
رئیس قوه قضاییه:

 آزادی های مشروع
را گسترش می دهم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر گسترش آزادی های مشروع در جامعه گفت: محور 
قوه قضاییه اجرای سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی است و باید 
همانگونه که انتظار مردم است با وحدت و یکپارچگی همه مسئوالن، همکاری سه 

قوه، نیروهای نظامی و انتظامی قدم های بلند و جهشی داشته باشیم.

 واکنش سازمان زمین شناسی 
 به گزارش موسسه »اینتل لب«

درباره فرونشست

فرونشست  جنوب غرب 
تهران در یک دهه گذشته 

۳ برابر شده است
با  اوایل هفته بود که موسسه جهانی »اینتل لب«، 
درباره  هشدارهایی  ماهواره ای،  تصاویر  به  استناد 
این  در  داد.  تهران  در  فرونشست  پدیده  تشدید 
پژوهش هشدار داده شد که وضعیت فرونشست در 

تهران در مرز بحرانی قرار گرفته است.

رییس مرکز ملی خشکسالی خبر داد:

 تا آخر تابستان گر مای
 غیر معمول  داریم

تابستان گرمی است و در این گرمای تند موضوع 
آتش سوزی جنگل ها و قطعی پی درپی برق، بیش 
از همه مورد توجه است. در حالی که پیش از این 
میزان  به  دمای کشور  افزایش  از  پژوهش ها  هم 
سازمان  می داد،  خبر  درجه  دهم  سه  و  یک 
هواشناسی پیش بینی کرده که متوسط دمای کشور 
از حد  باالتر  درجه  پایان شهریورماه حدود یک  تا 

نرمال باشد.  

 از زمان حضور برمه ای ها در آبادان
 و ساخت عبادتگاهی برای کارگران 

خارجی، 100سال گذشت

 رنگونی ها
مسجد سفید صدساله

نه  دیگر  اینجا  است.  بسته  سفید  مسجد  درهای 
موزه نسخ خطی است، نه مسجدی زیبا که نظر هر 
آشنا و غریبه ای را به خود جلب می کرد. در آبادان، 
به  و  بیاید  شهر  این  به  است که گردشگری  بعید 
هوای دیدن گچ بری های بنای سفید خیابان امام، از 

درهای چوبی سبز نگذرد. بدون برق، بدون تلفن، بدون اینترنت
  کمیسیون انرژی در واکنش به خاموشی ها جلسه فوق العاده برگزار می کند

کاربران شبکه های اجتماعی به قطعی های گسترده برق و اینترنت اعتراض کردند

قادریان، عضو انجمن ژیوای پاوه: امسال 1۵0 مورد آتش سوزی داشته و صدها هکتار از دره وران سوخته است

 مناطق گسترده ای از جنگل ها در فارس و کردستان در حال سوختن است 

زاگر س در سکوت می سوزد زاگر س در سکوت می سوزد 

6

2 و ۵

3
3

بوم و َبر

اقلیم

4 پیام مریاث

2

ی
لون

ی گ
بر

 خ
گاه

پای

نشدن  جریمه  از  ناجا  راهور  پلیس  جانشین 
خودروهای بدون معاینه فنی در جاده های کشور 
را  جاده ای  دوربین های  فعال  و گفت:   داد  خبر 
برای جریمه معاینه فنی فعال نشده اند. به گزارش 
مهر، سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس 
راهور ناجا گفت: در حال حاضر در کالن شهرهایی 
که پدیده آلودگی هوا مطرح است، دوربین های 
نسبت  و  کرده  احراز  را  فنی  معاینه  پالک خوان، 
به جریمه خودروهای خاطی اقدام می کنند.او در 
ادامه توضیح داد: اطالعاِت دارندگان برگه معاینه 
فنی، در یک سامانه ثبت می شود و دوربین های 
ما اطالعات شماره گذاری را با این سامانه تطابق 
نداشتن  جریمه  میزان  حسینی  می دهند.سردار 
معاینه فنی را در هر ۲۴ ساعت ،۵۰ هزار تومان 
فعاًل  جاده ای  دوربین های  افزود:  و  زد  تخمین 
به  نشده اند.او همچنین  فعال  فنی  معاینه  برای 
دوربین های  عملکرد  برنامه،  مجری  درخواست 
دوربین  تشریح کرد:  اینگونه  را  ترافیک  کنترل 
برنامه های  مرکزی،  حافظه  و  قابلیت  براساس 

مختلفی را دریافت می کند. به عنوان مثال قسمی 
از دوربین های جاده ای وظیفه ثبت سرعت غیر 
مجاز را دارند. از طرفی برنامه ای به آن ها می دهیم 
که تخلف تردد خودروهای سنگین در الین های 
ادامه  حسینی  کنند.سردار  جریمه  را  مجاز  غیر 
داد: این دوربین ها تغییر مسیر ناگهانی و حرکت 
زیگزاگی را هم جریمه می کنند و صرفًا بر اساس 
برنامه ای که ما به آن می دهیم، فعالیت می کنند.
جانشین پلیس راهور ناجا عمده ی دوربین ها را 
یک یا دو منظوره دانست و افزود: دوربینی که 
برای کنترل سرعت مستقر می شود، روی همین 
تخلف تمرکز دارد؛ چرا که اطالعات شفاف، دقت 

باال و درصد جزئی خطا برای ما اهمیت دارد.
دوربینِی  تخلف  ثبت  همچنین  حسینی  سردار 
نزدن ماسک در خودرو را شایعه خواند و ادامه 
داد: بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی تردد 
خودرو بدون معاینه فنی ممنوع است ولی پلیس 
قانون  اعمال  به  ناوگان شخصی، صرفًا  مورد  در 
اکتفا می کند.او در رادیو گفت و گو وضعیت ناوگان 

عمومی مسافری و باری را متفاوت توصیف کرد و 
گفت: ناوگان باری باید بارنامه و ناوگان مسافری، 
باید صورت وضعیت دریافت کند.سردار حسینی 
با بیان اینکه کامیون و اتوبوس های فاقد معاینه 
وضعیت  صورت  و  بارنامه  دریافت  به  قادر  فنی 
مسافری نیستند، تاکید کرد: این ناوگان عمومی 
صورت  به  باید  فنی  معاینه  نداشتِن  صورت  در 

تمامًا خالی تردد کنند.

از  خوزستان  بحران  مدیریت  اداره کل  سرپرست 
تصویب اعتبار ۱۰ مترمکعب در ثانیه  برای سهمیه 
آب به شرکت نیشکر هفت تپه برای حل مشکالت 
این شرکت از سوی ستاد تسهیل کشور خبر داد.

هماهنگی  شورای  نشست  در  صدیقی  شهاب 
بررسی  موضوع  با  خوزستان  بحران  مدیریت 
بخش های  در  آب  توزیع  و  خشکسالی  شرایط 
تیرماه«   ۱۴« که  دز  رودخانه  حوضه  در  مختلف 
در اهواز برگزار شد، تاکید کرد: دیروز در نشست 

خوزستان،  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
نیشکر  آب شرکت  تامین  برنامه  تنظیم  اولویت 
دهخدا که در پایین دست استان خوزستان قرار 
مواجه  آب  تامین  بحث  در  مشکالتی  با  و  دارد 

می شود. پیگیری  است، 
باالدست  افزود: مصارفی در  او  ایسنا،  به گزارش 
اتفاق  خوزستان  در  نیشکری  شرکت های  این 
شرکت های  به  آب  اینکه  برای  باید  می افتد که 
مورد نظر برسد، موضوعات رصد و پیگیری شوند.

خوزستان  بحران  مدیریت  اداره کل  سرپرست 
گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، 
به  ثانیه  در  مترمکعب   ۱۰ آب  سهمیه  اختصاص 
شرکت نیشکر هفت تپه به تصویب رسیده است 
باشد. موثر  می تواند  این شرکت  تولید  برای  که 

و سازمان  بحران  مدیریت  افزود: ستاد  صدیقی 
آب و برق خوزستان باید پاسخ خود را در خصوص 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  به ستاد  مصوبه  این 

کشور ارائه کنند.

اصفهان  معماری شهردار  و  معاون شهرسازی 
در  مناسب  مکان  و  فضا  خلق  برای  گفت: 
شهر دوستدار کودک در کنار مؤلفه های کیفی 
با آنها  باید از نظرات کودکان استفاده کرده و 

شود. مشورت 
نیا  حسینی  احمد  سید  ایمنا،   گزارش  به 
دیروز در هفتمین جلسه شورای اجرایی شهر 
دوستدار  شهر  موضوع  کودک گفت:  دوستدار 
کودک یکی از مباحثی است که به بعد کیفی 
یا کالبدی  نگاه کمی  صرفًا  و  می پردازد  شهر 

ندارد.
اجرای  کودک  دوستدار  شهر  افزود:  او 
سناریویی را دنبال می کند که در حوزه امنیت 
برای کودکان در  را  آرامش فضایی مناسب  و 
ساختارهای  و  فرهنگی  مؤسسه های  محالت، 
و  شاد  امن،  محیطی  که  کند  ایجاد  ورزشی 
کودکان  خواسته های  و  روحیات  با  متناسب 

باشد.
اصفهان  معماری شهردار  و  معاون شهرسازی 
و رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک 

سال  از  اصفهان  شهرداری  که  این  بیان  با 
کودک  دوستدار  شهر  ایجاد  موضوع   ۱۳۹۷
پیگیری های  با  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
نشان  گذشته  سال  ماه  بهمن  شده  انجام 
دریافت  را  کاندیداتوری شهر دوستدار کودک 
دو  برنامه  یک  در  نهایی  گام  در  افزود:  کرد، 
در  را  برنامه ریزی هایی  می کنیم  تالش  ساله 
دهیم. انجام  و کیفی  زیرساختی، کمی  ابعاد 

حسینی نیا ادامه داد: برای خلق فضا و مکان 
باید  مناسب در شهر در کنار مؤلفه های کیفی 
مشورت  آنها  با  و  استفاده  نظرات کودکان  از 
شهر  اجرایی  برنامه  در  کرد:  تاکید  شود، 
تا سال  اقدامی که  عنوان  به  دوستدار کودک 
اقدام   ۱۳۷ اساس  بر  می شود  دنبال   ۱۴۰۲
راهبردی  برنامه  یک  این  می کنیم؛  حرکت 
است که مهم ترین ویژگی آن انعطاف پذیری 
به شمار می آید که بر اساس شرایط، مؤلفه ها 

می کند. تغییر  اولویت ها  و 
کودک  دوستدار  شهر  اجرایی  شورای  رئیس 
روند  ادامه  در  اصلی  ارکان  از  یکی  افزود: 

شکل  کودک  دوستدار  شهر  اجرایی  برنامه 
گیری شورای مشورتی بود که در اصفهان این 

است. خورده  رقم  خوبی  به  اتفاق 
در جلسه شورای مشورتی  این که  بیان  با  او 
انجام  رأی گیری  قشر  این  با حضور  کودکان 
شده و نیمه اول فروردین ماه شورای اجرایی 
شکل  رسمی  طور  به  کودک  دوستدار  شهر 
دو  در  افراد  حضور  مهم  نکته  گفت:  گرفت، 
و  است  نوجوانان  و  کودکان  شامل  بخش 
راستای  در  آنان  کمک  و  مشورت  بی شک 
ثمر  مثمر  عالی  اهداف  به  رسیدن  و  پویایی 

بود.. خواهد 
شهر  اجرایی  شورای  اعضای  جلسه  این  در 
بهبود  برای  راهکارهایی  کودک  دوستدار 
دادند.  ارائه  شهر  در  خود  زندگی  کیفیت 
اداره  در  کودکان  نظرات  شد  مقرر  همچنین 
گیرد. کودکان  قرار  توجه  مورد  و  لحاظ  شهر 
که  شهری  نمی توان  داشتند  تاکید  نیز 
به  بی توجهی  با  را  است  کودک  دوستدار 

کرد. اداره  کودکان  نظرات 

 جانشین پلیس راهور ناجا:

خودروهای بدون معاینه فنی در جاده ها جریمه نمی شوند
 سرپرست اداره کل مدیریت بحران خوزستان:

تخصیص سهمیه آب به شرکت نیشکر هفت تپه تصویب شد 

یک مقام مسئول در شهرداری اصفهان 

در شهر دوستدار کودک باید از نظرات کودکان استفاده کرد 
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مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
احداث شبکه توزیع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث شبکه توزیع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر را به شرکت های پیمانکاری  
ذیصالح دارای رشته تاسیسات برق با حداقل رتبه 3  واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ1400/04/13 به 

سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1400/04/26 
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

3-سپرده شركت در مناقصه: 11.173.86۵.206 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

۵-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-تاریخ بازدید از پروژه : شنبه 1400/04/19

7-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوك ۵  )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
احداث خط تغذیه و شبکه توزیع داخلی گازرسانی به شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث خط تغذیه و شبکه توزیع داخلی گازرسانی به شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر 
را به شرکت های پیمانکاری  ذیصالح دارای رشته تاسیسات مکانیک با حداقل رتبه 3  واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد 

مناقصه از تاریخ1400/04/13 به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1400/04/26 
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

3-سپرده شركت در مناقصه: 8.744.911.8۵0 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

۵-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-تاریخ بازدید از پروژه : شنبه 1400/04/19

7-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوك ۵  )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(
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غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
و  تکریم  مراسم  در  محسنی اژه ای 
معارفه روسای قوه قضائیه افزود:  خدا را 
بی نهایت سپاسگزارم که همچنان  الطاف 
نعمات  باب همه  از  امت  و  این ملت  بر 
مقام  از  می کنم  تشکر  و  است  سرازیر 
معظم رهبری که با تایید باری تعالی به 
بهترین وجه سکان کشتی انقالب را عهده 
دار هستند و با تمام وجود می بینیم این 
اعال   به  مقصد  کشتی در مسیر رسیدن 
اعتماد  دیگر  بار  می کنم  تشکر  و  است 
کردند و از درون قوه رئیس قوه قضائیه را  

فرمودند. انتخاب 
بسیار  داد:  ادامه  او  ایرنا،  گزارش  به 
را  دیگری  شخص  اگر  بودم  خوشحال 
انتخاب می کردند و به هر تقدیر اینگونه 
بود و اکنون به فضل پروردگار و همکاری 
قدرت  با  دلسوزان  و  نخبگان  همه  و  قوا 
دنبال  را  خطیر  مسئولیت  این  قوت  و 
خواهم کرد و می توانیم قدم هایی را در 
جهت خدمت به نظام و مردم و ارزش ها 

برداریم.
از  می کنم  تشکر  ای گفت:   محسنی اژه 
اظهار محبت ها طلبه  با  همه کسانی که 
حقیر و ضعیف را مورد لطف قرار دادند و 
پوزش می طلبم که بسیاری از افراد مایل 
به حضور در این مراسم بودند اما به دلیل 
رعایت پروتکل  های بهداشتی میسر نشد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: از خداوند 
می   خواهم درک صحیح شرایط، اخالص 
در عمل و توان  تحمل این بار سنگین را 
به من عنایت کند و از روح پیامبر اعظم، 
زهرای مرضیه، معصومین و روح شهدای 
بزرگ مدد می طلبم تا در جهت کمک به 

اسالم و انقالب گام بردارم.

او ادامه داد:  گسترش عدل و عدالت در 
بدون  و  تر  قاطع  مبارزه  ساحت ها،  همه 
تبعیض با فساد در همه عرصه ها ، توسعه 
و  ارزان تر  و  بهتر  خدمت  برای  فناوری 
مردم،  به  مجانی  صورت  به  مواردی  در 
استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی 
برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری 
پرونده ها  ورودی  از وقوع جرم، کاهش 
ایجاد  سازش،  و  صلح  قضائیه،  قوه  به 
از  مشروع  آزادی های  گسترش  سازوکار 
جمله محورهای این تحوالت خواهد بود.
او با اشاره به گسترش آزادی های مشروع 
افزود:  در قانون اساسی و در ابالغ معظم 
های  آزادی  موضوع گسترش  به  رهبری 
مشروع اشاره شده است و این موضوع 
از  بتوانیم  تا  می خواهد  سازوکاری 
دفاع  پیش  از  بیش  مشروع  آزادی های 
کنیم زیرا اگر آزادی های مشروع تبلیغ 
شود و گسترش پیدا کند، خیلی از کارهای 

نخواهد گرفت.  صورت  خالف 
ضرورت  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
بازنگری در قوانین و مقررات گفت: اکنون 
وجود ضابطان و قضات ضروری است اما 
باید نوع ارتباط این دو و کاری که مشترک 

انجام می دهند، بازنگری شود.
در  بازنگری  داشت:  اظهار  محسنی اژه ای 
امنیتی،  مقامات  به  سرویس دهی  نحوه 
امنیت،  ایجاد  برای  اطالعاتی  و  انتظامی 
همه  برای  گسترده  صورت  به  آرامش 
اقشار جامعه و با هدف پیشگیری از نفوذ 
دشمنان و بدخواهان در الیه های مختلف 
نظام و ادارات و جلوگیری از تجسس و 
تفحص بی مورد و احیانا، ورود به حریم 
خصوصی از دیگر محورهایی است که در 

می شود. پیگیری  جدید  دوره 

توجه  کرد:  اضافه  قضائیه  قوه  رئیس 
از  قضائیه  قوه  بزرگ  خانواده  به  ویژه 
دیگر محورهایی است که در دوره تحول 
سال های  در  هرچند  می شود  پیگیری 
مختلف تالش های وافری شده است و 
از روسای قبلی قوه قضائیه تشکر می کنم. 
او ادامه داد: باید به خانواده قوه قضائیه 
توجه بسیاری شود تا مردم این خانواده 
بزرگ را بشناسند و صیانت کامل از قوه 
قضائیه صورت گیرد زیرا اگر در این قوه 
باشد  داشته  وجود  لکه ای  کوچکترین 

می شود. دیده  بالفاصله 
محسنی اژه ای درباره تظلم خواهی گفت: 
تکریم این افراد با رفتار ما از یک سو و از 
سوی دیگر فراهم کردن سرویس مناسب 
برای آنان باید انجام شود. در این دوره، 
قوه قضائیه ملجا و پناه هر تظلم خواهی 
خواهد بود و مردم باید بدانند جایگاهی 
در نظام جمهوری اسالمی وجود دارد که به 
آنها کمک می کند و در مدت زمان کوتاه به 

تظلم خواهی آنها پاسخ می دهد.
هستند  بسیاری  افراد  داشت:  اظهار  او 
و  ندارند  وکیل  به  دسترسی  توانایی  که 
نمی توانند به مراجع قضایی هم مراجعه 

الزحمه  حق  نمی توانند  آنان  کنند، 
نگاه  باید  و  کنند  پرداخت  کارشناسی 
ویژه ای نسبت به این قشر داشته باشیم 
و ساز و کاری برای آنها تدوین کنیم و در 
همین راستا باید دولت و مجلس کمک 
با  دارم  یقین  افزود:  کنند.محسنی اژه ای 
حضور آیت هللا رئیسی در دولت آینده که 
آگاه  قضائیه  قوه  در  تمامی کمبودها  به 
است، می توانیم مسائل متعددی را حل 
به  دست  مجلس  همکاری  با  و  کنیم 
مردم  تا مشکالت  همدیگر  دهیم  دست 
اهمیت  به  اشاره  با  او  کنیم.  کمتر  را 
پیشگیری از وقوع جرم گفت: همه ما به 
این موضوع واقف هستیم و امیدوارم به 
کمک مجلس، دولت و همکاران قضایی 
برطرف کنیم  را  رانت  زمینه های  بتوانیم 
چون اگر بستر فساد وجود داشته باشد 
و مقابل گلوگاه  ها نایستیم، مبارزه ناقص 
بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  می شود.رئیس 
می کنم  استقبال  منصفانه  نقد  از  اینکه 
امروز مسئولیت من سنگین تر  از  افزود: 
شد و در مقابل خداوند، همه مجموعه و 
تا کمک  آمادگی کردند  اعالم  کسانی که 
کنند و همچنین در مقابل مردم مسئولیت 
دارم و امیدوارم بتوانم این مسئولیت را به 

برسانم. پایان  به  خوبی 
 رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه 

را تحسین کرد 
این  در  هم  قضائیه  قوه  سابق  رئیس 
مراسم گفت: محسنی اژه ای دارای روحیه 
را  ایشان  زمانی  تطورات  و  انقالبی است 
انقالبی  بر مبانی  دچار چرخش نکرده و 
هستند.حجت االسالم  پایبند  همواره 
رئیسی«،  ابراهیم  »سید  والمسلمین 
انقالبی  روحیه  دارای  را  اژه ای  محسنی 
زمانی  تطورات  کرد:  تصریح  و  دانست 
ایشان را دچار چرخش نکرده و بر مبانی 
این  در  هستند.  پایبند  همواره  انقالبی 
افتخار خدمت در دستگاه  مدت که من 
مسئولیت  در  ایشان  داشتم،  را  قضایی 
انتصاب  در  مهمی  نقش  اول،  معاونت 
مدیریت  و  قضات  و  عالی  مدیران 
کل  دادستان  کنار  در  مهم  پرونده های 
می شد. آرامش  موجب  و...  کشور 

انقالب اسالمی  تیرماه رهبر معظم  دهم 
والمسلمین  حجت االسالم  حکمی  در 
محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه 
منصوب کردند. حضرت آیت هللا خامنه ای 
جدی  اهتمام  بر  تأکید  با  حکم  این  در 
قانون  در  قضا  دستگاه  مأموریت های  به 
اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی 
و اجرای سند تحول موجود، »گسترش 
قضایی«،  دستگاه  در  نوین  فناوری های 
در  جهادی  و  نیروهای کارآمد  »گماردن 
خدمات  به  نهادن  »ارج  مسئولیت ها«، 
برخورد  و در عین حال  پاکدامن  قضات 
متن  با  »ارتباط  و  تخلفات«  با  قاطع 
مردم« را از جمله انتظارات خود از رئیس 

بیان کردند. قضائیه  قوه  جدید 

رئیس قوه قضائیه:

آزادی های مشروع را گسترش می دهیم 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

 برجام جایگزین 
معقولی ندارد

در  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهاراتی بر اهمیت توافق هسته ای تاکید 
در  روسیه  سفارت  ایسنا،  گزارش  کرد.به 
از ماریا  به نقل  لندن در صفحه توییترش 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا 
هسته ای)برجام(  توافق  درباره  روسیه 
معقولی  جایگزین  هیچ  برجام  نوشت: 
بیشتر  امنیت  و  صلح  آن،  بدون  ندارد. 

می شود.  پذیر  آسیب 
اظهارات زاخارووا در حالی مطرح می شود 
که مذاکرات احیای توافق هسته ای میان 
اعضای کمیسیون مشترک برجام با حضور 
آمریکا در وین، محل برگزاری مذاکرات در 

جریان است. 
که  می رود  پیش  مسیری  در  مذاکرات 
آمریکا  بازگشت  طریق  از  توافق  احیای 
به  ایران  بازگشت  و  هسته ای  توافق  به 
که  برجامی  تعهدات  به  دوباره  پایبندی 
نتیجه  در  جبرانی  اقدامات  طی  را  آن ها 
بود،  داده  برجام کاهش  از  آمریکا  خروج 

شود.  محقق 
مستقیم  مذاکرات  ایران  و  آمریکا 
با  آمریکا  دولت  نمایندگان  و  نداشته اند 
این  در  برجام  اعضای  سایر  نمایندگان 

می کنند. رایزنی  زمینه 
روسیه  دائم  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
نزد سازمان های بین المللی در روسیه نیز 
نوشت:  توییتر  در  در حساب کاربری خود 
وقفه در مذاکرات وین برای احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( بیش از حد 
ایران  که  است  واضح  است.  بوده  انتظار 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  توجه  با 
اخیر در این کشور به زمان بیشتری برای 
نماینده  که  اولیانوف  دارد.  نیاز  آمادگی 
روسیه در مذاکرات وین است، ادامه داد: 
رایزنی ها  اینکه  بر  مبنی  من  ارزیابی های 
 ١٥( توافق  حصول  سالروز  ششمین  در 

نشد. عملی  می رسد،  نتیجه  به  ژوئیه( 

 وزیر میراث فرهنگی
 صنایع دستی و گردشگری:

 برای ثبت جهانی »اورامان« 
 در نشست یونسکو 

حاضر  می شوم
و گردشگری  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
هزار   ۲۵ میزان  به  بخش گردشگری کشور  گفت: 
میلیارد تومان از بیماری کرونا آسیب دیده است. 
دوشنبه  روز  مونسان  اصغر  علی  ایسنا،  به گزارش 
در مراسم بهره برداری و افتتاح مجتمع گردشگری 
اظهار  دیواندره  در  غرب  تابناک  سپهر  رفاهی  و 
در  گردشگر  یکنواخت  توزیع  راستای  در  کرد: 
استان  و  غرب کشور  به  توجه خاصی  سطح کشور 

است. شده  کردستان 
با  گردشگری  پروژه   ۷٨ اکنون  هم  افزود:  او 
سرمایه گذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سطح 
آینده  در  و  اجراست  دست  در  کردستان  استان 
هتل  یک  و  ستارە  پنج  هتل  دو  اتمام  با  نزدیک 
هزار  چهار  به  تخت   ۵۰۰ و  هزار  دو  ستارە،  چهار 
مونسان  می شود.  افزودە  اقامتی کردستان  تخت 
بوم گردی را از دیگر ظرفیت های حوزه گردشگری 
با  کردستان  گفت:  و  کرد  عنوان  کردستان 
قطب  به  می تواند  تاریخی  و  طبیعی  ظرفیت های 

شود. تبدیل  ایران  گردی  بوم 
بخش  دیدن  آسیب  به  خود  سخنان  ادامه  در  او 
کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در  کشور  گردشگری 
به  کشور  گردشگری  بخش  افزود:  و  کرد  اشاره 
کرونا  بیماری  از  تومان  میلیارد  هزار   ۲۵ میزان 
همه گیری  تداوم  صورت  در  و  است  دیده  آسیب 
میراث  وزیر  بود.  خواهیم  بیشتر  آسیب های  شاهد 
بخش  در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
موضوع های  از  یکی  خود  صحبت های  از  دیگری 
دانست  اورامان  ثبت جهانی  را  برای کردستان  مهم 
فرهنگی  میراث  کمیته  مردادماه  اوایل  گفت:  و 
یونسکو تشکیل می شود و به سبب اهمیت موضوع 

کرد. خواهم  شرکت  جلسه  آن  در  شخصًا  بنده 
مردادماه سال  در  بتوانیم  امیدوارم  افزود:  مونسان 
مردم  به  را  اورامان  جهانی  ثبت  خبر خوش  جاری 
کردستان بدهیم چرا که این مسئله نقش مهمی در 
این منطقه خواهد داشت. اقتصادی  توسعه و رونق 

مقام ارشد اسرائیلی: 
قدرت تاثیرگذاری بر توافق 

هسته ای ایران را نداریم
یک مسئول عالی رتبه رژیم صهیونیستی 
و قدرت  توانایی  رژیم  این  تاکید کرد که 
تاثیر گذاری برای ایجاد تغییر در بندهای 
به  ندارد.  را  ایران  با  هسته ای  توافق 
الجدید،  العربی  از  نقل  به  ایسنا  گزارش 
یک مسئول عالی رتبه رژیم صهیونیستی 
تاکید  هاآرتص  روزنامه  با  گفت وگو  در 
توانایی  بنت  نفتالی  دولت  کرد: 
ای  هسته  توافق  بندهای  بر  تاثیرگذاری 
با تهران که مذاکرات وین نیز در راستای 
ندارد.  را  است  توافق  همین  به  رسیدن 
با  رویارویی  از  بنت  دولت  این  بر  عالوه 
آمریکا  جمهور  رئیس  بایدن،  جو  دولت 
اجتناب می کند زیرا مواجهه و رویارویی 
با واشنگتن تنها به منافع تل آویو آسیب 

می کند. وارد 
از  که  صهیونیستی  مسئول  این 
در  واشنگتن  با  آویو  تل  تماس های 
خصوص توافق هسته ای مطلع است، می 
تهدید  برای  ابزارهای الزم  اسرائیل  گوید: 
آمریکایی ها را ندارد. در مذاکرات وین دو 
بازگشت  یا  ندارد؛  وجود  بیشتر  احتمال 
به بندهای توافق اصلی که در سال ۲۰۱۵ 
امضا شد انجام می شود و یا کال بازگشت 
به توافق انجام نمی شود. این روزنامه در 
ادامه نوشت که نفتالی بنت، نخست وزیر 
نشستی  گذشته  روز  صهیونیستی  رژیم 
مشورتی با وزرا و فرماندهان ارشد نظامی 
و امنیتی رژیم صهیونیستی  در خصوص 
برگزار  وین  توافق  با  تعامل  چگونگی 
صهیونیستی  روزنامه  این  است.  کرده 
که  می کند  تالش  اسرائیل  می نویسد: 
با  و  بگذارد  تاثیر  هسته ای  توافق  بر 
قانع کنند که  را  او  بایدن  دولت  بر  فشار 
تحریم های ترامپ بر تهران تداوم داشته 
از  اسرائیل  اینکه  به  توجه  با  اما  باشد 
بر  تاثیرگذاری  در  خود  ناتوانی  واقعیت 
توافق وین مطلع شده است اکنون در پی 
این است که بر بنده های توافق آینده و 
نهایی که ۹ سال دیگر نیز طول می کشد، 
ادامه  بگذارد.  مسئول اسرائیلی در  تاثیر 
کامل  لغو  برای  آمریکایی ها  می گوید: 
تحریم ها تنها با رسیدن به توافق نهایی 

می کنند. ریزی  برنامه   ۲۰۳۰ سال  در 
برای  آویو  تل  برنامه های  درباره  او   
رابطه  در  واشنگتن  مواضع  بر  تاثیرگذاری 
آن ها  به  من  گفت:  هسته ای  توافق  با 
می گوییم  آن ها  به  و  می دهیم  اطالعات 
که اگر خودشان این کارها را انجام ندهند 
مجبور می شویم که خودمان انجام دهیم 
موضع  از  عمیقی  درک  آمریکایی ها  و 

دارند. اسرائیل 

 1۵7 نفر دیگر بر اثر کرونا
 جان باختند

۱۵۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را در طول ۲۴ ساعت 
جان باختگان  مجموع  و  دادند  دست  از  گذشته 
به  رسید.  نفر   ۹۴۹ و  هزار   ۸۴ به  بیماری  این 
گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
در  کووید۱۹  بیماران  مجموع  اکنون  بهداشت، 
نفر   ۸۴۳ و  هزار   ۲۷۰ و  میلیون  سه  به  کشور 
 ۸۷۴ و  هزار   ۹۴۰ میلیون  دو  کنون  تا  و  رسید 
بیمارستان ها  از  یا  و  یافته  بهبود  بیماران  از  نفر 
از بیماران  ترخیص شده اند. سه هزار و ۲۵۵ نفر 
های  مراقبت  های  بخش  در  کووید۱۹  به  مبتال 
تا  و  دارند  قرار  مراقبت  تحت  بیمارستانها  ویژه 
آزمایش   ۱۲۹ و  هزار   ۴۳ و  میلیون   ۲۴ کنون 
است.  شده  انجام  کشور  در  کووید۱۹  تشخیص 
بر اساس این گزارش، ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و 
و  اول واکسن کرونا و یک میلیون  نفر دوز   ۱۵۴
تزریق کرده  را  دوم  دوز  نیز  نفر   ۱۶۶ و  هزار  یک 
اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
به ۶ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۳۲۰ دوز رسید. تا ۱۴ 
تیرماه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ 
هزار و ۲۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شد. شناسایی 

این  محسنی اژه ای: تکریم 
افراد با رفتار ما از یک سو 
و از سوی دیگر فراهم کردن 
سرویس مناسب برای آنان 
باید انجام شود

نایب رئیس سندیکای صنعت 
برق چند راهکار برای جلوگیری 
از خاموشی برشمرد و گفت: 
افزایش ظرفیت تولید برق، 
متنوع سازی سبد عرضه و 
تغییر مدل کسب و کار تولید – 
مصرف برق، بهینه سازی مصرف 
برق، اصالح منحنی بار شبکه، 
نوسازی شبکه، بهینه سازی 
مصرف و توسعه تجدیدپذیرها 
می تواند با کاهش خاموشی ها 
منجر شود

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر گسترش آزادی های مشروع در جامعه گفت: محور قوه قضائیه اجرای سند تحول است و این 
دوره، دوره تحول و تعالی است و باید همانگونه که انتظار مردم است با وحدت و یکپارچگی همه مسئوالن، همکاری سه 

قوه، نیروهای نظامی و انتظامی قدم های بلند و جهشی داشته باشیم.

انرژی
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در واکنش  به خاموشی های گسترده در کشور

می کند کمیسیون انرژی جلسه فوق العاده برگزار  
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
کمیسیون  فوق العاده  جلسه  از  اسالمی 
خاموشی های  علل  بررسی  منظور  به 
گسترده اخیر و راهکارهای مدیریت بهینه 
داد.  خبر  چهارشنبه  روز  در  خاموشی ها 
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نخعی  مصطفی 
در  انرژی  کمیسیون  اقدامات  به  اشاره 
خصوص قطعی برق رخ داده در چند روز 
اخیر، بیان کرد: قطعی های مکرر و خارج 
از برنامه برق در چند روز اخیر و به دنبال 
همراه  های  تلفن  بعضا  و  آب  قطع  آن 
وجود  به  مردم  برای  را  زیادی  مشکالت 

است. آورده 
های  مردم گالیه  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
های  قطعی  می کنند.  مطرح  را  حقی  به 
چندین ساعت برق بعضا حدود ۸ ساعت 
و  مشکالت  ایجاد  سبب  روز  طول  در 
کمیسیون  است.  شده  مردم  نارضایتی 
اینکه  رغم  علی  گرفت  تصمیم  انرژی 
حوزه های  به  سرکشی  ایام  در  نمایندگان 
موضوع  اهمیت  دلیل  به  انتخابیه هستند، 
در روز چهارشنبه صبح جلسه ای با معاونان 
وزیر نیرو در حوزه برق، مدیرعامل توانیر و 
معاونان وزیر نیرو در حوزه آب برگزار کند.
در  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 

ادامه تصریح کرد: در این جلسه عللی که 
بگیرد،  شکل  موجود  شرایط  شده  سبب 
گرفت  خواهد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
مشکالت  حل  برای  نیرو  وزارت  برنامه  و 
قرار خواهد گرفت. واکاوی  مورد  مطروحه 
بر  باید  ما  تمرکز  اکنون  طبیعتا  گفت:  او 
بلند  اقدامات  باشد.  مدت  کوتاه  اقدامات 
افزایش  منظور  به  کمیسیون  در  مدت 
که  مسائلی  سایر  رفع  و  تولید  ظرفیت 
سبب ایجاد این وضعیت شده مدتی است 
که دنبال می شود.  او در ادامه تاکید کرد: 
روز  کشور  در  برق  مصرف  رکورد  متاسفانه 
رسید  مگاوات  هزار   ۶۶ عدد  به  گذشته 
تجربه ای  چنین  حاال  تا  روزی  هیچ  در  که 
هزارمگاوات   ۱۰ از  بیش  تقریبا  نداشتیم. 
بین  توازن  داریم.  مصرف  تولید  از  بیش 
تولید و مصرف برهم خورده و نیروگاه ها به 
صورت تمام وقت در حال کار کردن هستند.

از سرمایه گذاری غفلت 
بحث  خاموشی ها،  اصلی  دالیل  از  یکی 

است صنعت  این  در  سرمایه گذاری 
برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
خاموشی  از  جلوگیری  برای  راهکار  چند 
تولید  ظرفیت  افزایش  گفت:  و  برشمرد 
تغییر  و  عرضه  سبد  متنوع سازی  برق، 

برق،  مصرف   – تولید  کار  و  کسب  مدل 
بهینه سازی مصرف برق، اصالح منحنی بار 
بهینه سازی مصرف  نوسازی شبکه،  شبکه، 
و توسعه تجدیدپذیرها می تواند با کاهش 

شود. منجر  خاموشی ها 
 به گزارش ایرنا، »پیام باقری« دیروز در 
منابع،  افزود: بحث کمبود  نشستی خبری 
قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  برق  صنعت 
آزادسازی  باید  اساس  همین  بر  و  داده 
توجه  مورد  انرژی  حامل های  قیمت 

گیرد. قرار  جدی تر 
مهم ترین  از  را  دستوری  قیمت گذاری  او 
و  کلی  طور  به  صنعت  بخش  مشکالت 
و  برشمرد  مشخص  طور  به  برق  صنعت 
انرژی  حامل های  قیمت  آزادسازی  گفت: 
به کاهش مشکالت خواهد انجامید. باقری 
اصالح  مهم  موضوع  سه  همواره  گفت: 
ساختار اقتصاد برق، اصالح نظام قراردادی 
و اصالح نظام حقوقی حاکم بر صنعت برق 
و نیز بحث حمایت جدی از ساخت داخل 
تاکید  مورد  این صنعت  مطالبات  عنوان  به 
بوده و است.او اصالح ساختار اقتصاد برق را 
مطالبه ای جدی برشمرد و تاکید کرد: یکی از 
دالیل اصلی خاموشی ها، بحث سرمایه گذاری 

این صنعت است. در 

ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
این  در  جدید  سرمایه گذاری  نبود  داد: 
اقتصاد  معیوب  ساختار  دلیل  به  صنعت 
آن و نیز انباشت مطالبات به مشکالت این 

است. زده  دامن  صنعت 
باقری به مشکل نظام قراردادی و حقوقی 
و گفت:  اشاره کرد  برق  صنعت  بر  حاکم 
به صنعت  نظام، مشکالتی که  این  اصالح 
و  داد  را کاهش خواهد  تحمیل کرده  برق 

عمل کند. می تواند  بهتر  برق  صنعت 
برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
مولد سازی دارایی های راکد صنعت برق را 
به  از ضروریاتی برشمرد که می تواند  یکی 

کند. کمک  مشکالت  حل 
برق،  تولید  ظرفیت  افزایش  باقری 
مدل  تغییر  و  عرضه  سبد  متنوع سازی 
برق،  مصرف   – تولید  کار  و  کسب 
منحنی  اصالح  برق،  مصرف  بهینه سازی 
بهینه سازی  شبکه،  نوسازی  شبکه،  بار 
از جمله  را  مصرف و توسعه تجدیدپذیرها 
از خاموشی ها عنوان  راهکارهای جلوگیری 

. کرد
دولت  از  برق  صنعت  انتظارات  به  او 
نظام  اصالح  گفت:  و  پرداخت  سیزدهم 
تنظیم مقررات  نهاد  قیمت گذاری، تشکیل 
صندوق  تسهیالت  تخصیص  برق،  بخشی 
از  بخشی  تامین  برای  ملی  توسعه 
مولدسازی  زیربنایی،  طرح های  سرمایه 
این  از جمله  برق  راکد صنعت  دارایی های 

است. انتظارات 
هیات  منشی  و  عضو  مسائلی«  »مهدی 
این  در  نیز  برق  صنعت  سندیکای  مدیره 
پیرامون  موضوع های  به  اشاره  با  نشست 
عدم  گفت:  توزیع،  پایه  بهای  فهرست 
توزیع  پایه  بهای  فهرست  از  استفاده 
قراردادهای  و  مناقصات  در  برق  نیروی 
توزیع  شرکت های  توسط  توزیع  حوزه 
نیروی برق، موجب شکل گیری مشکالت 
قراردادهای  تعداد  افزایش  و  قراردادی 

است. شده  حوزه  این  در  متوقف 
در  رویه  وحدت  ایجاد  افزود:  مسائلی 
در  کشور  سراسر  توزیع  شرکت های 
توزیع  پایه  بهای  فهرست  از  استفاده 
سراسر  توزیع  شرکت های  الزام  نیازمند 
کشور به استفاده از این فهرست بها توسط 
توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاونت 

ست. ا
عضو و منشی هیات مدیره سندیکا صنعت 
مالی  منابع  تامین  عدم  به  اشاره  با  برق 
شرکت های  مطالبات  پرداخت  منظور  به 
نیروی  توزیع  حوزه  پیمانکار  و  تولیدی 
برق  نیروی  توزیع  برق، گفت: شرکت های 
به  اقدام  خود  مالی  مشکالت  به  توجه  با 
و  تولیدی  شرکت های  مطالبات  پرداخت 
با کاال  مطالبات  تهاتر  روش  به  پیمانکار  
و...« کرده اند، که  ترانس  »سیمان، کابل، 
درصدی   ۳۰ الی   ۱۵ موجب ضرر  امر  این 

است. شده  خصوصی  شرکت های 
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روزهای گذشته، روزهای اوج آتش در استان 
فارس بود. روز شنبه مردم محلی و فعاالن 
آتش منطقه مشایخ را خاموش کردند و روز 
بعدش هم که آتش به ارتفاعات جنگلی دره 
انجیر کامفیروز رسید همه توان ها برای مهار 
رئیس  ایزدی،  بهمن  رفت.  آنجا  به  آتش 
فعال  و  فارس  سبز  کانون  مدیره  هیات 
لحظه های  همان  از  منطقه  زیست  محیط 
گرفت  قرار  در جریان  آتش  ابتدایی شروع 
هم  فارس  بحران  مدیریت  با  تماسش  و 
آتش  مهار  طالیی  زمان  آنها  بود.  بی نتیحه 
از  باید  و  ندارند  آنکه هلی کوپتر  با گفتن  را 
و  دادند  دست  از  بگیرند  بوشهر  یا  اصفهان 
چشمانی  و  گرفته  صدایی  با  ایزدی  حاال 
خسته از دیدن جنگ های سوخته می گوید: 
گفتند  خونسردی  با  نبود.  مهم  »برایشان 
صبر کنید. صبر در این حادثه یعنی سوختن 
می گوید  ما  مقدماتی  ارزیابی  حاال  بیشتر. 
این  بنه  جنگل های  آتش سوزی  میزان  که 
منطقه حدود هفت هزار هکتار است. در این 
متوالی  زدن های  آتش  که  گذشته  ماه  دو 
در  داشتیم؛  فارس  استان  در  پی  در  پی  و 
را  باارزش  حدود چهل هزار هکتار رویشگاه 

داده ایم.« دست  از 
به گفته او استان فارس تقریبا پرتراکم ترین 
بیشترین  و  است  زاگرس  رویشی  ناحیه 
جنگل های بلوط و بنه را دارد و سن درختان 

می رسد  هم  سال  پانصد  تا  عمدتا  منطقه 
فارس حکم سپر  استان  دلیل  به همین  و 
زاگرس  رشته کوه  رویشی  ناحیه  حفاظتی 
را  جنگل  هکتار  میلیون  شصت  که  است 
میزان  این  از  تقریبا  و  داده  جای  خود  در 
هفتاد درصد بلوط های ناحیه زاگرس است. 
»چهل درصد آب شیرین تجدیدپذیر ما در 
یازده  و  است  زاگرس  رشته کوه  آبخوانهای 
استان منطقه و در عین حال سایر استان ها 

می کنند.« استفاده  آبخوان  این  از  هم 
همه  با  حاال  زاگرس  می گوید  که  ایزدی 
اهمیتش درگیر آتشی است که اگر همراهان 
برابر   ۱۵ خسارتش  نبودند  زیست  محیط 
روزها مردان و  این  در  بیشتر می شد، خود 
جنگ  به  خالی  دست  با  دیده که  را  زنانی 
آذوقه  »زنان  می گوید:  او  رفته اند.  آتش 
آماده کردند و حتی پیرزن ها و پیرمردهای 
کمک  به  آتش  راه  ابتدایی  مناطق  در  ما 
همراهان آمدند. آب و غذا به آنها رساندند و 
امید بخشیدند. اما کاش این حس و نگاه 
در مسئوالن بود و این بحران را می پذیرفتند 
اما  می داشتند.  برنامه  مهارش  برای  و 
متاسفانه دولت اصال نمی خواهد این بحران 

ببیند.« را 
اخیر در  آنها که در روزهای  او و همه  برای 
کوه های استان فارس حاضر بوده اند، چیزی 
و  سوخته  درختان  ناله  صدای  از  سخت تر 

اشک  آنها  نبوده.  دیده  آسیب  حیوانات 
حاال  و  کردند  خاموش  را  آتش  و  ریختند 
ایزدی معتقد است این مصیبتی که بر سر 
ساله  هشت  جنگ  از  کمتر  آمده،  زاگرس 
وجود  این  با  و  نیست  عراق  و  ایران  بین 
هنوز مجلس وارد مسائل قضایی و حقوقی 
در این باره نشده است. »مدام گفته می شود 
آتش سوزی  عامل  دما  تغییر  و  خشکسالی 
است اما شواهد می گوید نود درصد دخالت 
جان  به  آتش  عمدی  صورت  به  و  انسانی 
جنگل ها زده و ده درصد غیرعمدی و سهوی 
شدن  بهتر  و  مهار  برای  اراده ای  اما  است. 
ارگان های  هم  هنوز  و  ندارد  وجود  وضعیت 
روبه رو  درستی  به  بحران  این  با  دولتی 

نمی شوند.«

۵00 هکتار از ارتفاعات
پروینی سوخت 

هنوز  بانه  و  سردشت  مریوان،  پاوه،  اهالی 
خندانی نوسود؛  مختار  دادن  از دست  غم  با 
سال  یک  امینی که  بالل  و  یاسین کریمی 
پیش در آتش سوزی های پاوه )در دره ژاله، 
مره خیل(  و  بوزین  حفاظت شده  منطقه 
نیامده  کنار  کردند  طبیعت  نثار  را  جانشان 
شدت  و  حرارت  با  امسال  آتش  بودند که 
از  شد.  منطقه  جنگل های  راهی  بیشتری 
می گذرد  روزها  منطقه  این  در  آتش   شروع 
روزی  هیچ  می گویند  محلی ها  که  آنطور  و 

است. نرسیده  شب  به  آتش سوزی  بدون 
برای اهالی انجمن ژیوای پاوه و همه فعاالن 
یاد  با  اما  آتش  مهار  برای  حضور  منطقه 
دادند.  دست  از  بود که  همراه  عزیزی  سه 
ژیوای  انجمن  اعضای  از  قادریان،  یوسف 
به  عجیب  حال  این  از  که  همچنان  پاوه 
»پیام ما« می گوید تاکید می کند که سرعت 
نسبت  به  امسال  آتش سوزی ها  گستره  و 
بعضی  در  و  بوده  متفاوت  گذشته  سال 
بیشتری  آتش  شاهد  سال گذشته  مناطق 
امسال آتش  برخی مناطق هم  و در  بودیم 

به  شهر  »وضعیت  گوید:  می  او  می بینیم. 
شهر فرق می کند. سال گذشته گیالن غرب 
داشت  آتش سوزی  مورد   ۲۰ موقع  این  تا 
و  نبودیم  اتفاقی  شاهد  تاکنون  امسال  اما 
آتش سوزی  مورد   ۱۵۰ مریوان  کنارش  در 
وران  دره  منطقه  از  هکتار  هکتار  و  داشته 

است.« شده  حریق  طعمه 
نفره  بیست  روزها گشت های  این  تمام  در 
و  زدند  سر  مناطق  به  شیفتی  صورت  به 
توانستند  حالی  در  را  پروینی«  »ارتفاعات 
سوخته  آن  از  هکتار   ۵۰۰ خاموش کنند که 
از هشت  بیش  هم  طبیعت  همیاران  و  بود 
دل  به  پیاده  پای  آتش  مهار  برای  ساعت 
این  بودند. قادریان می پرسد: »در  کوه زده 
باقی  خاموشی  برای  توانی  آیا  وضعیت 
و  روی  پیاده  از  حجم  این  با  می ماند؟ 
خاموش  هم  را  آتش  آدم ها  این  خستگی 

کردند.«
قرار  دلیل  به  آتش،  در  درگیر  مناطق 
نظر  زیر  مرزی  صفر  نقطه  در  گرفتنشان 
هنگ مرزی قرار دارند و همین هم سبب 
به  نتوانند  منطقه  فعاالن  از  بسیاری  شده 
نیروهای  حتی  و  شوند  وارد  منطقه  این 
مسائل  دلیل  به  هم  طبیعی  منابع 
قادریان  نکردند.  پیدا  ورود  اجازه  امنیتی 
تا  می ماندیم  منتظر  باید  »ما  می گوید: 
آتش به مناطق پایین تر و آنجا که زیر نظر 
وارد  بتوانیم  تا  برسد  نیست  مرزی  هنگ 
بسیار  را  ما  هم کار  همین  و  شویم  عمل 
را سخت کرد.« بالگرد کوچکی هم دو روز 
گفته  به  اما  شد  اعزام  منطقه  به  گذشته 
توانایی  نه  پاوه  ژیوای  انجمن  عضو  این 
بودند و  با تبحر  نه  را داشت و  مهار آتش 
نیازی  را در مناطقی رها می کردند که  آب 

نمی ریختند. آتش  روی  و  نبود  آن  به 
و  است  منطقه  نگران  هم  هنوز  قادریان 
همه  در  آتش سوزی ها  این  خبر  می گوید 
ملی  رسانه  خصوص  به  رسمی  رسانه های 
زنانی که  و  مردان  از  و کسی  بود  بی صدا 
به  و  گذاشتند  دستشان  کف  را  جانشان 
دل آتش زدند حرفی نزد و همین فعاالن 
به  نسبت  پیش  از  بیش  را  محلی ها  و 
با  قادریان  است.  وضعیت خشمگین کرده 
»ج«  بند  در   ۱۳۹۸ »سال  می گوید:  گالیه 
به صراحت  بحران  مدیریت  قانون   ۱۴ ماده 
آتش سوزی  بروز  صورت  در  که  شد  ذکر 
و  ارگان ها  همه   .... و  جنگلی  مناطق  در 
و  با یکدیگر هماهنگ شوند  باید  سازمان ها 
نیروهایشان و بدون اتالف  با بسیج  همگی 
آتش کمک کنند.  و خاموشی  مهار  به  وقت 
اتفاقی که هنوز بعد از گذر دو سال از قانونی 
شدنش تغییری در عملکردش ایجاد نشده 
ارگان ها  هماهنگی  و  همکاری  برای  هنوز  و 
در وضعیت بحرانی دچار بروکراسی و اتالف 

هستیم.« انرژی  و  وقت 

مناطق گسترده ای از جنگل های زاگرس در فارس و کردستان در حال سوختن است

زاگرس در سکوت می سوزد
بهمن ایزدی: در آتش سوزی های دو ماه گذشته در استان فارس، چهل هزار هکتار از رویشگاه های باارزش از دست رفت

قادریان، عضو انجمن ژیوای پاوه: امسال 1۵0 مورد آتش سوزی داشته و صدها هکتار از دره وران سوخته است

تعارض در توزیع آب 
حوضه  »دز« 

رئیس سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
تبعات  دز،  حوضه  درباره  تصمیم گیری  هر 
خاص خود را خواهد داشت و نمی توانیم در 
توزیع آب در حوضه دز همه را راضی کنیم.
فرهاد ایزدجو در نشست شورای هماهنگی 
موضوع  با  خوزستان  بحران  مدیریت 
بررسی شرایط خشکسالی و توزیع آب در 
بخش های مختلف در حوضه رودخانه دز که 
دیروز )۱۴ تیرماه( در اهواز برگزار شد، اظهار 
برنامه  در  تعارض هایی  دز،  حوضه  در  کرد: 
تخصیص آب به واسطه برداشت های کشت 
وجود  به  تصمیم گیری ها  سایر  و  شلتوک 

است. آمده 
وجود  با  افزود:  او  ایسنا،  گزارش  به 
برنامه ریزی های انجام شده و رهاسازی آب، 
شرکت کشت و صنعت دهخدا نمی تواند آب 
به  تعارض های  واسطه  به  را  خود  مورد نیاز 

کند. برداشت  آمده  وجود 
در  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  رئیس 
خصوص تامین آب شرکت کشت و صنعت 
سازمان  اعتقاد  به  تصریح کرد:  تپه  هفت 
آب و برق خوزستان، آب مناسبی در اختیار 
قرار  تپه  هفت  صنعت  و  کشت  شرکت 
می گیرد اما این شرکت مرتب به تخصیص 
آب معترض است و از بخش های مختلف 

است. بیشتر  آب  تخصیص  پیگیر 
منافع  دز،  حوضه  در  گفت:  ایزدجو 
پاییزه،  برای کشت  ناحیه شمال  کشاورزان 
هفت تپه  نیشکر  شرکت  شلتوک کاران، 
آب  برداشت  در  دهخدا  نیشکر  شرکت  و 
مساله،  این  و  است  تعارض  در  یکدیگر  با 
مشکالتی برای تامین آب این بخش ها به 

است. آورده  وجود 
برای  دز  حوضه  برنامه ریزی  در  افزود:  او 
کشت های پاییز و زمستان محدودیت هایی 
که کشاورزان  صورتی  در  کرده ایم  لحاظ  را 
مانند  تا  آن هستند  دنبال  به  ناحیه شمال 
و  مناطق کشت کنند  آن  در  نرمال  شرایط 
مشکل ساز  دست  پایین  برای  مساله  این 

می شود.

واکنش محیط زیست کهنوج 
به حمله پلنگ:

پلنگ برای تهیه غذا 
به محل زندگی 

انسان ها آمده بود
محیط  از  حفاظت  اداره  سرپرست 
جنوب  در  کهنوج  شهرستان  زیست 
پلنگ  قالده  یک  ورود  علت  کرمان 
روز  که  انسان ها  زندگی  محدوده  به 
یکشنبه سبب حمله آن به یک دامدار و 
تهیه  برای  تالش  را  او شد،  مصدومیت 

کرد. عنوان  غذا 
اینکه نخستین  بیان  با  سعید محمودی 
در محدوده دهکهان  پلنگ  است که  بار 
کهنوج گزارش و مشاهده شده، به ایرنا 
گفت: »نزدیک شدن حیوانات به محل 
کردن  پیدا  دلیل  به  انسان ها  زندگی 
را  دام ها  وحشی  حیوانات  است.  غذا 
می کنند. انتخاب  خود  غذای  عنوان  به 

روز یکشنبه خبر حمله یک قالده پلنگ 
یک  به  دهکهان  منطقه  محدوده  در 
رسانه ها  در  او  شدن  زخمی  و  دامدار 
دامدار  شده  گفته  داشت.  بازتاب 
دام  جست و جوی  در  کهنوج  شهرستان 
کوهستانی  منطقه  در  خود  گمشده 
مواجه  پلنگ  حمله  با  بوده که  دهکهان 

می شود. مصدومیت  دچار  و 
محیط  از  حفاظت  اداره  سرپرست 
عمومی  حال  کهنوج  شهرستان  زیست 
دامدار را مساعد توصیف کرد و توضیح 
به  مداوا  برای  مصدوم  دامدار  داد: 
و  اعزام  فروردین   ۱۲ بیمارستان 
و  انجام  او  درمان  برای  الزم  اقدامات 

شد. ترخیص 
بی  شکار  تبعات  به  اشاره  با  محمودی 
شکار  گفت:  وحش  حیات  در  رویه 
منافع  تداخل  و  وحش  حیات  بی رویه 
حمله  علت  جانوران  زیستگاه  و  مردم 

است. مردم  به  وحشی  حیوانات 
یکسال گذشته  طی  محمودی  گفته  به 
جانوران  حمله  مورد  نخستین  این 
وحشی به مردم منطقه بوده که گزارش 

است. شده 
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان 
وحش  حیات  گونه  نوع  تنها  کهنوج 
آسیایی  سیاه  خرس  را  کهنوج  منطقه 
عنوان کرد و گفت: برای اولین بار پلنگ 
دهکهان کهنوج  منطقه  تاریخ  در  ایرانی 

است. شده  گزارش 
به  ورود  از  مردم  کرد:  کرد  توصیه  او 
در  و  بپرهیزند  وحشی  حیوانات  قلمرو 
از  وحشی  حیوانات  با  مواجهه  صورت 
این  قصد کشتن  یا  حمله  برای  اقدام 

کنند. خودداری  حیوانات 

اهالی پاوه، مریوان، سردشت 
و بانه هنوز با غم از دست 

دادن مختار خندانی نوسود، 
یاسین کریمی و بالل امینی 

که یک سال پیش در 
آتش سوزی های پاوه جانشان 

را نثار طبیعت کردند کنار نیامده 
بودند که آتش امسال با 

حرارت و شدت بیشتری راهی 
جنگل های منطقه شد

اشک ریختند و آتش را خاموش کردند. صدای سوختن بلوط و بنه زاگرس و صدای سنجاب و خرگوش و پرنده ها که دود آتش، نفس 
را از آنها گرفته بود، تمام نشده و اشک همراهان محیط زیست در استان فارس هنوز روان است. دستان خالی شان برای مهار آتش را 
با ترکه های چوب بلوط پر کردند و به جدال زبانه های بلندی رفتند که جان جنگل را گرفته است. این شرح روزهای اخیر فعاالن محیط 
زیست و همراهان طبیعت در استان فارس است که هنوز و در زمان نوشتن این گزارش مناطق بزرگی از ارتفاعات کوه سیاه ارسنجان 
آن در آتش می سوزد و حاال خبر رسیده که آتش به »الیخره« هم رسیده و آنها با همه امکاناتشان برای مقابله با آتش راهی این منطقه 

شده اند.

قادریان: سال ۱۳۹۸ در بند 
»ج« ماده ۱۴ قانون مدیریت 
بحران به صراحت ذکر شد که 

در صورت بروز آتش سوزی 
در مناطق جنگلی و .... همه 
ارگان ها و سازمان ها باید با 

یکدیگر هماهنگ شوند و همگی 
با بسیج نیروهایشان و بدون 

اتالف وقت به مهار و خاموشی 
آتش کمک کنند. اتفاقی که 
هنوز بعد از گذر دو سال از 
قانونی شدنش تغییری در 

عملکردش ایجاد نشده است

|  
رنا

 ای
 |

این  در  و  است  تابستان گرمی  ما|  |پیام 
جنگل ها  آتش سوزی  موضوع  تند  گرمای 
و قطعی پی درپی برق، بیش از همه مورد 
این  از  پیش  که  حالی  در  است.  توجه 
کشور  دمای  افزایش  از  پژوهش ها  هم 
خبر  درجه  دهم  سه  و  یک  میزان  به 
پیش بینی  هواشناسی  سازمان  می داد، 
پایان  تا  کشور  دمای  متوسط  که  کرده 
حد  از  باالتر  درجه  یک  شهریورماه حدود 
ادامه  حالی  در  هشدارها  باشد.  نرمال 
دارد که تجربه گرمای تابستان همزمان با 
مختلف،  شهرهای  در  برق  طوالنی  قطعی 
را  ایران  خشکسالی  و  جهانی  گرمایش 

است. کرده  ملموس تر 
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی 
به  هواشناسی  بحران سازمان  مدیریت  و 
»بی هنجاری  اگرچه  است که  ایسنا گفته 
کمتر  بهار  و  پاییز  از  تابستان  دمایی 
دمایی  »بی هنجاری  امسال  اما  است« 
طی تابستان درغرب و شمال غرب کشور 
دما  می رود  انتظار  و  بود  خواهد  بیشتر 
از  بیش  سانتی گراد  درجه  دو  از  بیش 
شرق کشور  دمای  برعکس  و  نرمال  حد 
نرمال  از  نرمال و کمتر  به  این مدت  طی 

باشد«. داشته  گرایش 

سازمان   ۹۷ سال  در  نیز  این  از  پیش 
که  بود  کرده  اعالم  کشور  هواشناسی 
زمان  از  یعنی  گذشته،  سال   ۱۵۰ طی 
درجه  دو  ایران  کنون  تا  صنعتی  انقالب 
بارش ها  كاهش  شیب  و  شده  گرم تر 
است.  شده  تند  اخیر  دهه های  طی  هم 
این  خشكسالی  ملی  مركز  همچنین 
همین  در  عنوان کرد.  درجه   ۱.۳ را  عدد 
زمین  كره  دمای  افزایش  میانگین  دوره 
۱.۲۲ درجه سلسیوس بوده است. مجید 
تغییر  ملی  موسسه  رییس  پور،  شفیع 
تهران  دانشگاه  محیط زیست  و  اقلیم 
به  روند  این  ادامه  که  بود  پیش ترگفته 
»بیابان زایی  و  »خشكسالی«  معنی 

است. مفرط« 
متوسط  دمای  تاکنون  سال  ابتدای  از 
بیش  درجه سانتی گراد  کشور حدود یک 
آماری  این  است.  بوده  نرمال  حد  از 
از  همچنین  اعالم کرده.  وظیفه  است که 
استان  متوسط  دمای  تیرماه   ۱۰ تا  ابتدا 
سانتی گراد  درجه   ۲۷ شرقی  آذربایجان 
میانگین  که  حالیست  در  این  و  بوده 
سانتی گراد  درجه   ۲۱ آن  دمای  بلندمدت 
سانتی گراد  درجه   ۶ بنابراین  و  است 
است.  بوده  گرم تر  مدت  بلند  به  نسبت 

غربی  آذربایجان  استان  دمای  متوسط 
گزارش  سانتی گراد   ۲۷ حالی  در  هم 
 ۲۱.۵ آن  بلندمدت  میانگین  که  شده 
اردبیل  استان  دمای  متوسط  است.  بوده 
میانگین  اما  بوده  سانتی گراد   ۲۴.۷ هم 

است. سانتی گراد   ۱۹.۶ آن  بلندمدت 
و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس  به گفته 
این  هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت 
استان ها  بیشتر  در  دمایی  ناهنجاری 
استان های  از  برخی  در  ولی  دارد  وجود 
جنوبی، کرمان  خراسان  مثل  شرق کشور 
و سیستان و بلوچستان حدود یک درجه 
۱.۵ درجه  تا   ۱ بین  یزد  در  و  سانتی گراد 
پس  بود  نرمال  حد  از  کمتر  سانتی گراد 
تیرماه   ۱۰ تا  اول  از  کشور  شرق  دمای 
کمتر از حد نرمال بوده اما دمای غرب و 
مدت  این  طی  غرب کشور  شمال  به ویژه 
شده  نرمال گزارش  حد  از  باالتر  به شدت 
یک  نیز  دما  کشوری  میانگین  است. 
درجه سانتی گراد بیش از حد نرمال بوده 

است.
دمای  »متوسط  گفت:  ادامه  در  او 
درجه   ۲.۱ مدت  این  طی  خوزستان 
سانتی گراد  درجه   ۱.۶ تهران  سانتی گراد، 
و البرز حدود ۳.۵ درجه ساننیگراد بیش  

است.« شده  گزارش  نرمال  حد  از 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  بحران 
دمای کشور از ابتدای سال آبی )مهرماه( 
تاکنون  آبی  سال  ابتدای  »از  یادآور شد: 
میانگین  به  نسبت  کشور  دمای  متوسط 
افزایش  سیلیسیوس   ۱.۳ بلندمدت 
دمایی  ناهنجاری  پاییز  در  است.  یافته 
درجه  یک  از  کمتر  و  نبود  زیاد  چندان 
بهار  و  زمستان  در  ولی  بود  سانتی گراد 
 ۳ تا   ۲ بین  و  بیشتر  دمایی  ناهنجاری 
کشور  نقاط  بیشتر  در  سانتی گراد  درجه  
شمال  در  البته  بود  نرمال  حد  از  باالتر 
درجه   ۵ تا   ۳ دما  کشور  غرب  و  غرب 
گزارش  نرمال  حد  از  باالتر  سانتی گراد 
تشدید  دمایی  وضعیت  چنین  شد. 
و کاهش  برف  زودتر  شدن  ذوب  تبخیر، 
آورد آب رودخانه ها را به همراه داشت.«
از  دیگری  بخش  در  وظیفه  گفته  به 
در  اینکه  بیان  با  خود  صحبت های 
یعنی  آبی  سال  پایان  تا  تابستان  فصل 
جنوب  و  شمالی  نوار  جز  به  شهریورماه 
بارش  کشور  نقاط  سایر  در  کشور  شرق 
 « نمی شود.  پیش بینی  مالحظه ای  قابل 
است  فصل کشور  فصل خشک ترین  این 
و فقط گاهی بارش های پراکنده در گوشه 
بارش  مقدار  و  می دهد  رخ  کشور  و کنار 
جدی نیست. بارش در جنوب شرق کشور 
و  بلوچستان  و  سیستان  جنوب  شامل 

شرق هرمزگان، جنوب شرق کرمان و نوار 
اردبیل،  استان های  شامل  کشور  شمالی 
مناطق   ، مازندران  گیالن،  گلستان، 
آذربایجان  و  شرقی  آذربایجان  شمالی 
و  رعد  و  رگبار  به صورت  بعدازظهر  غربی 

می افتد.« اتفاق  برق 
وقتی  »بیشتر  داد:  توضیح  همچنین  او 
سیستم پرفشار در سواحل شمالی حاکم 
می شوند.  شمالی  جریانات  می شود، 
دریای  جنوب  در  البرز  کوه  رشته  وجود 
ایجاد  و  رطوبت  فرارفت  خزرموجب 
سواحل  در  بارندگی  و  جوششی  ابرهای 
رطوبت  انتقال  می شود.  موجب  را  شمال 
جنوب  سمت  به  هند  اقیانوس  روی  از 
از  بعد  باعث می شود، در  نیز  شرق کشور 
برق  رگبار و رعد و  ابر، وقوع  ظهرها رشد 

باشیم.« شاهد  مناطق  این  در  را 
درصد کمتر   8۵ تا   40 بین  بارش ها 

نرمال حد  از 
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
بحران سازمان هواشناسی درباره وضعیت 
بارش در کشور هم گفت: »از ابتدای سال 
کمتر  جدی  به طور  بارندگی  تاکنون  آبی 
مناطق  برخی  در  و  است  بوده  نرمال  از 
تا  هرمزگان  بلوچستان،  و  سیستان  مثل 
در  است.  بوده  نرمال  حد  زیر  درصد   ۸۵
غرب  جنوب  مثل  نقاط کشور  از  بسیاری 
بویر  و  کهگیلویه  خوزستان،  استان های 
لرستان،  بختیاری،  و  چهارمحال  احمد، 

 ۵۰ تا   ۴۰ بین  بارش ها  ایالم، کرمانشاه 
که  شده  گزارش  نرمال  حد  زیر  درصد 
عدد بسیار بزرگی است چون این مناطق 
بوده اند.  کشور  پربارش  کانون های  جزو 
در  ولی  است  ما کم بارش  واقع کشور  در 
که  دارد  وجود  منطقه  چند  ایران  فالت 
از سایر مناطق  آن  بارندگی ساالنه  میزان 
مناطق  این  از  یکی  است.  بهتر  خیلی 
است  غرب کشور  دیگری  و  شمالی  نوار 
کردستان،  چون  استان هایی  شامل  که 
کرمانشاه، ایالم، لرستان و چهار محال و 

می شود.« بختیاری 
یک سال پیش هم که گرما ادامه داشت، 
پاییزی  بارش های  که  بود  شده  گفته 
پیش بینی ها  حاال  می شود.  آغاز  دیرتر 
هم  آینده  سال  پاییز  در  بارش  درباره 
فصلی  »مدل های  است.  گذشته  شبیه 
پاییزی  بارش های  هستند که  این  بیانگر 
نظر  به  امسال  و  می شود  آغاز  تاخیر  با 
حد  از  قوی تر  هند  مونسون  می رسد 
نفوذ  شرایط  این  در  کند.  عمل  نرمال 
دو  حدود  کشور  به  بارشی  سامانه های 
هفته  به تاخیر می افتد.« به گفته وظیفه 
پیش بینی  عددی  مدل های  غالب  در 
اواسط  تا  پاییزه  بارش های  فصلی، مقدار 
است  برآورد شده  نرمال  از حد  آذر کمتر 
درصد   ۷۰ تا   ۶۰ حدود  دیگر  بیان  به  و 
احتمال دارد که مقدار این بارش ها کمتر 

باشد. نرمال  حد  از 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی: 

تا آخر تابستان گرمای غیر معمول داریم

گزارش دو

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |
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بنایی سفید با چهار مناره حکاکی شده و 
نقش گل ها و ریحان ها و آینه کاری ها که 
سازه کوچک  این  دارد.  بهشت  از  نشانی 
با  که  رنگونی هاست  مسجد  رنگ  سفید 
از  تر  سو  آن  قدم  چند  و کرشمه  عشوه 
آرامش  با  )پاالیشگاه(  ایران  تپنده  قلب 
که  انگار  است.  نشسته  اروند  کنار  در 
ادعایی  بی هیچ  همیشه  مسجد  این 
۱۳۰۰ که  بوده؛ چه در سال های  تماشاگر 
پررونق شد، چه  رفته رفته  و  افتاد  راه  به 
نظاره گر  ساله که  هشت  جنگ  سال های 
بود،  بمباران  و  آتش  زیر  شهر  ویرانی 
شد  خطی  نسخ  موزه   که  روزهایی  چه 
آن  چه  و  دید،  را  گردشگران  حضور  و 
نونوار  برای  که  نوروز  به  منتهی  روزهای 
به  آتش نشانی  پاش  آب  با  شدنش 

افتادند. جانش 

پیش چشم ها رنگونی ها   مسجد 
هر  بنا  این  فرد  به  منحصر  معماری 
این  می کند.  خود  مجذوب  را  بیننده ای 
و  دارد  ضلعی  چند  مناره  چهار  مسجد 
گچ بری هایش  و  آینه کاری  تزئینات  با 
پیشانی  می کند.  زیبایی  از  پر  را  چشم ها 
ورودی بنا منقش به بسم هللا الرحمن الرحیم 
است. سبک معماری مسجد رنگونی ها که 
معماری آن شبیه هیچ یک از مسجد های 
را  بیننده  نیست،  ایران  در  شده  ساخته 
از  تکه ای  هند می برد، گویی  قاره  به شبه 
از  کرده.  آذین  را  اروند  دیگر،  سرزمینی 
گهواره ای  طاق  مسجد  این  زیبایی های 
رنگ های  با  است،  آن  گلگون  محراب  و 
هندسی  و  اسلیمی  نقوش  چشم نواز 
مسجد  است.  بهشت  تداعی کننده  که 
ماذنه  و  اصلی  حیاط  رنگونی ها شبستان، 

سبز  رنگ  با  را  بنا  داخلی  فضای  و  دارد 
پوشانده اند و نمای را با سیمان و تزئینات 
برجسته به زیبایی آراسته اند. چهار ستون 
کم نظیر  اثر  یک  به  را  آن  بنا  این  وسط 
در  رفته  به کار  نمادهای  است.  بدل کرده 
بهشتی  میوه های  نظیر  رنگونی ها  مسجد 
برای اهل برمه از قداست خاصی برخوردار 
است. در ساخت سقف این بنا از لوله های 
است؛  شده  استفاده  قطار  ریل  و  نفتی 
برای  متریال  این  از  هنرمندانه  آنچنان 
ساخت مسجد رنگونی ها استفاده شده که 
اصابت  وجود  با  تحمیلی  جنگ  دوران  در 
خمپاره، فقط یک سوراخ ۷۰ سانتی متری 
این  به  آسیبی  دیگر  جزیی  آسیب های  و 

است. نشده  وارد  بنا 

و فراموشی  صدسالگی 
صد  جشن  که  بود  روزها  همین 

روزهایی  یاد  به  گرفتند؛  را  سالگی اش 
و  می شد  ساخته  داشت  تازه  آبادان  که 
به  نیاز  فعالیت  شروع  برای  پاالیشگاه 
سال ها کارگران  آن  داشت.  ماهر  نیروی 
از آن سوی دنیا از شهر رانگون )پایتخت 
از  جزوی  کنونی که  میانمار  برمه،  کشور 
شبه قاره هند محسوب می شد( بار سفر 
از  تعدادی  شدند.  آبادان  راهی  و  بستند 
دلیل  همین  به  و  بودند  مسلمان  آنان 
در  انگلیسی ها  اجازه  با  مدتی  از  پس 
و  ایران  نفت  شرکت  به  متعلق  زمینی 

کردند. بنا  را  مسجد  انگلیس 
این گروه از کارگران در منطقه ای نزدیک 
ساکن  ِلین«  »سیک  نام  به  مسجد  به 
نام خوانده  به همین  شدند که هنوز هم 
مذهبی  مناسک  برای  آنها  می شود. 
بنای  پس  داشتند  نیاز  عبادتگاه  به 
تاسیس  از  پس  سال  نه  محل  این 
۱۲۹۱ هجری شمسی  پاالیشگاه در سال 
اواخر  میالدی،   ۱۲۹۹ تاریخ  با  مقارن  و 
شیخ  به گفته  شد.  گذاشته  قاجار  دوره 
عبدالحمید  استاد  و  مندل  عبدالرشید 
این  گذاران  بنیان  از  اسالم آبادی که 
در  رنگونی ها  مسجد  دِر  بودند،  مسجد 
شد.امروز  باز  مردم  روی  به   ۱۳۰۰ سال 
سختی  بنا کار  این  گذشته  از  دانستن 
رستوران  صاحب  راجا  افضل  است. 
نشریه  با  مصاحبه  در  پاکستانی ها 
»این  است:  گفته  آبادان نامه  محلی 
تسنن  اهل  مسلمانان کارگران  عبادتگاه 
بود که اهل هندوستان و میانمار بودند. 
هند  از  مسجد  این  ساخت  هزینه 
معماران  توسط  و  شد  تامین  برمه  و 
ریل  از  ساختنش  برای  و  شد  ساخته 
شده  استفاده  آهن  تیر  جای  به  قطار 
بسیار  آهن  تیر  زمان  آن  چون  است، 
راجا، که  اسلم  پدرش محمد  بود.«  کم 
رنگونی ها  مسجد  متولیان  از  سال ها 
یک  آن  خادم  و  موذن  همراه  به  بوده 
در  زاهد  آقای  نام  به  سیاه پوست  فرد 
پاسگاه  امروزه  )که  مسجد  خانه ای کنار 
زندگی  خانواده  همراه  به  است(  نظامی 
می کرده. این خانه دو اتاق مجزا داشته 
هزینه  بابت  و  دارند  وجود  هم  هنوز  که 
جاری مسجد اجاره داده می شده است.

 قرار بود مرمت شود
مساجد در ایران در هر دوره تاریخی 
رازی،  خراسانی،  شیوه  چهار  از  یکی  به 
و  می شدند  ساخته  اصفهانی  و  آذری 
شیوه ها  همین  از  مساجد  فرم  شباهت 
دارد  فرق  همه  با  رنگونی ها  اما  می آمد. 
حفظ  ما  میراث  در  باید  دلیل  همین  به 
مرمت  از  پس  اما  مسجد  این  شود. 
 ۱۳۸۸ سال  در  و  داد  کاربری  تغییر 
اسناد  موزه  عنوان  به  هجری شمسی 
بازگشایی  دیگر  بار  خطی  و  تاریخی 

موزه کتب  از  قسمتی  در  زمان  آن  شد. 
قاجار  دوران  به  مربوط  قدیمی  نسخ  و 
در  و  بود  درآمده  نمایش  به  پهلوی  و 
و  مالی  نامه نگاری های  دیگر،   جای 
از  بازمانده  برات های  و  سفته  و  تجاری 
میراث  که  بود   ۹۹ اسفند   ۲۵ گذشته. 
داد که طرح مرمت مسجد  فرهنگی خبر 
محسن  است.  شده  تصویب  رنگونی ها 
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر  قنبری، 
گفته  اروند  آزاد  منطقه  دستی  صنایع  و 
رتبه  دارای  و  ذی صالح  »مشاور  که  بود 
تاریخی«  بناهای  در زمینه مرمت و احیا 
این  اولیه  بررسی  و  تهیه  پیش  چندی 
کمیته  به  طرح  و  داده  انجام  را  طرح 
فرستاده  میراث فرهنگی  فنی  شورای  و 
بیشترین  قنبری  گفته  به  است.  شده 
بسیار  »رطوب  رنگونی ها  مسجد  مشکل 
باال، ترک و رانش« است و بعد از مرمت 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  همکاری  با 
این  برداری  بهره  )که  خوزستان  استان 
بناها را در اختیار دارد(، امکان بازدید از 
شبانه روز«  ساعت های  »تمامی  در  موزه 

می شود. فراهم  همه  برای 

رنگونی ها خاموش   مسجد 
فعالیت  اوج   ۱۳۵۲ سال های 
نمازهای  تمامی  بود.  رنگونی ها  مسجد 
آن  در  عید  نماز  و  سنت  اهل  پنج گانه 
تعداد  راجا  به گفته  بنا  و  می شده  اقامه 
در  زمان  آن  در  سنت  اهل  مسلمانان 
برپایی  برای  که  بود  زیاد  آنقدر  آبادان 
جا  کمبود  با  مذهبی  مناسک  و  نماز 
صحن  از  که  جایی  تا  می شدند؛  مواجه 

می کردند. استفاده  هم  مسجد 
معماری  با  کوچک  و  زیبا  مسجد  این 
با شماره   ۱۳۷۸ در سال  فرد  به  منحصر 
استفاده  اما  رسید.  ملی  ثبت  به   ۲۲۸۹
از آن در ادوار مختلف تاریخی با کاربری 
مسجد و موزه به پایان رسید. این روزها 
فعالیتی  هیچ  بی  رنگونی ها  مسجد 
در  است.  منتظر  بسته  درهای  پشت 
همین روزهای صلح که می تواند پذیرای 
نامی  باشد فقط  جهانگردان و گردشگران 
میراث  دوستداران  برای  قصه  این  است 

آشناست. قصه ای  فرهنگی 

طرح  کرده  ادعا  آمریکایی  هنرمند  یک 
که  ایتالیایی  هنرمند  نامرئی  مجسمه 
به  یورو  هزار   ۱۵ قیمت  به  پیش  چندی 
برای  دارد  بوده و قصد  او  از  فروش رفت، 
کند. دعوی  اقامه  گرفته  صورت  سرقت 

فرهنگی  خبرنگار  دوشنبه  روز  گزارش  به 
مجمسمه ای  فروش  پیش  چندی  ایرنا، 
نامرئی خبرساز شد. امروز روزنامه فرانسوی 
نه  و  دیده  نه  که  اثری  نوشت:  لوفیگارو 
لمس می شود موضوع یک دعوای حقوقی 
 )Max Miller( میلر  ماکس  است.  شده 
یک هنرمند آمریکایی ساکن فلوریدا تهدید 
کرده برای سرقت مفهوم اثر هنری نامرئی 
یا بهتر بگوییم ناموجود از هنرمند ایتالیایی 

می کند.  شکایت 
چندی پیش، مجسمه نامرئی با عنوان من 
هستم )Io sono( اثر هنرمند تجسمی ایتالیا 
 ۱۵  )Salvatore Garau( سالواتوره گارائو 
هزار یورو در یک حراجی چکش خورد. این 
یورو  هزار  شش  قیمت  که  بود  حالی  در 
مساله  بود.  پیش بینی شده  اثر  این  برای 
بعدی مطرح شده در مورد این اثر با قطر 
بود  آن  استقرار  جایگاه  متری  نیم  و  یک 
آن  برای  ایتالیایی شرط هایی  که هنرمند 
در  باید  مجسمه  اینکه  جمله  از  داشت؛ 
مستقل  خانه ای  در  خالی  اتاق  یک  مرکز 
نشان  را  آن  حجم  بندی که  با  و  شود  بنا 
خریدار  برای  و  متصل  زمین  به  دهد  می 

شود. صادر  اثر  اصالت  آن، گواهی 
در مقابل خشم اهالی هنر از قیمت فروش 
چیزی  »خال  بود  گفته  گارائو  اثر،  این 
انرژی. حتی  از  نیست جز فضایی سرشار 
اگر آن را خالی کنیم بر اساس قانون عدم 
قطعیت هایزنبرگ، خال داری وزن است«. 
یابد  پایان  ماجرا می توانست همینجا  این 
اگر ادعای  میلر مطرح نمی شد. به نوشته 
اقامه  قصد  میلر   )GQ( ماهنامه جی کیو 
و  دارد  را  ایتالیایی  هنرمند  علیه  دعوی 
ناموجدش  اثرهنری  مفهوم  است  معتقد 

است.  رفته  به سرقت 
تلویزیونی  شبکه  یک  با  گفت وگو  در  میلر 
و  بود  من  ایده  این  گفت:   )WCJB(
در  آنها  شناختن  رسمیت  به  و  ایده ها 

است.  اهمیت  حائز  بسیار  امروز  دنیای 
در   ۲۰۱۶ سال  در  که  کرده  عنوان  او 
مجسمه های  از  یکی  نمایش  جریان 
این  هیچ،  نام  به  بی موادش  و  نامرئی 
با جستجوی  و  است  مطرح کرده  را  ایده 
ساده ای در گوگل ادعایش اثبات می شود. 
با  کرده  تالش  که  گفته  همچنین  میلر 
نظر  به  اما  بگیرد  تماس  گارئو  سالواتوره 
و  نداشته  را  تماس  این  ارزش  میلر  او، 
یک  آمریکایی  هنرمند  دلیل  همین  به 
است.  کرده  استخدام  را  ایتالیایی  وکیل 
هنرمند  برای  نامه ای  وکیل،  این  به گفته 
امید  این  به  است  شده  ارسال  ایتالیایی 
که این اختالف به شکل دوستانه ای حل 

شود. فصل  و 

از زمان حضور برمه ای ها در آبادان و ساخت عبادتگاهی برای کارگران خارجی، یکصد سال گذشت

رنگونی ها؛ مسجد سفید صدساله
در ساخت این بنا از لوله های نفت و ریل قطار استفاده شده و همین سبب شد در جنگ هشت ساله با عراق، آسیبی نبیند

مجسمه نامرئی همچنان خبرساز است

کانون پرورش فکری 
سومین ناشر پرفروش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رتبه 
سوم »پرفروش ترین ناشران« اولین نمایشگاه 
از سوی خانه کتاب و  را  تهران  مجازی کتاب 
ادبیات ایران دریافت کرد. معرفی هیأت داوران 
بخش پویانمایی مسابقه فیلم نامه و نمایش نامه 
کانون از دیگر خبرهای امروز این نهاد است. به 
اداره کل روابط عمومی و امور  از  ایرنا  گزارش 
بین الملل کانون، به گفته مدیر نظارت بر چاپ و 
توزیع محصوالت کانون پرورش فکری، در اولین 
از ۲۲۰۰  بیش  تهران  مجازی کتاب  نمایشگاه 
ناشر مشارکت داشتند و کانون با توزیع و فروش 
به عنوان سومین  ۲۳هزار و ۴۷۳ جلد کتاب 
ناشر پرفروش معرفی شد. رضا برنگی افزود: 
پس از انتشارات قدیانی و انتشارات افق، کانون 
به عنوان پرفروش ترین ناشر این نمایشگاه از 
سوی خانه کتاب و ادبیات معرفی شد. مدیر 
کانون  محصوالت  توزیع  و  چاپ  بر  نظارت 
تصریح کرد: سه کتاب تو لک لکی یا دارکوب؟ به 
نویسندگی و تصویرگری علی خدایی، بجو بجو 
تصویرگری  و  نویسندگی  هیوالی کتاب خواربه 
این  از  و  فیاضی  مریم  ترجمه  و  یارلت  اما 
طرف نگاه کن به نویسندگی و تصویرگری علی 
خدایی به ترتیب جزو پرفروش ترین کتاب ها در 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران بودند. او گفت: 
کانون پرورش فکری در بخش پرفروش ترین 
ناشران کتاب های کودک و نوجوان نیز رتبه دوم 
را پس از انتشارات قدیانی به دست آورد. مدیر 
نظارت بر چاپ و توزیع محصوالت کانون یادآور 
شد که کانون در بخش پرفروش ترین ناشران 
کتاب های تألیفی نیز پس از انتشارات قدیانی، 
سوره مهر و دفتر نشر معارف، رتبه چهارم را از آن 
خود کرد. بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته 
توزیع  پشتیبانی کتاب های  و  ارسال  نحوه  از 
شده، کانون پرورش فکری در صدر ناشرانی بود 
که کمترین میزان مشکل در ارسال و باالترین 
رضایت مندی را نزد مخاطبان خود در بین ناشران 
داشته است. او در پایان اظهار امیدواری کرد که 
به صورت  تهران چه  بعدی کتاب  نمایشگاه  در 
مجازی و چه حضوری، کانون پرورش را در صدر 
اولین جایگاه فروش و توزیع کتاب در کشور 

برسانیم.

ثبت میراث »محالت« 
ازبکستان در دوساالنه 

معماری ونیز
پاویون کشور ازبکستان اثر کارلوس کاسس و 
بس پرینسن  را با کیوریتوری امانوئل کریس 
با  را  ونیز  آرسناله  در  و کریستوف گانتن بین 
روستایی«  و  زندگی شهری  عنوان »محالت: 
گزارش  است.به  شده  گذاشته  نمایش  به 
بار  اولین  برای  تنها  نه  ازبکستان  هنرآنالین، 
در این رقابت شرکت می کند بلکه تنها کشور 
رویداد حضور  این  در  است که  میانه  آسیای 
ماکت  ونیز  در  ازبکستان  پاویون  دارد.اولین 
یک خانه در یکی از محله های این کشور را با 
هدف نشان دادن شکل تاریخی آن به نمایش 
درآورده است. محله در معادل ازبکستانی آن 
از یک محله شهری است.  بیشتری  وسعت 
اجتماعی  زندگی  از  مهمی  بخش  محالت 
روزمره در ازبکستان هستند که اشکال مختلفی 
بسته به منطقه، سنت و آب و هوای منطقه 
دارند.از لحاظ تاریخی محالت براساس روابط 
و  می شوند  ساخته  خانوادگی  پیوندهای  و 
میزبان رویدادهای اجتماعی، مراسم عروسی، 
تدفین و جشن های مختلف هستند.در حال 
حاضر حدود ۱۰ هزار محله در ازبکستان وجود 
زندگی  نفر  دوهزار  حدود  درهرکدام  که  دارد 
امنا  امیرضیایوا معاون هیات  می کنند.سعیدا 
بنیاد توسعه هنر و فرهنگ ازبکستان، معتقد 
است محالت یک پدیده معماری و اجتماعی 
منحصربه فرد هستند و یک نوع روش زندگی 
سنتی را یادآوری می کنند.عزیز عبدوخاکیموف 
نیز  ازبکستان  غرفه  برگزاری  کمیته  رئیس 
گفته است:» محالت می توانند برای کشورهای 
مردم  که  این  از  نمونه ای  به عنوان  اروپایی 
ملیت های  و  فرهنگ  زبان ،  ادیان،  با  چگونه 
مختلف در کنار هم با صلح و آرامش زندگی 
می کنند، باشند. ما امیدواریم این مسئله را به 
تبدیل کنیم«.بازدیدکنندگان  برند جهانی  یک 
پاویون ازبکستان را مانند یک خانه معمولی 
با لوله های زرد  انتزاعی  می بینند که به صورت 
رنگ نشان داده می شود. همچنین تصاویر سه 
بعدی در نمایشگاه مخاطبان را به یک سفر 
مجازی در داخل خانه دعوت می کند.ساختار 
از بس  با ۱۲ عکس  ازبکستان  فلزی پاویون 
پرینسن و صدای پس زمینه که برای بازآفرینی 
فضای روزمره محالت توسط کارلوس کاسس 
ایجاد شده، تکمیل شده است.این نمایشگاه 
به خودی خود پاسخ ازبکستان به سوال این 
هم  با  چگونه  »ما  عنوان  با  دوساالنه  از  دوره 
زندگی خواهیم کرد؟« است.گایا اومروا مدیر 
گفته  ونیز   در  ازبکستان  نمایشگاه  اجرایی 
فشار  دلیل  به  محالت  از  »بسیاری  است: 
اقتصادی، تغییر عادات و همچنین عدم وجود 
زیرساخت های الزم به طور اجتناب ناپذیری در 
آینده ناپدید می شوند و هدف این پروژه ثبت 
این میرٍاث قبل از ناپدید شدن آن است«. 

مسجد رنگونی ها که در سال 
۱۳۷۸ ثبت شد اما امروز بسته 
است. استفاده از مسجد در 
ادوار مختلف تاریخی با کاربری 
مسجد و موزه به پایان رسیده 
و این روزها مسجد رنگونی ها 
هیچ فعالیتی ندارد

درهای مسجد سفید بسته است. اینجا دیگر نه موزه نسخ خطی است، نه مسجدی زیبا که نظر هر آشنا و غریبه ای را خود جلب می کرد. در 
آبادان، بعید است که گردشگری به این شهر بیاید و به هوای دیدن گچ بری های بنای سفید خیابان امام، از درهای چوبی سبز نگذرد. روزهای 
منتهی به سال نو گفته بودند که قرار است این بنا مرمت شود، اما این روزها که مسجد رنگونی ها صد ساله شده، خبری از بازگشایی نیست.

تجسمی

قدمت یافته های این 
محوطه به دوره ایالم قدیم 
می رسد )هزاره سوم و دوم(، 
تاکنون موفق به شناسایی 
حدود ۳ هکتار گورستان 
شده ایم که تدفین های 
آن شیوه های مختلف با 
ویژگی های متفاوت در آن 
انجام شده است

سرپرست کاوش در محوطه هیربدان داراب 
درخصوص آخرین یافته های این فصل از 
کاوش گفت: موفق به کشف حدود ۶۰ گور 
به کودکان  متعلق  آن ها  بیشتر  شدیم که 
 ۱۶۰ حدود  حال  عین  در  است.  نوزادان  و 
و  هستند  خام  آمد که  بدست  لوح گلی 
نوشته های ایالمی روی آن ها دیده می شود.
به گزارش ایلنا، چندی پیش در نخستین 
محوطه  باستان شناسی  کاوش  فصل 
سپیده  سرپرستی  با  که  داراب  هیربدان 
ایجاد  از  بعد  انجام شد،  یگانه  جمشیدی 
پنج گمانه و دو ترانشه و کاوش در آن ها، 
نهشته هایی از دوره کفتری شناسایی شد.

منظور  به  محوطه  این  در  کاوش  پروژه 
شناخت شاخصه های فرهنگی این منطقه 
از  پیش  دوم  و  سوم  هزاره های  طول  در 
میالد و همچنین شناخت برهمکنش های 
تپه  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  فرهنگی 
هیربدان با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی 

رسید. انجام  به  و گردشگری 
قدمت  گفت:  جمشیدی یگانه  سپیده 
یافته های این محوطه به دوره ایالم قدیم 
می رسد )هزاره سوم و دوم(، تاکنون موفق 
گورستان  هکتار   ۳ حدود  شناسایی  به 
شیوه های  آن  تدفین های  که  شده ایم 
مختلف با ویژگی های متفاوت در آن انجام 
شده است. تنوع شیوه تدفین از طاق باز 

این  بررسی  پهلو،  به  و  جنینی  تا  گرفته 
گورستان را جالب تر می کند. در برخی از این 
تدفین ها اشیای تدفینی وجود داشت و در 

خیر. دیگر  برخی 
ترانشه مرکزی  از  بخشی  در  داد:  ادامه  او 
موفق به کشف کوره هایی شدیم که متاخرتر 
قدیمی تر  تدفین ها  از  و  معماری ها  از 
هستند. در این فصل از کاوش موفق شدیم 
و  معماری  سازه های  انسانی،  تدفین های 
چند کتیبه بر روی لبه ظرف سفالی بدست 

بیاوریم.
شده  پیدا  معماری  جمشیدی،  گفته  به 
دارای چندین فضا از جمله فضاهای مربعی 
و البته فضای مدور است و احتماال کاربرد 
با  نبوده. همگی  و مسکونی  داشته  اداری 
مصالح خشت ساخته شده اند. در یکی از 
این اتاق ها تعداد زیادی تبلت های خام در 
آن ها  روی  آمد که  بدست  لوح  حدود ۱۶۰ 
اثر مهر ندارد اما می دانیم کارکرد آن ها در 
دوره ایالم برای آن بود که رویشان بنویسند 
همچنین  بفرستند.  نظر  مورد  محل  به  و 
چند ظرف سفالی بدست آمد که لبه آن ها 
کتیبه دارد.او ادامه داد: گورها با هم متفاوت 
هستند و در برخی از گورها ظروف سفالی 
گذاشته شده بود و در دو گور خنجر مفرغی 
وجود داشت و در برخی گورها هیچ هدیه 

نداشت.  تدفینی وجود 

در کاوش محوطه هیربدان داراب به دست آمد؛
کشف چندین گور متعلق به نوزادان و کودکان

در سال های جنگ هشت ساله 
نظاره گر ویرانی شهر زیر آتش 
و بمباران بود، روزگاری دیگر 

موزه  نسخ خطی شد و حضور 
گردشگران را دید، و یک بار هم 

روزهای منتهی به نوروز با آب پاش 
آتش نشانی به جانش افتادند
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زیان مالی ویروس و 
تعطیلی های مکرر در موزه ها 
رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
تومان در سال برآورد شده 
که این خسارت فقط از محل 
فروش بلیت بوده است

موزه

مدیرکل موزه ها:

موزه ها باز نبودند که تعطیل شوند
و  کشور  شهر   ۹۲ شدن  قرمز  با  همزمان 
گسترش گونه دلتای کرونا در بیشتر مناطق، 
مدیرکل موزه ها اعالم کرد که تعطیلی موزه ها 

می کند. پیدا  ادامه 
ستاد  دستور  با  فروردین ماه   ۱۸ از  موزه ها 
بودند که  شده  تعطیل  کشور  در  ملی کرونا 
درهای آن ها تا کنون بسته مانده و محمدرضا 

کارگر ـ مدیرکل موزه ها ـ که چندی پیش از 
احتمال بازگشایی آن ها خبر داده بود، اینک 
با گسترش گونه دلتای کرونا در بیشتر مناطق 
و افزایش شمار شهرهای قرمز، به ایسنا خبر 
داد که تعطیالت موزه ها طوالتی تر می شود.

با  که  فروردین ماه  از  موزه ها  افزود:  او 
تا  بودند،  شده  تعطیل  کرونا  ستاد  دستور 

بودند  نکرده  پیدا  بازگشایی  فرصت  امروز 
دیگر  و  تهران  در  پیش آمده  وضعیت  با  و 
ماند،  بسته خواهند  قرمز همچنان  شهرهای 
اما بخش های اداری به فعالیت خود مطابق 
می دهد. ادامه  کرونا  ستاد  دستورالعمل  با 
از ستاد ملی  کارگر گفت: طبق دستوری که 
کرونا گرفته شد، موزه ها از گروه سوم مشاغل 

به گروه دوم انتقال یافتند که درصورت اعالم 
رعایت  با  بازگشایی  اجازه  نارنجی،  وضعیت 
تهران  در  دارند.  را  بهداشتی  پروتکل های  
نیز تصمیم بر این بود که در هفته پیش  رو 
موزه ها پس از سه ماه تعطیلی باز شوند، اما 
با قرمز شدن تهران و ۹۱ شهر دیگر، دستور به 

ادامه تعطیلی آن ها داده شد.
مدیرکل موزه ها با اشاره به تعطیالت پی در 
پی موزه ها در یک و نیم سال گذشته، اظهار 
کرد: زیان مالی ویروس و تعطیلی های مکرر 

میلیارد   ۴۰۰ تا   ۳۰۰ بین  رقمی  موزه ها  در 
برآورد شده که این خسارت  تومان در سال 

بلیت بوده است. از محل فروش  فقط 
موزه های  تعطیلی  درباره  همچنین  کارگر 
خصوصی که در دوران کرونا متحمل خسارت 
از  شد  سعی  دوران  این  در  شده اند، گفت: 
این موزه ها حمایت مالی شود، البته رقم آن 
ناچیز و کم بود، اما هیچ موزه خصوصی کامل 
تعطیل نشده است. اگر هم درِ موزه ای بسته 

شده به خاطر کرونا بوده است.
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آنتن  دهی و اینترنت تلفن های همراه به دلیلی قطع برق مختل شد

بدون برق، بدون تلفن، بدون اینترنت

متاسفانه در تعدادی از 
استان ها شاهد همکاری نکردن 
صنایع هستیم و همین موضوع 

مشكل را مضاعف كرده است، 
در حالی كه بر اساس مصوبات 
دولت، صنایع موظف به كاهش 

۵۰ درصدی مصرف از ساعت 
۱۳ تا ۲۱ هستند

وزیر ارتباطات: باتری دکل های 
تلفن همراه برای ۲ ساعت 

پاسخگوی قطع برقند. پس از 
دشارژ کامل، نیازمند ۸ ساعت 

اتصال به شارژرند تا به طور 
کامل شارژ شوند. متاسفانه در 

برخی نواحی، هشت ساعت 
برق مستمر شهری در دسترس 

نیست.

|  
رنا

 ای
 |

رئیس اتحادیه کشوری گازهای 
طبی و صنعتی اعالم کرد:

کاهش ظرفیت تولید 
اکسیژن با قطعی مکرر برق

 رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی 
با گالیه از قطعی مکرر برق در روزهای اخیر گفت: 
قطعی برق در میزان ظرفیت تولید اکسیژن تاثیر 
روزهای  در  تولید  با کاهش  و  است  گذاشته 
تصریح  پیکان کالنتری  هستیم.  مواجه  اخیر 
کرد: عمده مصرف تولید اکسیژن با برق است 
و زمانی که برق قطع می شود، زمان بیشتری 
اکسیژن ساز  دستگاه های  موتور  تا  است  الزم 
فعال شود و به همین دلیل زمان کمتری برای 
تولید داریم. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
با شروع موج پنجم شیوع کرونا و افزایش دو 
برابری تقاضا برای اکسیژن، به علت قطع برق 
این  ادامه  و  است  یافته  تولید کاهش  میزان 
روند مراکز درمانی را با مشکل کمبود اکسیژن 
روبه رو می کند. کالنتری اظهار داشت: روز گذشته 
به مدت ۶ ساعت مشکل قطعی برق داشتیم و 
به طور عملی نصف روز تولید نداشتیم و بیش 
دلیل  همین  به  شد؛  تعطیل  ساعت کار   ۱۰ از 
برای  راهکاری  سریع تر  هرچه  است  ضروری 
این مساله دیده شود و اداره برق مناطقی که 
کارخانه های تولید اکسیژن در آنها مستقر هستند 
را شناسایی کند تا خاموشی ها در این مناطق 
به حداقل برسد. رئیس اتحادیه کشوری گازهای 
طبی و صنعتی تاکید کرد: این مشکل تنها برای 
کارخانجات تهران نیست بلکه کارخانجات فعال 
در استان های دیگر مانند، فارس، خوزستان، 
خصوص  در  زیادی  های  تماس  نیز  اصفهان 
کاهش تولید به دلیل قطعی برق داشتند و الزم 
است تا اداره برق در شرایط این روزهای تشدید 
بیماری کرونا و افزایش مراجعان به بیمارستان ها 
اکسیژن  تولیدی  با کارنجات  را  الزم  همکاری 
اکسیژن  تا شاهد معضل کمبود  باشد  داشته 

نباشیم.

معاون اجتماعی ناجا خبر داد:
 کشف بیش از 8 هزار 

دستگاه ماینر 
و  و کشف  از شناسایی  ناجا  اجتماعی  معاون 
ضبط بیش از ۸ هزار دستگاه استخراج رمزارز 
در  می کردند،  فعالیت  غیرمجاز  صورت  به  که 
سال گذشته خبر داد. سردار »مهدی حاجیان« 
سخنگو و معاون اجتماعی ناجا در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا درباره اقدامات پلیس در برخورد 
با مزرعه های استخراج رمز ارز گفت: پلیس بر 
با رمزارزهای غیرمجاز که  حسب وظایف خود 
مبنای قانونی ندارند، قاطعانه برخورد می کند.

او ادامه داد: همچنین جمع آوری دستگاه های 
ماینر که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، 
در دستور کار پلیس قرار دارد و پلیس در برخورد 
قانونی با این موضوع مصمم است. سخنگوی 
این  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  ناجا 
بخش گفت: از زمان آغاز شناسایی دستگاه های 
استخراج رمز ارز در سال گذشته بیش از ۸ هزار 
دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است. سردار 
به  دستگاه ها  این  کرد:  خاطرنشان  حاجیان 
صورت غیرمجاز و قاچاق فعالیت می کنند. ورود 
نیروی انتظامی به این حوزه باعث شد افرادی 
که در حوزه رمز ارزها به صورت غیرمجاز فعالیت 
تعطیل کنند.  را  حدودی کارشان  تا  می کردند 
نیروی انتظامی مصمم است با هر مزرعه ای که 
مجوز نداشته باشد، برخورد قانونی داشته باشد.

سخنگوی گمرک:

همه گمرک های 
سیستان وبلوچستان 

فعال هستند 
سخنگوی گمرک گفت: با وجود تعطیلی ادارات 
در استان سیستان و بلوچستان، تمام گمرکات 
ادامه  به کار خود  و  فعال هستند  استان  این 
داشت:  اظهار  لطیفی  روح هللا  سید  می دهند. 
با وجود محدودیت های اعالم شده در استان 
سیستان و بلوچستان و تعطیلی ادارات، مرزبانان 
اقتصادی کشور در این استان از چابهار تا زاهدان، 
و  جالق  کوهک،  میرجاوه،  ریمدان،  پیشین، 
میلک فعال هستند و به فراخور مرزهای تعریف 
شده )مرز، بازارچه و منطقه ویژه بودن( برای 
انجام تشریفات ورود و خروج کاال و ترانزیت 
خدمت رسانی می کنند. او افزود: از آغاز فراگیری 
بیماری کووید ۱۹ از اسفند ۹۸ تاکنون، گمرکات 
کشور فعال بوده و با وجود مواجه شدن با اتباع 
خارجی، رانندگان، کاالهای تجاری و مسافران، 
برای انجام تشریفات مسافری، ورود کاالهای 
مورد نیاز به کشور و صادرات کاالهای ایرانی و 
بی اثر کردن تحریم و فشارهای اقتصادی ناشی 
از کرونا تالش کردند. سخنگوی گمرک تاکید 
کرد: تاکنون بیش از ۱۰ نفر از کارکنان و مدیران 
گمرک بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند و در حال حاضر نیز ناظر گمرکات این 
استان، یکی از معاونان و چند تن از مدیران و 
کارشناسان گمرک در این استان به این بیماری 

مبتال شده اند.

برق  قطعی  گذشته شدت گرفتن  روز   ۲ در 
۲ بار در  در تهران که در بسیاری مناطق به 
روز و بیش از ۴ ساعت رسید با قطع آنتن 

زمان شد. تلفن همراه، هم 
افراد  بسیاری  شد که  سبب  همزمانی  این 
همراه  تلفن  آنتن  قطع  دلیل  را  برق  قطع 
همین  در  توییتر  کاربران  از  یکی  بدانند. 

به خطاب  اجتماعی  شبکه  این  در  راستا 
اپراتور  کاربری  حساب  و  ارتباطات  وزیر 
همراه اول این سوال را مطرح کرد که » آیا
بهتر نیست شرکت ها برای عدم وجود آنتن 
کلیه  باشند؟  پاسخگو  برق  قطع  زمان  در 
UPS  هستند  BTS های مخابراتی دارای 

باشد.« داشته  علت  باید  نیستند  اگر  و 
این  به  پاسخ  در  آذری جهرمی  محمدجواد 
نوشت:»همه  خود  توییتر  حساب  در  کاربر 
تلفن  دکل های  باتری  باشند.  پاسخگو  باید 
قطع  پاسخگوی  ساعت   ۲ برای  همراه 
 ۸ نیازمند  کامل،  دشارژ  از  پس  برقند. 
کامل  طور  به  تا  شارژرند  به  اتصال  ساعت 
نواحی،  برخی  در  متاسفانه  شوند.  شارژ 
در  شهری  مستمر  برق  ساعت  هشت 
دسترس نیست.  در تالش برای بهبودیم و 
از مشکل به وجود آمده پوزش می طلبیم.«
او در پاسخ به کاربران دیگر گفته بودند چرا 
پیش  وضعیتی  چنین  باید   ۲۰۲۱ سال  در 
نداشته  برق  ۸ سات  مناطق  برخی  و  بیاید 

همانند برق  قطعی  دالیل  به  باشند، 

و  هوا  گرمای  دلیل  به  مصرف  افزایش 
نوشت:»  و سپس  اشاره کرد  جوی  شرایط 
 سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های جدید 
دلیل  است،  نبوده  پیش بینی ها  مطابق 
تحریم ها  است،  منابع  کمبود  هم  عمده 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  بزرگ  مانع 
تعرفه های  دلیل  به  برق  صنعت  است.دوم 
و  ندارد  خودایستایی  اقتصاد  دستوری، 

است.« دولتی  منابع  به  وابسته 
تمام  کنار  »در  داد:  ادامه  ارتباطات  وزیر 
این ها باید به کاهش بارش هم اشاره کرد، 
منابع  حفظ  دلیل  به  برق آبی  نیروگاه های 
آبی با حداکثر ظرفیت خود در مدار نیستند. 
البته مساله برنامه تعمیرات نیروگاه ها و از 
هم  نیروگاه ها  از  برخی  بودن  خارج  مدار 
توان  عمال  آن ها  و  است  طبیعی  مساله ای 
را  برق آبی  نیروگاه های  تولید  جبران کمبود 

ندارند.«
مورد  به  به کاربران  پاسخ  ادامه  در  جهرمی 
براین که  تاکید  با  و  اشاره کرد  نیز  دیگری 
قیمت های  حذف  پنهان،  یارانه های  حذف 
رقابتی،  اقتصاد  یک  ایجاد  و  دستوری 
در  بزرگ  جراحی  یک  نیازمند  و  ضروری 
برنامه ریزی  و  سیاست  اقتصاد،  ساختار 
من  نظر  کرد:»از  اظهار  است،  کشور 
گسترده ای  ارتباط  روزها،  این  قطعی های 
مزارع  چند  هر  ندارد.  ارز  رمز  استخراج  با 
استخراج رمزارز چه قانونی و چه غیرقانونی 

شوند.« خاموش  باید  حتما  روزها  این  در 
اپراتورهای  برخی  آنتن دهی  مشکل  پی  در 
تلفن همراه شهروندان با مشکل قطع شدن 
است  ممکن  هستند که  درگیر  هم  اینترنت 
از  استفاده  خاطر  به  مشکل  این  از  بخشی 
همچنین  و  باشد  موبایل  دیتا  سرویس 
در  اختالل  برق موجب  قطعی  است  ممکن 
اینترنت  پشتیبانی  و  سرویس  شرکت های 

باشد. هم 
وزیر  که  آماری  بنابر  ایرنا،  گزارش  به 
سطح  در  مخابراتی  دکل های  از  ارتباطات 
دکل  هزار  هفت  اکنون  کرد،  ارائه  کشور 
دارد،  قرار  تهران  شهر  در  تنها  مخابراتی 

هفت کردن  روشن 
نگهداری بسیار  از عملیات  هزار دیزل، جدا 
دشوار و پرهزینه، منبع آلودگی بزرگی برای
دلیل،  همین  به  می شود.  محسوب  تهران 
در  تنها  و  محدود  تعداد  به  ژنراتور  دیزل 

است. شده  نصب  مادر  سایت های 
برای  مجازی  فضای  پیشنهادی که کاربران 
داشتند،  مخابراتی  دکل های  ماندن  روشن 
اما  بود،  خورشیدی  سلول های  از  استفاده 
پاسخ  در  جهرمی  است.  نشدنی  کار  این 
سایت  یک  مصرف  افزود:  این کاربران  به 
دوربین  یک  برابر  صد  چند  مخابراتی 
تمام  این که  پیشنهاد  و  است  شهری 
خورشیدی  سلول  با  مخابراتی  سایت های 

نیست.   عمالاجرایی  کنند،  کار 

مصرف برق از 66 هزار مگاوات  
می رود فراتر 

روز  که  کرد  اظهار  برق  صنعت  سخنگوی 
 ۹۰۰ و  هزار   ۶۵ به  مصرف  نیاز  یکشنبه 
برق  صنعت  در  تاكنون  كه  رسید  مگاوات 
با توجه به گرمای  اما  سابقه نداشته است، 
پیش رو، احتمال این كه این میزان حتی 
وجود  رود،  فراتر  نیز  مگاوات  هزار   ۶۶ از 

دارد.
این  به  اشاره  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
بیش  تولید  توان  كشور  نیروگاه های  كه 
ندارند، گفت:»هم  را  مگاوات  هزار   ۵۵ از 
مگاواتی  هزار   ۱۱ فاصله  شاهد  اكنون 
این  كه  هستیم  برق  مصرف  و  تولید 
با  باید  را  مصرف  و  تولید  فاصله  میزان 
بار  جابجایی  برنامه های  و  فعالیت ها 
یا  و  كنیم  پر  عمده  مشتركان  و  صنایع 
اعمال  به  ناچار  نباشد،  امكان پذیر  اگر 

می شویم.« خاموشی 
رجبی مشهدی در مورد دالیل خاموشی های 
داشت:  اظهار  یکشنبه شب  برنامه  از  خارج 
رله های  شبكه،  پایداری  حفظ  منظور  به 
هنگامی  و  است  گرفته شده  بكار  فركانسی 
استاندارد  حد  از  مصرف  و  تولید  تراز  كه 
وجود  مصرف  كنترل  امكان  و  رود  فراتر 
خودكار  به صورت  رله ها  این  باشد،  نداشته 
را  مشتركان  از  تعدادی  برق  و  افتاده  بكار 

می كنند.« قطع 
بروز  دلیل  به  از مشتركان  با عذرخواهی  او 
برنامه،  از  خارج  خاموشی های  اینگونه 
رله های  كه  صورتی  در  داد:»  توضیح 
شاهد  نكنند،  عمل  درستی  به  فركانسی 
بود  خواهیم  كشور  در  خاموشی گسترده ای 
رله ها جهت حفظ  این  به  به همین دلیل  و 
نیازمندیم.« برق كل كشور  شبكه  پایداری 

در  اينكه  به  اشاره  با  برق  سخنگوی صنعت 
واحدهای  از  تعدادی  نیز  گذشته  روزهای 
هزار   ۲ ظرفیت  به  مجموع  در  نیروگاهی 
یادآور  شد،  خارج  تولید  مدار  از  مگاوات 
تحت  ما  تاسیسات  تمام  »هم اكنون  شد: 
این  در  بنابراین  دارند،  قرار  شدیدی  فشار 
سراسری  شبکه  پایداری  حفظ  شرایط 
همه  مصرف  كاهش  و  همکاری  نیازمند 

است.« مشتركان 
سال گذشته  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
پیک مصرف برق ۵۸ هزار و ۲۵۳ مگاوات 
هزار   ۱۰ از  بیش  »كمبود  افزود:  بود، 
مدیریت  و  صرفه جویی  با  برق  مگاواتی 
نیروگاه  ساخت  اما  است،  جبران  قابل  بار 
فرض  با  حتی  كه  است  زمان بر  امری 
میلیارد  هزار   ۲۰۰ مناسب،  زمان  داشتن 
میزان  این  ساخت  برای  سرمایه  تومان 

داشت.« خواهیم  نیاز  نیروگاه 
او رشد متعارف مصرف برق را ۴ تا ۵ درصد 
است  حالی  در  »این  گفت:  و  كرد  عنوان 
كه امسال شاهد حداقل ۱۴ درصد افزایش 
به راحتی  آن  پاسخگویی  مصرف هستیم كه 

نیست.« مقدور 
این  دالیل  مهم ترین  از  مشهدی  رجبی 
دمایی  ناهنجاری  را  افزایش مصرف  میزان 
توصیف و خاطرنشان کرد: »در این شرایط 
در  دما  شدید  و  یکباره  افزایش  شاهد 
افزایش  باعث  هستیم كه  نقاط كشور  همه 
كنار  در  سرمایشی  وسایل  از  استفاده 
می شود.« برقی  وسایل  سایر  از  استفاده 
و  صنعتی  بخش  برق  مصرف  افزایش  او 
میلیون  یک  شدن  اضافه  و  کشاورزی 
دیگر  از  را  برق  شبكه  به  جدید  مشترک 
کرد  عنوان  برق  مصرف  رفتن  باال  دالیل 
امسال  كه  است  حالی  در  »این  افزود:  و 
شاهد پدیده ای به نام استخراج رمز ارز هم 
مجاز  و  غیرمجاز  بخش  دو  به  هستیم كه 

می شوند.« تقسیم بندی 
كه  مجاز  »مراكز  داد:  ادامه  رجبی مشهدی 
پایان  تا  رئیس جمهور  دستور  اساس  بر 
هفته  همین  هستند.در  تعطیل  شهریور 
دستگاه   ۵۰۱ با  جدید  غیرمجاز  مرکز   ۴۱
کیلووات   ۱۱۵۲ مصرفی  توان  با  ماینر 
این  داشتند.کشف  مگاوات(  از یک  )بیش 
همکاری  و  هماهنگی  با  که  جدید  مرکز 
مراکز  مجموع  شد،  انجام  انتظامی  نیروی 
 ۳۷۸۲ به  شده  کشف  غیرمجاز  استخراج 

رسید.« مرکز 
برق  توان  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی 
 ۵۷۰ بر  بالغ  مراکز  این  مجموع  مصرفی 
تامین  »برای  کرد:  تصریح  بود،  مگاوات 
باید  مصرف،  محل  در  میزان  این  برق 
احداث  مگاوات   ۸۰۰ بزرگی  به  نیروگاهی 

» . می شد
با اشاره به ضرورت همکاری و مدیریت  او 
بار توسط صنایع نیز اظهار داشت:»متاسفانه 
همکاری  شاهد  استان ها  از  تعدادی  در 
موضوع  همین  و  هستیم  صنایع  نکردن 
را مضاعف كرده است، در حالی كه  مشكل 
بر اساس مصوبات دولت، صنایع موظف به 
كاهش ۵۰ درصدی مصرف از ساعت ۱۳ تا 

هستند.«  ۲۱

| پیام ما| اختالل در آنتن دهی تلفن همراه و قطع اینترنت بسته های دیتا تلفن همراه در  کنار قطع مکرر و طوالنی مدت برق بر کالفگی 
مشکالت زندگی شهروندان افزوده است. این قطعی براساس گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دلیل خاموشی برق است. 
قطعی برق که از بهار سال جاری به طور گسترده تری آغاز شده و مشکالت بسیاری برای زندگی و کسب و کار مردم ایجاد کرده، این روزها 
طوالنی تر هم شده است. قطع چندباره برق در یک شبانه روز حاال با اتفاقاتی مانند قطع آنتن دهی تلفن همراه  که تبعات این بی برقی 

است بخش های بیشتری از زندگی و کار مردم را درگیر کرده است.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

نوبت دوم

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد انجام پروژه های آبخیزداری وآبخوانداری به شرح مندرج در جدول ذیل طبق مشخصات فنی کار  را از طریق تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان 1400 براساس تفاهم 

نامه، آگهی و به پیمانکاران واجد شرایط  و دارای صالحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای رتبه آب یا کشاورزی که تمایل به شرکت در تجدید مناقصه مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثرتا ۵ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه برای دریافت 
اسناد)  21/  1400/4( از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  و درگاه سامانه تدارکات  الکترونیک دولت setadiran.ir اقدام و پیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه مناقصات دولتی به همراه ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان  از طریق سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به ترتیب )الف- تضمین شرکت در مناقصه ، ب- اسناد و مدارک  و اسناد مناقصه  ج- برگه پیشنهاد قیمت( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  )  3 /  1400/۵( بارگذاری نمایند.

- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
- ارسال اصل ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر به دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 

الزامی است
- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است

- مدت اعتبار پیشنهاد ها 3ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

-رعایت ظرفیت کار مجازمناقصه گران
-ارائه فرم بازدید محل اجرای پروژه تائید شده

- ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت براساس فهرست بها1400 توسط پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارائه انالیز، 
پیشنهاد قیمت بررسی نمی شود

*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و یا فاقد اسناد کافی فاقد سپرده قانونی و یا پیشنهاداتی که بعد ازمهلت قانونی به کمیسیون مناقصه 
برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. جلسه گشایش پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز 4 /  ۵/ 1400  در محل سالن اجتماعات با حضور اعضائ کمیسیون مناقصات مفتوح میگردد ، حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان) 

بامعرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد . 
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد .کارفرما در ردیاقبول پیشنهادات مختار است.

توضیحاتمدت قراردادمحل تامین اعتبارسال تامین اعتبارمبلغ ضمانتبرآورد ریالیحجم عملیاتنوع عملیاتمحل اجرای پروژهعنوان پروژهردیف

۱
دیوار ساحلی شهر 

زهکلوت
۱۵ماهبنیاد مستضعفان۳۵۴۰۲۷۵۸۱۲۶۵۳۸۴۱۳۷۹۰۶۳۲۶۹۱۴۰۰سنگی مالتیشهر زهکلوت
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بررسی  دفتر  مدیرکل  شهبازی،  رضا 
محیطی   زیست  و  زمین شناسی  مخاطرات 
به  اشاره  با  کشور  زمین شناسی  سازمان 
اینکه این سازمان از چند دهه پیش تاکنون 
پایش  را  کشور  در  زمین  فرونشست های 
و  زمین شناسی  سازمان  است، گفت:  کرده 
پیش  سال   ۴۰ از  کشور  اکتشافات معدنی 
این مخاطره را مورد مطالعه قرار داده و آن 
آنکه  را به جامعه معرفی کرده است، ضمن 
از دو دهه گذشته نیز هشدارهای الزم نسبت 
به رخداد فرونشست زمین داده شده است.
شهبازی در ادامه با تعریف موضوع و مفهوم 
حرکت  از  است  عبارت  که  فرونشست، 
پایین گفت:  به سمت  زمین  توده ای سطح 
فرونشست  عنوان  به  ما  که  آنچه  معموال 
زمین با آن مواجه هستیم، در دشت هایی که 
از رسوبات یا خاک ریز دانه تشکیل شده اند، 
رخ می دهد و رسوبات ریز دانه نیز بیشتر در 
زمین های کشاورزی واقع در حاشیه شهرها 

دارند. قرار  روستاها  و 
او با تاکید بر اینکه فرونشست زمین ارتباط 
منابع  از  بهره برداری  با  مستقیمی  بسیار 
آب های زیر زمینی دارد نیز تاکید کرد: این 
آنکه  ضمن  شده،  اثبات  تقریبا  وابستگی 
نیست  جدید  فرونشست  رخداد  و  سابقه 
در  رخداد  این  که  است  دهه  چندین  و 
باال در حال  با نرخ  امریکا  کشورهایی مانند 

است. دادن  رخ 
به  پژوهش   در  که  موضوعاتی  آیا  اینکه 
آن ها اشاره شد، صحت دارد یا نه،  مساله ی 
و  اشاره کرد  آن  به  بود که شهبازی  دیگری 
گفت: اعدادی که در گزارش های این چنینی 
پردازش  اساس  بر  معموال  می شود،  ارائه 
زمینه  این  در  و  است  ماهواره ای  داده های 
از جمله  چندین موضوع کلیدی وجود دارد، 
که  نیست  مشخص  گزارش  این  در  آنکه 
به  مربوط  داده های  برداشت  زمانی  دوره 
بوده  زمانی  بازه  چه  در  زمین  فرونشست 

است.

به کل  فرونشست  نرخ  دادن  بسط 
دشت تهران غیرعلمی است

فرونشست  نرخ  به  اشاره  با  همچنین  او 
 ۲۵ حدود  تهران  جنوب  دشت های  در  که 
تاکید  است،  شده  زده  تخمین  سانتی متر 
پیک  که  است  ممکن  نقاطی  در  کرد: 
ساله  یک  مثال  زمانی  بازه  در  فرونشست 
دهه  یک  در  که  همانطور  باشیم،  داشته 
باالتری  رقم  شناسی  زمین  سازمان  گذشته 
در  سانتی متر   ۳۵« زمین  فرونشست  برای 
سال« در کشور را اعالم کرده بود، ولی این 
منطقه  یک  در  و  مشخص  بازه  یک  برای 
مشخص بود. شهبازی ادامه داد: بسط دادن 
یک  تهران  جنوب  دشت  به کل  اعداد  این 
دیگر  سوی  از  ولی  است،  غیرعلمی  اقدام 
نباید نادیده گرفته شود که فرونشست، یک 

است.  خطرناک  پدیده 

زمین  مخاطرات  بررسی  دفتر  مدیرکل 
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان 
به  را  زمین  در  فرونشست  ایجاد  کشور، 
معنای مرگ آبخوان ها عنوان کرد و ادامه داد: 
فرونشست  اثر  بر  آبخوان ها  ذرات  وقتی که 
زمین جمع و فشرده می شوند، دیگر قابلیت 
بازگشت به وضعیت اولیه را ندارند؛ از این رو 
فرونشست به عنوان یک مخاطره غیر قابل 

می شود. محسوب  بازگشت 
او با تاکید بر اینکه بر اثر فرونشست زمین 
ظرفیت بهره برداری از آبخوان از دست خواهد 
سایر  از  جدای  امر  این  داد:  ادامه  رفت، 
سطح  در  فرونشست  است که   مخاطراتی 
در  شکاف  و  ترک  ایجاد  یا  و  پی سازه ها  و 
سازه ها به ویژه سازه هایی که طولی هستند 
خطوط  راه آهن،  و  جاده ها  خطوط  مانند 
سازه هایی  یا  و  نفت  گاز،  و  برق  انتقال 
مانند  باشد  دقیق  باید  آنها  ترازبندی  که 

می شود. ایجاد  نیروگاه ها  و  پاالیشگاه ها 
در  فرونشست  درگیر  نواحی  به  اشاره  با  او 
ما  مطالعات  اضافه کرد:  دهه گذشته،  یک 
در  زمین  درگیری  سطح  می دهد که  نشان 
پدیده  با  تهران  شهر  غرب  جنوب  پیرامون 
تقریبا دو  فرونشست طی یک دهه گذشته 

است. شده  برابر   ۳ تا 
مخاطرات  بررسی  دفتر  مدیرکل  اما 
سازمان  زیست  محیط   و  زمین شناسی 
اطلس  که  می گوید  کشور  زمین شناسی 
دهه  اواسط  در  بار  نخستین  فرونشست 
در سال  آن  از  هشتاد منتشر شده و پس 
۹۵ برای دومین بار انتشار سراسری یافت. 
شهبازی تاکید کرد: برای سومین بار، تهیه 
نقشه های پهنه بندی با تاکید بر پهنه بندی 
با  کشور  دشت های  فرونشست،  مخاطره 
این  با  مرتبط  بحرانی  دشت های  اولویت 

داریم. کار  دستور  در  را  پدیده 
سومین  برای  این  اینکه  بر  تاکید  با  او 
مخاطره  لحاظ  از  را  کشور  که  است  بار 
فرونشست مورد مطالعه جامع و سراسری 
قرار می دهیم، افزود: فرونشست به عنوان 
یک مخاطره در کشور وجود داشته و دارد و 
ما همواره هشدارهای الزم را در این زمینه 
متاسفانه  ولی  دادیم،  دهه های گذشته  در 
آن  به  تخصصی کشور  و  علمی  بخش های 
است که  حالی  در  این  و  نداشته  توجهی 
داده های  بهترین  زمین شناسی  سازمان 
از  بسیاری  به  نسبت  را  شناسی  زمین 
کشورها تولید کرده و هر ساله این داده ها 

می  کنیم. منعکس  را 
شهبازی با بیان اینکه ما نسبت به توجهی 

به داده های علمی گالیه داریم، این سوال را 
مطرح کرد که چرا وقتی از سوی متخصصان 
کشور در زمینه فرونشست زمین هشدار داده 
می شود، توجه نمی شود، ولی وقتی مطلبی 
اساس  بر  خارجی  سازمان های  سوی  از 
مورد  می شود،  منتشر  علمی  غیر  داده های 

می گیرد. قرار  جامعه  توجه 

استان اصفهان بدترین استان کشور 
به لحاظ وقوع فرونشست

شهبازی  گزارش،  این  پایانی  بخش  در 
به  استان کشور  بدترین  را  اصفهان  استان 
و  دانست  فرونشست  مخاطره  وقوع  لحاظ 
استان  از  حتی  استان  این  وضعیت  افزود: 
برود  یادمان  نباید  ولی  است،  بدتر  تهران 
که وقتی می گوییم شرایط بد به معنای آن 
نیست که سایر مناطق کشور خطری از جهت 

نیست. متوجه شان  فرونشست 

زمین شناسی،  سازمان  پژوهشگر  این 
که  می دهد  نشان  ما  مطالعات  کرد:  تاکید 
که  کشور  دشت های  همه  در  فرونشست 
هستند،  برداشت  قابل  شیرین  آب  دارای 
در  دشتی  ما  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود 
باشد  به دور  از فرونشست  نداریم که  کشور 
استان های  که  است  این  ما  پیش بینی  و 
فرونشست  پدیده  درگیر  که  کشور  شمالی 
شرایط  در  و  نشود  مدیریت  اگر  شده اند، 
هستیم،  مواجه  آن  با  االن  که  خشکسالی 
استان های  نشود،  مدیریت  آب  منابع 
گیالن و مازندران که درگیری کمی با پدیده 
فرونشست دارند، آنها دچار آفت فرونشست 

ند. می شو

واکنش سازمان زمین شناسی به گزارش موسسه »اینتل لب« درباره فرونشست

فرونشست جنوب غرب تهران 
در یک دهه گذشته ۳ برابر شده است
رضا شهبازی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی  سازمان زمین شناسی کشور:
 استان اصفهان بدترین استان کشور به لحاظ وقوع مخاطره فرونشست است

اخذ معاینه فنی شرط 
ترخیص وسیله نقلیه است

خودروهای  معاینه فنی  اجرایی  امور  مدیر 
باید  معاینه فنی  گواهی  اخذ  گفت:  کشور 
نقلیه  وسایل  ترخیص  شرط  های  پیش  در 
ایرنا، عبدهللا متولی  لحاظ شود. به گزارش 
رسوبی  خودروهای  ترخیص  طرح  آغاز  به 
و  کرد  اشاره  کشور  سراسر  پارکینگ های 
نظر  در  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  گفت: 
دارد ۲۲۶ هزار دستگاه خودروی توقیفی را 
ظرف مدت دو ماه ترخیص کند که با توجه 
و  نقلیه  وسایل  آالیندگی  اهمیت کنترل  به 
آیین  و  پاک  هوای  قانون   )۶( ماده  وفق 
پاک،  هوای  قانون   )۸( ماده  جدید  نامه 
نقلیه  وسایل  همه  برای  معاینه فنی  اخذ 
الزامی است، بنابراین الزم است مالکان این 
خودروها پس از ترخیص برای اخذ گواهی 
در  تصریح کرد:  او  اقدام کنند.  معاینه فنی 
متقاضیان  به  بیشتر  چه  هر  جهت خدمت 
معاینه فنی  گواهی  اخذ  فرآیند  تسریع  و 
خودروهای ترخیصی، همه مراکز معاینه فنی 
در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به مالکان 
این خودروها هستند و این مراکز می توانند 
یک  اختصاص  به  نسبت  لزوم  صورت  در 
معاینه فنی  گواهی  صدور  برای  مجزا  خط 
مدیر  اقدام کنند.  خودروها  نوع  این  برای 
امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از 
پلیس راهنمایی و رانندگی و مراجع ذیصالح 
خواست تا اخذ گواهی معاینه فنی به عنوان 
یک پیش شرط مهم در ترخیص خودروهای 
توقیفی لحاظ و در این راستا تدابیری اتخاذ 
شود که ترخیص قطعی خودروهای رسوبی 
پس از اخذ گواهی معتبر معاینه فنی صادر 

شود.
و  اهتمام  از  امیدواری  ابراز  ضمن  او 
تردد  منع  پیرامون  قانون  مجریان  جدیت 
خودروهای فاقد معاینه فنی تاکید کرد: اخذ 
خودرو  ایمنی  دلیل  به  معاینه فنی  گواهی 
از افزایش آالیندگی هوا امری  و جلوگیری 
سهل  که  است  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری 
نیست. جایز  آن  درباره  مماشات  و  انگاری 

هاشمی تشکری: 
لیست های فضای مجازی 

درباره انتخابات هیات رئیسه 
شورای شهر صحت ندارد 

 منتخب شورای شهر ششم به انتشار لیست 
شورای  اعضای  و  رئیسه  هیات  انتخاب 
ششم به عنوان اعضای کمیته و کمیسیون ها 
تشکری  جعفر  سید  داد.  نشان  واکنش 
در  لیستی  انتشار  به  واکنش  در  هاشمی 
فضای مجازی مبنی بر این که هیات رئیسه 
و  و کمیته ها  شده  انتخاب  ششم  شورای 
کمیسیون ها نیز تعیین تکلیف شده اند، به 

ندارد. واقعیت  لیست  این  ایسنا گفت: 
او با بیان این که شاهد بودیم که در زمان 
لیست های  نیز  شهر  شورای  انتخابات 
مختلفی تحت عنوان لیست ائتالف منتشر 
حاال  افزود:  بودند،  واقعی  غیر  که  می شد 
منتشر  لیست هایی  مجازی  فضای  در  نیز 
می شود و افراد به گمان خود رئیس، هیات 
انتخاب  را  کمیسیون ها  اعضای  و  رئیسه 
نیست. این گونه  واقعیت  در  اما  می کنند، 
ششم  شهر  شورای  در  مردم  منتخب  این 
گفت: هنوز اعضای شورای شهر در خصوص 
اعضای  و  رئیس  نایب  رئیس،  انتخاب 
انتشار  و  نرسیدند  نتیجه  به  کمیسیون ها 
است. غیرواقعی  و  جعلی  لیست ها،  یا  اخبار 

به گزارش ایسنا از روز گذشته لیست هایی 
در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس 
روسای  رئیسه،  هیات  ترکیب  رئیس،  آن 
و  شده اند  مشخص  و کمیته ها  کمیسیون 
آنها قید شده است. نیز جلوی  نام منتخبان 

افزایش غلظت 
آالینده های نیتروژن دار 

در هوای تهران 
از  گذشته  روز  دی اکسید نیتروژن  آالینده 
بیشترین غلظت در میان آالینده های هوای 
باعث خروج  اما  بوده است  برخوردار  تهران 

است. نشده  از شرایط سالم  هوا  کیفیت 
به گزارش مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای 
طی  دی اکسید نیتروژن  افزایش  از  تهران 

است. داده  روز گذشته خبر  شبانه 
معلق کمتر  ذرات  کنار  در  هوا  آالینده  این 
از  میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته  از ۲.۵ 
بیشترین غلظت برخوردار بوده است اما هم 
اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون گوی 
سبقت را از دیگر آالینده های هوا و بخصوص 

است. دی اکسید نیتروژن گرفته 
هنوز  آالینده ها  این  از  هیچکدام  البته 
از  را  پایتخت  هوای  کیفیت  نتوانسته اند 
شرایط سالم خارج کنند و این روند تهران 
هوای  با کیفیت  روز  سومین  و  نود  وارد  را 

است. کرده  سالم 

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات 
زمین شناسی و زیست محیطی  
سازمان زمین شناسی کشور: 
وضعیت استان اصفهان حتی 
از استان تهران بدتر است، ولی 
نباید یادمان برود که وقتی 
می گوییم شرایط بد به معنای 
آن نیست که سایر مناطق کشور 
خطری از جهت فرونشست 
متوجه شان نیست

اوایل هفته بود که موسسه جهانی »اینتل لب«، با استناد به تصاویر ماهواره ای، هشدارهایی درباره تشدید پدیده فرونشست در تهران داد. 
در این پژوهش هشدار داده شد که وضعیت فرونشست در تهران در مرز بحرانی قرار گرفته است. وضعیت حتی به بمب ساعتی تشبیه شد 
و نرخ فرونشست ساالنه هم در دشت های تهران حدود 2۵ سانتی متر در سال تخمین زده شد. در روزهای اخیر اما بسیاری از کارشناسان 
درباره این پژوهش ها هشدارهایی دادند، علی بیت اللهی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات راه و شهرسازی روز شنبه به روزنامه پیام ما 
گفت که داده های اینتل لب حقیقت دارد و موسسات تحقیقاتی داخل ایران نیز به همین اعداد و ارقام رسیدند. او همچنین تاکید کرد 
که با رویه فعلی در 20 سال آینده دشت های اطراف تهران، کویر می شوند. مسعود مرسلی، عضو کارگروه آب های ژرف کشور نیز به پیام ما 
گفته بود که در زمینه مقابله با فرونشست اقدامی صورت نمی گیرد و تنها اقدامی که موسسات ذی ربط انجام می دهند، پایش است. در 
تازه ترین واکنش اما مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی و زیست  محیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور 
اطالعاتی درخصوص نرخ فرونشست در ایران اعالم کرده است. رضا شهبازی همچنین استان اصفهان را نسبت به سایر استان ها در معرض 

خطر بیشتری تشخیص داده است.

در جلسه گذشته شورا یکی 
از مصوبه ها این بود که 
در آزمون سراسری سهم 
آموزش و پرورش به لحاظ 
سابقه تحصیلی ۶۰ درصد 
و سهم کنکور سراسری ۴۰ 
درصد باشد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
از طرح ساماندهی  ماده   ۷ سه شنبه 
کنکور در شورای عالی انقالب فرهنگی 
بررسی می شود و از سال ۱۴۰۲ کنکور 

دو بار در سال برگزار خواهد شد.
این سوال  به  پاسخ  منصور غالمی در 
 ۱۴۰۲ کنکور  تغییرات  باالخره  آیا  که 
گفت:  مهر  به  خیر؟  یا  است  قطعی 
پذیرش  و  سنجش  ساماندهی  طرح 
ماده   ۵ که  دارد  ماده  چندین  کنکور 
عالی  شورای  قبلی  جلسه  در  آن  از 
بررسی  و  بحث  مورد  فرهنگی  انقالب 

شد. مصوب  و  گرفت  قرار 
وزیر علوم با اشاره به اینکه بر اساس 
شورا  قبلی  جلسه  در  مصوب  مواد 
سال  در  بار  دو  کنکور   ۱۴۰۲ سال  از 
است  قرار  فردا  می شود، گفت:  برگزار 
کنکور  ساماندهی  طرح  باقیمانده 
باقی  آن  از  ماده   ۷ می کنم  فکر  که 
انقالب  عالی  شورای  در  باشد،  مانده 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  فرهنگی 
بخش های  اینکه  بر  تاکید  ضمن  او 
شده  تصویب  طرح  مهم  و  اصلی 
مواد  کرد:  خاطرنشان  است، 
طرح  از  تکمیلی  موارد  باقیمانده، 
عالی  شورای  در  تصویب  با  است که 
اجرایی   ۱۴۰۲ از  فرهنگی  انقالب 

شد. خواهد 

به گزارش مهر، در جلسه گذشته شورا 
یکی از مصوبه ها این بود که در آزمون 
به  پرورش  و  آموزش  سهم  سراسری 
و  درصد   ۶۰ تحصیلی  سابقه  لحاظ 
سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد باشد.

کنکور  که  بود  این  دوم  مصوبه 
تخصصی  دروس  مختص  سراسری 
بخش  به  عمومی  دروس  و  باشد 
سوابق تحصیلی منتقل شود و سوابق 
باشد. نهایی  ارزیابی  مبنای  تحصیلی 
آزمون  که  بود  این  سوم  مصوبه 
سال  در  بار  دو  )کنکور(  سنجش 
از  اضطراب  و  فشار  که  شود  برگزار 
شود. برداشته  آموزان  دانش  روی 
شد  مقرر  چهارم  مصوبه  اساس  بر 
در  آموزان  دانش  که  آزمونی  نتایج 
اعتبار  تا دو سال  آن شرکت می کنند 
بتوانند  آموزان  دانش  و  باشد  داشته 
از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
بود  پذیرش  درباره  نیز  پنجم  مصوبه 
دانشگاه های کشور  آن  اساس  بر  که 
معدل  برای  نصاب  می توانند یک حد 
بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند 
می کنند  پذیرش  را  معدلی  چه  تا  که 
میزان  از  داوطلب  معدل  اگر  و 
مشخص پایین تر باشد این اختیار به 
داوطلب  می شود که  داده  دانشگاه ها 

نکنند. پذیرش  را 

از دو سال آینده کنکور دوبار در سال برگزار می شود 

 فرونشست به عنوان یک 
مخاطره در کشور وجود داشته 
و دارد و ما همواره هشدارهای 

الزم را در این زمینه در دهه های 
گذشته دادیم، ولی متاسفانه 
بخش های علمی و تخصصی 
کشور به آن توجهی نداشته و 
این در حالی است که سازمان 
زمین شناسی بهترین داده های 

زمین شناسی را نسبت به 
بسیاری از کشورها تولید کرده و 
هر ساله این داده ها را منعکس 

می  کنیم
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دبیرخانه کمیسیون معامالت وزارت جهادکشاورزی 

نوبت اول تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

الف- موضوع مناقصه : 
، تجهیزات رایانه ای ، شبکه و مرکز داده مربوط به ساختمانهای ستاد وزارت  ، پشتیبانی رایانه  واگذاری امور نگهداری 

جهادکشاورزی 
 ) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 87۵/000/000 ریال(

ب – تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد: 
اسناد و اوراق شرایط مناقصه از ساعت 9 مورخ 1400/4/1۵ لغایت ساعت 14 مورخ 1400/4/20 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( توزیع می گردد. 
ج- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد:

 آخرین مهلت تحویل و تسلیم اسناد و اوراق شرایط مناقصه ساعت 14 مورخ 1400/4/30 می باشد. 
تامین کنندگان متقاضی می بایست فایل اسناد مناقصه را در مهلت مقرر ابتدا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منعکس 
و همزمان پاکت الف ) فیزیک ضمانتنامه ( را به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، وزارت جهادکشاورزی، 

) ساختمان  8 طبقه (، طبقه سوم، اتاق 302 )دبیرخانه کمیسیون معامالت( تحویل نمایند. شماره تماس  43۵44۵66
د- تاریخ بازگشایی پیشنهادات :

پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت 9 مورخ 1400/۵/2 در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت بازگشایی می گردد و صرفا نماینده 
شرکت هایی که از آن ها دعوت به عمل خواهد آمد در جلسه حضور خواهند داشت.
هـ تذکر مهم: قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

•هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

شناسه آگهی : ۱۱۵۹۶۵۳
میم الف : ۱۳۱۱ 



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
 ۱ - افزوده شدن - حیوان وفادار، نگهبان 
گله - هواپیمای عجول، هواپیمای سریع 
ای  فرقه   - لبریز   - ها۲  تپه   - السیر 
كافی  كافی،   - عربستان۳  در  مذهبی 
است - عشق بیگانه - دیوانه، فیلمی از 
داریوش فرهنگ۴ - گهواره بچه - متحیر 
غذای   - گداختن  به  امر   - لجن۵   -
گیاه - نویسنده۶ - از ورزشهای توپ و 

تور - از پی كسی رفتن، پیروی كردن۷ 
ترسایان،  مهتر   - پایتخت كره جنوبی   -
واعظ عیسوی، باالتر از کشیش - حرف 
و  است  ایرانیان  نزد   - عرب۸  همراهی 
پرست  میهن   - ابتکاری  فعالیت  بس، 
ایتالیایی۹ - مهربان ، مهربان و دلسوز، 
مهربانی کننده - لقب امام دهم، پاك و 
پاكیزه - كجاست؟۱۰ - كوره - فلز سرخ، 
معروف،  خودكار   - رسانا  فلز  بادیه،  فلز 
امیر۱۱ - دلجویی - کاستن۱۲ - مكان، 

رشد كردن،   - رختخواب  رود،  می  مرغ 
نیكالس  بازی  با  فیلمی   - گوالیدن 
كیج۱۳ - پدر آذری - روسری - پلکان ، 
نردبان، پلکان و نردبان۱۴ - ناحیه - کوزه 
بازاری۱۵ - حرف  - دو رویی - قیمت 
فاصله، خمیدگی كاغذ، لنگه بار - معده 
اتومبیل، محل سوخت اتومبیل - کاشف 

الریه ذات  میکروب 

عمودی
۱ - احمق و کودن - پندار، گمان وخیال 
- یکدندگی، سرسختی و ستیزگی۲ - 
نوعی حریر، دیبای تنک - قلمه درخت، 
روییدن - آتشفشان ایتالیا، الهه عقل۳ 
- دریا - دنبال رفتن - یازده، دو یار هم 
قد۴ - تاریك - پاک از گناه  - سپاه 
- دوستی۵ - دروغگو در غربت فراوان 
زند - پسر فریدون  - نپخته۶ - زر 
خالص، سنگ چاقو تیز کنی - رودی در 
آمریکا  - جنبش۷ - ناپیدا، مفقود - 
تهی مغز - شن وارونه - عضو صورت، 
مربع،  متر  صد   - چیز۸  هر  برگزیده 
مخفف  فاعلی,  پسوند  سطح،  واحد 
اگر - اثری از توماس مان - کوچک 
و ظریف، خوشگل  ، کوچک، زیبا۹ - 
تمیز،   - تر  جلو  پیشتر،   - نمایی  رو 
نظیف، مطهر۱۰ - صد و یازده - شهری 
حوالی كازرون فارس - نشانه مفعولی، 
عالمت مفعول بی واسطه۱۱ - گنجشك 

- غروب كننده - اثری از اسكریپ۱۲ - 
خالی - بندگی - رود آرام، خم بزرگ 
- دریافتن، فهمیدن، درك كردن۱۳ - 
نت ششم موسیقی، نفی عرب، درون 

چیزی - کارگردان هزار دستان - نام 
و  كلیله  مترجم   - سبزوار۱۴  سابق 
دمنه به عربی - مذهب، آیین، جزیره 
کشورمان  توريستي  شطرنجی،جزيره 

- کالم تنفر، حرف بیزاری۱۵ - شلوار 
جین، قدم یکپا، ژنرال جنگهای انفصال 
- ولیكن - شتر باركش، كابوی خوش 

شانس - باوقار

جدول شماره 20۵2

گردشگری

شامل  کرمان  استان  گردشگری  طرح  چهار 
تمدن جیرفت و ثبت جهانی کنار صندل، ساخت 
راه اندازی سایت صنایع  قبه سبز کرمان،  مستند 
تولیدات  عرضه  و  سیرجان  و گردشگری  دستی 
قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  دستی کرمان  صنایع 
در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و رئیس 
جمعی  و  دستی  صنایع  و  کمیسیون گردشگری 

بررسی شد. حوزه  این  فعاالن  از 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  به گزارش 
بهرامی،  محمدرضا  کرمان،  کشاورزی  و  معادن 
صنایع دستی  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
این  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  کرمان  اتاق 
پیشنهاد شده  اتاق کرمان  به  اجرا  برای  پروژه ها 
است، گفت: قرار است در این نشست جنبه های 
بررسی و در مورد حمایت  این طرح ها  مختلف 

شود. تصمیم گیری  آنها  از 
رابطه  در  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  ادامه  در 
صندل  کنار  جهانی  ثبت  به  مربوط  طرح  با 
از  یکی  گفت:  جیرفت  تمدن  به  پرداختن  و 
استان، شهرستان جیرفت  جاذبه های گردشگری 
تمدن  خاستگاه  عنوان  به  صندل  کنار  تپه  و 
برای  بزرگی  جاذبه  می تواند  که  است  بشری 

باشد.  جیرفت  و  کرمان  استان  کشور، 
به  پرداختن  افزود:  طبیب زاده  مهدی  سید 
دولتی  سازمان های  توان  در  مهم  موضوع  این 
اما  نیست  آنها  برنامه های  اولویت  در  البته  و 
می توان با کمک گرفتن از مجموعه های مختلف، 
ممکن  نحو  بهترین  به  را  منطقه  این  داشته های 
با کمک  زمینه  این  در  داد:  ادامه  او  داد.  ارائه 
منطقه،  دستی  صنایع  و  گردشگری  کارشناسان 
رونق  و  جاذبه  گردشگری  از  تلفیقی  پروپوزال 
کسب و کار تهیه شود سپس فعالیت های الزم 

شود.  تقسیم  مرتبط  سازمان های  بین 
نشست  همچنین  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 
مشکالت  پیگیری  برای  را  گفت و گو  شورای 
برگزار  جیرفت  دستی  صنایع  و  گردشگری 
الزم  مصوبات  و  بررسی  مسائل  و  خواهیم کرد 

می شود. دریافت 
کار  و  کسب  فضای  نامناسب  رتبه  افزود:  او 
فرهنگی  مسائل  و  ترس  جهل،  از  ناشی  کرمان 
دلیل  به  تصریح کرد:  اتاق کرمان  رئیس  است. 
الزم  حرمت  موجود، کارآفرینان  فرهنگی  مسائل 
کرمان  از  را  خود  ثروت  سرمایه داران  ندارند،  را 
یکسری  با  اقتصادی  فعاالن  و  می کنند  خارج 
به  زمینه  این  در  باید  که  هستند  روبه رو  موانع 
حرمت  بر  و  پرداخت  مردم  تشویق  و  ترویج 
تمرکز  نظری  بلند  و  سرمایه گذاری  کارآفرینی، 
است. در حال آسیب  به شدت  استان  زیرا  کرد 
شده  مطرح  پیشنهاد  به  ادامه  در  طبیب زاده، 
کرمان  تولیدات  نمایشگاه  برگزاری  زمینه  در 
و  اشاره کرد  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  حاشیه  در 
با  خوبی  ارتباط  قطر  و  ایران  اتاق  رئیس  گفت: 
با وجود رقبای قدرتمند  البته  اتاق کرمان دارد و 
فرصت  این  از  می توان  جهانی،  رویداد  این  در 

کرد.  استفاده 
ها  بازی  این  از  که  نفر  هزار   ۵۰۰ بیان کرد:  او 
مخاطبان  عنوان  به  باید  می کنند  بازدید  قطر  در 
شرط  به  و  شوند  شناسایی  جهانی  جام  خاص 
برای  فرصت  این  از  می توان  مخاطب  شناخت 
معرفی کرمان و معرفی کاالهای کرمانی بهره برد.
اندازی  راه  در مورد  اتاق کرمان همچنین  رئیس 
و  سیرجان  گردشگری  و  دستی  صنایع  سایت 
گفت:  نیز  سبز  قبه  مستند  ساخت  همچنین 
ارائه  را  مربوطه  پروپوزال  طرح ها  این  تمامی 
آنها  مورد  در  و  بررسی  کارگروهی  در  تا  دهند 

شود. تصمیم گیری 
سینما،  کارگردان  دهقانی  مجتبی  است،  گفتنی 
پروژه ساخت مستند قبه سبز، مجتبی یزدانپناه 
جام  حاشیه  در  کرمان  تولیدات  عرضه  پروژه 
طرح  ده یادگاری  فاضل  قطر،   ۲۰۲۲ جهانی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  سایت  راه اندازی 
صنایع  میراث فرهنگی،  نماینده  و  سیرجان 
به  نیز طرح مربوط  و گردشگری جیرفت  دستی 
دادند. ارائه  نشست  این  در  را  صندل  کنار  تپه 

چهار طرح گردشگری استان کرمان بررسی شد
اصفهان  ذوب آهن  حفاظتی  سازه  ساخت 
هماهنگی  با  و  منطقه  امنیت  برای  که 
است  انجام  حال  در  ذیربط  سازمان های 
دارای  که  ای  منطقه  از  عبور  دلیل  به 
منجر  است  کوهی  بادام  گیاهی  پوشش 
به نشر اخبار و اطالعات نادرستی شد که 
زیر  توضیحات  عمومی  افکار  تنویر  جهت 

: شود  می  ارائه 
دست  جنگل  در  حفاظتی  سازه  این 
این  توسط  اصفهان که  آهن  کاشت ذوب 
ایجاد شده است در حال ساخت  شرکت 
این  ساخت  برای  که  مسیری  و  است 
دیوار انتخاب شده از تراکم گیاهی بسیار 

 . است  برخوردار  کمی 
پوشش گیاهی  کم  بسیار  تراکم  دلیل  به 
در این بخش ، حداکثر ۶۰۰ تا ۷۰۰ بادام 
کوهی قطع می شود که به ازاء هر درختچه 
بادام  شامل  نهال  یک  و  درختچه  یک 
متناسب  پروس که  جونی  نهال  و  کوهی 
با اقلیم منطقه است در حال کاشت است 
 ۷۰۰ بر  مشتمل  تا کنون  بازکاشت  این   .
 ، است  درختچه   ۴۵۰ و  بادام کوهی  بذر 
ضمن این که بادام کوهی های موجود نیز 
به دلیل عمق  از ریشه کنده نمی شوند و 
بسیار زیاد ریشه ، در فصل آینده با بارش 

داشت. خواهند  مجدد  رویش  باران 
۱۳ کیلومتر  طول  به  حفاظتی  سازه  این 
بدون  منطقه  در  آن  کیلومتر   ۲ که  است 
حفظ  منظور  به  و  است  گیاهی  پوشش 
ایمنی منطقه و ساماندهی دپوی ضایعات 
و سرباره های ذوب آهن اصفهان ساخته 

. می شود 
ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس به دلیل 
، گونه های گیاهی متناسب  اقلیم منطقه 
انتخاب کرده  با این اقلیم را برای کاشت 
هستند  درختچه  ها  آن  عمده  که  است 

با  توسعه  های  پروژه  اجرای  زمان  در  و 
نسبت   ، بودن  بر  زمان  و  هزینه  پذیرش 
انتقال این درخت و درختچه ها حتی  به 
 . می کند  اقدام  فنس کارخانه  داخل  در 
این  بانی  خود  که  شرکت  این  واقع  در 
فراتر  بسیار  و  است  گسترده  سبز  فضای 
از وظایف و استانداردها نسبت به توسعه 
جهت   ، است  عمل کرده  پوشش گیاهی 
حفظ آن نیز حساسیت بسیار باالیی دارد 
و در موضوع اخیر هیاهو و حواشی ایجاد 

. ندارد  اصل موضوع  با  تناسبی   ، شده 
صنعتی  عظیم  مجتمع  این  طرفی  از 
توسعه  را  منطقه  پوشش گیاهی   ، ساالنه 
 ۱۰۰ میزان  به  گذشته  سال  و  دهد  می 
است  شده  بادام کوهی کاشته  بذر  هکتار 
خواهد  تداوم  سبز  فضای  توسعه  این  و 

. داشت 
اساس  بر  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت 
راستای  در  و  محیطی  زیست  مشی  خط 
مسئولیت های اجتماعی ، حفظ و صیانت 
از محیط زیست را همواره به عنوان یکی 
تدوین  در  خود  اساسی  های  اولویت  از 
و  کرده  لحا ظ  سازمان  کالن  استراتژی 
برنامه های  اجرای  طریق  را  مهم  این 
هوا،  های  در حوزه  زیست محیطی  بهبود 
منابع  مدیریت  و  پسماند   ، پساب  آب، 
هنگفت  بسیار  های  هزینه  با  انرژی  و 

است. کرده  جاری سازی 
زیست  بهبود  های  برنامه  جمله  از   
شرکت  این  توسط  انجام گرفته  محیطی 
و  ایجاد  است،  نظیر  بی  خود  نوع  در  که 
کاشت  دست  جنگل  بزرگترین  نگهداری 
و  هکتار   ۱۶۵۰۰ وسعت  با  خاورمیانه 
ریال  میلیارد   ۱۵۰ ساالنه  نگهداری  هزینه 

ست.  ا
محیطی  زیست  استانداردهای  مطابق 

مجتمع  یک  سبز  فضای  سطح  میزان 
سایت  کل   %۲۵ معادل  بایستی  صنعتی 
که  است  درحالی  این  باشد.  مرکز  آن 
)داخل  شرکت  این  صنعتی  مساحت  کل 
مساحت  و  بوده  هکتار   ۷۸۲ فنس( 
این  توسط  شده  احداث  سبز  فضای 
استانداردهای  برابر   ۸۴ حدود  شرکت 

است. موجود  محیطی  زیست 
 این شرکت با ایجاد ۱۶۵۰۰ هکتار فضای 
 ۱۵۰ بالغ بر  سبز و با صرف هزینه ساالنه 
فضای  از  نگهداری  جهت  ریال  میلیارد 
و  شاد  فضای  یک  ایجاد  بر  عالوه  سبز 
قابل  مقادیر  ساالنه  شده  موجب  مفرح، 
محیطی  زیست  های  ازآالینده  توجهی 
صنعتی  های  شرکت  سایر  و  شرکت 
ایجاد  توسط فضای سبز  کارخانه  همجوار 

شود. جذب  شده 
ذرات  جذب  بر  عالوه  سبز  فضای  این   
توجهی  قابل  مقادیر  ساالنه  وغبار،  گرد 
 CO۲ جمله  از  محیط  آالینده  ازگازهای 
ترسیب  و  فتوسنتز  فرآیندهای  درطی  را 
در  شگرف  تأثیر  می کند، که  جذب  کربن 
آن  تبع  به  و  ای  گلخانه  گازهای  جذب 
محیطی  زیست  آالینده  عوامل  کاهش 
از  فراتر  ای  گستره  در  هوا  بخش  در 

دارد. شرکت  جغرافیای 
ارزش  گرفته  انجام  مطالعه  پایه  بر   
فضای  این  ۵ گونه گیاهی  ترسیب کربن 
شده  انجام  ترسیب کربن  اضافه  به  سبز 
سبز  فضای  به  مربوط  خاک  توسط 
شده  برآورد  دالر  میلیون   ۵۱۷ شرکت، 
فضای  سرانه  است  ذکر  به  الزم  است. 
آهن  ذوب  شرکت  در  شده  ایجاد  سبز 
متر   ۱۰۰۰۰ هکتار)  یک  از  بیش  اصفهان 
شاغل  پرسنل  از  یک  هر  ازای  به  مربع( 

است. شرکت 

ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن 
برای امنیت و حفظ فضای سبز

از  آذربایجان شرقی  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
ماه  سه  در  استان  ناملموس  و  ملموس  آثار  ثبتی  پرونده   ۳۰ آماده سازی 
نخست سال جاری خبر داد. احمد حمزه زاده روز دوشنبه در گفت وگویی اظهار 
ساماندهی  و  بازسازی  مرمت،  حفاظتی،  و  صیانتی  اهداف  راستای  در  کرد: 
تبریز  زیرساخت های گردشگری  جمله  از  استان  تاریخی  و  ارزشمند  اثر   ۲۰
)آرپادرسی(، ساماندهی موزه منطقه ای آذربایجان شرقی، تکمیل نیرورسانی 
و  حفاظت  و  حریری  خانه  یف،  هللا  فتح  تاریخی  خانه  بابک کلیبر،  قلعه 
مرمت محراب مسجد جامع مرند در دستور کار قرار دارد. او گفت: در راستای 
ساماندهی اطالعات اموال منقول فرهنگی تاریخی موزه های استان، طی سه 
موزه ها  فرهنگی  منقول  اموال  از  قلم   ۴۰ اطالعات  جاری،  سال  نخست  ماه 
ارزشمند  آثار  حفظ  برای  تالش ها  به  اشاره  با  او  شد.  ثبت  جام  سامانه  در 
ما نخست سال  راستا طی سه  این  در  افزود:  استان،  ناملموس  و  ملموس 
جاری تهیه ۶ پرونده ناملموس، تهیه مستندات ۱۲ پرونده از بناهای تاریخی 
استان )نامنقول(، تهیه مستندات ۱۲ پرونده آثار منقول در دستور کار معاونت 

گرفت. قرار  استان  فرهنگی  میراث 

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از ورزش و ورزشکاران 
را جزو برنامه های خود قرار داده است.  به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، فتحی 
بیرانوند عضو هیات مدیره این بانک، در مراسم تجلیل و بدرقه غالمرضا محمدی و مرتضی 
قیاسی سرمربی و کشتی گیر المپیکی لرستانی که به همت این بانک و هیات کشتی استان 
برگزار شده بود با بیان این مطلب گفت: بانک رفاه کارگران  به عنوان یک نهاد اجتماعی – 
اقتصادی عالوه بر ارائه خدمات مطلوب به اقشار مختلف جامعه، در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیز اقدامات مهمی انجام داده است که حمایت از ورزش و ورزشکاران کشور نیز از 
جمله این اقدامات است.  او افزود: بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی اجتماعی، بر مشارکت 
در انجام طرح های ملی و مسئولیت های اجتماعی تأکید دارد و فعالیت در این حوزه 
عامل جهش و پیشرفت این بانک است که با تالش مدیران و تمامی همکاران، تا کنون این 
مسئولیت ها به نحو مطلوب به انجام رسیده است.  در این مراسم غالمرضا محمدی مربی 
تیم ملی نیز گفت: حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران در این مراسم بسیار روحیه 
بخش و قابل توجه است و امیدواریم دیگر بنگاه های اقتصادی هم این حرکت مثبت را 
الگوی خود قرار داده و به قهرمانان ملی نگاه ویژه داشته باشند . محمدی تصریح کرد: از 
حمایت های مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران قدردانی و تشکر می کنیم 
و امیدواریم با کسب مدال های رنگارنگ در المپیک پاسخ محبت های این مدیران ورزش 

دوست را بدهیم.

محمدرضا مهدلو شهردار زرند از پروژه فاضالب شهری زرند را یک طرح زیربنایی 
اجرای  اهداف  از  یکی  و گفت:  دانست  آن  و صنایع  برای شهرستان  و حیاتی 
این پروژه تامین آب مورد نیاز برای پروژه های آب بر  مانند فوالد، کک سازی، 

قطران و... است.
شهردار زرند با اعالم اینکه پروژه اجرای  فاضالب شهر زرند یک طرح ملی است 
که بالغ بر یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در آن انجام می شود، گفت: 
متولی اجرای این پروژه اداره آب و فاضالب شهری می باشد و شهرداری تنها 
مجوز حفاری ها را برای پیمانکاران صادر می کند . او از حضور بخش خصوصی در 
اجرای پروژه های شهری مانند فاضالب ابراز خرسندی کرد و گفت: حضور بخش 
خصوصی باعث باال رفتن کیفیت زندگی شهروندان می شود. مهندس مهدلو از 
خسارتهای مالی زیاد شهرداری در این پروژه گفت و افزود: متاسفانه با اجرای 
این پروژه شهرداری هزینه های زیادی از دست داده است به طوری که در معابری 
که به تازگی آسفالت شده بود این پروژه اجرایی و خسارت های برای شهرداری 
به وجود آورده است. شهردار زرند لکه گیری معابر حفاری شده را برعهده شهرداری 
دانست و افزود:این شهرداری با سه اکیپ فعال در حال رفع مشکالت شهروندان 

است و به زودی چهارمین اکیپ نیز به این مجموعه اضافه می شود. 

تکمیل پرونده 30 اثر فرهنگی و تاریخی 
 آذربایجان شرقی برای ثبت 

حمایت بانک رفاه از ورزش در راستای 
مسئولیت های اجتماعی 

شهردار زرند:
برای پروژه فاضالب شهری همه کمک کنید

| آذربایجان شرقی | | مسئولیت اجتماعی | |  کرمان |
 مراسم رونمایی از محصول 

جدید بانک کارآفرین برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، جلسه رونمایی 
نامساوی«  اقساط  با  مرابحه  »تسهیالت  محصول  از 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و جمعی از 
معاونان و مدیران برگزار شد. در ابتدای این مراسم، دکتر 
محمدرضا فرزین، مدیرعامل محترم با تاکید بر اینکه 
محصوالت جدید بانک کارآفرین با هدف ارائه خدمات 
بهتر به مشتریان تهیه شده است، گفت: »با توجه به 
انجام شده  دقیق  طور  به  ها  ریزی  برنامه  تمام  اینکه 
است، باید محصوالت جدید در زمان مقرر و بدون اتالف 
وقت به مشتریان محترم عرضه شود.« دکتر فرزین بر 
لزوم پیگیری مداوم برنامه ها تاکید کرد و افزود: »برای 
پیشبرد هرچه بهتر محصوالت رونمایی شده نیاز است تا 
همکاران به طور پیوسته تحوالت و تاثیرات آنها را مورد 
بررسی و پیگیری قرار دهند تا هم نقاط قوت آشکارتر 
شود و هم نواقص احتمالی مشخص و برطرف گردد.« 
لزوم  بر  پایان سخنانش  بانک کارآفرین در  مدیرعامل 
رونمایی منظم از محصوالت جدید در هر ماه تاکید کرد. 
در ادامه مراسم، مدیر امور برنامه ریزی و نظارت اعتباری 
بانک کارآفرین ضمن ارائه توضیحاتی درباره برنامه های 
تدوین شده برای ارائه محصوالت متنوع در سال جاری، 
گفت: »در مراسم روز )یکشنبه( از محصول تسهیالت 
مرابحه با اقساط نامساوی رونمایی می شود که مزیت های 
قابل توجهی نسبت به تسهیالت مشارکتی دارد.« سید 
مصطفی نوری درباره این مزیت ها گفت: »در تسهیالت 
با اقساط مساوی، مشتری موظف است براساس فرمولی 
که وجود دارد در سررسیدها نسبت به پرداخت مبلغ قسط 
مشخص اقدام کند و امکان تغییر در میزان آن را ندارد اما 
در محصول جدید، اقساط نامساوی دیده شده به نحوی 
که سهم بازپرداختی از اصل تسهیالت، براساس میزان 
توان بازپرداخت مشتری تعیین می شود. همچنین دیگر 
نیازی به عقد قراردادهای مکرر در سررسیدها نیست و 
فقط یک فقره قرارداد ساالنه با مشتری بسته می شود.«

دعوت همگانی بانک 
کشاورزی برای همفکری 

  تحقق شعار سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
و رفع موانع و بهبود تولید نیازمند همفکری و همراهی 
همگانی است. به گزارش روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی،تمامی مشتریان و کارکنان این 
بانک می توانند پیشنهادها و انتقادات ارزنده خود را به 
دبیرخانه شورای عالی پشتیبانی و مانع زدایی تولید بانک 
کشاورزی، ارسال فرمایند. بر اساس این گزارش،با کمال 
احترام از مشتریان و کارکنان بانک کشاورزی دعوت می 
شود نظرها،پیشنهادها و انتقادهای خود را از طریق رایانامه 
بانک  این  مدیران  برای   agri-bank.com@ps۱۴۰۰
ارسال کنند. شایان ذکر است این دبیرخانه با هدف فراهم 
شدن بستر مناسب برای دریافت پیشنهادات کارکنان و 
مشتریان این بانک در سراسر کشور ایجاد شده است و 
از این طریق،کارکنان و مشتریان می توانند با عالی ترین 

سطوح مدیریتی بانک کشاورزی در ارتباط باشند.

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

فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۱۰۰۳۴۵۶- ۱۴۰۰/۳/۱۰ 
و  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون   موضوع  هیات 
صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای 
به  رحیم  فرزند  کریمی کلنگستانی  اکبر  متقاضی   مالکانه  سراتصرفات 
قطعه  یک  ششدانگ  در  سرا  صومعه  از  صادره   ۵۱۹ شناسنامه  شماره 
بمساحت  دکان   یکباب  بر  مشتمل  مربع   متر   ۱۲۰۰ بمساحت  زمین  
۲۴/۰۴ متر مربع پالک ۲۶۲ فرعی  از ۳۲ اصلی مفروز و مجزی شده  
از پالک ۲۸ فرعی  از ۳۲ اصلی واقع در قریه  ملکسر بخش ۲۵ گیالن  
منظور  به  .لذا  است  گردیده  محرز  عزت کریمی   مالکیت  از  خریداری 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  
بشرح  متقاضی   مالکیت  سند   صدور   به   نسبت  اشخاصی   چنانچه 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
اعتراض دادخواست   تاریخ  تسلیم   از  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
بدیهی  است و رسید در  نمایند   تقدیم   به مراجع  قضایی   را   خود 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۵
اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا  ثبت  رییس   -910/1۵2
یداله شهبازی  

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۹۱۱
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
سلطان احمدی فرزند کمال الدین بشماره شناسنامه ۳۱۰ صادره از سیرجان 
در یک باب خانه به مساحت ۲۶۷.۰۹  متر مربع پالک ۱فرعی ۲۳۵۷ اصلی  
واقع در خیابان تختی  بخش ۳۵ کرمان که متقاضی خود مالک مشاع 
میباشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور  نسبت  در صورتی که اشخاص  آگهی می شود  فاصله ۱۵روز  به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  سند مالکیت متقاضی 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
دادخواست  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف ۱۱۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۱۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد سند رسمی
 ۱۴۰۰/۳/۲  -۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۱۰۰۲۹۴۸ شماره   رای   برابر 
و  اراضی   ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین   قانون   موضوع  هیات 
صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای 
به  ناصر   سراتصرفات مالکانه متقاضی  محمود یوسفی صفت  فرزند  
قطعه   یک  در ششدانگ   تهران   از  صادره   ۳۴۲۵۷ شناسنامه  شماره  
زمین  بمساحت ۱۳۲۸/۵۰ متر مربع  مشتمل بر  یکباب  خانه  و محوطه  
از ۸۲ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  ۹۰ فرعی   ۶۰  پالک   بمساحت 
از  پالک ۸۲ اصلی  واقع در قریه  تنیان  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  
اطالع   به منظور  .لذا  تنیانی محرز گردیده است  ناتوان   قلعه  از  نسق  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  چنانچه 
اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  
دو   مدت   به  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  توانند   می  باشند   داشته  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۴/۱-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۱۵

910/1۵3- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –
یداله شهبازی



۲۰۵۲ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ تیر   ۱۵ سه شنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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 دا م های عشایر استان اردبیل در مراتع/سیدمهدی پناهی-فارس

از سوی  قلم  روز  با  در رشته شعر هم زمان  گواهینامه درجه یک هنری 
عباس  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  از  نمایندگی  به  دهقانکار  ایوب 
خوش عمل کاشانی اعطا شد. عباس خوش عمل کاشانی دارای سابقه ۲۵ 
ساله فعالیت در جایگاه  شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، طنزپرداز و ویراستار 
است که به عنوان شاعر برگزیده دفاع مقدس انتخاب شده است./ ایسنا

آلبوم موسیقی »شاید هرگز تو را نبینم« به آهنگسازی صبا علیزاده از روز 
پنجشنبه هفدهم تیر در پلتفرم های جهانی موسیقی در دسترس مخاطبان 
قرار می گیرد. »شاید هرگز تو را نبینم« که در نشر سیمرغ واقع در هامبورگ 
آلمان به صورت نسخه  دیجیتال و صفحه  گرامافون منتشر می شود دومین 

اثر از این آهنگساز است و شامل ۹ قطعه است. / هنرآنالین

نشر بیدگل رمان »ابیگیل« نوشته ماگدا سابو و ترجمه نصراله مرادیانی را 
در ۶۵۸ صفحه و بهای ۱۳۵ هزار تومان منتشر کرد. ماگدا سابو دکترای 
واژه شناسی دارد و در میان مولفان مجار با انتشار آثارش در ۴۲ کشور و 

بیش از ۳۰ زبان رکورددار است./ مهر

فیلم بلند داستانی »پیله و پروانه« به کارگردانی محمد صالحی نژاد در 
شانزدهمین دوره جشنواره فیلم های کودک  و نوجوان پوسان کره جنوبی 
به نمایش در می آید. این جشنواره طی روزهای ۵ الی ۱۲ جوالی برابر 

با ۱۴ الی ۲۱ تیر ماه در شهر پوسان کره جنوبی برگزار می شود./ مهر

جان ز ترک جسم چون گوهر فروزان می شود

چون بخار از گل برآید ابر نیسان می شود

ترک خواهش را حیات جاودانی الزم است

آبرو چون جمع گردد آب حیوان می شود

در هوای دانه نعلش همچنان در آتش است

پایتخت مور اگر دست سلیمان می شود

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق

یوسف از دامان پاک خود به زندان می شود

محو روی دوست از خواب پریشان ایمن است

خانه در بسته گردد هر که حیران می شود

از نشاط اهل دل ظاهر پرستان غافلند

پسته دایم در میان پوست خندان می شود

اهل غفلت را رهایی نیست از زندان خاک

پای خواب آلود آخر گرد دامان می شود

عشق دارد در لباس شرم پنهان حسن را

شمع در فانوس از پروانه پنهان می شود

نور چشم من چو شمع از گریه گرم من است

خانه اهل کرم روشن ز مهمان می شود

هر که را از دست می گیرد هوای دل عنان

گردباد دامن صحرای امکان می شود

صائب تبریزی

| موسسات فرهنگی | | موسیقی | | چاپ و نشر | | سینما |

وقتی که زندگی مشترک به بن بست رسید، آیا ماندن و تحمل 
کردن صحیح است یا آن که همه چیز را رها می کند و می رود راه 
درست را انتخاب کرده است؟ ماندن شجاعت بیشتری می خواهد 
یا رفتن؟ در داستان پیش رو با مردی )آدرین( روبه رو هستیم 
که همسر )کلوئه( و فرزندانش را برای رسیدن به عشق نوپا رها 
می کند. آنا گاوالدا با نوشتن کتاب دوستش داشتم سعی می کند 
که از زاویه دید هر دو طرف به قضیه جدایی بپردازد و در نهایت 

به این پرسش پاسخ بدهد که آیا جدایی پایان زندگی است؟
دارد  عاشقانه  درون مایه ای  آناگاوالدا  از  داشتم  رمان دوستش 
از جمالت  مملو  و  است  روایت شده  روان  و  بسیار ساده  که 
و توصیفات زیبا و ناب است. مخاطب، خود را به راحتی در 
جریان داستان کتاب می یابد و صحبت های کلوئه و پی ِیر را به 
راحتی درک می کند. گفت وگوی صریح و رک پی یر و عروسش 
غافل گیری مخاطب را در پی دارد. گاوالدا نظرش درباره کتاب 
دوستش داشتم را اینگونه توصیف می کند: » من این کتاب را 
دوست دارم، نسبت به آن احساس غرور می کنم.«   گاوالدا اولین 
رمان خود را به نام دوستش داشتم را در سال ۲۰۰۲ در فرانسه 
منتشر کرد. او  این اثر از تجربیات زندگی مشترک و جدایی 
خود بسیار کمک گرفته است. از آنجایی که گاوالدا سابقه  تدریس 
دارد داستانی ۹۶ صفحه ای به نام »۵۰ کیلو آرزو« را منتشر کرد 
که درباره  دانش آموزانی شگفت انگیزی بود که در مدرسه نادان 
به  نظر می رسیدند. تنها سه کتاب ابتدایی گاوالدا در سال ۲۰۰۷ به 
رکورد فروش ۳ میلیون نسخه در فرانسه رسیدند که محبوبیت 

باالی نویسنده را نشان می دهد.

| دوستش داشتم | 
| نویسنده : آنا گاوالدا

مترجم : ناهید فروغان |

دریاچه های ایران
دریاچه شط تمی

است.  گرفته  قرار  لرستان  استان  در  تمی  شط  دریاچه 
توسط  و  است  متر   ۲۲۲۰ آزاد  آب های  سطح  از  ارتفاع 
ارتفاعات زاگرس محصور شده است. دریاچه شکلی شبیه 
به بیضی دارد که قطر بزرگ آن ۲ کیلومتر و قطر کوچک 
از  آن در حدود ۱ کیلومتر است. دریاچه شط تمی یکی 
الیگودرز واقع  جاذبه های طبیعی و گردشگری شهرستان 
در منطقه زلکی)زلقی( است. تمی در گویش بختیاری به 
گرفته گفته  قرار  بلند  در جایی  که  و هموار  مکانی صاف 
مرز  در  کوهستانی  منطقه ای  در  تمی  دریاچه  می شود. 
استان های خوزستان، لرستان، چهارمحال وبختیاری و در 
جنوب رشته کوه های اشترانکوه و قالی کوه  بختیاری واقع 

شده است.
برف های  ذوب  و  بهاری  سیالب های  از  دریاچه  این  آب 
کوه های اطراف دریاچه که دارای یخچال های دائمی و در 
از برف و یخ است تامین می شود  سراسر سال پوشیده 
دریاچه  این  آب  جغرافیایی  خاص  موقعیت  سبب  به  و 
فاقد جریان است. دریاچه شط تمی در واقع یک دریاچه 
و  زارها  چمن  مراتع،  است.  آبزی  هرگونه  فاقد  و  بسته 
پوشش گیاهی خاص وسیعی که در اطراف این دریاچه 
تا دشت تمی گسترده شده محل مناسبی  از دشت موز 
برای اردو زدن عشایر هنگام کوچ بزرگ خود از گرمسیر 
واقع در جلگه خوزستان به سمت اشترانکوه، قالی کوه و 
زردکوه بختیاری و محل ییالقی بسیار خوبی برای عشایر 
تقریبا  و  اصلی  از دو قسمت  تمی  دریاچه  دزفول است. 
بیضی شکل در شمال فالت به طول حدود چهار هزار متر 
و عرض یک هزار متر و دریاچه فصلی مثلثی شکل در 
تنگی  وسیله  به  دریاچه  دو  و  شده است  تشکیل  جنوب 
به یک دیگر متصل می شوند. /کویرها و بیابان های ایران

 آبخوان

| کاخ بارعام |
این  وسعت  کوروش،  پذیرایی  کاخ  یا  بارعام  کاخ 
کاخ ۲۴۷۲ متر مربع است که در محور شمال غربی ، 
جنوب شرقی ساخته شده است. این کاخ شامل یک 
تاالر گسترده مرکزی با هشت ستون است که وسعت 
آن ۷۰۵ متر مربع است. چهار ایوان در چهار سمت کاخ 
با ستون هایی کوچک تر و دو اتاق، دیگر قسمت های 
اصلی بنا را تشکیل می دهد. ارتفاع تاالر کاخ به گونه ای 
بوده که چند متر از سقف ایوان های اطراف باالتر بوده 

است.
از هشت ستون این تاالر تنها یک ستون آن پابرجاست 
که ارتفاع کنونی این ستون به ۱۰/۱۳ متر می رسد. زیر 
ستون ها و سر ستون های تاالر مرکزی از سنگ سیاه 
و قلمه ستون ها از سنگ سفید ساخته شده است. 
دیگر ستون های تاالر، در زمان اتابکان برای ساختن 
مسجدی در اطراف آرامگاه کوروش به آنجا منتقل شده 
بود که هم اکنون به جای اصلی بازگردانده شده است. 
تاالر مرکزی از چهار درگاه به چهار ایوان کاخ ارتباط دارد. 
درگاه ها و ستون های ایوان ها از سنگ سیاه بوده است. 
درگاه شمال غربی، با نقش پای انسان و عقاب به 

ایوان ۱۶ ستونی شمال غربی ارتباط دارد و درگاه شمال 
ایوان کاخ، که ۴۸ ستون  بزرگ ترین  به  نیز  شرقی 
داشته ارتباط دارد. درگاه جنوب شرقی با نقش ترکیبی 
انسان، ماهی و گاو به یک ایوان ۱۶ ستونی راه دارد. 
درگاه جنوب غربی با نقش پای انسان و حیوان به 
ایوانی ۲۸ ستونی راه دارد. ظاهرًا این نقوش درگاه ها 
اما  است،  الهام گرفته  ملل  دیگر  و  آشوری  از سنن 
ایرانیان به آن ها معانی متناسب با روحیات و باورهای 
خود داده اند. در دو سوی این ایوان، دو اتاق وسیع 

قرار داشته است.  کاخ بارعام کوروش مکانی است که 
در آن شاه از میهمانان و مقامات ملت های مختلف 
که زیر چتر امپراتوری هخامنشی قرار داشتند پذیرایی 
می کرده و در مورد مسائل مختلف با یکدیگر بحث و 
گفت و گو کرده اند. تاالر بارعام نخستین مقر سازمان ملل 
است که در بیست وپنج قرن پیش اندیشه های واالی 
انسانی، حقوق بشر و آزادی و برابری انسان ها در آن 
مطرح شد و به تمام جهان آن روز گسترش یافت./ 

سیری در ایران

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه سراسری   ،۱۳۹۹ تیرماه  روز۱۵  در 
»ماسک اجباری« منتشر کرده است که به اجبار در زدن ماسک در ادارات 
و مکان عمومی پس از افزایش بستریان و فوتی های کرونایی در ایران 
اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »خطر خزر را به جان نخریم« 

در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

سازمان بین المللی هیدروگرافی )IHO( صرفًا یک سازمان مشاوره ای و فنی 
بین الدولی است که در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد. تأسیس این سازمان به منظور 
حمایت از ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی بوده است. 
هدف از تأسیس این سازمان را می توان به ۴ بخش زیر تقسیم کرده: هدف 
اصلی سازمان بین المللی هیدروگرافی )IHO( حصول اطمینان از نقشه برداری 
و تهیه نقشه های دریایی )چارت( از کلیه دریاها، اقیانوس ها و آبراه های قابل 
کشتیرانی در سراسر جهان با ایجاد یک محیط جهانی است تا کشورها در آن 
بتوانند نسبت به ارائه به موقع و متناسب داده های هیدروگرافی، محصوالت و 

خدمات داده ای اقدام کنید./ سازمان بنادر و کشتیرانی

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خدمات مشاور جهت تهیه بانک اطالعاتی خطوط توزیع، به روز رسانی نقشه ها، آموزش ،اجرا و پیاده سازی سیستم 
GIS استان کرمان ( به شماره 2000093164000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی  تا ارسال 
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه 

تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661  شماره 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8۵193768

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )11-00( نوبت اول
جهت برگزاری مناقصه خدمات مشاور جهت تهیه بانک اطالعاتی خطوط توزیع، به روز رسانی نقشه ها، 

آموزش ،اجرا و پیاده سازی سیستم GIS استان کرمان 

2000093164000038کد فراخوانتاریخ چاپ نوبت اول۵40مدت زمان اجرا)روز(
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