غیره به عهده برنده 

مزایده می باشد .
5-شرکت در مزایده برای عموم شهروندان آزاد ، لیکن 

در شرایط برابر ، اولویت با متقاضیان بومی می باشد.
6- شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه  پیشنهادات 

مختار است .
7- برنده مزایده بایستی حداکثر ده روز  پس از  اعالم 
اسامی برندگان از طریق تابلو اعالنات شهرداری ، بهای  
پیشنهادی را بصورت نقدی به حساب صدراالشاره واریز 

نماید .
8-  عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده در 
مهلت مقرر ،  به منزله انصراف از خرید تلقی و  سپرده 

ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-  چنانچه برندگان اول ،  دوم و سوم مزایده در 
مهلت مقرر و برابر شرایط اعالم شده اقدام نکنند، 
ضبط  شهرداری  نفع  به  ترتیب  به  ایشان   سپرده 

خواهد شد.
شهرداری جوپار 

 “شرایط شرکت در مزایده“

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1400/01/44635 مورخ 1400/10/04 جانشین شورای 

اسالمی شهر قرچک نسبت به اجرای فاز دوم جدولگذاری تفکیکی های قدیم سطح شهر از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت میشود جهت اخذ اسناد مناقصه بر 

اساس اطالعات اعالم شده ذیل اقدام نمایند.

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
ضمانتنامه  بصورت  مناقصه  در  شرکت  2-سپرده 
حساب  به  واریز  جهت  نقد  وجه  یا  خزانه  اسناد  بانکی 
شهرداری  اشخاص  سپرده  بنام   0105978385003

میباشد و مدت قرارداد 4ماه میباشد.
3-محل دریافت اسناد مناقصه شهرداری قرچک بنشانی 
قراردادها  امور  واحد  بخشداری  جنب  طالییه،  شهرک 

بشماره تلفن 4 الی 0 36151580-021 داخلی 160
 1400/10/22 مورخ  از  مناقصه  اسناد  اخذ  4-مهلت 
از  پاکات پیشنهادات  لغایت 1400/11/11 و زمان تحویل 
شهرداری  دبیرخانه  به   1400/11/11 لغایت   1400/10/22

قرچک میباشد.
5-تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک 
مورخ  دوشنبه  روز  در  پیشنهادی  پاکتهای  بازگشایی  و 
جلسات  سالن  محل  در   15 ساعت  راس   1400/11/11

شهرداری میباشد.
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
7-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است.
به  حاضر  هرگاه  مناقصه  وسوم  دوم  و  اول  8-برندگان 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
9-و سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در 
اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه 

میباشد.
10-جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه و رتبه 
امضاء در  از صاحبان  امضا مجاز  با  بههمراه مهر شرکت 

شرکت آن الزامی است.

محسن خرمی شریف-شهردار قرچک

نوبت دوم

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ اعتبارموضوعردیف
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۹/۹۴3/7۸۶/۴۸۲موضوع فاز دوم جدولگذاری تفکیکی های قدیم سطح شهر۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/22-تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/29
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افقی
از   - بنزین   مشتقات  از   -  ۱ 
حرف   - بوشهر  استان  شهرهای 
پشت   پهن  اسب   - عرب۲  همراهی 
- سرسرای بزرگ ورودی - صورت، 
گربه3  چرب  لقمه   - شطرنج  مهره 
- جدید - نگهبان - چه وقت؟، چه 
کسی؟ - به راستی، واقعَا۴ - موش 
مغول - دوستی۵  قوم   - ای  رایانه 
- پوشیدگی، اختفای نظامی - بزه۶ 

هالوژن  عرب،  دست   - زنبق  - گل 
عنکبوت   - هالوژنها  از  طعام،  نمک 
با زهر خطرناك -  سمی، حشره ای 
لنگه  كاغذ،  خمیدگی  فاصله،  حرف 
 - انگور  درخت  سرخ،  گل   - بار7 
هکر ناتمام - رایحه - لكنت زبان۸ 
است  سنگی  قیمتی،  سبز  سنگ   -
شبیه عقیق به رنگهای سفید . كبود 
قبیله  پرو،  نژاد مردم  تیره -  و سبز 
سرخپوستان - حرص و طمع، زیاده 
اضافه۹ - پسوند  از حروف  خواهی، 

برای مصرف  بزرگ  واحد  شباهت - 
الكتریسیته - دستار درهم۱۰ - چاه 
فاضالب - تکرار حرف بیست و شش 
جین،  شلوار   - آرام۱۱  و  آهسته   -
انفصال  جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم 
مو  فاقد   - دشتی  علی  از  اثری   -
صدای   - سنگریزه   - شماردن۱۲   -
 -  ۱3 عربستان  شهر   - خطر  اعالم 
ناگهانی،  طور  به   - عزا   - اغتشاش 
به یكباره۱۴ - گونه ای طالق، آشكار 
فلز   - آوردن  بدست   - واضح  و 
گلوله، فلز سنگین - پول ژاپن، پول 
 - آسیا۱۵  قدرتمند  پول  آسیایی، 
طبیعی،  اكسید   - مفصل  ریسمان، 

اعشاری - کسر  سرمه 

عمودی
 - راز  نشین،  باال  عضو   - میرا   -  ۱
اتاق پذیرایی - تكرار حرف دوم۲ - 
بررسی چیزی   - دویدن  از  نهی  امر 
یا كسی به منظور پی بردن به ارزش 
برکت  الیموت،  قوت   - آن  وضع  و 
طلیعه   - خبازی3  محصول  سفره، 
پیشتاز  عدد  نخستین،  عدد  اعداد، 
- سالخورده، پیر، کهنسال - ممکن 
ابنای وطن ۵ -  است۴ - ماهی - 
چرم۶  بریدن  ابزار   - تسمه  جنس 
نام   - تازی  خانه  اعدام،  چوبه   -
دو  یازده،   - آذربایجانی  نام  ترکی، 
یار هم قد - آش هفت دانه7 - از 
شهرهای آذربایجان شرقی - زیست 
مهندسی،  كش  خط   - شناس۸ 

چای خارجی - ناالن - حرف نداری، 
كالم فقدان۹ - شامی - نیمتنه، یار 
خانه  قهوه  بازی   - نامه۱۰   - شلوار 
ای - بیتا بدون ب - حرف انتخاب، 
سو   - گزینش  حرف  آلمانی،  بله 

 - درد  درد، کالم  صدای   - وارونه۱۱ 
آزادگان۱۲  نام سابق دشت   - وفات 
میوه  مربایی،  میوه   - معنی  بی   -
و  کثیف   - پاییزی۱3  میوه  نكو، 
ناپاک - از حكمین جنگ صفین۱۴ 

تاتار  مغول،  قوم   - پرست  یكتا   -
وابستگی  دلدادگی،   - مصیبت۱۵   -
نیكالس  بازی  با  فیلمی   - عاطفی 

سنتی بستنی  نوعی   - كیج 

جدول شماره 2208

خراسان جنوبی 

رضابهنام/ اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند  با استاندار 
خراسان جنوبی دیدار و گفت وگو کردند.»مهدی بهترین« 
شهردار بیرجند در این دیدار با اشاره به اینکه در این دوره 
مدیریت شهری بحث انضباط مالی و اداری مدنظر است 
که شهروندان در مراجعه به شهرداری از حداکثر رضایت 
بهره مند شوند، گفت: بیرجند به عنوان مرکز استان را با 
دریافت عوارض نمی توان اداره کرد و جوابگوی نیاز به حق 
مردم نخواهد بود و باید به عنوان مرکز  استان مورد توجه 

قرار گیرد.
او تاکید کرد: اگر قرار است جهشی در شهر بیرجند اتفاق 
بیافتد از دالن سرمایه گذار و سرمایه گذاری عبور می کند.

پادگان ۰۴ و ضرورت تعیین  اراضی  به مشکل  بهترین 
موضوع  در  اسدی  راه  سه  امتداد  گفت:  آن،  تکلیف 
کاروانسرای مستوفی به کالف سردرگمی تبدیل شده است 
که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود و مالک کاروانسرا 

مدعی است که باید حق قانونی او اجابت شود.
شهردار بیرجند بیان کرد: انتقال صنوف آالینده بیرجند از 
مسائلی است که مردم دنبال می کنند اما هنوز به سرانجام 

نرسیده اما در حال پیگیری است.
 حجت االسالم »مهدی عبدالرزاق نژاد« عضو شورای شهر 
بیرجند نیز به برخی از آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
شهر بیرجند اشاره کرد و خواستار برگزاری شورای فرهنگ 

عمومی استان برای بررسی و حل این مسائل شد.
 همچنین لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام، توزیع عادالنه 
امکانات در شمال و جنوب شهر، تعیین تکلیف مجتمع 
هالل، همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی برای احداث 
میدان اجتماعات شهر، حذف بروکراسی اداری، توسعه 
ناوگان حمل و نقل زمینی و هوایی و توجه به بازآفرینی 
شهری از دیگر مسائلی بود که اعضای شورای شهر بیرجند 

در نشست با استاندار خراسان جنوبی مطرح کردند.

اداره شهر بیرجند با دریافت عوارض محقق نمی شود
شهردار بیرجند: بیرجند را با دریافت عوارض نمی توان اداره کرد  و باید به عنوان مرکز 

استان مورد توجه قرار گیرد.
سمیه باقرزاده/ تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
امروز روحانیون رسالتی حیاتی برای معرفت افزایی 
و عمق بخشی به معارف اسالمی در جامعه برای 
مقابله با انحرافات دینی و حفظ ایمان جوانان بر 
عهده دارند. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار ائمه جمعه حاشیه شهر مشهد که در حرم 
مطهر امام رضا)ع( انجام شد، اظهار کرد: تبلیغ چهره 
و  زیادی داشته  به چهره در عین سادگی کارکرد 
بسیار در معرفت افزایی و عمق بخشی به اعتقادات 

دینی مخاطبان مؤثر است.
او ضمن تاکید بر نفوذ رسانه های نوین در جوامع و 
لزوم استفاده از آن ها در امر تبلیغ دین، خاطرنشان 
کرد: در کنار ضرورت استفاده مبلغان از فناوری های 
نوین ارتباطی و رسانه های نوظهور، اما باید توجه 
داشت که همچنان شیوه سنتی تبلیغ چهره به چهره 
و بی واسطه جزو موثرترین و کارآمدترین روش های 
تبلیغ دین است. تولیت آستان قدس رضوی در 

ادامه با اشاره به تالش جریان  های انحرافی برای 
با  اسالم  جهان  همواره  کرد:  ابراز  جوانان،  جذب 
فرقه های انحرافی روبه رو بوده و مستکبران تالش 
کرده اند با ظهور آن ها در جوامع و ایجاد گرایش به 
این نوع جریان های دروغین به ویژه در میان جوانان، 
فطرت الهی آن ها را در راستای اهداف شیطانی و 
عوامل  از  یکی  او  منحرف کنند.  خود  مستکبرانه 
گرایش افراد به جریان های انحرافی را نقص در 
عدم  و  دین  به  نسبت  آن ها  شناخت  و  معرفت 
شناخت افراد نسبت به حقیقت این جریان های 
منحرف دانست و در این میان نقش روحانیت در 
روشنگری و مقابله با آن ها را بسیار مهم ارزیابی 
و خاطرنشان کرد: اسالم و مکتب تشیع روشنگر 
و آگاهی بخش بوده و این امر چالش جدی برای 
نظام سلطه ایجاد کرده است. لذا برای مقابله با این 
ایجاد  با  اسالمی،  نظام  و  اسالمی  اصیل  جریان 
انحرافات دینی تالش می کنند اهداف استکباری 

رضوی  قدس  آستان  تولیت  دنبال کنند.  را  خود 
رسالت روحانیون را در روشنگری نسبت به جریانات 
تصریح کرد:  و  برشمرد  سنگین  بسیار  انحرافی 
روحانیت باید بر روی مبانی اعتقادی تشیع با قوت 
کار کنند، مبانی دینی جوانان باید تقویت شود و 
شبهات و ابهامات آن ها پاسخ داده شود و وظیفه 
روحانیون فعال در مناطق حاشیه شهر در این عرصه 
بسیار خطیر است. حجت االسالم والمسلمین مروی 
در پایان به اقدامات امداد رسانی آستان قدس به 
نیازمندان حاشیه شهر مشهد اشاره و اظهار کرد: 
در حوزه های معیشتی به میزان توان و امکانات 
را وظیفه  از مجاوران حضرت رضا)ع(  دستگیری 
خود می دانیم و به میزان مقدورات در این حوزه 
اقدام خواهیم کرد. در ابتدای این دیدار و پیش از 
سخنان تولیت آستان قدس رضوی، تعدادی از ائمه 
جماعات حاشیه شهر مشهد به ایراد سخن و بیان 

دغدغه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار ائمه جمعه حاشیه شهر مشهد:

امروز روحانیون رسالتی حیاتی در مقابله با انحرافات دینی برعهده دارند

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  محمدابولیان/  
تخلف  مورد  از۱3۰  امسال  گفت:پاییز  خوزستان 
متخلف  در خوزستان،۱۵۴  و صید  در حوزه شکار 
مراجع  در  آنها  برای  و  دستگیر  زمینه  این  در 
گزارش  به  است.  شده  تشکیل  پرونده   قضایی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  روابط عمومی 
خوزستان، محمدجواد اشرفی افزود:از این تعداد 
متخلف،۲۶قبضه سالح غیرمجازو37 قبضه سالح 
مجاز به همراه 3۰۸مورد درتجهیزات شکار و صید 
کشف و ضبط شد. او باتاکید بر اینکه کار پایش 
انجام  جدیت  با  خوزستان  شده  حفاظت  مناطق 
می شود،گفت:باتوجه به فصل مهاجرت پرندگان و 
بانان خوزستان  از شکار و صید،محیط  پیشگیری 
سازمان  مدیرکل  دارند.  قرار  باش  آماده  در 
کرد:  بیان  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت 

در  مهاجر  پرندگان  حضور  با  همزمان  ساله  همه 
وحش  حیات  در  شکار  خوزستان،آمار  تاالب های 
استان افزایش می یابد که برای جلوگیری از این 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  متخلفانه،  اقدام 
می آید.  در  باش کامل  آماده  حالت  به  خوزستان 
زیست  محیط  چهارگانه  مناطق  اینکه  بیان  با  او 
خوزستان به صورت مستمر پایش می شود، ادامه 
وحراست  حفاظت  در  خوزستان  داد:محیط بانان 
کوششی  ازهیچ  استان  طبیعی  اززیستگاه های 

نمی  کنند. دریغ 
به  توجه  با  خوزستان  زیست  محیط  مدیرکل 
وسعت مناطق و تاالب های استان و کمبودنیروی 
محیط  وهمراهان  دوستداران  همراهی  محیط بان، 
گزارش  ارائه  رابرای  کل  اداره  این  با  زیست 
اطالع  و  زیستی  محیط  تخلف  هرگونه  مشاهده 

مراتب به نزدیکترین اداره محیط زیست دراستان 
اداره کل  مدیریت  زیر  دانست.مناطق  ضروری 
تاالب  شامل  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت 
هورالعظیم،تاالب  تاالب  شادگان،  بین المللی 
منطقه  ملی کرخه،  دز،پارک  ملی  میانگران،پارک 
منطقه  درایذه،  منگشت  و  شالو  شده  حفاظت 
حفاظت شده شیمبار اندیکا، منطقه حفاظت شده 
حفاظت  منطقه  در مسجدسلیمان،  شهیدان  هفت 
شده کرایی شوشتر،منطقه حفاظت شده دیمه در 
)مشداخ( میشداغ  شده  حفاظت  رامهرمز،منطقه 
در دشت آزادگان،منطقه حفاظت شده چهل پا در 
در  شاداب  قلعه  ممنوع  شکار  منطقه  اندیمشک، 
بهبهان،  در  بدیل  کوه  ممنوع  شکار  دزفول،منطقه 
مسجدسلیمان  لندر  و  شو  ممنوع  شکار  منطقه 

است

گفت:بارش  اندیکا  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  اداره  محمدابولیان نوروزی/رئیس 
سنگین برف در منطقه تاراز همچنان ادامه دارد و ارتفاع برف در این منطقه به بیش از 

است رسیده  3۰ سانتی متر 
به گزارش »مهدتمدن«ازایرنا،محمدرضایی اظهارداشت:چهار تیم مستقردر راهدارخانه تاراز 

عملیات برف روبی این مسیر را شبانه روزی انجام می دهند.
او افزود: تردد در این جاده با تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ جریان دارد اما 
مه شدید باعث کاهش دید افقی شده است. رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اندیکا ادامه داد: با توجه به کاهش محسوس دما و برای جلوگیری از یخ زدگی سطح 
او همچنین گفت: محورایذه،  تاراز نمک و شن پاشیده شد.  از مسیر  نقاطی  جاده،در 
اندیکا نیز که روز گذشته در چند نقطه دچار ریزش شده بود با تالش راهداران وبا استفاده 
از ماشین آالت پاکسازی و ریزش برداری شد. به گزارش ایرنا جاده عشایری رگ منار 
از یکشنبه شب به دلیل ریزش سنگین کوه مسدود شده است. راه ارتباطی روستاهای 
فصلی  رودخانه های  طغیان  دلیل  به  حومه  عشایری  مناطق  و  شیمبار  تاالب  حاشیه 
همچنان مسدود است. بارش برف مسیر ارتباطی سه روستای منطقه عشایری »تازه«در 
با مناطق کوهستانی و  نیز مسدود کرده است.اندیکا  را  این شهرستان  بخش مرکزی 
است.منطقه  واقع  اهواز  شرق  شمال  در  چلو  و  آبژدان  مرکزی،  بخش  سه  با  برفگیر 
گردشگری و برفگیر تاراز در شهرستان اندیکا در ۴۰ کیلومتری شهر قلعه خواجه و در 

بخش چلو این شهرستان قرار دارد

در پاییز امسال؛

154 متخلف محیط زیست در خوزستان بازداشت شدند
بارش 30 سانتی متر برف در تاراز اندیکا

| خوزستان | | خوزستان |

توزیع نفت سفید و گاز مایع 
در 120 روستای فاقد گاز 

استان سمنان 
منطقه  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  مدیر شرکت 
شاهرود از توزیع نفت سفید و گاز مایع در ۱۲۰ روستای 

فاقد گاز استان سمنان خبر داد .
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی اکبر  شاهرود،  منطقه  نفتی  فرآورده های 
عرب عامری گفت : ۱۲۰ روستای استان سمنان فاقد 
نعمت گاز طبیعی هستند که از طریق ۹۰ عامل فروش، 

می شود. تامین  روستاها  این  مایع  سوخت 
در  روستایی  خانوار  هفت هزار  آمار  طبق   : افزود  او 
استان، محروم از نعمت گاز طبیعی هستند و توزیع 
فرآورده های نفتی در مناطق روستایی محروم از گاز 
طبیعی براساس ثبت درخواست متقاضی و سپس 
بررسی و تایید درخواست  به صورت کامال الکترونیکی 
انجام می شود و سهمیه سوخت پس از تایید اطالعات 
و  می شود  ثبت  خانوار  سرپرست  بانکی  کارت  در 
خانوارها می توانند از طریق دستگاه های کارت خوان 
به برداشت  مستقر در نمایندگی های فروش نسبت 

سهمیه خود اقدام کنند .
عرب عامری با اشاره با اینکه ۶۰ درصد روستاهای فاقد 
گاز در شرق استان سمنان قرار دارند  گفت : سهمیه 
سوخت خانوارهای روستایی محروم از گاز طبیعی  در 
بازه زمانی ۴۵ روزه واریز می شود و معیار سهمیه بندی 
سال های  در  مصرف  میانگین  براساس  سفید  نفت 
مازاد  برودت هوا سهمیه  گذشته است و در صورت 

تعلق خواهد گرفت.
او تصریح کرد : دریافت نفت سفید از طریق ثبت نام 
در سامانه الکترونیکی انجام می شود و در توزیع آن 
هیچ مشکل و کمبودی در استان وجود ندارد با این 
حال بیشترین جمعیت روستایی که به گاز طبیعی 
دسترسی ندارند مربوط به روستاهای شهرستان های 
میامی ، شاهرود ، مهدی شهر و دامغان است که با 
استقرار میز خدمت در روستاهای دور افتاده و تالش 
کارشناسان نواحی و کارکنان بسیجی منطقه، کار ثبت 
خانواده ها در مناطق گازرسانی نشده استان در سایت  
شده  انجام   https://newtejaratasan.niopdc.ir

است .

معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی 
وزارت نفت خبر داد:

ساماندهی و طبقه بندی بیش  از 
110 هزار نیروی پیمانکاری 

در صنعت نفت و گاز 
معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت از 
ساماندهی و طبقه بندی بیش از ۱۱۰ هزار نیروی پیمانکاری 

در صنعت نفت و گاز خبرداد.
انرژی  تولید  از شرکت های  بازدید  مهدی علی مددی در 
در حوزه شمال شرق کشور به ویژه پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد افزود: دلیل اصلی حضور مدیران منابع انسانی 
وزارتخانه در هاب های انرژی کشور به خصوص در منطقه 
مرزی شهرستان سرخس و منطقه عملیاتی خانگیران، 
رسیدگی به مشکالت و چالش های حوزه منابع انسانی 
در شرکت ها و هم اندیشی با مدیران شرکت های اصلی 
ذی ربط به ویژه در مناطق عملیاتی و دیدار صمیمانه و رو در 

رو با کارکنان شاغل در این مناطق است.
عملیاتی  مناطق  از  بازدید  دوره  چهار  طی  داد:  ادامه  او 
صنعت،  مدیران  با  نشست  و  کشور  و گاز  نفت  صنایع 
کارکنان پیمانکاری، قراردادی و رسمی، مشکالت شغلی 
و معیشتی تمامی کارکنان که در مشاغل گوناگون صنعت 
رفع  برای  و  شده  احصا  هستند  وظیفه  انجام  مشغول 
مشکالت موجود، ایده های خوبی مطرح و با اولویت در 
حال پیگیری است. این مقام مسئول تصریح کرد: ما باید 
درد و مشکالت را در محل شناسایی و برای رفع آنها با در 
نظر گرفتن نظرات کارکنان نسخه تجویز کنیم. خوشبختانه 
مدیران اشراف کاملی بر وضعیت مشکالت کارکنان دارند 
و این نگاه برکات مثبتی به همراه داشته است. معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت خاطر نشان 
ساخت: بر اساس قوانین ابالغی به صنعت نفت مبنی بر 
تبدیل وضعیت پرسنل دارای شرایط ایثارگری، در حال 
حاضر بر اساس بند  ) و ( ماده ۴۴ قانون ایثارگران و 
همچنین بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، 
در حال حاضر اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است. 
این مقام مسئول در ادامه تنوع قراردادها و تنوع مبنای 
پرداخت حقوق در بخش کارکنان پیمانکاری، قراردادی و 
رسمی را از مشکالت جاری عنوان و اضافه کرد: در حال 
قالب  در  ما  شاغل  نیروهای  از  عظیمی  بخش  حاضر 
گروه های پیمانکاری هستند که قدم هایی برای مرتفع 
اینکه هم  شدن مشکالت این قشر برداشته ایم، ضمن 
اکنون حدود ۱۵۰ هزار نیروی پیمانکاری شاغل در صنعت 
نفت داریم که با طرح طبقه بندی، بیش از ۱۱۰ هزار نفر از 
آنها ساماندهی شده اند و الزم است ساماندهی مابقی 
این نیروها نیز در دستور کار قرار بگیرد. معاون توسعه 
و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت با بیان اینکه وزیر 
نفت دولت سیزدهم نگاه مثبتی در حوزه منابع انسانی 
دارد اضافه کرد: محدودیتی برای عملکرد درست و قانونمند 
منویات سرمایه های انسانی در صنعت نفت نداشته و در 
این راستا شورای مدیران منابع انسانی شکل گرفته که 
تاکنون ۱7 جلسه آن برگزار شده است و در این جلسات 
مورد  در صنعت  و دغدغه های کارکنان شاغل  مشکالت 
بررسی واقع شده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت تاکید کرد: ما با دید و نگاه مثبت کمک 
می کنیم وضعیت ساختار در شرکت های نفت و گاز بهبود 
پیدا کند و در حوزه معاونت منابع انسانی، قول مساعد 
می دهیم مشکالت کارکنان رسیدگی و تصمیمات کاربردی 
که به نفع و صالح پرسنل خدوم صنعت نفت اتخاذ شود.

آگهی ابالغ 
صورتمجلس عدم قابلیت تفکیک افراز پالك ۱6689 فرعی از ۱5۱ اصلی  

آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  کاداستری  مالکیت  سند 
باستثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
و  مفروز  تفکیکی   4 قطعه  اصلی   151 از  فرعی   16689 شماره  به 
مجزی شده از 2605 فرعی از اصلی مذکور حوزه ثبتی ناحیه یک 
کرج به مساحت 177/98 متر مربع واقع در سمت جنوب طبقه 
انباری  بانضمام  بالکن مسقف است  دوم که 3/91 متر مربع آن 
قطعه 4 تفکیکی به مساحت 18 متر مربع واقع در زیرزمین یک 
در  واقع  مربع،  متر   11 مساحت  به  تفکیکی   4 قطعه  پارکینگ  و 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات  با قدرالسهم  طبقه همکف 
نام  به  که  آن  اجرایی  نامه  آیین  و  آپارتمانها  تملک  قانون  طبق 
خانم آتوسا وطن دوست صادر و تسلیم شده و آقای اردالن وطن 
دوست به نسبت 2 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ به استثنای 
ثمنیه عرصه و اعیان سه دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت داشته 
که پرونده حکایتی از صدور سند بنام نامبرده ندارد و خانم فرخ 
مرادپور مالک یک هشتم بهای عرصه و اعیان سه دانگ مشاع از 
به مراتب فوق خانم فاطمه  با عنایت  ششدانگ می باشد. حالیه 
مورخ   9032937 وارده  برابر  مشاعی  مالک  دوست  وطن  آتوسا 
مالکین  به طرفیت دیگر  افراز سهمی خود  1400/7/20 درخواست 
نمودند  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  استناد  به  را  مشاعی 
که انجام آن برابر مقررات به نماینده ثبت محول گردید که مطابق 

نماینده  مشاع  امالک  فروش  و  افراز  قانون  نامه  آیین  دو  ماده 
خاتمه  معنونه  ملک  ثبتی  جریان  که  است  نموده  گواهی  ثبت 
صادر  معارض  مالکیت  سند  و  شده  امالک  دفتر  ثبت  و  یافته 

نگردیده لذا مطابق نامه شماره 
1400856311009014759 مورخه 1400/8/4 موضوع افراز پالک فوق 
به اطالع معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مرکزی کرج رسانیده 
شد و به موجب نامه شماره 95313/3/67 مورخه 1400/8/10 معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری مرکزی کرج با افراز پالک فوق مخالفت 
نمود و پالک فوق را غیر قابل افراز اعالم نمود که در این رابطه صورت 

مجلس عدم قابلیت افراز به شماره 
140085631009016687 مورخ 1400/9/3 تهیه و جهت ابالغ از طریق 
شعبه اجراء ثبت اقدام شد که اجراء اعالم داشته که صورت مجلس 
عدم افراز به خواندگان به اسامی آقای اردالن وطن دوست و خانم فرح 
مرادپور ابالغ واقعی نشد ، لذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد 
رسمی مراتب جهت ابالغ به خواندگان در روزنامه رسمی آگهی تا چنانچه 
نسبت به آن اعتراض دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
نمایند در غیر اینصورت این اداره برابر مقررات به وظیف قانونی خود 

عمل می نماید .
عباسعلی شوش پاشا 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

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

تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۴۶۱-۱۴۰۰/۱۰/۰۶هیات  برابررای 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
فرزند  تناور  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد 
مغازه  درششدانگ  ازعنبرآباد  ۲۸صادره  شناسنامه  بشماره  عیسی  
فرعی   - پالک  مربع  3۵متر  مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل 
از۴7- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴7- اصلی قطعه یک 

طالقانی  –خیابان  اباد  –احمد  عنبرآباد  در  واقع  ۴۵کرمان   بخش 
اقای غالمحسین  از مالک رسمی  ابوالفضل خریداری  جنب زیارت 
پور حق وردی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص  به فاصله  نوبت  دردو 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
را به مراجع قضایی  از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود  ماه 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 
./م  خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 

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

تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اول  شماره۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۹۱۰۰۱۱73-۱۴۰۰/۰۸/۲7هیات  برابررای 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
حسین  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد 
۶۹۵صادره  شناسنامه  بشماره  اسفندیار   فرزند  فرد  رئیسی 
مربع  متر   -۲۰۶ به مساحت  خانه  باب  یک  درششدانگ  ازجیرفت 
از پالک ۴7-  اصلی مفروز و مجزی شده  از۴7-  پالک - فرعی 

اباد  احمد  عنبرآباد  در  واقع  ۴۵کرمان   بخش  یک  قطعه  اصلی 
مالک  از  خریداری  اسالمی   تبلیغات  اداره  کمربندی کوچه  بلوار 
رسمی اقای رضا سلمان زاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 
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| عمارت منطقی نژاد شیراز |
جاذبه های  از  یکی  شیراز  منطقی نژاد  عمارت 
تاریخی استان فارس است که در میدان احمدی 
تاریخی  عمارت  است.  شده  واقع  شیراز  شهر 
منطقی نژاد، کلکسیون ارزشمندی از صنعت کهن 
ایرانی مرتبط با عصر قاجار است. در سال ۱3۸3 
به  و  شود  نو سازی  و  ترمیم  منطقی نژاد  منزل 
وسیله اداره میراث فرهنگی و تفریحی در سال 
۱3۸۴ به موزه ) آواها و نواها( نام گذاری شد. 
موزه آواها و نواها ) موزه موسیقی شیراز( حاوی 
شنیداری،  حجره  مثل  گوناگونی  قسمت های 
دیداری، بایگانی صوتی تصویری، نگارخانه ساز، 
مدارک و دست  خط های مربیان موسیقی و… 
منطقی نژاد  خانه  پی در پی  در حجره های  است. 
مناطق  تارهای  و  ایرانی  تارهای  اقسام  شیراز 
لیست  در  و  است  شده  عرضه  ایران  گوناگون 
موزیک آن در حدود ۲۰۰۰ ساعت موزیک بایگانی 
اتاقک هایی  طریق  از  می توان  که  است  شده 
آن ها  به  دستگاه های صوتی هستند  دارای  که 
نواها شیراز همچنین،  آواها و  گوش داد. موزه 
آالت موسیقی با دست ساخته شده مثل تار های 
بانک  امکانات  همین طور  و  معرفی  را  قدیمی 
در  می کند.  عرضه  را  قدیمی  موزیک  اطالعاتی 

قسمت جنوبی منزل منطقی نژاد شیراز، بر ترین 
سطح  در  زینتی  نقاشی های  با  اتاق  قسمت 
آینه ای، دو حجره در  بام و تزئینات  خارجی و 
اطراف شاه نشین با نقاشی هایی که در سطح آن 
کشیده شده و بادخن و ریسمان های نگارگری 
شده بام و بخاری با گچ ساخته شده، وجود دارد. 
در این نگارگری ها تصویر گل و بوته و هم چنین 
الگو از تصویر بانوان و کاخ به شیوه اروپاییان به 
چشم می خورد. یکی از حجره های این مسکن به 
روش باروک ) شیوه طراحی دوره هفدهم اروپا( 

با گچ تزئین شده است به این دلیل، این حجره 
را برای ارائه تندیس ها و تصاویر سازندگان آهنگ 
زندگی نامه  همراه  به  دنیا  موسیقی دان های  و 
کوتاه و شناسایی سازندگان آهنگ و موسیقی 
دان های زمان های گوناگون موزیک قدیمی دنیا 
از دوران های احساسی تا به امروز در نظر گرفته 
شده است. موزه آواها و نواها یکی از جاذبه های 
تاریخی و فرهنگی شیراز است که در سال ۱3۵۲ 
با شماره ثبت ۱۴۹۰ به فهرست آثار ملی ایران 

اضافه شد./ سیری در ایران

نمایش »پیوند خونی« به کارگردانی اشکان صادقی بر اساس متنی از 
آثول فوگارد در مجموعه خانه هنر آبان روی صحنه رفته است. به گزارش 
و  بازیگر  نمایشنامه نویس،  رمان نویس،  نویسنده،  فوگارد  هنرآنالین، 
کارگردان شناخته شده آفریقای جنوبی »پیوند خونی« را بیش از پنجاه 
سال قبل نوشته و اجراهای متعددی از آن بر صحنه رفته  است. صادقی 
در اجرای اخیر برداشتی تازه  از این اثر ارائه کرده است. اشکان صادقی و 
علیرضا مویدی بازیگران این نمایش هستند، سعید خرمیان و پردیس 
پیراهش گروه موسیقی را تشکیل می دهند و محمدجواد ملک زاده نیز 
دستیاری کارگردان را عهده دار است. طراحی صحنه این نمایش توسط 
کورش آصف وزیری انجام شده است. صادقی پیش از این »گوژپشت 
نتردام« را ۱3۹7 در سالن باران، »یرما« را ۱3۹۵ در سالن حافظ، »آه پدر 
بیچاره« را ۱3۹۲ در تماشاخانه انتظامی و »گون گوال« را سال ۱3۹3 در 
تماشاخانه انتظامی به صحنه برده است. »پیوند خونی« در مجموعه خانه 

هنر آبان از ۱۹ دی تا ۱۰ بهمن هر شب ساعت ۱۹ روی صحنه می رود.

»خورشیدگرفتگی«  کوتاه  فیلم  مهر،  خبرگزاری  به گزارش 
برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم بخش بین الملل جشنواره 
به  »خورشید گرفتگی«  کوتاه  فیلم  شد.  نروژ  مینیمالن 
دیپلم  برنده  قاسمی  علیرضا  و  امیرفضلی  رها  کارگردانی 
دوره  سی و چهارمین  بین الملل  بخش  فیلم  بهترین  افتخار 
جشنواره مینیمالن نروژ شد. جشنواره مینیمالن که از سال 
معتبرترین  از  یکی  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت   ۱۹۸۸
جشنواره های منطقه اسکاندیناوی است و به صورت ساالنه 
را در بخش های مختلف مسابقه  برتر سال  ۱۰۰ فیلم کوتاه 
امسال  می گذارد.  نمایش  به  خود  مسابقه  از  خارج  و 
»خورشید گرفتگی« یکی از 3۹ فیلم برگزیده بخش مسابقه 
مشترک  محصول  فیلم  این  بود.  جشنواره  این  بین الملل 
کمپانی ایرانی ضلع ششم و کمپانی فرانسوی ستاره سفید 
بوده و پخش بین المللی آن بر عهده کمپانی مانیفست است.

 دوشم آن سنگ دل پریشان داشت
یار دل برده دست بر جان داشت

دیده در می فشاند در دامن
گوییا آستین مرجان داشت

اندرونم ز شوق می سوزد
ور ننالیدمی چه درمان داشت

می نپنداشتم که روز شود
تا بدیدم سحر که پایان داشت

در باغ بهشت بگشودند
باد گویی کلید رضوان داشت
غنچه دیدم که از نسیم صبا

همچو من دست در گریبان داشت
که نه تنها منم ربوده عشق

هر گلی بلبلی غزل خوان داشت
رازم از پرده برمال افتاد

چند شاید به صبر پنهان داشت
سعدیا ترک جان بباید گفت

که به یک دل دو دوست نتوان داشت

سعدی

| تئاتر |

| سینما |

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
از طریق درگاه سامانه تداکات  بازگشایی پاکت ها  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  تا  از دریافت اسناد  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱3۲/ج۱۴۰۰/3
اجرای ساختمان تجاری سایت مسکن مهر سیلو شهر 

جیرفت
۵۶۲،۰۰۰،۰۰۰
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۱۱،۲3۴،۶۸۸،۲3۴
فهرست بهای ابنیه سال 
۱۴۰۰ و بخشنامه سرجمع

۱33/ج۱۴۰۰/3
احداث وجمع آوری شبکه برق ۲۰ کیلوولت جهت 
آزادسازی پروژه باند دوم جیرفت- بافت )محدوده 

ساردوئیه تا سه راهی سربیژن( )تجدید۲(
۲۸۹،۰۰۰،۰۰۰۵،77۲،۱۹۵،۲۶3

بر اساس فهرست بهای 
توزیع نیروی برق سال 
۱3۹۹ و فهرست بهای 
خطوط هوایی انتقال 

وفوق توزیع نیروی برق و 
ابنیه سال ۱۴۰۰

۱3۴/ج۱۴۰۰/3
احداث و جمع آوری شبکه برق ۲۰ کیلو ولت جهت 

آزادسازی پروژه باند دوم محور جیرفت-کهنوج-رودان 
محدوده سه راهی منوجان )تجدید۲(

۱۲7،۰۰۰،۰۰۰۲،۵3۶،۱7۶،۲۵۹

۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴،7۹۰،۵7۲،۹۲۸تکمیل سالن ورزشی جازموریان رودبار جنوب )تجدید(۱3۵/ج۱۴۰۰/3
فهرست بهای ابنیه سال 
۱۴۰۰ و بخشنامه سرجمع ۱3۶/ج۱۴۰۰/3

تکمیل و سرپوشیده کردن استخر شنا روباز رودبار جنوب 
)تجدید(

۹۶۹،۰۰۰،۰۰۰۱۹،373،۹33،۹۴3

ت دوم
نوب

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/10/30 تا تاریخ 1400/11/06.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز دو شنبه تاریخ 1400/11/18.

o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1400/11/19.
o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی )دومرحله ای( 
شماره ۱4۰۰/۰45/ ص 

مناقصه گزار:سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به ارزیابی کیفی مسیرهای اصلی وفرعی سیل بند 
خرم ازمحل اعتبارات سرمایه ای استانی-دوسوم درآمدنفت- توازن استانی- اوراق تاسال1403می باشد

 : آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  بایستی  کنندگان  شرکت  فوق  مناقصه  در  شرکت  جهت 
نمایند. اقدام   021-27341934: سامانه  راهبری  و  پشتیبانی  مرکز  تماس  شماره   )www,setadiran,ir(

توضیحات :

نوبت دوم

روابط عمومی  سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

دریافت اسناد
محل

۱-از طریق سامانه تدارکات الترونیکی
۲-از طریق سایت ملی مناقصات کشور

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲7 تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲زمان

مهلت ارسال پاسخ استعالم
جیرفت- خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادهامکان

ازتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲7تا ساعت ۱۹ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶زمان

کمی  و  پیچیده  علمی است  فلسفه 
این  در  که  افرادی  برای  درک  غیر قابل 
از  نوشتن  نکرده اند.  تحصیل  رشته 
واکاوی  زیرا  نیست  آسانی  کار  فلسفه 
اسرار زندگی نیاز به مهارت خاصی دارد. 
یوساتین گاردر همواره در آثارش با زبانی 
ساده و سفر در زمان توجه عالقه مندان به 
فلسفه را جلب کرده است. او شما را از رمز 
و راز این دنیای سحرآمیز و پر از سوال 
و پیچیدگی مطلع می کند. دختر پرتقالی 
کتاب دیگری از یوساتین گاردر است که 
فلسفه  دنیای  در  عاشقانه  رمان  قالب  در 
از  پرتقالی  دختر  کتاب  می شوید.  غرق 
یوساتین گاردر در سال ۲۰۰3 منتشر شده 
است  نوجوانی  داستان  این کتاب  است. 
به نام جورج که پدر او سال ها پیش در 
جورج  است.  مرده  جورج  کودکی  زمان 
پدرش  را  آن  می کند که  دریافت  نامه ای 
هنگامی که بیمار بوده برای جورج نوشته 
است. این پدر و پسر در دو زمان مختلف 
قالب  در  و  می کنند  برقرار  ارتباط  هم  با 
بین  گفت وگویی  پرتقالی  دختر  داستان 
اینگونه  داستان  و  می گیرد  شکل  آن ها 
پیش  سال  یازده  می شود:»پدرم  آغاز 
آن زمان من چهار سال  در  دنیا رفت.  از 
بیش تر نداشتم و در خواب هم نمی دیدم 
که روزی بتوانم دوباره با او ارتباط برقرار 

هم  با  دو  هر  است  قرار  حاال  اما  کنم. 
سطرهای  اولین  این ها  بنویسیم.  کتابی 
این کتابند که من به تنهایی به روی کاغذ 
می آورم اما به زودی پدرم نیز مرا همراهی 
می کند. زیرا او حرف های بیش تری برای 
گفتن دارد.« این پدر و پسر درباره  عشق، 
زندگی و تنفر برای هم می نویسند و جورج 
پیدا  زندگی  به  نسبت  جدیدی  نگرش 
می کند. در این داستان پدر جورج از عشق 
خود به دختری می گوید که برای بار اول 
او را در مترو مالقات می کند. این دختر با 
خود تعداد زیادی پرتقال دارد و توجه پدر 
به خود جلب می کند. »اوا دا«  را  جورج 
براساس   ۲۰۰۹ سال  در  نروژی  کارگردان 
با  فیلمی  پرتقالی  دختر  کتاب  داستان 
همان عنوان کتاب ساخت. این فیلم درام 
است که  عاشقانه ای  داستان  رمانتیک  و 
مانند کتاب به سواالت مهمی درباره  وجود 

پاسخ می دهد. زندگی  و  انسان 

| دختر پرتقالی | 
| نویسنده : یوستاین گاردر
مترجم : مهوش خرمی  پور |


