
ظریف در اعتراض به تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل:

 محدودیت بانکی 
علت انتقال نیافتن پول است

ملل  سازمان  دبیرکل  آنتونیو گوترش،  به  نامه ای  ایران طی  خارجه  امور  وزیر 
متحد، تحریم های شدید و یک جانبه بانکی ایاالت متحده امریکا را دلیل عدم 

پرداخت سهم ایران به سازمان ملل دانست.

ساخت وسازهای بی رویه پهنه وسیعی 
از طرقبه شاندیز را احاطه کرده است

باغ ویالها، تشنه آب های 
زیرزمینی  مشهد

زمین خشک و بی آب است اما در مشهد، که از بیست 
سال پیش تشنگی را تجربه کرده، باغ ویالها، در حال 
نوشیدن آخرین قطره های آب سفره های زیرزمینی اند. 
باغ ویالهای مجاز و غیرمجاز مثل قارچ در حاشیه این 

شهر در خراسان رضوی در حال سبز شدن اند.

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی

چالش های پیش روی 
یک هنر اصیل

خاتم کاری، معرق، قالیبافی، سوزن دوزی، پته دوزی، 
قلم زنی و.... پشت هر کدام از این نام ها یک تاریخ 
از فرهنگ و هنر این سرزمین پنهان است. تاریخی از 
آداب و رسوم و سبک زندگی مردمی که با طبیعت و 
بودند.  صلح  و  آشتی  در  خود  پیرامون  دنیای 
هنرمندانی که عالوه بر خلق هنری ماندگار، به طبیعت 
هم توجه دارند و بخشی از بار اقتصاد کشور را هم به 

دوش می کشند.

گفت وگو با رییس شورای اسالمی کار 
ستاد مرکزی اتوبوسرانی درباره تجمع 

کارگران شرکت واحد: 

اعتر اض ما  به  تبعیض 
درحق کار گران است

 ۲۰ افزایش  مشاغل،  طبقه بندی  طرح  بازنگری 
از  سنوات  موقع  به  پرداخت  و   حقوق  درصدی 
کار  اسالمی  شورای  اعضای  خواسته های  جمله 
خواسته هایی که  است،  اتوبوسرانی  واحد  شرکت 
باعث شد، حدود ۶۰ نفر از آن ها روز سه شنبه، ۱۸ 
شورا  صحن  مقابل  بار  چندمین  برای  ماه  خرداد 
نمایندگانشان بخواهند  از  بزنند و  به تجمع  دست 

تا حقوقشان را پس بگیرند. با شعور مر دم بازی نکنید
  آنهایی که برای فیلترینگ پرونده سازی کرده بودند، حاال طرفدار پهنای باند شده اند

انتقاد رئیس جمهوری از وعده های برخی نامزدهای منتقد دولت:
درس گرفتن از زمین لرزه ها 

برای آئین  نامه های زلزله

 ۱9۰۶ زلزله  از  سال  پانزده  و  یکصد 
 ۸.۰ بزرگای  با  سانفرانسیسکو 
بهار  در  که  زلزله  ای  می گذرد؛  ریشتر 
در  ایران،  در  مشروطه  انقالب  سال 
ویرانی  به  آمریکا  نقطه  غربی ترین 
این  شد.  منجر  سانفرانسیسکو 
نخستین رخداد زمین لرزه بود که منجر 
به تهیه گزارش تخصصی شناسایی یک 
زلزله مخرب می شد. این واقعه با 3۰۰۰ 
خسارت،  دالر  میلیارد   ۱۰.5 و   کشته 
روی  بر  علمی  تحقیق  اولین  به  منجر 
زمین شناسی  سازمان  در  زلزله  یک 
ساختمان  آسیب  توصیف  شد.  آمریکا 
زلزله و داده ها در مورد جنبش زمین در 
گزارش  در  بود که  مواردی  از  زمين لرزه 
زمین لرزه گنجانده شد. از دانش حاصل 
زمین لرزه ها  رویداد  بررسی های  از 
ساختن  برای  ساختمانی  آئین  نامه های 
برابر زلزله های بعدی  بناهای تاب آور در 

است. شده  منتشر  و  تدوین 
مسینا،   ۱9۰۸ سال  زلزله  از  بعد 
کمیته های  ایتالیا  سلطنتی  دولت 
اوایل  در  را  مهندسی  و  زمین شناسی 
را  فاجعه  تا  کرد  تاسیس   ۱9۰9 سال 
ریسک  اقدامات کاهش  و  بررسی کند 

کند. توصیه  را  زلزله 

 فعاالن  بخش گردشگری از نادیده گرفتن این بخش در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری انتقاد کردند 

سر نوشت مبهم گردشگری در دولت آیندهسر نوشت مبهم گردشگری در دولت آینده
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رحمانی فضلی گفت: از همه عوامل اجرایی ما در 
شعبه ها تست پی.سی.آر خواهند گرفت که مطمئن 
شویم همه سالم هستند. به گزارش ایسنا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه دیروز 
ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
از  انتخابات گزارش مفصلی  امنیت  امروز در حوزه 
اقداماتی که درباره امنیت انتخابات از دی ماه شروع 
انتخابات را در همه شهرهای  شده و ستاد امنیت 

ایران را تشکیل شده را تقدیم کردیم و اعالم شد که 
طبق پیش بینی ها و رصد مستمری که ما داریم در 
شرایط جاری مواجه با یک موضوع امنیت خاصی 
در زمان انتخابات نخواهیم بود. وزیر کشور گفت: در 
بحث کرونا و مسائل بهداشتی انتخابات هم تاکید 
شد و توضیحاتی داده شد که هم تعداد شعبه ها را 
زیاد کنیم هم ساعات رای گیری را افزایش داده و 
هم تالش کردیم شرایط مطلوب بهداشتی در تمام 

شعبه ها ایجاد کنیم. او گفت: از همه عوامل اجرایی 
پی.سی.آر خواهند گرفت که  در شعبه ها تست  ما 
مطمئن شویم همه سالم هستند که موجب تسری 
با تمهیدات  و شیوع بیماری نشوند. امیدواریم که 
بهداشتی  اصول  رعایت  حداکثر  شده،  اندیشیده 
درباره  شد:  یادآور  باشیم.رحمانی فضلی  داشته  را 
از جمله کمبود  رای گیری  در حین  دیگر  مشکالت 
تعرفه و یا قطعی برق همه پیش بینی ها را انجام 
دادیم. ضمن اینکه به وزارت نیرو و مخابرات اعالم 
شده که در آن ۲۴ ساعت نباید هیچ قطعی برق و 

تلفنی در کشور وجود داشته باشد.

وزیر کشور:

در روز انتخابات قطعی برق نداریم

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2030   | پنج شــنبه  20 خــرداد 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

2ادامه در صفحۀ

آگهي  مناقصات عمومی 
یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

نوبت اول 

   شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

سایت اینترنتی شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR     می باشد 

3- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 8:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20 لغایت ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ  1400/03/25 
4- شرکت کنندگان در مناقصه بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه،تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام 

نمایند.
5 - آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار : بر اساس اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه ، حداکثر تا ساعت 09:00 
صبح روز بازگشایی مناقصه مطابق با جدول باال و از طریق سامانه ستاد می باشد .به پیشنهادهای فاقد امضاء الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با در دست 

داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی آزاد است .
6 - محل برگزاری مناقصه : از طریق سامانه ستاد و در محل شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان  , ساختمان شماره یك ، طبقه اول  ، سالن كنفرانس شركت .

7-  تضمین شركت در فرایند ارجاع کار : مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع کار طبق آئین نامه تضمین شرکت توانیر محاسبه گردیده است و ارائه آن صرفا  به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی ، فیش 
واریزی نقدی و یا گواهی خالص مطالبات قطعی بر اساس مبالغ مندرج در اسناد مناقصه قابل پذیرش است.

8-  مناقصات یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشد .
9- کلیه مراحل برگزاری مناقصات شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه 

مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ساختمان 

شماره 3 اداره تداركات و قرادادها  تلفن -03432520003               
11- شرکتهایی می توانند در مناقصات 9-1400 ، 10-1400 و 11-1400 شرکت کنند که دارای گواهی رتبه بندی رشته نیرو )برق( از سازمان برنامه و بودجه /سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

12- سایر فعالیت ها بایستی دارای گواهینامه رتبه بندی از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی بر اساس قیمت پیشنهادی باشند.
13- شرکت کنندگان در کلیه مناقصات باید دارای گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی باشند و ارائه آن به همراه اسناد مناقصه الزامی است.

14- در صورتیکه مبلغ پایه فعالیت پیشنهادی از 65،000،000،000ریال بیشتر باشد ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تایید موسسات عضو جامعه حسابدارن رسمی بهمراه اسناد مناقصه الزامی 
میباشد. شرکتهای تازه تاسیس ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تاسیس،موظفند برنامه کسب و کار سه سال آتی خود را که به اطالع حسابرس رسمی شرکت رسیده است را ارائه نمایند.

ضمنا این آگهی عینا در پایگاه های اطالع رسانی زیر درج می گردد.

منطقه عملیاتیعنوان مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ برآوردی 
مناقصه)ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در فرایند ارجاع 

کار)ریال(

شماره فراخوان در 
سامانه ستاد

تاریخ بازگشایی 
اسناد در 

سامانه ستاد

۱۱۴۰۰ -9

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي ۱۲۱، 

سرويس و عمليات، تعمير و نگهداري، 

خط گرم 

شمال شرق و شمال غرب 

استان کرمان )شهرستاهای 

رفسنجان، انار، شهربابک، راور، 

زرند و کوهبنان(

۱5۰،7۶3،۶7۱،39۲5،۱7۲،9۱۱،۰۰۰۲۰۰۰۰۰5۶3۰۰۰۰۰۲۱

ساعت ۱۰:3۰ 

صبح روز 

شنبه مورخ 

۱۴۰۰/۰۴/۰5

۲۱۴۰۰ -۱۰

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي 

۱۲۱، سرويس و عمليات، تعمير و 

نگهداري، خط گرم ، سرویس تجهیزات 

اتوماسیون و سامانه های خورشیدی

۱3۴،۴۰3،۴۲۸،۱7۱۴،۶۸۲،۱۰3،۰۰۰۲۰۰۰۰۰5۶3۰۰۰۰۰۲۲شهر کرمان و کوهپایه

3۱۴۰۰ -۱۱

واگذاري فعاليتهاي پاسخگويي 

۱۲۱، سرويس و عمليات، تعمير و 

نگهداري، خط گرم ، سرویس تجهیزات 

اتوماسیون و سامانه های خورشیدی

چترود، شهداد، راین، باغین، 

گلباف و ماهان
۸9،9۴7،7۸7،7۴۲3،3۴۸،۴3۴،۰۰۰۲۰۰۰۰۰5۶3۰۰۰۰۰۲3

تامین خودروهای سبک- تجدید۶- ۴۱۴۰۰
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
ساعت ۱۰:3۰ ۱۴،۸3۶،5۰۰،۰۰۰۱،۰۶۶،۸۲5،۰۰۰۲۰۰۰۰۰5۶3۰۰۰۰۰۲۴

صبح روز 

یکشنبه مورخ 

۱۴۰۰/۰۴/۰۶ خدمات نگهداری فضای سبز- تجدید7- 5۱۴۰۰
شرکت توزیع نیروی برق 

شمال استان کرمان
7،۶۰۸،9۸9،۰۱۶7۰5،۴5۰،۰۰۰۲۰۰۰۰۰5۶3۰۰۰۰۰۲5

 آگهی مناقصه
شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد 12000 کابل cm  6*8 را از طریق 

برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه 
در سایت شرکت مخابرات ایران در سایت  WWW.Tci.ir یا به سایت مخابرات کرمان 

WWW. Kerman.tci.ir مراجعه نمایند. 
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان شماره 11/18 -35 – 1400 )یک مرحله ای(

 اصالحیه آگهی مناقصه اداره
کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

مناقصات 162/ج99/3 با موضوع خرید خدمات مالی، نظارتی و 
کنترلی و 163/ج99/3 با موضوع اجرای دیوارهای هدایت آب های 
سطحی، دریواسیون و رادیه و برید آبروها در محور کهنوج-رودان 

بصورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشند.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

بدین وسیله آگهی چاپ شده در روزنامه های کاغذ وطن 
شماره  به  ما  پیام  و   1400/03/12 مورخ   994 شماره  به 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان2026 مورخ 1400/03/13 اصالح می گردد: صفحه 6

فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي با ارزیابي کیفي

آگهی فراخوان  عمومی
فراخوان ارزیابی کیفی )RFQ( متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت در طرح احداث کارخانه فروکروم اسفندقه

موضوع : مشارکت در سرمایه گذاری طرح احداث، بهره برداری و انتقال )B.O.T( کارخانه فرو کروم اسفندقه با ظرفیت اسمی ساالنه 20 هزار تن

شرکت معادن اسفندقه )سهامی خاص( به عنوان دارنده پروانه بهره برداری از معادن حوزه آبدشت، صوغان و ... ، در شهرستان ارزوئیه واقع در استان کرمان در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور 
و به منظور رعایت اصل رقابت، بین سرمایه  گذاران عالقمند به سرمایه  گذاری که واجد صالحیت فنی، مالی بوده و دارای تجربیات مفید و مرتبط با موضوع این آگهی می باشند، طرح احداث، بهره برداری و انتقال 
کارخانه فرو کروم پر کربن به ظرفیت 20 هزار تن در سال را به صورت مشارکت در سرمایه گذاری اجراء نماید. بدینوسیله از شرکت ها و مشارکت هایی که دارای توانایی فنی و مالی جهت اجرای پروژه می باشند، 
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 درس گرفتن
 از زمین لرزه ها

 برای  آئین  نامه های زلزله
از مطالعه مقاومت  کمیته مهندسی، پس 
بار جانبی ساختمان هایی که از حرکت زلزله 
جان سالم به در بردند، توصیه کرد که نسبت 
شتاب  بر  تقسیم  زلزله  )شتاب  لرزه ای 
برای  دوازدهم  یک  با  برابر  زمین(  جاذبه 
طبقه اول و یک هشتم برای طبقه های باال 
باید در طراحی لرزه ای ساختمان ها استفاده 
شود. کمیته نیروهای عمودی معادل بسیار 
بزرگتر از نیروهای افقی را پیشنهاد داد زیرا 
مانند ضربه عمل می کرد.  عمودی  حرکت 
اولین توصیه  این  این است که  بر  اعتقاد 
آئین  نامه های  تاریخ  کمتر شناخته شده در 

دنیاست. لرزه ای 
کالیفرنیا  النگ بیچ  زلزله   ۱933 سال  در 
به  منجر  و  داد  رخ    M۶.۴ بزرگای  با 
کشته شدن ۱۱5 نفر و خسارت ۸۱9 میلیون 
تخریب  مدرسه   7۰ از  بیش  شد.  دالری 
شده و صدها مدرسه دیگر آسیب دیدند. 
مقررات  نخستین  تدوین  به  اتفاق  همین 
انجامید. زلزله  برابر  در  مدارس  تاب آوری 
در ژاپن نیز پس از زلزله ۱۸9۱ مینو-اوری 
به بزرگای ۸ ریشتر، بررسی در مورد ساخت 
و ساز مقاوم در برابر زلزله آغاز شد. زلزله 
توسعه   به  نزدیکی کیوتو  در  ۱9۲3 کانتو، 
بیشتری  سرعت  ساختمانی  مقررات 
بخشید. به این ترتیب در سال ۱9۲۴ اولین 
مقررات ساختمانی زلزله برای ژاپن منتشر 
چوبی،  تیرهای  برای  مقررات  این  شد. 
بتن مسلح و نصب مهاربندها، حداقل ها را 
مشخص می کرد اما قوانین فقط در مناطق 

می شد.  اعمال  شهر 
زلزله  از  و پس  دوم  از جنگ جهانی  بعد 
 7.۱ بزرگای  با  ژاپن  در  فوکویی   ۱9۴۸
مقاوم  طراحی  کشته،   37۰۰ و  ریشتر 
اجرا  این کشور  سراسر  در  زلزله  برابر  در 
به  محدود  فقط  دیگر  کار  بار  این  و  شد 
قانون  نیز   ۱95۰ در  نبود.  شهری  مناطق 
معرفی  ژاپن  ساختمانی  استانداردهای 

. شد
در آمریکا در سال ۱9۴9 اولین نقشه ملی 
خطر زلزله در آئین  نامه یکپارچه ساختمان 
بزرگ  زلزله   ۱9۶۴ سال  در  شد.  منتشر 
و ۲.۶   بزرگای 9.۲، ۱3۱ کشته  با  آالسکا، 
دیگری  عطف  نقطه  خسارت  دالر  میلیارد 
شد. این زلزله و زمین لرزه ۱97۱ سان فرناندو  
با بزرگای M۶.۶ ، ۶۶ کشته و 3.3 میلیارد 
دالر خسارت به آموختن دروس مهم مورد 
نیاز طراحی لرزه ای و به روز رسانی اساسی 
طراحی ها انجامید. در ۱977 کنگره آمریکا  
قانون کاهش ریسک های زلزله را تصویب 
کرد و  برنامه ملی کاهش ریسک های زلزله  
آغاز شد. در سال  ۱9۸5 زلزله مکزیکوسیتی 
)مکزیک( با بزرگای M۸.۰ ، حدود ۴۰ هزار 
کشته و بیش از 7.۲ میلیارد دالر خسارت 
مکزیکوسیتی  نرم  خاک  آورد.  بار  به 
مانند بسیاری از شهرهای مهم دنیا )مثل 
بخش های  و  تهران،  جنوب  و  استانبول 
مهمی از شرق و شمال تبریز( می تواند به 
تشدید امواج زلزله بینجامد. تشدید امواج 
لرزه ای عامل اصلی تخریب و تلفات در این 
زمین لرزه شد. در همان سال آژانس فدرال 
 )FEMA( مدیریت شرایط اضطرار آمریکا
نسخه اول مقررات پیشنهادی »برنامه ملی 
در  لرزه ای  مقررات  تدوین  برای  را  زلزله« 

ساختمان های جدید منتشر کرد.
شمال  در  لوماپریتا  زلزله   ۱9۸9 سال  در 
۶۴ کشته   ،  M۶.9 بزرگای   با  کالیفرنیا 
در  داد.  رخ  دالر خسارت  میلیارد   ۱۲.۱ و  
۱99۲نیز زلزله بیگ بیر کالیفرنیا، با بزرگای 
از  بیش  5 کیلومتری،  ژرفای کم  و   ۶.5
۶۰ میلیارد دالر خسارت بر جای گذاشت و 
تاریخ  زلزله  پرخسارت ترین  خود  زمان  در 
آمریکا شد. این دو واقعه نشان دادند که 
مقررات  مطابق  باید  زلزله  آئین  نامه های 

شوند. به روز  زلزله«  ملی  »برنامه 
 M۶.9 بزرگای با  )ژاپن(  زلزله ۱995 کوبه 
دالر  میلیارد   ۲۰۰ و  کشته   55۰۲ و   ،
جدید  برنامه های  شروع  موجب  خسارت، 
   ۲۰۰۰ ژاپن شد. سال  زلزله  آئین  نامه  برای 
بین المللی  آئین  نامه های  از  مجموعه ای 
جامع طراحی لرزه ای منتشر شد که مبنای 
آنها مقررات برنامه ملی زلزله بود. زلزله و 
سونامی ۲۰۱۱ ژاپن با بزرگای 9.۰ و بیش 
از ۲۰ هزار کشته و  خسارت 357 میلیارد 
دالری سبب شد در انجمن مهندسان عمران 
آمریکا و برنامه ملی زلزله بارهای جدیدی 
در  آئین  نامه ها  در  نیز  را  از سونامی  ناشی 

بگنجانند.  ۲۰۱۶ و   ۲۰۱5 سال های 
آئین  نامه  تودین  برای  ما  ایران  در  تالش 
زلزله با تدوین اولین پیش نویس آئین  نامه 
 ۱3۴۱ زلزله  از  )بعد   ۱3۴3 سال  در  زلزله 
مهندس  زنده یاد  سوی  از  بوئین زهرا( 
زلزله  آئین  نامه  با  و  شده  آغاز  معین فر 
ویرایش  چهار  و   ۱3۶7 مصوب   )۲۸۰۰(
منتشر شده تا امروز ادامه یافته است. ما 
هستیم. جهانی  این کوشش  از  بخشی  نیز 

پیام خرب

1ادامه از صفحۀ

هیات  دیروز  جلسه  در  روحانی،  حسن 
نامزدهای  سخنان  از  شدت  به  دولت 
روحانی  است.  کرده  انتقاد  انتخابات 
گفت که نظام اسالمی برای حاکم شدن 
»این  که  اخالقی  شد؛  ایجاد  اخالق، 
روزها صدمه جدی دیده است«. او گفت 
تحریف  و  راستگویی  اخالق،  آغاز  که 
»حداقل  است:  واقعیت ها  نکردن 
و  اجرا  زمین  روی  که  واقعیت هایی 
اگر خدای  نکنید.  را تحریف  عمل شده 
ناصحیح  و  عکس  بر  واقعیت ها  نکرده 
به گونه ای  را  مردم  اذهان  و  گفته شود 
نظام  اصل  به  نسبت  که  کند  مشوش 
گذاشته  پا  زیر  اخالق  شوند،  مشوش 
اما  است  مهم  انتخابات  است.  شده 

است.« مهمتر  انتخابات  از  اخالق 
و  اینترنت  موضوع  به  رئیس جمهوری 
فیلترینگ اشاره کرد و گفت که در این 
داده  رخ  بزرگی  تحوالت  سال  هشت 
هیچ کسی  تحوالت  همین  خاطر  به  و 
طرفدار  من  که  بگوید  نمی تواند  امروز 
جرات  »هیچ کسی  هستم:  فیلترینگ 
فیلترینگ  طرفدار  من  بگوید  نمی کند 
یازدهم  دولت  در  که  اینهایی  هستم. 
من  سینه  به  سینه  و  من  روی  در  رو 
پرونده سازی  همه جور  و  بودند  شده 
فیلتر  این  باید  که  بودند  کرده  درست 
الحمدلله  حاال  شود،  فیلتر  آن  و  شود 
پهنای باندیم.  طرفدار  ما  می گویند  همه 
این باند اخیرا چقدر خوب شده است! 
اذیت می کرد،  را  قبال خیلی ها  پهنایش 
شده.  خوب  چقدر  پهنایش  اخیرا  اما 
و  شده  انجام  است که  بزرگی  این کار 

نیست.« مهم  کار  این  نکنید  فکر 
کنایه حسن روحانی به پنج نامزد جریان 
از  مناظره ها،  در  که  است  اصول گرایی 
کرده اند.  دفاع  مجازی  فضای  آزادی 
کاندیداهای  از  یکی  رئیسی،  ابراهیم 
که  گفته  مناظره ها  در  جمهوری  ریاست 
معتقد است فضای مجازی بهترین بستر 
برای نظارت مردم بر دولتمردان است. او 
همچنین وعده داده که اینترنت باید برای 
و  شود  رایگان  جامعه  پایین  دهک های 

است.« مردم  حق  رایگان،  »اینترنت 
انتخابات  نامزد  دیگر  رضایی،  محسن 
هم از اینترنت ارزان برای زنان خانه دار 
دارند،  فروش  و  فعالیت های خرید  که 

است. سخن گفته 
مخالف  فیلترینگ  با  گفته  هم  زاکانی 
او  ارزان است.  اینترنت  و در پی  است 
توسعه  با  است که  آن  دنبال  به  گفته 
جدی فضای مجازی، »در جهت منافع 

انقالب« کمک کند. مصالح  به  ملی، 
جریان  نامزد  دیگر  جلیلی،  سعید 
در  مشابهی  سخنان  هم  اصولگرایان 
»برخی  است:  گفته  فیلترینگ  مورد 
وجود  مجازی  فضای  در  محدودیت ها 
دارد که خود من توجیه زیادی برای آن 
ندارم. مثاًل اینستاگرام باز است اما توییتر 
فیلتر است.« با این حال او تاکید کرده 
مجازی  فضای  برای  باید  »دولت  که 
همین طور  اینکه  نه  باشد  داشته  برنامه 

باشد.« رها 

 آمار دروغ می دهند
دیگری  بخش  در  روحانی  حسن 
نمی توانیم  اینکه  بیان  با  سخنانش  از 

کنیم،  شوخی  مردم  عمومی  افکار  با 
واقعی  طور  به  را  مردم  باید  که  گفت 
انتقاد  با  او  دعوت کنیم.  انتخابات  به 
صالحیت  احراز  عدم  از  تلویحی 
این  »در  گفت:  نامزدها،  از  بسیاری 
بسیار  ظلم های  و  جفاها  انتخابات 
معظم  مقام  را  آن  مورد  یک  شد  بدی 
نشدن صالحیت ها  احراز  درباره  رهبری 
دستور  هم  ایشان  که  فرمودند.  اشاره 
که  این  حاال  شود.  جبران  باید  دادند 
جبران شد یا نه مساله دوم است. اما 
که  شد  فراوانی  جفاهای  حال  هر  به 
بدترین جفا جفای به خود نظام است. 
زیر  ۴۲ سال گذشته  تمام  بناست  اگر 
نقض  بگوییم  همش  و  برود  سوال 
حقوق،  پا گذاشتن  زیر   ، فساد  قانون، 
اقدامات  و  مردم،  مصالح  نکردن  اجرا 
جامعه  و  کشور  مصلحت  خالف  بر 
انقالب  اصال  چرا  پس  گرفته  صورت 

کرده ایم؟«
از طرف دیگر،  رئیس جمهوری گفت که 
می گویند  می کنند که  توهین  مردم  به 
صورت  کاری  هیچ  سال گذشته   ۸ در 
توهین  مبنایی  چه  »بر  است:  نگرفته 
درست  آمارتان  باید  الاقل  می کنید؟ 
داخل  مبالغ  از  آمار  وقتی  باشد.  
آمارتان  که  می بینیم  می دهید  بانک ها 
از کل نقدینگی کشور بیشتر است و این 
آمار دروغ است... وقتی می گویید رشد 
است.  دروغ  این  بوده  صفر  اقتصادی 
شاید  بگوییم  دروغ  نمی توانیم  که  ما 
را  اما واقعیت ها  را قلب کنیم   حقیقت 

زد.« هم  به  نمی توان  که 

آخرین  از  یکی  در  روحانی،  حسن 
سخنان خود در آخرین روزهای ریاست 
»خوبی های  از  کنایه  با  جمهوری اش 
این  در  که  گفت  هم  انتخابات« 
خوبی هایی  شد،  مشخص  انتخابات 
شد  معلوم  »مثال  است:  بوده  هم 
بعضی از دستگاه ها در کشور خیلی هم 
مقننه  قوه  قضائیه،  قوه  هستند  خوب 
بی ایراد  الحمدلله  مسلح  نیروهای  و 
که  دارد  ایراد  جا  یک  فقط  و  هستند 
آن هم دولت است که ان شاهللا در این 
انتخابات  حاال  می کند.  تغییر  انتخابات 
تمام  ما  دوره  حال  هر  به  نباشد  هم 
بعدی  دولت  صورت  هر  به  و  می شود 
درست  کشور  کل  ان شا هللا  و  می آید 

می شود.«
از  کنایه  با  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
سخنان نامزدها در مورد زنان هم گفت: 
خوب  روز  چند  این  در  خانم ها  »چقدر 
خانم ها  حقوق  به  باید  به!  به  شده اند! 
این  در  که  شد  چه  بگذاریم،  احترام 
روزها  این  و فقط  نبودند  مدت خانم ها 
مورد  خیلی  و  شده اند؟  پیدا  خانم ها 
می بینیم  طرفی  از  هستند؟  احترام 
شده اند  خوب  چقدر  اقلیت ها  و  اقوام 
و  برادر  هم  با  چقدر  سنی  و  شیعه  و 
متحد شده اند! الحمدهللا این روزها چه 

می بینیم.« خوبی  چیزهای 
انتخابات  نامزدهای  به  خطاب  روحانی 
نکنید...  بازی  مردم  شعور  »با  گفت: 
گذشته  چه  که  می داند  ایران  ملت 
است و می داند که چه کسانی بوده اند. 
این هایی که امروز می خواهند برای فردا 
قدرت را در دست بگیرند... همه این ها 
بخش هایی  در  هم  همه شان  و  بوده اند 

داشتند.« مسئولیت 
دیگری  بخش  در  روحانی  حسن 
تحریف  موضوع  به  سخنانش  از 
و  کرد  اشاره  اقتصادی  واقعیت های 
گفت: »راجع به اقتصاد صحبت شد اما 
در چه فضایی صحبت شد؟ یعنی ما در 
اول  باید  این  جنگ؟  یا  صلحیم  دوره 
روشن شود که آیا ما در جنگ هستیم 
وجود  جنگی  اصال  گویی  نیستیم.  یا 
ظلم  ترامپ  اصال  نبوده،  ترامپی  ندارد. 
نکرده، هر چه مشکل است  بدی  و کار 
صدا و سیما  آقای  است...  دولت  مال 
جنگ  چرا  کردید،  طراحی  سوال  که 
مشکالت  چرا  نگفتید؟  را  اقتصادی 
سیل  اینکه  از  بعد  حاال  نگفتید؟  را 
اعتراضات مردم آمد در مناظره دوم دو 

گفتند.« اینها  درباره  هم  کلمه 
 ۱۰۰ »در  به کرونا که  اشاره  با  روحانی 
سال گذشته بی نظیر بود«، گفت: »آیا 
سال  یک  این  در  که  نمی دانید  شما 
گذشته قیمت مواد غذایی در دنیا چند 
آمار  طبق  است؟  شده  افزوده  درصد 
فائو این اقالم ۴۰ درصد در جهان گران 
یا نه؟  اینها را می دانید  آیا  شده است. 
اگر ندانید که خیلی جای تعجب است 
جای  باز  هم  نگویید  و  بدانید  اگر  و 

است.« تعجب 
رئیس دولت دوازدهم در انتها گفت که 
موظف  سازمانی  و  بخشی  و  وزیر  »هر 
دهد.  پاسخ  دروغ  حرف های  به  است 
کند  پخش  می خواهد  صدا و سیما  حاال 
نیست.  مهم  نکند  پخش  می خواهد  یا 
می کند.  پخش  تاریخ  را  ما  پاسخ 
مثل  و  دارد  صدر  سعه  تاریخ  که  چرا 

نیست.« صدا و سیما 

انتقاد رئیس جمهوری از وعده های برخی نامزدهای منتقد دولت:

با شعور مردم بازی نکنید
آنهایی که برای فیلترینگ پرونده سازی کرده بودند حاال طرفدار پهنای باند شده اند

واعظی:

 هدف اصلی در مناظره ها 
زدن دولت است

رئیس دفتر رئیس جمهوری یا بیان اینکه به نظر هدف 
اصلی در مناظره ها زدن دولت است، یادآورشد که روحانی 
یک دهم نامزدهای فعلی ریاست جمهوری وعده نداد. به 
گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری 
ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره شکایت مجلس از 
دولت به دلیل اجرایی کردن سند ۲۰3۰ گفت: به نظر من 
اول مجلس باید با دولت راجع به این موضوع صحبت 
می کرد؛ چراکه دولت هیچ موضوعی را نسبت به ۲۰3۰ 
ندارد و نه مصوبه ای دارد و نه اقدامی کرده است، دیروز 
دولت  از  مجلس  شکایت  موضوع  که  شنیدیم  وقتی 
چیست، تعجب کردیم. واعظی افزود: به نظر می رسد که 
این مجلس موضوعات مختلفی پیدا کرده و یکی پس از 
دیگری درحال ارسال پرونده های قضایی مختلف بر اساس 
یک مصوبه داخلی مجلس به دستگاه قضا است. بنظر من 
این شکایت هیچ مبنای درستی ندارد و دولت یازدهم و 
دوازدهم بر اساس نظر مقام معظم رهبری همه دقت ها را 
کرده تا اهداف تحقق یابد. او در پاسخ به پرسشی درباره 
مطالب مطرح شده توسط برخی از کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی نیز گفت: متاسفم از 
اینکه در این مناظره گویا هدف اصلی زدن و تخریب دولت 
است؛ البته اکثریت این افراد با تفکرات شان در ۸ سال 
گذشته همواره این کار را کردند و توفیقات دولت را ندیدند. 
در مناظره ای که مردم منتظر دیدن توانایی ها و برنامه های 
کاندیداها هستند، کارشان این شد که جای طرح برنامه، 
شعار می دهند یا آرمان های خود را مطرح می کنند؛ اینها 
و  وعده  آنها  دهم  یک  روحانی که  دکتر  آقای  به  امروز 
شعار نداد، می گویند که بدهکار است و فکر نمی کنند که 
خودشان ۴ سال بعد چگونه می خواهند جواب بدهند. گویا 
هدفی برای ۴ سال ندارند بلکه هدفشان ۲۸ خرداد و 
کسب رای است. او تاکید کرد: اینگونه که عده ای صحبت 
می کنند گویا دولت اصال هیچ توفیقی نداشته است و حتی 
برخی فراتر از دولت رفته اند و از ۴۰ سال گذشته صحبت 
می کنند؛ گویی خودشان به هیچ وجه در این کشور نبودند 
و مسئولیتی نداشتند. واعظی در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت واردات واکسن به کشور و تاخیر ایجاد شده در 
واکسیناسیون نوبت دوم کرونا گفت: بر اساس آخرین 
خبر واکسن تا دوشنبه هفته آینده می رسد و بالفاصله 
فرا  واکسن شان  دوم  نوبت  که  واکسیناسیون کسانی 
رسیده است را تزریق می کنیم؛ از نظر علمی تاخیر چند 
را  واکسن هیچ مشکلی  دوم  دوز  دریافت  در  هفته ای 
به وجود نمی آورد و مهم این است که با واکسیناسیون 
نوبت اول درصدی از مقاومت در برابر ویروس در بدن 
ایجاد می شود و با دریافت دوز دوم ایمنی ایجاد شده 
کامل می شود. او همچنین گفت که بر اساس آخرین 
گزارش های دریافتی واکسن داخلی خوب پیش می رود 
و تا آخر خرداد بیش از ۱ میلیون و 5۰۰ هزار دوز واکسن 
داخلی آماده تزریق است و تیر ماه نیز این میزان به 

بیش 3 میلیون دوز می رسد.

نهمین محموله واکسن 
»اسپوتنیک وی« در راه تهران

امروز  اسپوتنیک وی  واکسن  روسی  محموله  نهمین 
ایسنا،  گزارش  به  می شود.  تهران  وارد  پنجشنبه 
محموله نهم واکسن اسپوتنیک وی، بامداد چهارشنبه 
داده  تحویل  روسیه  در  سفارت کشورمان  نماینده  به 
محموله  این  است  قرار  این گزارش  اساس  بر  شد. 
به  با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان  امروز پنجشنبه 
محموله  نیز  هفته گذشته  اواخر  شود.  منتقل  تهران 
هشتم واکسن اسپوتنیک وی به میزان ۱۰۰ هزار دوز 

بود.  شده  وارد کشور 

روحانی خطاب به نامزدهای 
انتخابات گفت: با شعور مردم 
بازی نکنید ملت ایران می داند 
که چه گذشته است و می داند 
که چه کسانی بوده اند. این هایی 
که امروز می خواهند برای فردا 
قدرت را در دست بگیرند همه 
این ها بوده اند و همه شان هم در 
بخش هایی مسئولیت داشتند.

یک روز پس از مناظره دوم میان نامزدهای انتخابات، حسن روحانی، رئیس جمهوری به تندی از تعدادی از نامزدها 
انتقاد کرده و آنها را به »دروغ گویی« و »تحریف واقعیات« متهم کرده است. او همچنین گفته است، کسانی که در دولت 
یازدهم »همه جور پرونده سازی کرده بودند که باید این فیلتر شود و آن فیلتر شود حاال الحمدلله همه می گویند ما طرفدار 

پهنای باندیم. این باند اخیرا چقدر خوب شده است! پهنایش قبال خیلی ها را اذیت می کرد.«

به  نامه ای  طی  ایران  خارجه  امور  وزیر 
ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
جانبه  یک  و  شدید  تحریم های  متحد، 
دلیل  را  امریکا  متحده  ایاالت  بانکی 
پرداخت نشدن سهم ایران به سازمان ملل 
دانست و تعلیق حق رای جمهوری اسالمی 
رد  را  نشدن  پرداخت  این  واسطه  به  ایران 
ظریف  جواد  محمد  ایسنا،  به گزارش  کرد. 
در این نامه تصریح کرد: همانطور که شما و 
در حقیقت  همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع 
بی سابقه ترین  تحت  ایران  مردم  هستید، 
تروریسم  واقع  )در  اقتصادی  جنگ 
ترامپ  دولت   تصمیم  پیرو  اقتصادی( 
)که  برجام  از  آمریکا  یکجانبه  خروج  برای 
توسط  امروز  به  تا  بی شرمانه ای  صورت  به 
جانشین  او به عنوان  اهرم چانه زنی ادامه 

دارند. قرار  است(  یافته 
در  ملل  اقدام سازمان  نامه  این  در  ظریف 
حق  سلب  واسطه  به  ایران  مردم  مجازات 
و  غیر منطقی  را  سازمان  این  در  آنها  رای 
نادرست خوانده و اضافه کرده است: مردم 
ایران به اجبار یکی از اعضای دائم شورای 
منابع  و  پول  انتقال  از  ملل  امنیت سازمان 
)چه  غذا  و  دارو  حتی  خرید  برای  خود 
برسد به پرداخت بدهی های معوق سازمان 

دبیرخانه  متاسفانه  و  شده اند  منع  ملل( 
در  گذشته  سال  سه  ظرف  ملل  سازمان 
اعتنا  بی  بشریت  علیه  جنایت  این  قبال 
تاکید  ایران  خارجه  امور  وزیر  است.  بوده 
در جنگ  آمریکا  قانونی  غیر  اقدامات  کرد: 
و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای 
و  ملل  سازمان  به  خود  مالی  سهم  انتقال 
بین المللی  سازمان های  از  دیگری  تعداد 
نیافتن  انتقال  این  و  است  رسانده  آسیب 
روابط  شدید  محدودیت  مستقیم  نتیجه 
بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن 
منابع  نقدی چند میلیارد دالری ملت ایران 
بانک ها  دیگر  و  عراق  ژاپن،  کره جنوبی،  در 

است. بوده 

 ظریف گفت: جمهوری اسالمی ایران کاماًل 
به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان 
اینکه  به محض  و  است  متعهد  متحد  ملل 
این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز 
غیرقانونی و یکجانبه ایاالت متحده برداشته 
شود، به تمامی تالش های خود در راستای 
به  نسبت  خود  معوق  مالی  سهم  تسویه 
سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی 

ادامه خواهد داد.
اعالم  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  اخیرا   
دلیل  به  دیگر  کشور  چهار  و  ایران  کرد که 
بودجه  به  خود  سهم  پرداخت  بابت  بدهی 
را در  عملیاتی سازمان ملل، حق رای خود 

می دهند. دست  از  عمومی  مجمع 

ظریف در اعتراض به تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل:

محدودیت بانکی علت انتقال نیافتن پول است

دیپلماسی

عراقچی:
هفته آینده دور جدید 
مذاکرات را آغاز خواهیم کرد، 
ولی درباره اینکه دور آخر 
مذاکرات باشد یا خیر، 
قضاوت زود است.

هفته  ما  است:  گفته  عراقچی  عباس 
آغاز خواهیم  را  دور جدید مذاکرات  آینده 
کرد و امیدواریم که در موضوعات مختلف 
اینکه  درباره  ولی  باشیم  داشته  پیشرفت 
قضاوت  خیر،  یا  باشد  مذاکرات  آخر  دور 
در  عراقچی  ایسنا،  به گزارش  است.  زود 
نشت  به  اشاره  با  ملت،  خانه  با  گفت وگو 
ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  با  خود 
مجلس، گفت که دیروز در پاسخ سواالت و 
دغدغه های نمایندگان در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی، توضیحات مفصلی 
از آخرین وضعیت مذاکرات وین ارائه داده 
است. عراقچی افزود: هر بار بعد از پایان 
مذاکرات خدمت نمایندگان می رسم و این 
نمایندگان  با  بسیار خوب  تعامل  از  ناشی 
به  مذاکرات  کرد:  اظهار  ادامه  در  او  است. 
مسائل کلیدی  برخی  رسیده که  نقطه ای 
هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد آنها 
تصمیم گیری شود. ما هفته آینده دور جدید 
امیدواریم  آغاز خواهیم کرد و  را  مذاکرات 
که در موضوعات مختلف پیشرفت داشته 
باشیم ولی درباره اینکه دور آخر مذاکرات 
باشد یا خیر، قضاوت زود است. مسئول 
اختالف  گفت:  ایران،  کننده  مذاکره  تیم 
نظرها درباره مسائل جدید نیست، در واقع 
اختالف نظر در خصوص موضوع هایی اصلی 

در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق 
مذاکرات  ششم  دور  آغاز  آستانه  است.در 
احیای توافق هسته ای در وین، خبرگزاری 
رویترز در گزارشی در گزارشی درباره وضع 
کنونی مذاکرات نوشت: چهار دیپلمات، دو 
مقام ایرانی و دو آنالیست می گویند بخشی 
از موانع بر سر راه احیای توافق هسته ای 
هنوز پیش روی مذاکراتی هستند که قرار 
است این هفته میان تهران و قدرت های 
یعنی  این  و  شود  گرفته  سر  از  جهانی 
بازگشت  برای  بیشتری  مسیر  باید  هنوز 
طی کرد.  هسته ای  توافق  به  پایبندی  به 
رویترز ادامه داد: دیپلمات ها و تحلیلگران  
همچنین گفتند که خواسته های ایران درباره 
لغو تحریم ها و نگرانی غرب درباره تخصص 
میان  در  ایران  هسته ای  به گسترش  رو 
مسائلی هستند که ممکن است مذاکرات 
ماه ها  شاید  یا  هفته ها  درباره شان  بیشتر 
یک  رویترز،  گزارش  ادامه  ببرد.در  زمان 
امیدواری کرده  ابراز  غربی  ارشد  دیپلمات 
که دور بعدی مذاکرات به یک توافق منجر 
شود. همچنین به نقل از یک مقام ایرانی 
آمده است: همه چیز به واشنگتن بستگی 
بگیرد  تصمیم  آمریکایی  طرف  اگر  دارد. 
تمامی تحریم ها را لغو کند، سپس ایران 
هم به پایبندی کامل به توافق باز می گردد.

 عراقچی:
برخی مسائل کلیدی هنوز باقی مانده است
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پیامک شما را دربـاره 
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است  کم آب  و  خشک  استانی  از  صحبت 
بوده  مانوس  شدید  خشکسالی های  با  که 
دشت   3۴ دشتش،   37 از  حاال  همین  و 
زیرزمینی  آب  سطح  و  دارند  بحرانی  وضع 
هم  امسال  است.  افت کرده  شدت  به  آن 
بارش محسوسی رخ نداده و آنچه از آسمان 
منابع  بر  تاثیری  باریده،  بهار  این  خسیس 
آب نداشته و به گفته مدیر کل آب منطقه ای 
خراسان رضوی، مشکلی از بخش کشاورزی 
امسال  دلیل  همین  به  است.  نکرده  حل 
شرایط برای تامین برق و آب بحرانی است 
و درخواست تخریب همه ویالهای غیرمجاز 
مطرح  دیگر  بار  چناران  و  مشهد  حدفاصل 

است.   شده 
بر اساس گزارشی که ایلنا نوشته، سال های 
ادارات  مسکن  تعاونی  شرکت های  گذشته 
ویالسازی   عطش  بر   ، خصوصی  و  دولتی 
ادارات  این  و صاحبان  زده  دامن  در مشهد 
و  اراضی کشاورزی  بزرگ  قطعات  خرید  با 
نهایت  در  و  کوچک تر  متراژ  به  آن  تقسیم 
شهروندان  یا  و  کارمندان  به  آن  فروش 
عادی ، این کالن شهر را با مشکالت جدی از 
عالقه  است.  روبه رو کرده  آب  تأمین  جمله 
باعث  باغ  ایجاد  به  مشهدی ها  زیاد  بسیار 
شده تا  به صورت مجاز و غیرمجاز ساخت و 
بگیرد  سرعت  مشهد  اطراف  در  توسعه ش 

ویژه  به   مشهد  حومه  از  وسیعی  پهنه  و 
احاطه کند. را  شاندیز  طرقبه  شهرستان 

آب  و هوای  از  برخورداری  دلیل  به  مشهد 
جای   خود  در  را  بسیاری  باغات  معتدل، 
این روزها توسعه بی رویه و  اما  داده است 
زیبای  طبیعت  باغ ویالها  این  ضابطه  بدون 
است. چالش کشیده  به  را  خراسان رضوی 

بسیاری از باغات شاهنامه انشعاب 
آب ندارند

حقی،  امید  است که  حالی  در  شرایط  این 
مسئول یکی از مجتمع های ویالیی در بلوار 
ایلنا می گوید: »درختان  به  شاهنامه مشهد 
زیادی مصرف  آب  اول  دو سال  تا  در یک 
هم  لیتری   ۲۰ یک  با  شاید  و  نمی کنند 
از  اما هر یک  تامین کرد  را  آنها  نیاز  بتوان 
به  چهارم که  و  سوم  سال  در  درختان  این 
تا   ۸۰ به  حداقل  هفته  هر  می نشینند،  بار 
آن کاری  تامین  دارند که  نیاز  آب  لیتر   ۱۰۰
سخت است«. به گفته او بسیاری از باغات 
و  نیستند  آب  انشعاب  دارای  منطقه  این 
»سال  می شوند.  آب رسانی  سیار  تانکر  با 
گذشته یک تانکر آب 5 هزار لیتری حدود 
به  اما امسال  ۸۰ هزار تومان قیمت داشت 
تا   ۱5۰ تانکر آب به  دلیل کمبود آب همین 
برخی  البته  است.  رسیده  تومان  هزار   ۲۰۰
آب  سرقت  به  نسبت  شبانه  باغ ویالها  از 

برای  شهر  آب لوله کشی  از  و  کرده  اقدام 
قیمت  اینکه  می کنند.  استفاده  آبیاری 
خرید سهمیه آب از چاه موتور هم به شدت 
افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بسیاری 
مضیقه  در  آب  تأمین  برای  باغداران  از 

» . هستند
سال  آب  سهمیه  حق  اینکه  بیان  با  حقی 
 ۶ فقط  قرارداد  سال  یک  ازای  به  گذشته 
میلیون تومان بود اما امسال این قراردادها 
اضافه  است،  رسیده  تومان  میلیون   ۱۴ به 
از  بسیاری  آب  اینکه  وجود  »با  می کند: 
ناظریه،  سوران،  اراضی  مانند  مناطق  این 
دیگر   مناطق   ده ها  و  گوه دشت  عسکریه، 
آب  رسانی  تانکر  با  یا  تأمین  به سختی 
ادامه  ویالسازی ها  همچنان  اما  می شود 
یا  آب  ماموران  اوقات  از  برخی  دارد. 
فرمانداری تانکرهای آب را توقیف می کنند 
تا به باغ ویالها آب  نرسانند اما واقعیت این 
با  است که این شیوه درستی برای برخورد 

نیست.« موضوع  این 

باغ  تغییر نسبت 
به زراعت و تهدید اقلیم

آب  شرکت  مدیرعامل  عالیی،  محمد 
ویال  باغ  ساخت  خراسان رضوی  منطقه ای 
نمی توان  می داند که  اجتماعی  نیاز  یک  را 

جلوی آن را سد کرد اما نیازمند ساماندهی 
چند  در  او  به گفته  است.  قانونمندسازی  و 
بسیار  زراعت  به  باغ  نسبت  گذشته  سال 
تهدید  یک  تغییر  این  و  است  کرده  تغییر 
بخصوص  خراسان رضوی  اقلیم  برای  جدی 
باغ های پسته و انار در مناطق خشک است 
به  است  کرده  پیدا  گسترش  به شدت  که 
طوری که تا چند سال  دیگر  شاهد خشک 
خواهیم شد. ها  باغ  این  از  بسیاری  شدن 
باعث  بارندگی  کاهش  اینکه  بیان  با  او 
می شود  باغ ها  و  آبی گیاهان  نیاز  افزایش 
بارش ها  وضعیت  »سال گذشته  می افزاید: 
بسیار خوب بود و تا اواخر اردیبهشت هیچ 
روشن  خراسان رضوی  در  چاه  موتوری 
بارش ها  دلیل کاهش  به  امسال  اما  نشد، 
چاه   ۱399 سال  اسفند   ۱۰ از  متاسفانه 
رفته  باال  آب  مصرف  و  روشن شده   موتورها 

است.«
منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
حرارت  درجه  افزایش  خراسان رضوی 
افزایش  و  بارش ها  کاهش  با  متناسب 
تبخیر و تعرق درختان و نیاز بیشتر به آب، 
تغذیه  شدن  و کم  رودخانه ها  آورد  کاهش 
کاهش  تبعات  از  را  زیرزمینی  آبخوان های 
»از  می گوید:  و  می کند  عنوان  بارندگی ها 
این رو باغ ویالهای غرب مشهد که به صورت 

استفاده  برق  و  آب  انشعابات  از  غیرمجاز 
می کنند  آب فروشی  به  اقدام  بعضًا  و  کرده 
قرار  تخریب  برای  شرکت  این  اولویت  در 
دارند. این موضوع با دستگاه قضا هماهنگ 
مطرح   خراسان رضوی  تامین  شورای  در  و 
بحرانی  شرایط  به  توجه  با  و  است  شده 
آب،  و  برق  تامین  نظر  از  استان  امسال 
غیرمجاز  ویالهای  کل  تخریب  درخواست 
در غرب مشهد، در حدفاصل مشهد  مستقر 

است.« داده شده  چناران  و 

دزدی آب در بعضی باغ ویالها
شرکت  مدیرعامل  اسماعیلیان،  حسین 
را  آب  دزدی  خبر  هم  مشهد  آب و فاضالب 
تعداد  »متاسفانه  می گوید:  و  می کند  تایید 
اطراف  در  احداث شده  باغات  از  بسیاری 
انشعابات  از  و  کرده  سرقت  را  آب  مشهد 
می کنند.«  استفاده  آبیاری  برای  غیرمجاز 
مهم ترین  از  غیرمجاز  انشعابات  او  به گفته 
چالش های شرکت های آب و فاضالب به ویژه 
سال  که  چنان  است  کم آبی  شرایط  در 
غیرمجاز  انشعاب  هزار  پنج  حدود  گذشته 
امسال  و  شد  تکلیف  تعیین  مشهد  در  آب 
هزار   ۸ بر  افزون  می شود  پیش بینی  هم 
تعیین  و  شناسایی  غیرمجاز  انشعاب  فقره 

شود.  تکلیف 
هزار   ۲ می شود حدود  پیش بینی  همچنین 
انشعاب غیرمجاز آب فقط در محدوده بلوار 
باشد و در  این شهر وجود داشته  شاهنامه 
شرایط خاص امسال، در تابستان شناسایی 
و تعیین تکلیف این انشعابات غیرمجاز در 
اسماعیلیان  دارد.  قرار  کار  اولویت و دستور 
برای  فرصتی  باید  را  »امسال  می گوید: 
قطعًا  بگیریم،  نظر  در  خشکسالی  با  مقابله 
را  شدیدتری  خشکسالی های  آینده  در 
االن  از  باید  که  داشت  خواهیم  رو  پیش 

را  گرفت.« آن  جلوی 

تشنگی به زبان آمار
منطقه ای  آب  شرکت  آمار  اساس  بر 
 ۲۸ تا   9۸ سال  مهر  یک  از  مطرح کرده، 
میلیمتر   ۲7۰ پارسال  ماه  اردیبهشت 
که  داد  رخ  خراسان رضوی  در  بارندگی 
بازه  همین  در  امسال  اما  بود،  بی سابقه 
که  بارید  باران  میلی متر   9۶ فقط  زمانی 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴ درصد و 
درصد کاهش   ۶5 درازمدت  دوره  به  نسبت 
مهر  ابتدای  از  آبی که  میزان  است.  یافته 
اردیبهشت ماه سال 99  سال ۱39۸ تا ۲۸ 
وارد 35 سد استان شده حدود ۸۰۰ میلیون 
زمانی  بازه  در  اما  است  بوده  مترمکعب 
مشابه از سال 99 تاکنون فقط حدود هفت 
خراسان رضوی  سدهای  پشت  آب  میلیون 

است. شده  ذخیره 
 پارسال در چنین زمانی یک میلیارد و ۱۶۴ 
سدهای  پشت  در  آب  مترمکعب  میلیون 
خراسان رضوی ذخیره شده بود و حال آنکه 
اکنون میزان ذخیره آب پشت سدهای  که 
فراتر  مترمکعب  میلیون   ۶۴۰ از  استان 
منطقه ای  آب  مدیرعامل  به گفته  نمی رود. 
 95 خشکسالی  وضعیت  در  خراسان رضوی 
درصد از آبخوان های زیرزمینی و پنج درصد 
از آب های سطحی برداشت می شود اما در 
درصد   ۱5 پارسال،  مانند  ترسالی  وضعیت 
از آب های  از آب های سطحی و ۸5 درصد 

می شود.  برداشت  زیرزمینی 
از چشمه ها خشک  در حال حاضر بسیاری 
شده اند و خبری از انباشت برف روی کوه ها 
نیست. پیش بینی شده که امسال به دلیل 
کاهش حجم دیم کاری در کشاورزی، روی 
وارد  بیشتری  فشار  زیرزمینی  چاه های 

شود.

ساخت وسازهای بی رویه پهنه وسیعی از طرقبه شاندیز را احاطه کرده است

باغ ویالها تشنه آب های زیرزمینی مشهد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: بسیاری از باغات احداث شده، آب را سرقت کرده اند

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد: پیش بینی می شود حدود 2 هزار انشعاب غیرمجاز آب فقط در محدوده 
بلوار شاهنامه وجود داشته باشد

تفویض بخشی 
از اختیارات محیط  زیست 

به استان ها 
با  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
و  اختیارات  از  بخشی  بخشنامه ای  صدور 
استان ها  ادارات کل  به  را  سازمان  وظایف 

کرد. تفویض 
حفاظت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
این  در  کالنتری  عیسی  زیست،  محیط 
بخشنامه، بخشی از مسئولیت ها و اختیارات 
در زمینه اعالم نظر برای تکمیل شبکه های 
بدون  چهارگانه  مناطق  داخل  در  مخابراتی 
تصمیم گیری  ملی،   عرصه های  واگذاری 
جاده های  ترمیم  و  مرمت  درباره  اقدام  و 
بین مزارع در داخل مناطق تحت مدیریت 
ذی ربط  دستگاه های  سایر  با  هماهنگی  و 
روستاهای  محل  جابه جایی  برای  اقدام  و 
داخل  در  طبیعی  بالیای  تهدید  معرض  در 
تعیین  به  مشروط  مدیریت،  تحت  مناطق 
مستثنیات  داخل  روستا  جدید  محل 

کرد. اختیار  تفویض 
بهره برداری  در  تصمیم  اتخاذ  همچنین 
بر  مبتنی  مناطق  تفرجی  زون های  از 
دستورالعمل  مشارکت در اجرای برنامه های 
تحت  مناطق  در  طبیعت گردی  مصوب 
مجوز  صدور  استان ها،  به  مدیریت 
مناطق  در  تفریحی  قایقرانی  اسلکه های 
چهارگانه تحت مدیریت ساحلی - دریایی،  
بررسی و تصمیم گیری در خصوص گزارش 
محیطی شرکت های  زیست  اثرات  ارزیابی 
صنعتی تا 35۰ هکتار، مجتمع های کشت و 
صنعت و پروژه های گردشگری )به استثنای 
استان های شمالی( از دیگر وظایف تفویض 

است. شده  اختیار 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خوزستان خبر داد

»هور« دوباره آتش گرفت
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
هورالعظیم  تاالب  در  حریق  دومین  مهار  از 

داد. خبر 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  اشرفی  محمدجواد 
اظهار کرد: مخازن یک و ۲ تاالب هورالعظیم 
ساعت ۱۴ روز سه شنبه )۱۸خردادماه( دچار 
آتش سوزی شدند که پس از حدود دو سه 

ساعت، آتش مهار شد.
هنوز  آتش سوزی  این  وسعت  افزود:  او 
اولیه،  برآوردهای  طبق  اما  نشده  برآورد 
حدود یک هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی تاالب 

است. شده  حریق  دچار  هورالعظیم 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: هر چند علت وقوع این حریق هنوز 
در  حریق  نخستین  اما  نیست  مشخص 
هفته  جاری که  سال  در  هورالعظیم  تاالب 

است. بوده  عمدی  داد،  رخ  گذشته 

کارشناسان پیش بینی کردند

تغییرات اقلیمی عامل 
تخریب 167 میلیون 
خانه تا سال 2040 

انگلیس  در  جوی  مطالعات  کارشناسان 
هشدار  جدید  مطالعه  یک  نتایج  براساس 
حوادث  و  اقلیمی  تغییرات  که  داده اند 
رفتن  بین  از  موجب  آن،  از  ناشی  جوی 
تا سال ۲۰۴۰  ۱۶7 میلیون خانه و سرپناه 

می شود. جهان  در  میالدی 
به گزارش ایسنا، این کارشناسان پیش بینی 
کرده اند در صورتی که حوادث جوی شدید با 
سرعت فعلی ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۴۰، 
نابود  جهان  در  خانه  میلیون   ۸.۴ ساالنه 

می شود.
در این گزارش تاکید شده در حین برگزاری 
است  ممکن  هفت  روزه گروه  سه  نشست 
حدود ۶9 هزار خانه در سراسر جهان بر اثر 

وقوع حوادث آب و هوایی از بین برود.
 در گزارش موسسه ShelterBox که مقر 
آن در انگلیس است آمده: این تصور وجود 
اقلیمی،  تغییرات  حاضر  حال  در  که  دارد 
قرار  خطر  معرض  در  را  بشر  خانه های 
نمی دهد اما تغییرات جوی، شدت حوادث 
است. داده  افزایش  را  جهان  در  آب و هوایی 
این  کارشناسان  اسکای نیوز،  از  نقل  به 
موسسه خیریه امیدوارند که تحقیق انجام 
سوق  حقیقت  این  به  را  توجهات  گرفته 
دهد که تخریب واحدهای مسکونی، تاثیر 
است  اقلیمی  بحران  انسانِی  و  اساسی 
و  کارشناسان  از  بسیاری  که  حالی  در  و 
اثرات  این  روی  اکنون  هم  متخصصان، 
متمرکز  طبیعت  و  حیوانات  بر  اقلیمی 
از  حال  در  نیز  زیادی  انسان های  شده اند، 
حوادث  اثر  بر  خود  خانه های  دادن  دست 

هستند. جوی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی: سال گذشته 

وضعیت بارش ها بسیار خوب 
بود و تا اواخر اردیبهشت هیچ 
چاه  موتوری در خراسان رضوی 

روشن نشد، اما امسال به دلیل 
کاهش بارش ها از ۱۰ اسفند 

سال ۱399 چاه  موتورها روشن  
شده و مصرف آب باال رفته 

است

|پیام ما| زمین خشک و بی آب است اما در مشهد، که از بیست سال پیش تشنگی را تجربه کرده، باغ ویالها، در حال نوشیدن آخرین 
قطره های آب سفره های زیرزمینی اند. باغ ویالهای مجاز و غیرمجاز مثل قارچ در حاشیه این شهر در خراسان رضوی در حال سبز شدن اند. 
چنان که دو سال پیش مسئوالن شهری تخمین زدند که شمار آنها به 25 هزار رسیده است، هرچند همان زمان تعداد زیادی از آنها 
که آب را سرقت می کردند و انشعاب های غیرمجاز می کشیدند، تخریب شدند و تصاویر هوایی از حریم شهر نشان داد 23 هزار باغ ویال، 
پهنه 86 هکتاری مشهد را اشغال کرده اند که اغلب غیرقانونی ساخته شده اند. حاال هم که سال ادامه تشنگی این سرزمین است، به 
دلیل کاهش بارش ها، از 10 اسفند 1399 چاه  موتورها روشن شده و مصرف آب باال رفته و به همین دلیل درخواست شده که ویالهای 

غیرقانونی غرب مشهد تخریب شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشهد هم خبر دزدی آب 

را تایید می کند و می گوید: 
متاسفانه تعداد بسیاری از 

باغات احداث شده در اطراف 
مشهد آب را سرقت کرده و 
از انشعابات غیرمجاز برای 

آبیاری استفاده می کنند. سال 
گذشته حدود پنج هزار انشعاب 
غیرمجاز آب تعیین تکلیف شد 

و امسال هم پیش بینی می شود 
افزون بر ۸ هزار فقره انشعاب 

غیرمجاز شناسایی شود

|  
تر

س
شب

  |

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی

آگهی مزایده  عمومی  شماره 1400/116 
شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مزایده عمومی  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت 

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

توضیح 3 : اقالم موضوع  مزايده  ) با ارائه معرفی نامه ( از تاريخ 1400/03/20  روز پنج شنبه  تا تاريخ 1400/04/09 روز چهارشنبه 
) هر روز از ساعت 9 الی 14(  درمحل انبارهای اين شرکت به نشانی اروميه :بلوار فرودگاهـ  حد فاصل فرودگاه وسيلوی اروميهـ  پشت 
سازمان جهاد کشاورزی استانـ  ابتدای جاده روستای کولق ) ششصد متر پايين تر از بلوار فرودگاه ( انبار مرکزی شرکت توزيع نيروی 

برق آذربايجانغربی برای يکبار قابل رويت می باشد. 
-ضمنا" هر شرکت کننده به تنهايی مجاز به بازديد از انبار بوده و نمی توانند همراه داشته باشند.

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز پنج شنبه  مورخ 1400/03/20  
آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز یکشنبه  مورخ 1400/03/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج : ساعت 11 ) یازده صبح( روز شنبه مورخ 1400/04/12 خواهد بود.

توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، تضمینهای معتبر ) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده( 
تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 
آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ) برق سابق( نرسیده به چهارراه مخابرات،  تلفن 3110-044 داخلی 4339  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس : 021-27313131

دفترثبت نام : 88969737-021و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه : 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر 
" موجود است.

ضمنا" فراخوان مزایده در سايت هاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق ) شرکت توانير ( وسايت شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی 
و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است . 
توضیح 5 : سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده  مندرج است.

نام کاالرديف
تعداد 

تیر بتونی 
)اصله(

مقدار میلگرد حدودی 
قابل استخراج به 

کیلوگرم 
شماره 
مزایده

سپرده شرکت 
در مزایده 
)بریال(

9۶۰۰۰ ۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار مرکزی  ارومیه۱

۱۰۰
۰۰۰

9۰
۰3

۰۰۰
۰۰3

۱.
3۶

۲.
۰۰۰

.۰
۰۰

۴۰۰۴۸۰۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار سلماس۲

۱۰۰۱۲۰۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار خوی3

3۰3۶۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار چایپاره۴

9۰۱۰۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار پلدشت5

3۰3۶۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار ماکو۶

۱۴۰۱۶۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار شوط7

7۰۸۴۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار چالدران۸

9۰۱۰۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار مهاباد9

7۰۸۴۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار نقده۱۰

۲۰۰۲۴۰۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار میاندواب۱۱

۴۰۴۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار شاهین دژ۱۲

۱5۰۱۸۰۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار تکاب۱3

۴۰۴۸۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار اشنویه۱۴

۶۰7۲۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار سردشت۱5

۶۰7۲۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و اسخراج میلگرد در انبار بوکان۱۶

۱۰۰۱۲۰۰۰تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار پیرانشهر۱7

۲۴7۰۲9۶۴۰۰جمع

شركت توزعي نيروي ربق
استان آرذبايجان رغبی)سهامی خاص(

شناسه اگهی 1147287
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)بیستم  ژوئن  دهم  در  بار  نخستین 
و صنعتگران  ۱9۶۴ هنرمندان  خرداد( سال 
در  دنیا  کشور   ۴۰ از  دانشگاه  استادان  و 
و  فرصت ها  از  تا  آمدند  هم  گرد  نیویورک 
هنرهای  و  بگویند  حوزه  این  چالش های 
جهانی  مقیاسی  در  را  سرزمین  هر  بومی 
بود  هدف  همین  راستای  در  معرفی کنند. 
تشکیل  صنایع دستی«  جهانی  »شورای  که 
دهم  گردهمایی  این  مناسبت  به  و  شد 
نام گذاری  صنایع دستی  جهانی  روز  ژوئن 
دارند،  کهن  تاریخی  که  کشورهایی  شد. 
نشانه های تاریخی و فرهنگی خود را عالوه 
بر آثار و اشیای باقی مانده از روزگاران دور، 
جست وجو  منطقه  هر  بومی  هنرهای  در 
عالوه  ایران  در  صنایع دستی  می کنند. 
بعد  می تواند  تاریخی  و  فرهنگی  بعد  بر 
اقتصادی قابل توجهی هم داشته باشد. اما 
این  در  از صنعتگران  نبود حمایت های الزم 
حوزه، موجب فراموشی بعضی هنرها و کوچ 
صنایع دستی  دنیای  از  هنرمندان  بعضی 
هنری  مناطق  برخی  در  هنری که  می شود. 
دلیل  به  است،  ریشه دار  و  اجدادی  و  آبا 
می شود.  سپرده  فراموشی  به  بی توجهی 
گرانی  پی  در  اولیه  مواد  قیمت  رفتن  باال 
باال  به  منجر  بازار،  در  محصوالت  تمامی 
رفتن قیمت محصوالت می شود و از سویی 
با  بی هویت  و  بی کیفیت  واردات محصوالت 

قیمت پایین، بازار هنر اصیل ایرانی را تحت 
است. داده  قرار  خود  تاثیر 

شهرها و روستاهای جهانی 
صنایع دستی در ایران

صنایع دستی  جهانی  شورای   ۱39۴ سال  از 
برنامه شهرهای خالق یونسکو و  از  الهام  با 
و  برای حمایت معنوی و معرفی هنرمندان 
معرفی  به  اقدام  مختلف  نقاط  صنعتگران 
صنایع دستی  جهانی  شهرهای  و  روستاها 
در  می تواند  حدودی  تا  که  اقدامی  کرد. 
روستاهای  و  شهرها  هنر  فرامرزی  معرفی 
داشته  اثرگذار  نقشی  شده،  شناخته  کمتر 
و  هنرمندان  مهاجرت  مانع  طرفی  از  باشد. 
معیشتی  و  اقتصادی  دالیل  با  صنعتگران 
از  یکی  ایران  اینکه  به  توجه  با  شود. 
صنایع دستی  حوزه  در  است که  کشورهایی 
-تا  دارد  گرفتن  برای  زیادی  حرف های 
 ۶۰۲ مجموع  از  می شود   گفته  که  جایی 
جهان  در  شده  شناخته  صنایع دستی  رشته 
است-  ایران  به  مربوط  رشته   ۲99 حدود 
جهانی  شورای  گذشته  سال   ۶ طول  در 
ایران  روستای  و  شهر   ۱۴ صنایع دستی 
و  عنوان شهر  به  را   ) روستا   3 و  )۱۱ شهر 
رشته های  در  صنایع دستی  جهانی  روستای 

است. کرده  معرفی  مختلف 
جهانی  شهر  عنوان  به  اصفهان  شهر 
صنایع دستی و تبریز به عنوان فرش جهانی 

بودند  شهرهایی  نخستین  دست باف  فرش 
صنایع دستی  جهانی  شهر  عنوان  به  که 
عنوان  به  اللجین  شهر  شدند.  معرفی 
شهر  عنوان  به  مشهد  و  سفال  جهانی  شهر 
در  بعد  مرحله  در  گوهرسنگ ها  جهانی 
از سوی شورای جهانی  اعالم شده  فهرست 
اما نقطه عطف  صنایع دستی معرفی شدند. 
دور  روستایی  معرفی  جهانی،  برنامه  این 
کلپورگان  بود.  مرزی  منطقه ای  در  افتاده 
نخستین  سیستان و بلوچستان  سراوان  در 
جهانی  روستای  عنوان  با  بود که  روستایی 
سفال معرفی شد. منطقه ای که در آن زنان 
با مواد اولیه ای که در محیط پیرامونشان و 
بدیع  آثاری  دارد،  وجود  اطرافشان  طبیعت 
و  تولید  شیوه  که  آثاری  می کنند.  خلق 
نقوش روی آنها نشانه های پررنگی از روزگار 
اساطیری این منطقه با خود دارد. تا جایی 
که به این منطقه عنوان »موزه زنده سفال« 
شیریکی پیچ  گلیم  با  سیرجان  داده اند.  را 
)گیوه کردی( شهرهای  با ِکالش  مریوان  و 
فهرست جهانی  در  ایران  از  بودند که  بعدی 
میبد،  زیلوبافی  شدند.  ثبت  صنایع دستی 
ملیله  خراشاد،  تو بافی  و  آباده  منبت کاری 
منبت  و  مبل  و  زنجان، صنایع دستی شیراز 
قاسم آباد  بافی  چادرشب  نهایت  در  و  مالیر 
جهانی  شورای  سوی  از  که  بودند  مواردی 
این  مدنظر  مولفه های  با  و  صنایع دستی 

شدند. معرفی  جهانی  سطح  در  شورا 
این  هنرمندان  از  بسیاری  اینکه  وجود  با 
هنری،  رشته  نام  شدن  ثبت  از  مناطق 
جهانی  فهرستی  در  خود  شهر  یا  روستا 
هنرمندان  از  بسیاری  و  می کنند  استقبال 
هستند،  امر  این  خواهان  کشور  دیگر  نقاط 
یا  شهر  روستا،  یک  نام  ثبت  گفت  باید 
در یک فهرست جهانی،  رشته صنایع دستی 
این  معرفی  در  بسیاری  تاثیر  هرچند 
اما  دارد،  صنایع دستی  رشته های  و  مناطق 
اقتصادی  رونق  ضامن  نمی تواند  تنهایی  به 
باشد.  هنرها  این  داشتن  نگه  زنده  و 
حمایت هایی که مسئوالن استانی و کشوری 
فروش  و  تولید  زمینه  در  هنرمندان  از  باید 
مهمی  اقدام  باشند،  داشته  محصوالتشان 
و  روستاها  این  ثبت  از  بعد  است که گویی 

می شود. سپرده  فراموشی  به  شهرها 

غیراصیل  تولیدات 
و همه مشکالت دیگر

است؛  صنایع دستی  جهانی  روز  امروز 
که  چالش هایی  مرور  برای  بهانه ای 
هستند.  درگیر  آن  با  حوزه  این  هنرمندان 
اشاره  آن  به  می توان  موردی که  نخستین 
است که کشورهای  غیراصیل  تولیدات  کرد 
وارد  ایران  صنایع دستی  از  تایلند  و  چین 
محصوالت  این  ارائه  می کنند.  جهانی  بازار 
جهانی  بازارهای  در  گسترده  شکلی  به 
کیفیتی  و  قیمت  با  داخلی-  حتی  و   –
است  چالش هایی  مهم ترین  از  یکی  نازل 
با  کشور  صنایع دستی  تولیدکنندگان  که 
خالق  راه های  نبود  هستند.  روبرو  آن 
شرکت  تسهیل  و  گسترده  صادرات  برای 
بین المللی  نمایشگاه های  در  صنعتگران 
سویی  از  است.  زده  دامن  مشکل  این  به 
زمینه  در  ویژه  به  ماشینی  تولیدات 
اصیل  دست بافته های  و  سوزن دوزی 
است  مواردی  از  یکی  هم  مختلف  مناطق 
مواجه  جدی  چالشی  با  را  هنرمندان  که 

است. کرده 
سال ها  نیز  صنایع دستی  هنرمندان  بیمه 
بود  حوزه  این  عمده  چالش های  از  یکی 
آن صورت  زمینه  در  اقداماتی  چند  هر  که 
نارضایتی هایی  همچنان  اما  گرفت، 
و  نشده  بیمه  که  صنعتگرانی  میان  در 
شکلی  به  هنرمندان  بیمه  معتقدند  یا 
سلیقه ای انجام می شود، وجود دارد. به طور 
مثال طبق آمارهای رسمی در سطح استان 
فرش  کارگاه  هزار  حدود  شرقی  آذربایجان 
دست باف فعال است و حدود دویست هزار 
و  کار  به  مشغول  کارگاه ها  این  در  هنرمند 
امرار معاش هستند. اما تنها ۲۰ درصد این 
آمار تحت پوشش بیمه قرار دارند. این در 
صورتی است که قالیبافی از مشاغلی است 
همراه  به  فراوانی  جسمی  آسیب های  که 
صنعتگران  میان  در  بیمه  به  نیاز  و  دارد 
نمی تواند  وعده  و  قول  با  هنری  رشته  این 

باشد. راهگشا 
به  جدید  مشکلی  اما  اخیر  سال های  در 
شده  اضافه  صنعتگران  مشکالت  تمام 
باال  و  مردم  خرید  قدرت  کاهش  است، 
افزایش  به  رفتن قیمت مواد اولیه که منجر 
قیمت تمام شده محصول می شود. در این 
میان رقبایی مثل چین، هند، تایوان، تایلند 
را  بازار  پایین  با کیفیت  محصوالتی  ارائه  با 
بی کیفیت  محصوالت  ورود  کرده اند.  قبضه 
این کشورها به صورت قاچاق به بازار داخلی 
مجال و فرصت بروز و ظهور را از هنرمندان 
نگه  زنده  را  خود  اجدادی  هنر  که  اصیلی 

می گیرد. داشته اند 
هنرمندان  از  بسیاری  که  دیگری  مسئله 
با  را  آن  اخیر  سال های  در  کرده اند  سعی 

مرتفع  خود  محصوالت  طراحی  در  بازنگری 
کنند، تولید بر اساس نیاز بازار است. برخی 
چادر شب  جمله  از  صنایع دستی  تولیدات 
باز  اگر   ... و  حصیربافی  موج بافی،  بافی، 
امروز  زندگی  در  کاربردی  نشوند،  طراحی 
بازطراحی  عین  در  اصالت  حفظ  ندارند. 
داشتن  نگه  زنده  بر  عالوه  می تواند  اصولی 
ایجاد  موجب  منطقه،  یک  در  هنر  یک 
بازارهای  در  مطلوبی  اقتصادی  فرصت های 

باشد. هم  بین المللی  و  داخلی 

سخنان  در  بتوان  را  کالم  چکیده  شاید 
در  اصفهان  نماینده  مقتدایی  عباس 
مجلس پیدا کرد که سال گذشته در همین 
روزها بیان کرده است: »دریغ از یک برنامه 
برنامه  البته  میان مدت  و  جامع کوتاه مدت 
نداریم.  صنایع دستی  در  هم  بلندمدت 
متوقف  برنامه ها  در  صنایع دستی  توسعه 
است. شاهد تغییرات سریع در مدیریت ها 

. هستیم
راستای  در  بخش ها  بین  مشارکت  عدم   
قابل  آمار  وجود  صنایع دستی،  توسعه 
از  بخشی  تنها  تقلبی  صنایع دستی  توجه 
و  موانع  درباره  ۱7 سرخط جمع آوری شده 
به آن می توان  این هنر است که  مشکالت 
مشکالت  هدف،  بازارهای  شناسایی  عدم 
توسعه  عدم  تاثیر  صنایع دستی،  صادرات 
نبود  صنایع دستی،  بازار  بر  گردشگری 
عدم  تولید،  برای  الزم  استانداردهای 
خارجی،  و  داخلی  نمایشگاه های  برگزاری 
در  پرورش  و  آموزش  نقش  بودن  کمرنگ 
هنرهای  از  برخی  رفتن  بین  از  و  هنر  این 

افزود. هنر  این  به  را  صنایع دستی 
را  صنایع دستی  رشته های  از  برخی  ما   
اطالعاتی  بانک  سپرده ایم،  موزه ها  به 
ندارد،  وجود  صنایع  کارگاه های  به  مربوط 
چطور  داریم  کارگاه  چند  نمی دانیم  وقتی 
داشته  برنامه ای  آن  برای  می توانیم 
سفارت  همکاری  عدم  با  اکنون  ما  باشیم، 
با  خانه ها در برگزاری نمایشگاه های مرتبط 

هستیم.  رو به رو  صنایع دستی 
حتی موزه صنایع دستی نداریم اینها برخی از 
مشکالتی هستند که درباره آنها برنامه ریزی 
که  است  مواردی  این ها  است.«  نشده 
با  صنایع دستی  حوزه  فعاالن  سال هاست 
نگاهی  نه  گویی  و  گریبانند  به  دست  آن 
اقتصادی به بخش صنایع دستی وجود دارد 
انجام  بخش  از  هنرمندان  از  حمایتی  تا 
شود و نه نگاهی فرهنگی که برای زنده نگه 
داشتن و فراموش نشدن این هنرها تالشی 

گیرد.  صورت 

وزارت  جهانی  پایگاه های  امور  دفتر  مدیرکل 
میراث فرهنگی گفت: استان خوزستان، محور سه 
اثر میراث جهانی چغازنبیل- شوش و سازه های 
و  طبیعی  ظرفیت های  دلیل  به  شوشتر  آبی 
جغرافیایی  محل  عنوان  به  متعدد  فرهنگی 
انجام طرح »پایلوت« هیات ایتالیایی و ایرانی 
رویداد  میراث آریا،  به گزارش  شد.  برگزیده 
تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری بین المللی 
و  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  با همکاری 
صنایع دستی، سفارت ایتالیا، اتاق بازرگانی ایتالیا 
ایتالیا،  در محل سفارت  در ایران و تعاونی های 
ایتالیا در تهران برگزار شد. این رویداد، فاز سوم 
طرح پایلوت است که به زودی و پس از پایان 
رفع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا وارد 
فاز اجرایی می شود. در این رویداد، نمایندگانی 
معاونت گردشگری،  میراث فرهنگی،  معاونت  از 
معاونت  و  مجلس  و  حقوقی  امور  معاونت 
سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، سفیر ایتالیا، مدیر اتاق بازرگانی 
ایتالیا در ایران، رئیس پژوهشکده باستان شناسی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نماینده 
مرتبط  تعاونی های  از  نمایندگانی  و  تعاون  اتاق 
با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در ایتالیا 
حضور داشتند و در مورد ظرفیت های مشترک دو 
کشور در پیشبرد پروژه مشترک در حوزه تخصصی 
خود مواردی را مطرح کردند. فرهاد عزیزی زالنی، 

مدیرکل دفتر امور پایگاه های جهانی در این رویداد 
گفت: در سال های گذشته همکاری های ویژه ای با 
سفارت ایتالیا و اتاق بازرگانی این کشور در تهران 
و هتعاونی های این کشور در زمینه میراث فرهنگی 
راهبرد  مرحله  این  در  شد،  آغاز  گردشگری  و 
همکاری، جنبه های کاری مورد توافق و همچنین 
آثار ممکن برای انتخاب یک پروژه پایلوت مطرح 
شد. او افزود: در فاز دوم از متخصصان و هیات 
ایتالیایی در برخی آثار میزبانی شد تا چشم انداز 
در  میراث فرهنگی  وزارت  با  همکاری  از  بهتری 
از  فاز  این  در  آید.  به دست  تخصصی  مباحث 
بسیاری آثار جهانی و ملی در غرب کشور نیز بازدید 
شد و در نهایت جلسه جمع بندی با حضور معاون 

میراث فرهنگی و هیات ایتالیایی برگزار شد.
تصریح  جهانی  پایگاه های  امور  دفتر  مدیرکل 
استان خوزستان  همکاری ها،  فاز سوم  در  کرد: 
و محور سه اثر میراث جهانی چغازنبیل-شوش 
دلیل ظرفیت های  به  آبی شوشتر،  و سازه های 
و  جغرافیایی  استراتژیک  موقعیت  طبیعی، 
نزدیکی به مرزها و داشتن ظرفیت های فرهنگی 
متعدد و بهره گیری از آثار میراث جهانی و آثار 
تمدن های  استقرار  تعدد  ملی،  میراث فرهنگی 
و  دانش  و  چندفرهنگی  ماهیت  و  مختلف 
مهارت هایی چون پرورش اسب و شتر و غیره 
پایلوت  پروژه  انجام  جغرافیایی  محل  به عنوان 

شد. برگزیده 

به بهانه روز جهانی صنایع دستی

چالش های پیش روی یک هنر اصیل
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس: برای صنایع دستی نه برنامه کوتاه مدت و میان مدت داریم و نه برنامه بلندمدت

مدیرکل دفتر امور پایگاه های جهانی:

خوزستان محل طرح مشترک »پایلوت« با هیات ایتالیایی شد

حفاری در سایت فسیل 
مهره داران مراغه آغاز شد

استخراج فسیل های هفت تا ۱۲ میلیون ساله 
حیوانات مهره دار در روستای »َقِره کند« مراغه 
از دیروز آغاز شد. رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست مراغه با اعالم این خبر گفت: فسیل های 
به  محدوده ای  در  باال  تراکم  با  سایت  این 
مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع پراکنده است که 
در مدت سه ماه و برای مطالعه و شناسایی گونه 
و جنس آن ها به مرکز تحقیقات فسیلی مراغه 
منتقل می شود. غالمرضا زارع تشریح کرد: برای 
استخراج این فسیل ها در مدت سه ماه ۲۰۰ 
در سال های  است.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیون 
گذشته هشت کاوش تحقیقاتی در این منطقه 
انجام شده و نزدیک به ۲ هزار قطعه فسیل 

حیوانات مهره دار به دست آمده است.
مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 
ایران نیز گفت: کاوش ها و مطالعات فسیلی 
در منطقه فسیلی مراغه از ۱5۰ سال پیش آغاز 
شده و تاکنون فسیل های مهره دار بسیاری به 

دست آمده است.
محمد مدادی افزود: منطقه فسیلی مراغه به 
علت پراکندگی باالی فسیل مهره داران از مناطق 
بی نظیر فسیلی در ایران و جهان است. برای 
انجام کارهای پژوهشی ساخت مرکز تحقیقات 
فسیل مهره داران ایران نزدیک به ۱5 سال پیش 
در این شهر آغاز ولی نیمه تمام رها شده است.

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی 
طبیعی  تاریخ  موزه  ایجاد  از  همچنین  ایران، 
تبریز، در پارک ائل گلی تبریز خبر داد و گفت: 
در صورت همکاری مسئوالن استان ساخت این 

طرح، نیمه نخست امسال آغاز می شود.

یک ایران شناس 
گرجستانی درگذشت

مترجم  و  ایران شناس  الرداشویلی،  الکساندر 
درگذشت. ایرانی  شاعران  شعرهای  گرجستانی 

اعالم  با  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 
الرداشویلی،  الکساندر  است:  نوشته  خبر  این 
اهل  ادیب  و  مترجم  شاعر،  ایران شناس، 
گرجستان، در تاریخ ۱۶ آوریل سال ۱95۶ در 
شهر تفلیس متولد شد. بعد از اتمام تحصیالت 
تفلیس،   77 شماره  مدرسه  در  متوسطه 
و  داد  ادامه  دانشگاه   در  را  خود  تحصیالت 
در سال ۱97۸ از رشته زبان و ادبیات فارسی 
دانشکده شرق شناسی دانشگاه دولتی به نام 
شد. فارغ التحصیل  تفلیس  جاواخیشویلی  اوانه 
نویسندگان  انجمن  عضو   ۲۰۱7 سال  از  او 
ادبی  جایزه  سال  همان  در  و  بود  گرجستان 
»اوانه ماچاِبلی« را دریافت کرد. این نویسنده 
همکاری  نویسندگان  انجمن  ترجمه  هیات  با 
نزدیکی داشت. الرداشویلی همچنین موسس 
 ۱99۶ سال  از  و  بود  »فانتزی«  روزنامه 
همچنین  او  داشت.  برعهده  را  آن  سردبیری 
رئیس کلوب مترجمان بود. اولین ترجمه های 
در  دانشجویی  دوران  در  الکساندر الرداشویلی 

شد. منتشر  تفلیس  دانشگاه  روزنامه 
او بخشی از مجموعه شعرهای شاعران ایرانی 
و  مولوی  و  خیام  فردوسی،  رودکی،  مانند: 
شاعران دیگر را ترجمه و منتشر کرد. الرداشویلی 
همچنین فرهنگ لغت فارسی-گرجی را تالیف 
جمهوری  فرهنگی  رایزنی  حمایت  با  و  کرد 

ایران در گرجستان به چاپ رساند. اسالمی 

فرهنگستان هنر:
نامزدهای ریاست  جمهوری 

برنامه هایی جدی برای 
فرهنگ و هنر ارائه کنند

فرهنگستان هنر به نامزدهای سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری پیشنهاد داد، بر هویت فرهنگی و 
بنیان های معنوی و حکمی هنر و شناخت درست 
ظرفیت ها و فرصت های موجود تمرکز کنند تا 
ارائه شود.  و شفاف  مدّون  برنامه ها  و  طرح ها 
به گزارش ایرنا، قرار بود مناظره دوم نامزدهای 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
مورد مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد، 
اما نه سوالی در زمینه فرهنگ و هنر پرسیده شد 
و نه نامزدها برنامه ای در این حوزه ارائه کردند؛ 
گویی مسائل فرهنگ و هنر دغدغه شان نیست. 
در مناظره دوم، بیش از  3 ساعت و 3۰ دقیقه 
از هر دری سخن به میان آمد؛ نامزدها از یکدیگر 
هم  زبانی  و  قومی  و  مفهومی  لغوی،  ایرادات 
گرفتند؛ اما دریغ از حتی اشاره ای به مشکالت 
اصحاب  و  هنرمندان  بزرگ  خانواده  اقتصادی 
مسائل  مناظره  این  تمام  در  رسانه.  و  فرهنگ 
مختلف و گاه تکراری بیان شد، اما هیچ آمار و 
نمودار و آنالیزی از وضعیت و تاثیرات اقتصاد 
فرهنگی و رابطه فرهنگ و سیاست و ظرفیت های 
حتی  نیامد،  میان  به  هنری کشور  و  فرهنگی 
زمانی که از دیپلماسی سخنرانی شد به نقش 
دیپلماسی فرهنگی در کنار دیپلماسی اقتصادی، 
ضرورت و نقدی مطرح نشد. حاال فرهنگستان 
هنر در پیشنهادهایی از نامزدها خواسته با مشورت 
استادان و هنرمندان صاحب نظر، برای حوزه هنر 
به  منزله یکی از محورهای اصلی سیاست های 
دولت آینده، برنامه هایی جدی و کارآمد تدوین 

و ارائه شود.

بیمه هنرمندان صنایع دستی 
نیز سال ها یکی از چالش های 
عمده این حوزه بود که هر 
چند اقداماتی در زمینه آن 
صورت گرفت، اما همچنان 
نارضایتی هایی در میان 
صنعتگرانی که بیمه نشده و 
یا معتقدند بیمه هنرمندان به 
شکلی سلیقه ای انجام می شود، 
وجود دارد

هنر  و  فرهنگ  از  تاریخ  نام ها یک  این  از  کدام  و.... پشت هر  قلم زنی  پته دوزی،  قالیبافی، سوزن دوزی،  |پیام ما| خاتم کاری، معرق، 
این سرزمین پنهان است. تاریخی از آداب و رسوم و سبک زندگی مردمی که با طبیعت و دنیای پیرامون خود در آشتی و صلح بودند. 
هنرمندانی که عالوه بر خلق هنری ماندگار، به طبیعت هم توجه دارند و بخشی از بار اقتصاد کشور را هم به دوش می کشند. اما هر بار که 
احوالی از صنعتگران این رشته می پرسیم، از نبود حمایت های الزم از سوی متولیان امور گله دارند. در یک سال گذشته تولیدکنندگان 
صنایع دستی هم مثل بسیاری از مردم به مشکالت متعددی دست به گریبان بودند. مشکالتی که می توانست با حمایت های شایسته 
از سوی دولت فشار کمتری به هنرمندانی که در دورترین نقاط کشور با تمام مشقاتی که دارند، فرهنگ و هنر سرزمین خود را زنده نگه 

داشته اند. امروز روز جهانی صنایع دستی است و مجالی برای مرور آنچه بر هنرمندان این حوزه می گذرد.

 پایش

این ممنوعیت ستاد ملی 
مقابله با کرونا، شامل پروازها 
نمی شود؛ اما مسافران به 
این کشور، در کجا باید 
اقامت کنند؟ اگر پروازها 
بدون مجوز بود، این کار 
غیرقانونی بود اما در حال 
حاضر همه پروازها با مجوز 
سازمان هواپیمایی انجام 
می شود

در حالی که ستاد ملی مقابله با کرونا، هنوز 
مصوبه ای مبنی بر لغو ممنوعیت تور ترکیه 
صادر نکرده، اما برخی آژانس های خدمات 
مسافرتی اقدام به انتشار تبلیغات تور ترکیه 
کرده اند. به گزارش مهر، ستاد ملی مقابله با 
کرونا سه شنبه ۱7 فروردین امسال مصوبه 
در  و  ترکیه«  تورهای  برگزاری  »ممنوعیت 
عین حال »بال اشکال بودن انجام پروازهای 
عادی« به این کشور را به دلیل افزایش ابتال 
به کرونا در این کشور به دستگاه های ذی ربط 
شامل وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی 
کشوری ابالغ کرد. با این حال برخی آژانس ها 
از اجرای این ابالغیه سر باز می زدند که با 
نظارت بیشتر سازمان هواپیمایی کشوری و 
وزارت گردشگری، برخی  آژانس های متخلف 
خودداری  ترکیه  تورهای  فروش  ادامه  از 
دبیر  سامانی،  اسعدی  مقصود  کردند. 
انجمن شرکت های هواپیمایی دهم خرداد 
ماه امسال در گفت وگویی با تاکید بر اینکه 
فروش تور به ترکیه همچنان ممنوع است، 
گفت: ممنوعیت فروش تور و پکیج سفر به 
ترکیه برداشته نشده؛ اما معمواًل مسافرانی که 
اقدام به خرید بلیت هواپیما از یک آژانس 
مسافرتی می کنند درخواست رزرو هتل هم 
از آنها دارند. بنابراین ممکن است آژانس ها 
عالوه بر فروش بلیت خدماتی مانند ترانسفر 
فرودگاهی، رزرو هتل و … را هم به آنها ارائه 
دهند. در هفته بیش از 3۰ پرواز بین دو کشور 

انجام می شود.
اخیر ستاد ملی  تاکنون در روزهای  اگرچه 
رفع  در خصوص  مصوبه ای  با کرونا  مقابله 
برخی  دیگر  بار  اما  نداشته  ممنوعیت  این 
آژانس های گردشگری اقدام به انتشار چراغ 
خاموش تبلیغات تورهای ترکیه در فضای 

پیامکی کرده اند. یا حتی  مجازی 
دفاتر  بر  نظارت  مدیرکل  خوشخو،  حسن 
خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی 
بودن  غیرقانونی  یا  قانونی  درباره  کشوری 
برخی  سوی  از  ترکیه  تورهای  تبلیغات 
اساس  بر  گفت:  گردشگری  آژانس های 
آئین نامه مصوب هیئت دولت، وظیفه نظارتی 
دفاتر،  این  بر  هواپیمایی کشوری  سازمان 
صرفًا در حیطه فروش بلیت پروازهای داخلی 
خدمات  دفاتر  آیا  اینکه  است.  خارجی  و 
گردشگری، تور، هتل، ترانسفر فرودگاهی یا 
خدمات دیگر به مشتریان ارائه می دهند یا 

است. وزارت گردشگری  در حیطه  نه، 
دفاتر  انجمن  رئیس  رفیعی  حرمت هللا، 
خدمات مسافرتی و گردشگری نیز با اشاره 
به متوقف نشدن پروازها به ترکیه گفت: این 
ممنوعیت ستاد ملی مقابله با کرونا، شامل 
پروازها نمی شود؛ اما مسافران به این کشور، 
در کجا باید اقامت کنند؟ اگر پروازها بدون 
مجوز بود، این کار هم غیرقانونی بود اما در 
سازمان  مجوز  با  پروازها  همه  حاضر  حال 

انجام می شود. هواپیمایی 

بازگشت بی سروصدای تبلیغات تور ترکیه

در سال های اخیر مشکلی جدید 
به تمام مشکالت صنعتگران 

اضافه شده؛ کاهش قدرت 
خرید مردم و باال رفتن قیمت 

مواد اولیه. در این میان رقبایی 
مثل چین، هند، تایوان، تایلند 

با ارائه محصوالتی با کیفیت 
پایین بازار را قبضه کرده اند. 

ورود محصوالت بی کیفیت این 
کشورها به صورت قاچاق به بازار 

داخلی مجال و فرصت بروز و 
ظهور را از هنرمندان اصیلی که 
هنر اجدادی خود را زنده نگه 

داشته اند می گیرد

|  
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 ای
 |
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 فعاالن  بخش گردشگری از نادیده گرفتن این بخش در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری انتقاد کردند 

سرنوشت مبهم گر دشگری در دولت آینده

نشانی از برنامه ای جدی و 
متمرکز روی گردشگری، نزد 
هیچ کاندیدایی دیده نشد. 
در حالی که کمترین انتظار 
از کسی که می خواهد برای 
رسیدن به جایگاه ریاست 

قوه مجریه وارد رقابت شود، 
توجه ویژه به سند چشم انداز 
توسعه کشور به عنوان سندی 

باالدستی است

وقتی در هیچ یک از نمودارهای 
اقتصادی نامزدهای محترم، 

پارامتری به نام سفر و 
گردشگری وجود ندارد. وقتی از 
اشتغال مولد، آمایش سرزمین، 

خلق ثروت و توزیع عادالنه 
درآمد حرف زده می شود بی آنکه 

حتی یکی از راه های رسیدن 
به این موارد، گردشگری باشد. 
باید گفت آیا صنعت مظلوم و 

مغفول گردشگری در دولت بعد 
هم جایی ندارد؟

| کارشناس و فعال گردشگری|

  | محمدابراهیم الریجانی |

| رئیس جامعه هتلداران ایران|

  | جمشید حمزه زاده |
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معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی خبر داد:

باز شدن مرزهای ایران 
به روی گردشگران 

خارجی از نیمه دوم تیر 
ویزای  صدور  اعالم کرد:  معاون گردشگری 
گردشگری ایران برای گردشگران خارجی، به 
از نیمه دوم تیرماه  اولیه،  دنبال توافق های 
١۴٠٠ از سر گرفته می شود. به گزارش ایسنا 
ولی تیموری با اشاره به توقف صدور ویزای 
گردشگری ایران از سال گذشته تا کنون و 
بسته بودن مرزها به روی گردشگران خارجی 
توافق  ویروس کرونا، گفت:  زمان شیوع  از 
اولیه برای بازگشایی مرزهای ایران به روی 
امور  وزارتخانه های  با  خارجی  گردشگران 
خارجه، کشور و بهداشت شده است که پس 
از تهیه و تایید نهایی مقررات و پروتکل سفر، 
صدور ویزای توریستی ایران نیز از سرگرفته 
روی  به  مرزها  بازگشایی  موضوع  می شود. 
گردشگران خارجی تا به حال، دو سه مرتبه 
در کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت کرونا مطرح شده و قرار بود 
این ستاد مصوبه آن را صادر کند که کشور 
مواجه  هندی  و  انگلیسی  پیک کرونای  با 
را  موضوع  ما  ماند.  متوقف  موضوع  و  شد 
مرتبط  وزارتخانه های  طریق  از  سرسختانه 
پیگیری کردیم، فضای کمیته های تخصصی 
بازگشایی  به  نسبت  نیز  کرونا  ملی  ستاد 
مرزها به روی گردشگران خارجی مثبت بود. 
غیر از وزارت بهداشت که مالحظاتی داشته 
ندارد.  دیگری  مخالف  طرح  این  است، 
دوشنبه  دیگر  یک بار  را  موضوع  بنابراین 
هفته گذشته در کمیته های تخصصی مطرح 
و  معیشتی  مصائب  به  اشاره  با  و  کردیم 
یک  از  بیش  در  فعاالن گردشگری  شغلی 
سال گذشته، قرار شد پروتکلی در ارتباط با 
سفر گردشگران خارجی و بازگشایی مرزها 
امور  اداره کل  محوریت  با  وزارت کشور  در 
مرزی نهایی شود و دوباره در کمیته امنیتی، 
انتظامی ستاد ملی کرونا مورد  اجتماعی و 
بررسی قرار گیرد تا پس از تایید و تصویب، 
توریستی  ویزای  تیرماه صدور  نیمه دوم  از 

ایران از سر گرفته شود.
سرانجام  درباره  گردشگری  معاون 
شرایط  با  ارتباط  در  قبلی که  پروتکل های 
ملی  ستاد  به  خارجی  گردشگران  سفر 
کرونا ارائه شده بود، گفت: با توجه به تغییر 
شرایط، پروتکل و مقررات سفر به ایران نیز 
به  چون  شود،  به روزرسانی  و  اصالح  باید 
است  مطرح  مرزها  از  تردد  بحث  حال  هر 
نیستند. خارجی  گردشگران  فقط  موضوع  و 
به  مرزها  بازگشایی  کرد:  اظهار  تیموری 
انتظار  نمی توان  دارد،  نیاز  بسترسازی 
سفر  ایران  به  گردشگران  یک باره  داشت 
از شیوع  فضایی که پس  با  ویژه  به  کنند، 
ویروس کرونا ایجاد شده است. بنابراین ما 
برنامه ریزی برای بازاریابی را انجام داده ایم؛ 
توکیو  المپیک  ظرفیت  از  است  قرار  مثال 
)ژاپن( و اکسپو دبی )امارات( برای معرفی 
نمایشگاه های  روی  و  استفاده کنیم  ایران 
بین المللی گردشگری با توجه به محدودیت 
بازنگری  آن ها  از  زیادی  تعداد  در  حضور 

باشیم. داشته 

رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و 
آبخیزداری کشور:

سهم اعتبارات مقابله
 با بیابان زایی کشور هنوز 

ابالغ نشده است 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
گفت: طرح بیابان زدایی مرزی سه استان 
اعتبارات  تامین  با  سمنان  و  یزد  اصفهان، 

می شود.  اجرا  تجمیعی 
به گزارش مهر مسعود منصور با بیان اینکه 
کم  کشور  بیابان زایی  با  مقابله  اعتبارات 
است، گفت: با وجود این اگر پروژه ای در 
باشد،  االجرا  الزم  بحرانی گردوغبار  مناطق 
بودجه آن را تأمین می کنیم اما هنوز اعتبار 
ابالغ  را   ۱۴۰۰ بیابان زایی در سال  با  مقابله 

نکرده اند.
با  مقابله  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۴۰  
بیابان زایی در سال جاری پیش بینی شده 
ابالغ نشده زیرا در  اعتبار هنوز  این  است، 
با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیم گیری  انتظار 

است. ریزگردها 
رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
کشور درباره بیابان زدایی مرزی سه استان 
مهم  این  گفت:  سمنان،  و  یزد  اصفهان، 
آن  برای  اما  است  مانده  مغفول  تاکنون 
استان  سه  این  تا  داشت  خواهیم  طرحی 
برای  دارند  مشترک  مرز  یکدیگر  با  که 
مقابله با بیابان زایی اقدام کنند و بودجه آن 
نیز از اعتبارات تجمیعی سه استان تامین 

می شود.

و  کش و قوس ها  از  پس   9۸ ماه  مرداد   
موافقت و مخالفت های فراوان کارشناسان و 
باالخره  مجلس،  نمایندگان  و  صاحب نظران 
وزارتخانه جدیدی  تشکیل  با  نگهبان  شورای 
در دولت دوازدهم موافقت کرد. سازمانی که از 
سال ۶۴ فعالیت خود را آغاز کرده و راه پرفراز 
باالخره  بود،  گذاشته  سر  پشت  را  نشیبی  و 
تبدیل به وزارتخانه شد. وزارتخانه ای که قرار 
بود در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
اذهان  و  نمایندگان مجلس  به  و گردشگری 
پاسخگو  همین  و  باشد  پاسخگو  عمومی 
بودن بهانه نمایندگان مجلس برای موافقت با 
تشکیل این وزارتخانه و بزرگ شدن ساختار 
از  که  سالی  دو  در  اما  بود.  کشور  اجرایی 
تشکیل آن می گذرد نه وزارتخانه و نه وزیر آن 
نه تنها در مقام پاسخگویی نسبت به عملکرد 
خود قرار نگرفتند، بلکه نتوانستند کارنامه قابل 
گردشگری  روزهای  بحرانی ترین  در  دفاعی 

باشند. داشته  کشور 
دوازدهم،  دولت  کار  پایان  آستانه  در  حاال 
میراث فرهنگی،  رخت بستن  می توان 
از  حتی  را  صنایع دستی  و  گردشگری 
در  کرد.  مشاهده  هم  انتخاباتی  وعده های 

دولت  کاندیداهای  اقتصادی  بحث های 
از نقش گردشگری  تقریبا سخنی  سیزدهم، 
موجب  که  موضوعی  نیست.  اقتصاد  در 
است.  شده  فعاالن گردشگری  برخی  گالیه 
به  است که  فعاالن  این  از  یکی  رجبی  اکبر 
سال  دو  به  »نزدیک  گفته:  مهر  خبرگزاری 
ایران تعطیل  است که صنعت گردشگری در 
تحول  حال  در  دیگر  است. کشورهای  شده 
تا گردشگری شان  می زنند  واکسن  هستند. 
صنعت  گردشگری  صنعت  چون  کند.  رشد 
اول کشورشان محسوب می شود. در ایران با 
جاذبه های زیادی که وجود دارد، گردشگری در 
رتبه دهم هم نیست. اما حاال ببینید. این افراد 
تا چند روز دیگر دوباره شعار می دهند ایران 
و  تاریخی  جاذبه های  نظر  از  چندم  رتبه  در 
گردشگری هستند. رتبه های من درآوردی که 
هیچ تاثیری نه روی ما و نه روی گردشگری 

ندارد.« کشورمان 
دفتر  سابق  مدیرکل  الریجانی  محمدابراهیم 
بازاریابی و تبلیغات گردشگری، هم در حساب 
مناظره  در  »وقتی  نوشت:  خود  اینستاگرام 
اقتصادی، آن  هم در شرایطی که کشور، چشم 
امید به درآمدهای غیر نفتی دارد از گردشگری 

از  هیچیک  در  وقتی  نمی شود.  زده  حرفی 
محترم،  نامزدهای  اقتصادی  نمودارهای 
پارامتری به نام سفر و گردشگری وجود ندارد. 
از سواالت مناظره رسانه  وقتی در هیچ یک 
از  وقتی  نیست.  گردشگری  از  اسمی  ملی، 
اشتغال مولد، آمایش سرزمین، خلق ثروت 
می شود  زده  حرف  درآمد  عادالنه  توزیع  و 
بی آنکه حتی یکی از راه های رسیدن به این 
موارد، گردشگری باشد. باید گفت آیا صنعت 
بعد  دولت  در  گردشگری  مغفول  و  مظلوم 
هم جایی ندارد؟ امیدوارم حداقل در مناظره 
به  به گردشگری جبران و  این جفا  فرهنگی 
بعد فرهنگی آن پرداخته شود، هرچند جای 
صحبت از گردشگری در حوزه اقتصاد است.«

هتلداران  جامعه  رئیس  حمزه زاده،  جمشید 
نسبت  است که  جمله کسانی  از  هم  ایران، 
به بی توجهی کاندیداها به موضوع گردشگری 
واکنش نشان داده و گفته است: »نشانی از 
روی گردشگری،  متمرکز  و  جدی  برنامه ای 
نزد هیچ کاندیدایی دیده نشد. در حالی که 
برای  می خواهد  کسی که  از  انتظار  کمترین 
وارد  مجریه  قوه  ریاست  جایگاه  به  رسیدن 
چشم انداز  سند  به  ویژه  توجه  شود،  رقابت 

توسعه کشور به عنوان سندی باالدستی است. 
جایگاهی  از  گردشگری  توسعه،  برنامه  در 
است.  برخوردار  بوده،  قبال  آن چه  از  متفاوت 
با توجه به این جایگاه بدیهی است که بخش 
ویژه ای از برنامه های هر داوطلب باید به این 

پیدا کند.« اختصاص  آن  توسعه  و  صنعت 
تشکیل  با  و  راه  میانه  از  دوازدهم  دولت 
وزارتخانه  برای  وزیری  جدید،  وزارتخانه ای 
و گردشگری  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
انتخاب کرد که پیش از آن در راس سازمانی 

به  توجه  با  داشت.  قرار  عنوان  همین  با 
دوران  طول  در  حوزه  این  که  پیشینه ای 
فعالیت خود داشته و حضور چهره های غالبا 
سیاسی در راس سازمان میراث فرهنگی -که 
همواره به عنوان حیاط خلوت دولت ها از آن 
یاد می شود- نگرانی و گالیه فعاالن این حوزه 
موضوع  به  کاندیداها  بی توجهی  به  نسبت 
گردشگری که در دورانی بحرانی به سر می برد، 

به جاست. دغدغه ای 
هرچند برخی فعاالن بخش خصوصی نسبت 
گردشگری  بخش  به  غیر تخصصی  نگاه  به 
می دانند  وارد  را  نقدهایی  دولت  سوی  از 
بخش  فعالیت های  در  دولت  معتقدند  و 
تنها تسهیل گر  نه  گردشگری در غالب موارد 
راه  در  را  سدی  نقش  نیست، که  فعالیت ها 
تالش های بخش خصوصی ایفا می کند. در 
نقش  کشورهایی که گردشگری  از  بسیاری 
بخش  دارد،  آنها  اقتصاد  در  تاثیرگذاری 
خصوصی بازیگر اصلی میدان است و دولت 
با   – قانون گذاری  و  تسهیل گری  نقش  تنها 
مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی- را 
ایران به رغم تمام شعارها  به عهده دارد. در 
گردشگری  اهمیت  بر  که  اظهارنظرهایی  و 
دولت  دارند،  تاکید  کشور  اقتصاد  آینده  در 
با  و  است  گردشگری  بخش  اصلی  متولی 
موارد  برخی  در  خود  سیاست گذاری های 
بخش  برای  را  مشکالتی  می تواند  حتی 
با  سال گذشته  دو  در  ایجاد کند.  خصوصی 
بروز بحران هایی که از آبان ماه 9۸ آغاز شد و 
با شیوع کرونا شدت گرفت، دولت با عملکرد 
ضعیف خود ثابت کرد که توان مدیریت این 
بخش را ندارد. ایران از ظرفیت های بسیاری 
در بخش گردشگری برخوردار است، اما این 
و  صحیح  مدیریت  همنشین  اگر  ظرفیت ها 
اندازه  و  حد  در  نمی توانند  نشوند،  تخصصی 
خود در دنیای گردشگری موثر و نقش آفرین 
باشند. این همان اتفاقی است که تا به امروز 

است. افتاده 
در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور که 
سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، 
گردشگری با ماهیتی فرابخشی تعریف شده 
خود  مقاصد  و  اهداف  به  رسیدن  برای  که 
نیازمند همکاری ۱9 دستگاه است که شرح 
گردشگری  بخش  با  آنها  کاری  زمینه های 
جمله  این  است.  شده  قید  سند  این  در 
پرتکرارترین جمله در میان سخنان مسئوالن 
اساسی  ارکان  از  یکی  است که »گردشگری 
در  نه  اما  است«  کشور  اقتصادی  توسعه 
گردشگری  از  نشانی  توسعه  استراتژی های 
برنامه هایی  میان  در  نه  و  می شود  دیده 
می شوند.  اجرا  یا  طراحی  راستا  این  در  که 
گردشگری در عمل همواره مورد غفلت مدیران 
و  بوده  دولت ها  تمامی  در  و سیاست گذاران 
دولت سیزدهم به عنوان نخستین دولتی که 
در  را  نام گردشگری  به  وزارتخانه ای  ابتدا  از 
ساختار خود خواهد داشت، تا به امروز حتی 
برنامه ها و وعده های خود به  نیم نگاهی در 

است.  نداشته  گردشگری 

یک پژوهشگر آب گفت: خشکسالی که امسال 
همه کشور با آن دست به گریبان است، باعث 
محیط   اکوسیستم ها،  وضعیت  شکنندگی 
زیست و منابع شده و همین مساله اهمیت 
تالش در جهت حفاظت از منابع طبیعی را بیشتر 
می کند. به گزارش ایلنا مصطفی فدایی فرد با 
آتش سوزی ها  و  خشکسالی  ارتباط  به  اشاره 
بر  بسیاری  منفی  اثرات  گفت: خشکسالی ها 
مباحث اکولوژیکی، محیط های انسانی و حتی 
حیات وحش برجای می گذارند. موضوع هایی 
مانند افزایش دما، کاهش کیفیت هوا، گسترش 
بیماری ها، افزایش نیاز آبی، گسترش فشار بر 
منابع آب، جنگ بر سر آب، کاهش کیفیت و تناژ 
محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت محصوالت 
افزایش  و  کشاورزی، مهاجرت حیات وحش 
تعارض حیات وحش با مردم از جمله اثرات 
وقوع خشکسالی است. فدایی فرد معتقد است: 
شدن  فراهم  خشکسالی،  مهم  اثرات  از  یکی 
و  مراتع  آتش سوزی های گسترده  بروز  امکان 
جنگل هاست. کمبود بارش باعث کاهش رطوبت 
هوا و خشکیدگی خاک شده و کاهش رطوبت 
و خشک شدن پوشش گیاهی را در پی دارد. 
با توجه به این که خشکسالی ها عموما موجب 
افزایش دما نیز می شود، خطر افزایش تعداد 
و وسعت آتش سوزی ها محتمل خواهد بود. با 
توجه به پیش رو بودن تابستان داغ و کم آب، 
احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع 
افزایش خواهد داشت. این پژوهشگر آب گفت: 

در ایران فراوانی وقوع و گستره تحت تاثیر پدیده 
خشکسالی نسبت به سایر بالیای طبیعی بیشتر 
بوده و خسارت های اقتصادی و اجتماعی ناشی 
از آن نیز گسترده تر است. امسال خشکسالی 
شدت  با  آب و هوایی کشور  رژیم های  همه  در 
و ضعف روی داده است، اما برخی از مناطق 
بارش  متوسط  بودن  اندک  علت  به  کشور 
بارندگی،  نوسانات  دامنه  و گستردگی  سالیانه 
از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. گسترش 
و استمرار خشکسالی ها در مناطق گسترده ای 
هستند،  خشک  اقلیمی،  نظر  از  که  کشور  از 
طور  به  مناطق که  این  در  است.  خسارت بارتر 
طبیعی دارای محدودیت آب و پوشش گیاهی 
هستند، وقوع خشکسالی اثرات منفی بیشتری 
در پی دارد. فدایی فرد تاکید کرد: با توجه به اینکه 
بحران  دارد،  محدودی  جنگلی  پوشش  ایران 
آتش سوزی در کشور ما از اهمیت باالیی برخوردار 

پوشش  رفتن  بین  از  عالوه  بر  چرا که  است 
گیاهی و جنگلی اندِک موجود، به دلیل شرایط 
اقلیمی خشک، احیا و بازگشت مراتع و جنگل ها 
به حالت اولیه بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود. 
در دهه های گذشته آتش سوزی هایی که منشا 
بزرگ  تهدیدی  است،  بوده  انسانی  عوامل  آن 
برای جنگل ها محسوب می شود. بررسی عوامل 
آتش سوزی ها حاکی از آن است که برخی از 
آتش سوزی های مراتع و جنگل ها در سطوحی 
محدود، عمدی بوده و هدف از آن استحصال 
زمین کشاورزی بوده است بنابراین با توجه به 
افزایش فشارهای اقتصادی شدید بر مردم و 
این  وقوع  امکان  بیکاری،  طرفی گسترش  از 
تخلفات محتمل خواهد بود که با توجه به فراهم 
بودن شرایط اقلیمی و رطوبتی، امکان گسترش 
ناخواسته آتش سوزی و غیر قابل کنترل شدن 

آن فراهم است.

احتمال افزایش وقوع آتش سوزی ها در تابستان
منابع طبیعی

گرمای زودرس، کاهش در 
برق آبی ها و رمز ارزها باعث 
مشکالتی شد. ما ماینرهایی 
داشتیم  که انرژی مصرفی 
آن ها 3۰۰ مگاوات بود اما با 
بررسی های جهانی مشخص 
شد ۱۰ درصد مصرف جهانی 
برق برای رمز ارزها در ایران 

است

وزیر نیرو:

اگر شبکه عمومی برق کشور در معرض فروپاشی
 قرار بگیرد ناچار به خاموشی هستیم

ماینرهایی  ما  گفت:  نیرو  وزیر 
 3۰۰ آن ها  انرژی مصرفی  داشتیم که 
با بررسی های جهانی  اما  مگاوات بود 
۱۰ درصد مصرف جهانی  مشخص شد 
ایران است. به  برای رمز ارزها در  برق 
گفت:  اردکانیان  رضا  ایلنا،  گزارش 
برق موضوع مهم این روزها است، ما 
که  پیش بینی هایی  علی رغم  امسال 
غیر متعارف  وضعیت  چند  با  داشتیم 
رو به رو شدیم که یکی از آن ها افزایش 
خشکسالی  و  باران  کاهش  بود.  دما 
داشته  برق آبی  شد که کاهش  باعث 
ظرفیت  مگاوات  هزار   73 از  باشیم. 
گرمایی، ما یک کاهش توان خروجی 

داشتیم.
تاکید کرد: گرمای زودرس،  اردکانیان 
رمز ارزها  و  آبی ها  برق  در  کاهش 
ماینرهایی  ما  شد.  مشکالتی  باعث 
آن ها  مصرفی  انرژی  که  داشتیم  
بررسی های  با  اما  بود  مگاوات   3۰۰
۱۰ درصد مصرف  جهانی مشخص شد 
ایران  در  ارزها  رمز  برای  برق  جهانی 
با  توافقنامه  هزار   3۰۰ از  بیش  است. 
به امضا رساندیم  مصرف کنندگان برق 
تا از برق ارزان و رایگان در زمان اوج 

کنند. استفاده  مصرف 
تالش های  گفت:  نیرو  وزیر 
است،  انجام  حال  در  شبانه روزی 
حتی  و  دادیم  کاهش  را  صادرات 
قراردادها  اساس  بر  داریم  سعی 
هم  را  واردات  و  برسانیم  صفر  به 
اگر  نکرده  خدایی  دهیم.  انجام 
معرض  در  کشور  برق  عمومی  شبکه 
به  ناچار  بگیرد،  قرار  فروپاشی 
 ۱۲ اتفاق هر  خاموشی هستیم و این 
الی ۱3 سال در کشورهای دنیا اتفاق 
اما بحمدهللا امسال در کشور  می افتد 
اتفاق  این   ۸3 سال  از  بعد  سال   ۱7

است. نیفتاده 
تعمیرات  سال  هر  گفت:  اردکانیان 
اورهال صورت می گیرد و اگر برنامه ها 
از  که  دید  خواهید  کنید  مشاهده  را 
خرداد  در  و  می شود  آغاز  ماه  مهر 
گذشته  سال  که  اتفاقی  باز می گردند، 
بود  به کمبود گاز  مربوط  افتاد،  اتفاق 
کار  با گاز  نیرو گاه هایی که  که گفتیم 
عمده  نروند.  تعمیرات  به  نمی کنند، 
بازگشته اند  مدار  به  که  نیرو گاه هایی 
از  پس  هم  بوشهر  نیروگاه  همچین 

برگشت. مدار  به  مشکالت  رفع 

دیگر در میان شعارها و وعده ها هم خبری از گردشگری نیست. پس از برگزاری مناظره های انتخاباتی، که تمرکز آن بر رویکرد اقتصادی 
کاندیداها بود، اما سخنی از گردشگری به میان نیامد، بعضی فعاالن گردشگری با اعتراض به این رویکرد، سعی کردند صدای خود را 
به گوش کاندیداها برسانند. آنها معتقدند گردشگری به عنوان موضوعی که سال هاست سیاست گذاران کشور از آن به عنوان جایگزین 
درآمد نفتی یاد می کنند، جایگاهی در برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداها نداشت. گویی گردشگری که پس از ورود رسمی به دستگاه 
اجرایی کشور، از میدان عمل مدیران و متولیان رخت بسته بود، حاال حتی از فهرست وعده ها و شعارها هم حذف شده است. هر چند 
به سیاق  بهتر است  پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در گردشگری هستند و معتقدند  به  قائل  این حوزه  از کارشناسان  بسیاری 
بسیاری از کشورهایی که گردشگری در آنها نقش اثرگذاری دارد، در ایران هم بازیگران اصلی این حوزه، فعاالن بخش خصوصی باشند 
و دولت بیشتر نقش تسهیل گر را ایفا کند، اما واقعیت این است که دولت متولی اصلی گردشگری کشور محسوب می شود. هر چند در 
روزگاری که گردشگری با بحران مواجه بود این متولی اصلی، نقشی در کاهش اثرات بحران نداشت، اما همچنان سایه سنگین او در 

سیاست گذاری ها و تصمیمات این بخش دیده می شود. 
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آگهی مزایده  
نظر به محکومیت آقای محمد قائدی بارده به پرداخت مبلغ ۱۰۲/99۴/77۰ ریال در حق محکوم له آقای علی 
بهینه و مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق هزینه اجرای حکم در حق دولت بموجب پرونده اجرایی کالسه ۰۰۰۰۰5۲ 
شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی اهواز و در راستای وصول محکوم مبالغ مذکور یک دست مبل ایرانی ۸ نفره مدل چستر 
با پارچه قهوه ای روشن شامل دو عدد مبل سه نفره و دو عدد مبل تکنفره بدون میز غذاخوری از محکوم به توقیف که توسط 
کارشناس منتخب دادگستری در مورخ ۱۴۰۰/۰۱/3۰ به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردید. نظر به اینکه نظریه کارشناس به 
طرفین ابالغ واقعی گردیده و در موعد قانونی هیچ اعتراضی از طرفین نسبت به آن  واصل نشده است بنابراین وقت مزایده 
برای روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱ صبح تعیین می گردد. لهذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند 
دعوت می شود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک 
ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور بهم رسانند. قیمت پایه بر اساس نظریه کارشناس و هزینه های صورت 
گرفته اعم از روزنامه و کارشناسی و هزینه های نقل و انتقال در پرونده های کالسه های فوق و هزینه های اجرائی شروع و برنده  
مزایده کسی است که باالترین قیمت خرید را پیشنهاد نماید. اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند پنج روز 
قبل از مزایده از ملک مورد نظر به نشانی فوق الذکر بازدید نمایند.ضمنا کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست ۱۰ درصد از 
قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی به واحد اجرای احکام حقوقی تودیع و در صورت برنده 

شدن در مزایده الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ مزایده به دایره ی اجرای احکام حقوقی پرداخت نمایند

مدیر شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز- سید امجد موالی زاده

بحران کم آبی را جدی بگیریم

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

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1400/03/22 تا تاریخ 1400/03/29.
oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/15.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1400/04/16.

oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱۶۲/ج99/3
اصالحیه خرید خدمات مالی، 

نظارتی وکنترلی
۲3۶،۰۰۰،۰۰۰

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
مقطوع۴،7۱۸،7۴3،9۸۴

۱۶۴/ج99/3
احداث رادیه و برید پل ها و 

دیوارهای هدایت آب حد فاصل 
پل شور تا تونل اسفند

۶،۶۸3،۰۰۰،۰۰۰
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
۱39،۱۲۲،۴9۶،۸5۲

بر اساس فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ 

و فهرست بهای تجمیعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی 

نوبت دوم

نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی جنوب کرمان
احتراما به استحضار می رساند اقای وحید صادقی فرزند حسین داری یک دستگاه تراکتور 
99/3/3لغایت  تاریخ  2448218از  شاسی  8753174وشماره  موتور  شماره  930به  کیس 
1400/3/15در این شهرستان فعال می باشد جهت صدور دفترچه حضورتان معرفی میگردد 

فرمائید. است مساعدت الزم  خواهشمند 
عباس احمدی کهنعلی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج                                                                                                          

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري رنو تيپ  L90  تندر لوگان مدل 1387 به 
رنگ نقره اي متاليك به شماره موتور  7702035322D057597  و شماره شاسي  
NAALSRALD8A026808  به نام خانم فاطمه چيت سازان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد .

محمود داوودی رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 79 شناسه آگهی 1140480

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

ورامین

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

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

برابر رای شماره 139960301060006313 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مالكانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثینی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای عباس داوری امیدوار فرزند آقا گل پشماره 
شناسنامه 753 صادره از ورامین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
79/24 متر مربع پالک 3886 فرعی از 12 اصلی واقع در خیرآباد 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین و خریداری از مالک رسمی آقای آقا 
گل داوری امیدوار فرزند آقاجان **  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت اتفضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد، 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/03/20

شرکت  اسالمی کار  شورای  اعضای   خواسته 
رحیم  است،  روشن  اتوبوسرانی،  واحد 
ستاد  اسالمی کار  شورای  رئیس  میرعبدهللا، 
اتحادیه  رئیس  نایب  اتوبوسرانی که  مرکزی 
تبصره  به  نیز است،  تهران  کارگران شهرداری 
توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه   ۲9 ماده   3
شرکت  کارگران  می گوید  و  می کند  اشاره 
این  اجرایی شدن  اتوبوسرانی خواستار  واحد 
می گوید:  تبصره ای که  هستند.  قانونی  ماده 
اجرای  اول  سال  طی  است  مكلف  »دولت 
قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات 
پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالیاتی را به 
نحوی مدون کند كه اختالف حقوق و مزايای 
بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع 
اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه 
در هر صورت از بيست درصد تجاوز نكند و در 
مسير تصميم گيری قانونی قرار دهد.« او به 
روزنامه پیام ما می گوید، کارگران شرکت واحد 
۱۰ سال است که خواستار بازنگری طرح طبقه 
حقوق  تفاوت  می خواهند  و  مشاغلند  بندی 
تجاوز  درصد   ۲۰ از  و کارمندان  میان کارگران 
نکند: »از اسفند سال 9۸ شهرداری تهران بنا 
بر پیشنهاد شورای اداری استخدامی، 3۰ درصد 
حق جذب به کارگرانش داد. مجددا شهرداری 
از اول فروردین سال گذشته ۲5 تا ۴۰ درصد 
کارمندان  برای  کار  محیط  شرایط  فوق العاده 
درنظر گرفت و در مرحله سوم هم شهریور سال 
گذشته، شهرداری تهران همراه با شهرداری های 
به  درصد ضریب جذب   3۰ حدود  کل کشور 

بند پ  استناد  با  او می گوید  داد.«  کارمندان 
ماده ۲ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، 
کارکنان  جزو  هم  شهرداری  رسمی  کارگران 
مشمول  مدت  این  در  اما  تهرانند  شهرداری 
این سه مرحله افزایش  حقوق نشدند و حاال 
مابه تفاوت حقوقشان با سایر بخش ها به ۴۰ 
درصد نیز رسیده است. باوجودی که مسئوالن 
شهری بارها در گفت وگوهایشان از کارگران به 
عنوان افرادی یاد کردند که بار اصلی شهر به 
دوش آن هاست اما به نظر می رسد که این بار 
کارگران فراموش شدند و همچنان میان آن ها و 
کارمندان تبعیض هایی وجود دارد. نایب رئیس 
اتحادیه کارگران شهرداری تهران می گوید طبق 
نباید  و کارکنان  حقوق کارگران  تفاوت  قانون 
از ۲۰ درصد بیشتر تجاوز کند درحالیکه آن ها 

بیش از 3 مرحله افزایش حقوق داشتند.

 اعتراضات سابقه دار 
اعضای شورای اسالمی کار سال گذشته 
 ۱۰ میان  این  در  توانستند  و  نوشتند  نامه ای 
درصد حق جذب دریافت کنند. آن ها خواستار 
شدند  هم  طبقه بندی  طرح  بازنگری  و  اجرا 
به گفته کارگران،  تا حقوقشان متعادل شود. 
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در آن زمان وعده 
داده بود که بازنگری طبقه بندی مشاغل اجرا 
شود و تفاوت حقوق برای کارگران هم لحاظ 
شود. این خواسته کارگران شرکت اتوبوسرانی 
چندی پیش پایش به شورای شهر تهران نیز 
رئیس  ساالری،  محمد  سه شنبه،  روز  باشد. 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 

شورا  صحن  به  خطاب  تذکری  طی  تهران 
با  گفت: کمیسیون حمل و نقل طی جلسه ای 
مسئوالن شرکت واحد و معاونت منابع انسانی، 
گرفتن  قرار  اولویت  در  بر  مبنی  را  مصوبه ای 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت واحد 
نهایی  نتیجه  به  اما هنوز  داشتند  اتوبوسرانی 
جلسه  این  در  بود:  گفته  او  است.  نرسیده 
مقرر شد که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
شرکت واحد اتوبوسرانی در اولویت قرار گیرد 
و نتیجه مطالعات مشاور طرح به منظور طی 
مراحل تصویب در شورای عالی کار، حداکثر تا 
پایان تیرماه سال جاری، ارائه شود. همچنین 
به صورت کوتاه مدت تا تصویب طرح طبقه 
 ۲۰ علی الحساب  افزایش  پیشنهاد  بندی، 
درصدی حقوق کارگران و رانندگان تابع قانون 
کار در هیات مدیره شرکت مطرح و اجرایی 
حبیب زاده،  افشین  هم  او  از  پیش  شود. 
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران 
در آستانه روز جهانی کارگر درخواست بازنگری 
طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان شرکت واحد 
تهران را داده بود و گفته بود: »از ابتدای سال 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  و  اجرایی   ۱۴۰۰
تهران از همان تاریخ، مبلغ بیست درصد مزد 
به صورت  را  کارگری(  )مزدگروه های  شغل 
علی الحساب تا زمان تایید طرح از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت نماید.«

 شهرداری بی توجه به شورا
مدیرعامل  ترفع،  محمود  حال  این  با 
شرکت واحد اتوبوسرانی روز گذشته در واکنش 

به این اعتراضات به خبرگزاری ایلنا گفته این 
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مصوبه شورای شهر 
را ندارد و تنها در صورتی که مشاور و پیمانکار 
با این مسئله موافقت کنند، افزایش حقوق ۲۰ 
درصدی محقق می شود. او گفته: »مساله ای 
ندارد.  را  شورا  مصوبه  اصال  شده  مطرح  که 
جلسه ای با کمیسیون عمران داشتیم که در آن 
صورت جلسه شد هرچند که برای ما اهمیت 
کمیسیون  در  نیست.  شورا  مصوبه  اما  دارد، 
نیز  ما  برای  و  مطرح  نقل  و  و حمل  عمران 
ارسال شد. درخواست پرسنل اضافه شدن ۲۰ 
درصد بود، اما باید مبنای قانونی داشته باشد. 
پیمانکار  است که کار  این  قانونی اش  مبنای 
با  را  ما  کارگری  دستمزدهای  و  شود  تمام 
مشاغل و دستمزد مبنایی که وزارت کار اعالم 
از ۲۰ درصد  کرده، بسنجد و حتی اگر بیش 
نیز برمبنای نظر مشاور افزایش حقوق پیشنهاد 

شود، آن را اعمال می کنیم.«
مرکزی  ستاد  کار  اسالمی  شورای  رئیس 
اتوبوسرانی  با ادعاهای مدیرعامل شرکت واحد 
است،  مخالفت  تهران  شهرداری  اتوبوسرانی 
او می گوید این افزایش دلبخواهی نیست و 
براساس قانون است و همانطور که برای سایر 
قسمت های شهرداری رخ داده، بایستی برای 
لحاظ  نیز  نیروی رسمی هستند،  کارگران که 
براساس  مدیرعامل  که  »همانطور  می شد: 
حکم شهردار برای هیات مدیره انتخاب شده 
و نه تصمیم مجمع عمومی یا مصوبه شورای 
صورت جلسه کمیسیون  هم  همینطور  شهر، 
تخصصی حکم قانونی است و الزم االجرا. چرا 
آن  قوانینی و دستوراتی که علیه ما هستند، 
اجرا می شود اما آن هایی که درباره حقوق و 
است  اختیاری  است،  کارگران  رضایتمندی 
همچنین  او  است.«  مدیر  با  آن  اختیار  و 
ابتدای  از  بود  گفته  یکبار  »مدیر  می گوید: 
و  می دهد  رخ  حقوق  افزایش  این  امسال 
حاال هم گفته شده که تا انتهای امسال این 
تا  نیست  معلوم  اصال  می دهد،  رخ  مساله 
پایان سال کدام یک از ما زنده باشیم، این 
افزایش  درصد   ۲۰ این  در  می دهد،  نشان 
ما گفته  دارد. درحالی که  حقوق طفره وجود 
بودیم، حتی این مبلغ به صورت علی الحساب 
پرداخت شود یا حتی ما صبر می کنیم. اما به 
اراده ای وجود  نظر برای این حل این مسئله 

ندارد.« 

سنوات به موقع پرداخت نمی شود 
که  است  دیگری  مساله ای  سنوات  اما 
کارگران به پرداخت نشدن به موقع آن اعتراض 
دارند، مساله ای که ترفع در آخرین مصاحبه  
خود به آن اشاره ای نداشته، او تنها به ۴ درصد 
بیمه مشاغل سخت و زیان آوری اشاره کرده 
که به ۸۰۰ بازنشسته پرداخت شده است: »از 
طرفی پرسنل ما زمانی که استخدام می شوند 
دریافت  علی الحساب  حقوق  اول  ماه  در 
می کنند و لذا یک ماه بعد از بازنشستگی نیز از 
شرکت واحد حقوق می گیرند. بازنشسته های 
اسفند، فروردین ماه نیز از شرکت واحد حقوق 

دریافت کرده اند و حق بیمه ۴ درصد سخت 
نیز در اسفندماه واریز شده  آور آن ها  و زیان 
است. وقتی این ۴ درصد با تامین اجتماعی 
تامین  با  دیگر  حقوق  پرداخت  شود،  تسویه 
تامین  ماه که  دو  این  در  و  است  اجتماعی 
حقوق  امیدواریم  داشته،  فرصت  اجتماعی 
می گوید  باشد.« کارگران  کرده  برقرار  را  آن ها 
پرداخت  اما  درصد   ۴ پرداخت  این  رغم  به 
سنوات، که جزو دیون ممتازه است، همچنان 
به موقع نیست. میرعبدهللا می گوید: »کارگری 
که 3۰ سال کار کرده است، در نهایت حدود ۸۰ 
میلیون تومان دریافت می کند، این ۸۰ میلیون 
هم یکسال با تاخیر پرداخت می شود، زمانی 
که پول دیگر ارزشی ندارد، درحالی که کارمندی 
بازنشستگی،  هنگام  است،  شهرداری  در  که 
بین 3۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سنوات دریافت 
این  به موقع هم دریافت می کند،  و  می کند 
نشانه عدالت در شهرداری تهران نیست.« او 
میان  تبعیض  واژه  روی  چندباری  پایان  در 
و می گوید  اشاره می کند  و کارمندان  کارگران 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی همواره باید 
را  خود  خواسته های  تحصن  و  نامه نگاری  با 
مطرح می کردند، زیرا همواره حقوق کارمندان و 
مدیران در اولویت بوده است. رانندگان شرکت 
واحد اتوبوسرانی دی ماه سال گذشته نیز به 
مصائب کار در زمانه کرونا اعتراض کردند و گفته 
معیشت  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  بودند که 
کارگران را در نظر نگرفته است. آن ها در نامه ای 
شهر  شورای  رئیس  به  خطاب  آذرماه  که 
تهران نوشته بودند تا بارفع نگاه تبعیض آمیز 
از امکانات  میان کارکنان شهرداری، آن ها نیز 
معیشتی، بهداشتی و درمانی بهره مند شوند.

در این نامه همچنین به عدم اجرای بازنگری 
تسهیالت  شدن  متوقف  طبقه بندی،  طرح 
فرم،  لباس  تحویل  عدم  مسکن،  بالعوض 
و  حقوق  تاخیر  با  و  نامنظم  واریز  کفش، 
عدم  پاداش  نشدن  پرداخت  و  دستمزد 
تصادفات رانندگان اشاره شده بود. مساله ای که 
بعد از گذشت 5 ماه از زمان انتشار مکتوبش، 
هنوز هم برای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

است.  دغدغه 

گفت وگو با رئیس شورای اسالمی کار ستاد مرکزی اتوبوسرانی درباره تجمع کارگران شرکت واحد: 

اعتراض ما به تبعیض درحق کار گران است
 نایب رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران: مابه تفاوت حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
 با کارمندان به حدود 40 درصد رسیده است 

»ازن«کیفیت هوای 
تهران را ناسالم کرد 

دیروز  از  دمای  پایتخت  نسبی  افزایش  روند 
)۱9خرداد ماه( و افزایش غلظت آالینده »ازن« 
و برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
مناطق  پرتردد  پایتخت  پیش بینی  برخی  در 
بررسی  براساس  ایسنا،  گزارش  می شود.به 
داده ها و نقشه های  پیش یابی هواشناسی طی 
چهار روز آینده برای استان تهران آسمانی صاف 
تا کمی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد 
و در ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر گاهی 
افزایش موقت ابر  پیش بینی می شود. بر اساس 
اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، از دیروز 
)۱9 خرداد ماه( روند افزایش نسبی دما  قابل 
پیش بینی است.پیش بینی های انجام شده در 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز حاکی از 
آن است که صبح دیروز )۱9 خرداد ماه( کیفیت 
هوا در برخی از مناطق پرتردد در محدوده ناسالم 
برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت که 
ناشی از افزایش ترافیک صبحگاهی، عدم وزش 
است.حاکمیت  آالینده ها  انباشت  و  موثر  باد 
جو نسبتا آرام و پایدار طی روز شرایط مناسب 
می کند  محدود  را  آالینده ها  پراکندگی  جهت 
عالوه براین با حضور عوامل کافی جهت تولید 
آالینده »ازن« در برخی مناطق احتمال افزایش 
غلظت این آالینده و کاهش کیفیت هوا وجود 
خواهد داشت. افزایش تندی باد تا اواخر وقت 
از تجمع آالینده ها جلوگیری می کند و برقراری 
از  دور  مناطق  بیشتر  در  قبول  قابل   وضعیت 
انتظار نخواهد بود. با تداوم وزش باد مؤثر تا 
صبح امروز )۲۰ خرداد ماه( برقراری وضعیت 
قابل  قبول در بیشتر مناطق پایتخت پیش بینی 
می شود. شرایط ناپایدار جوی طی روز از تجمع 
آالینده ها جلوگیری می کند، با این حال به  دلیل 
حضور عوامل کافی جهت تولید آالینده ازن در 
ساعات بعدازظهر احتمال افزایش غلظت این 
آالینده و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق 

وجود خواهد داشت.

دفع آفات نخل خرما در 
فضای سبز بندرعباس

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
شهری شهرداری بندرعباس از آغاز طعمه گذاری 
علیه آفات نخیالت)نخل خرما و زینتی( خبر 
داد. به گزارش ایلنا، مصطفی خادم اظهار کرد: 
برای  اقلیمی  شرایط  شدن  فراهم  دنبال  به 
شهر  سطح  در  نخیالت  آفات  بهاره  فعالیت 
بندرعباس، مبارزه با این آفات در حال انجام 
است.او با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 5۰ 
درصد نخیالت سطح شهر طعمه گذاری شده اند، 
افزود: چوب خوارها یکی از آفات مهم در نخیالت 
هستند که مهم ترین آنها، سوسک شاخک بلند 
است.این مقام مسئول با بیان اینکه آفت دیگر 
ادامه داد:  نخل ها سوسک سرخرطومی است، 
آفت چوب خوار خرما، حشره ای شبیه سوسک 
است که در طول سال فعال و از تنه درخت و 
قسمت هایی از برگ های انتهایی و خوشه تغذیه 
می کند. خادم در ادامه عنوان کرد: در اثر تغذیه 
این آفت، تعدادی از خوشه های نخل از بین 
می روند و خسارت کمی و کیفی زیادی را به 
دنبال دارد که در راستای جلوگیری از این اتفاق، 
مبارزه با این آفات در دستور کار قرار دارد.او در 
ادامه گفت: مبارزه و کنترل آفات مهمی مانند 
سوسک سرخرطومی حنایی و سوسک کرگدنی 
با عملیات هرس و تکریب نخیالت تسهیل و 

تسریع می شود.

 کارگری که 3۰ سال کار کرده 
است، در نهایت حدود ۸۰ 
میلیون تومان دریافت می کند، 
این ۸۰ میلیون هم یکسال 
و با تاخیر پرداخت می شود، 
زمانی که پول دیگر ارزشی 
ندارد، درحالی که کارمندی که 
در شهرداری است، هنگام 
بازنشستگی، بین 3۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیون تومان سنوات دریافت 
می کند و به موقع هم دریافت 
می کند، این نشانه عدالت در 
شهرداری تهران نیست

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش 20 درصدی حقوق و  پرداخت به موقع سنوات از جمله خواسته های اعضای شورای اسالمی 
کار شرکت واحد اتوبوسرانی است، خواسته هایی که باعث شد، حدود 60 نفر از آن ها روز سه شنبه، 18 خرداد ماه برای چندمین بار مقابل 
صحن شورا دست به تجمع بزنند و از نمایندگانشان بخواهند تا حقوقشان را پس بگیرند. خواسته  ای که البته بیشتر یک پیام مشخص برای 

شرکت واحد اتوبوسرانی داشت، از میان بردن تبعیض میان کارگران و کارمندان. 

رئیس فراکسیون کارگری شورای 
شهر تهران درخواست بازنگری طرح 

طبقه بندی مشاغل کارکنان شرکت 
واحد تهران را داده بود: »از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ اجرایی و شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران از همان تاریخ، 

مبلغ بیست درصد مزد شغل را 
به صورت علی الحساب تا زمان تایید 

طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی پرداخت کند.«

|  
وج

 م
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده 
اجرایی 9800716

بدین وسیله به اطالع عموم می رساند: 
ششدانگ پالک ثبتی ۲7۲۶/۲33۸ بخش ۲ اهواز ) 
دوهزار و سیصد و سی و هشت فرعی از دو هزار و هفتصد و بیست و 
شش اصلی بخش دو اهواز( مساحت ۲۴۲ مترمربع سند مالکیت 
اصلی به شماره چاپی 93979۸ سری د سال 9۱ دفتر ۱۰9 صفحه ۲۱۴ 
شماره ثبت ۱۴۰3۰ ثبت گردیده است. واقع در اهواز اهواز صددستگاه 
منازل کوی ایثار خیابان 9 پالک 3۶ متعلق به اقای عبدالحسین سواری 
فرزند علی شماره ملی ۱75735۲3۲5 ساکن به نشانی اهواز خیابان 

باهنر صد دستگاه خیابان ۱9پالک ۲۱ کد پستی ۶۱7۸75۶۴9۱ 
طبق گزارش کارشناسی هیات سه نفره مورخ ۱399/۰۸/۲۰ 

یک واحد مسکونی ویالیی نمای آجری و اسکلت بنای سنتی - آجری 
و سقف طاق ضربی و کف حیاط و داخل ساختمان موزائیک و درب 
ماشین رو کابینت فلزی و بدنه گچ و رنگ و عمر ساختمان بیش از 

سی سال می باشد. 
موضوع سند رهنی ۱۶3957-۱39۲/۰5/۰3 تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 37۸ اصفهان که در اثر عدم پرداخت بدهی محمد طغیانی 
دولت آبادی و عباسعلی طغیانی دولت آبادی و احمد طغیانی دولت 
آبادی و امیرحسین طغیانی دولت آبادی و طاهره ربیعی دولت آبادی 
و فاطمه طغیانی دولت آبادی منجر به صدور پرونده اجرائی مکانیزه 
ارزیابی  و قطعیت  اجرائیه  ابالغ  از  است که پس  9۴۰۰757 گردیده 
به بستانکاری بانک اقتصاد نوین اصفهان بنمایندگی مدیریت شعب 
استان خوزستان از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه 
۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و چهار میلیارد ریال ( در روز یکشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ از ساعت 9 الی ۱۲ در محل اجرای ثبت اهواز ) واقع در 
اهواز کوی نبوت بلوار دماوند - اداره اجرای اسناد رسمی اهواز( برگزار 
میگردد مزایده از مبلغ اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدأ فروخته می شود. ملک از تاریخ ۱399/۰7/۲۸ لغایت ۱۴۰۰/۰7/۱۸ 
تحت پوشش بیمه نوین می باشد. ضمن اینکه پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد حدود و مشخصات ملک طبق وضعیت ثبتی شماال 
درب و دیواریست بطول ۱۱ متر به کوچه به عرض۴ متر شرقا پی است 
بطول ۲۲ متر به پالک ۲337 /۲7۲۶ جنوبا پی است بطول ۱۱ متر به 
شماره ۲7۲۶/۲3۰3 غربا پی است بطول ۲۲ متر به شماره ۲7۲۶/۲3۰۱ 

حقوق ارتفاقی ندارد .
* الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یانماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است و مابقی مبلغ را می بایست ظرف مدت 5 روز 
پس از مزایده به حساب سپرده ثبت واریز نمائید در صورتی که ظرف 
مهلت مقرره مانده فروش را به حساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت 

نیز عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰3/۲۰

م الف 5/5۲۰

فریبا آریایی نیا سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده 

شماره مزایده 140004326033000072
ذمه  اسناد  منقول  غیر  اموال  مزایده  آگهی 

 99۰۱9۰3 اجرایی  کالسه  پرونده 
و  احمدی  فاطمه  له  فوق  اجرائی کالسه  پرونده  موجب  به 
علی  مرحوم  و  جهت  محمدی  حسین  مرحوم  ورثه  علیه 
و  جهت  محمدی  سهیال  اسامی  به  جهت  محمدی  اصغر 
مجید محمدی جهت و مهدی محمدی جهت و ثریا ریحانی 
زهرا  و  جهت  محمدی  علی  و  جهت  محمدی  رضا  علی  و 
به  آپارتمانی  واحد  یک  دانگ  ششدانگ  جهت  محمدی 
احمدی  فاطمه  به  است  متعلق  اعیانی که  ثمن  بها  استثنا 
به شماره ۲3۴۰9 )بیست و سه هزار و چهارصد و نه( فرعی 

 ۲۱۲۴7 از  شده  مجزا  و  مفروز  از)یک(اصلی 
از  فرعی  هفت(  و  چهل  و  دویست  و  هزار  یک  و  )بیست 
ناحیه  بخش۰3  در  واقع  )هفت(   7 قطعه  مذکور  اصلی 
همدان  استان  یک  ناحیه  همدان-  ملک  ثبت  حوزه   99
خیابان  همدان،  آدرس:  به  مربع  متر   ۱۰۴.9۴ مساحت  به 

صدرا  ساختمان   3۶ پالک  قیام  کوچه  مهدیه 
و  متر  سیزده  بطول)۱3/55(  دیواريست  شماال:  حدود  به 
که  تفکیک  مورد  انقطاع  درز  به  سانتیمتر  پنج  و  پنجاه 
دارد شرقا:  قرار  ۱۶۱3 فرعی  ان ملک مجاور شماره  ماوراء 
نه  اول دیوار و پنجره است بطول )9/۰۴(  در سه قسمت، 
نرده  دوم  مشاعی  حیاط  فضای  به  سانتیمتر  چهار  و  متر 
به  سانتیمتر  دو  و  چهل  و  متر  بطول)۱/۴۲(یک  ایست 
یک   )۱/۰۰( بطول  دیواریست  سوم  مشاعی  حیاحا  فضای 
قسمت، که  هفت  در  جنوبا؛  مشاعی  حیاط  فضای  به  متر 
اول   . است  غربی  آن  ششم  و  پنجم  و  سوم  قسمتهای 

دیواریست مشترک بطول )۱/3۰( یک متر و سی سانتیمتر 
مشترک   دیواریست  دوم   ۸ قطعه  مسکونی  آپارتمان  به 
آپارتمان  به  سانتیمتر  دوازده  و  متر  چهار  بطول)۴/۱۲( 
مسکونی قطعه ۸ سوم دیواریست مشترک بطول )3/5۲( 
مسکونی  آپارتمان  به  سانتیمتر  دو  و  پنجاه  و  صد  سه 
سی  بطول)3/۴۰(  مشترك  دیواریست  چهارم   ۸ قطعه 
پنجم   ۸ قطعه  آپارتمان مسکونی  به  سانتیمتر  و چهل  متر 
دیواریست مشترک بطول )۰/35( سی و پنج سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه ۸ ششم درب و دیوار است بطول 
و  پله  راه  به  و چهار سانتیمتر  بیست  و  متر  )۴/۲۴( چهار 
چهار   )۴/۴۸( بطول  دیواریست  هفتم  مشاعی  آسانسور 
متر و چهل و هشت سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی 
هشت  و  چهل  و  متر  )3/۴۸(سه  بطول  دیواریست  غربا: 
 ۱ شماره  از  فرعی   ۱۶۱۲ شماره  مجاور  ملک  به  سانتیمتر 
اصلی مشخصات منضمات ملک: انباری به مساحت ۱.73 
 )۱/57( بطول  است  دیوار  و  درب  شماال:  اربعه:  حدود  به 
یک متر و پنجاه وهفت سانتیمتر به محوطه مشاعی شرقا: 
در دو قسمت، اول دیواریست بطول ) ۰/9۰ ( نود سانتيمتر 
بیست   )۰/۲۰( بطول  دیواریست  دوم  مشاعی  محوطه  به 
به راه پله و آسانسور مشا عی جنوبا؛ دیواریست  سانتیمتر 
راه  به  سانتیمتر  هفت  و  پنجاه  و  متر  )۱/57(یک  بطول 
بطول  مشترک  دیواریست  غربا:  مشاعی  آسانسور  و  پله 
قطعه  مسکونی  انباری  به  سانتيمتر  ده  و  متر  یک   )۱/۱۰(
اربعه: شماال: خطا  به حدود   ۱۲.5 به مساحت  پارکینگ   ۸
متر  )5/۰۰(پنج  بطول  است  مشاعی  محوطه  به  فرضی 
 )۲/5۰( بطول  است  به محوطه مشاعی  فرضی  شرقا: خط 
محوطه  به  فرضی  خط  جنوبا:  سانتیمتر  پنجاه  و  متر  دو 
فرضی  خط  غربا:  متر  پنج   )5/۰۰( بطولي  است  مشاعی 

پنجاه  و  متر  دو   )۲/5۰( بطول  است  مشاعی  محوطه  به 
علی  فرزند  جهت  محمدی  حسین  نام  به  که  سانتيمتر 
 ۱35۴/۰5/3۰ تولد  تاریخ   ۲3۲7 شناسنامه  شماره  اصغر 
صادره از همدان دارای شماره ملي 3۸7۲5۰3۶۲۶ بعنوان 
مالک شش دانگ عرصه و اعیان و به استناد سند ازدواج 
ازدواج  در دفترخانه  تنظیمی    ۱3۸۶/۰9/۲۱-۱۰9۰3 شماره 
۲ شهر همدان استان همدان در  ۲۰ و طالق شماره  شماره 
قبال تعداد )چهار صد وچهل و نه ( ۴99 عدد سکه طالی 
نظر  طبق  بازداشت گردیده   جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام 
یک  در  فوق  واحد    ۱۴۰۰/۰۲/۰7 مورخ  رسمی  کارشناس 
در  و  مسکونی  کاربری  با  واحدی   ۱۰ طبقه   5/5 مجتمع 
و  سنگ  ساختمان  نمای   ، است  شده  واقع  چهارم  طبقه 
آب،  انشعابات  دارای   . باشد  می  فلزی  آن  اسكلت  و  آجر 
ساختمان  عمودی  ارتباط  باشد.  می  تلفن  و  گاز  و  برق 
شامل  که  باشد  می  سنگی  معمولی  پله  راه  و  آسانسور 
و  پذیرایی  بهداشتی  سرویس  و  حمام  و  خواب  اتاق   ۲

. باشد  می  آشپزخانه 
شود  می  تأمین  حیاط  از  پذیرایی  و  ها  خواب  اتاق  نور   
همکف  طبقه  در  مزاحم  بدون  پارکینگ  دارای  ساختمان 
طبق  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با 
قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرايي آن مي باشد ، 
کف واحد از سرامیک و پوشش دیوارهای پذیرایی از کاغذ 
سیستم   . باشد  می  شده  نقاشی  ها  اتاق  و  بوده  دیواری 
آبی  به سیستم سرمایش کولر  و  رادیاتور  و  پکیج  گرمایش 
MDF و پنجره ها از  جنس می باشد . کابینت آشپزخانه ها 
 UPVC  دو جداره می باشد و شش دانگ آن با توجه به 
، بدون در نظر  ۶ سال می باشد  قدمت ملک که در حدود 
۲۰/9۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال  گرفتن بدهی های احتمالی به مبلغ 

میلیون  هشت  و  هشتاد  و  نهصد  و  میلیارد  بیست  معادل 
ریال ارزیابی شده که به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 
الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در همدان سعیدیه 
باال نبش غنی زادیان  ساختمانی ثبت اسناد و امالک طبقه 
به  مزایده  طریق  از  همدان  اسنادرسمی  اجرای  واحد  اول 
ریال   ۲۰/9۸۸/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  از  مزایده    . رسد  می  فروش 
میلیون  هشت  و  هشتاد  و  نهصد  و  میلیارد  بیست  معادل 
فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریالی 
از  درصد  ده  پرداخت  به  منوط  مزایده  در  شرکت  میشود 
مبلغ پایه به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 

است.  مزایده  در جلسه  او  قانونی 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت، مبلغ فروش را ظرف 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع  مدت پنج روز 
به  را  فروش  مانده  مقرر،  مهلت  ظرف  صورتی که  در  و  نماید 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است که پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی باید هزینه های 
فوق به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول خواهد شد، ضمنا چنانجه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد. روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد./ م الف 39۰
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

شماره مزایده 140004326033000079
اسناد   ) )اتومبیل  منقول  مال  مزایده  آگهی 

ذمه ای پرونده کالسه 99۰۱9۰3 
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق له فاطمه احمدی و 
علی  مرحوم  و  جهت  محمدی  حسین  مرحوم  ورثه  علیه 

محمدی اصغر 
محمدی  مجید  و  جهت  محمدی  سهیال  اسامی  به  جهت 
جهت و مهدی محمدی جهت و ثریا ریحانی و علی رضا 
محمدی  زهرا  و  جهت  محمدی  علی  و  جهت   محمدی 
: میگردد  مزایده  ذیل  شرح  به  خودرو  دستگاه  یک  جهت 
مورخ  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق   -۱
۱۴۰۰/۰۲/۰5 ششدانگ یک دستگاه خودرو تندر 9۰ پارس 
خودروئی ) Sport E۲ (سفید رنگ مدل ۱39۶ به شماره 
Rو   ۲۰7۸۰3 موتور  شماره  و  ۱۸-۸۴۲ط9۱  ایران  پالک 
شماره شاسی DH ۱3۱۶۲7۲ سفید رنگ روغنی می بانشد 
35۰۰۰ کیلومتر بوده و بدنه  کارکرد کیلومتر خودرو برابر با 
دنده  دوربین  است.  تصاد ف  بدون  و  خودرو کامال صاف 
بصورت  خودرو  به   navigation مانیتور  سیستم  و  عقب 
سالم  خودرو  بدنه  است.  شده  اضافه  ای  غیرکارخانه 
رنگ  بی  و  استاندارد  ها  ستون  و  سقف  و  شده  ارزیابی 
آسیب  و  پریدگی  رنگ  فاقد  سپر  مختلف  نقاط  هستند. 
آسیب  و  پریدگی  رنگ  فاقد  سپر  مختلف  نقاط  دیدگی 
دیدگی بوده و تایرهای خودرو دارای ظرفیت آج باالی ۸۰ 
بوده  بدون کمپرس  سالم  خودرو  موتور  هستند.  درصدی 
و بخار اضافه ندارند. کاور باکالیتی سیستم منیفولد کامال 
پلمپ  کامال  وسرسیلندر  موتور  دسته  های  پیچ  و  سالم 

محفظه  سالم  ظاهر  و  ریزی  روغن  وجود  عدم  هستند. 
مبلغ  به  و  دارد  فنی  سیستم  سالمت.  پر  داللت  موتور 
هشتاد  و  دویست  و  میلیارد  دو   ( ریال   ۲/۲۸5/۰۰۰/۰۰۰
پارکینگ  ارزیابی گردیده است و در  و پنج میلیون ریال( 
مهدیه، کوچه  خیابان  همدان،  آدرس:  به  صدرا  ساختمان 
قیام پالک 3۶ متوقف است که به علت عدم انجام تعهد 
از ساله 9 الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۰۲/ ۱۴۰۰در اداره 
نبش  باال،  سعیدیه  در  واقع  همدان  رسمی  اسناد  اجرای 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  زادیان،  غنی  بلوار 
مزایده خودروی  و  رسد  فروش می  به  اول  طبقه  همدان 
فوق از مبلغ ۲/۲۸5/۰۰۰/۰۰۰ ریال) دو میلیارد و دویست 
و هشتاد و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته میشود . شرکت در مزایده منوط 
به حساب  پایه کارشناسی  مبلغ   از  ده درصد  پرداخت  به 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید  تودیع  ثبت  صندوق 
نکند  واریز  ثبت  به حساب سپرده  را  فروش  مانده  مقرر، 
واریز  خزانه  به حساب  و  نبود  استرداد  قابل  مذكور  ،مبلغ 
خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
میباشد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد.  
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر  بعد  اداری،  روز 

الف3۸9 م  شد./  خواهد  برگزار 
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افقی
 ۱ - تكرار حرف دوم - سال گذشته - كوره 
آجر پزی - طایفه ای در سیستان۲ - ماه 
دهم میالدی، از ماه های فرنگی - یكی از دو 
جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی - از غالت، 
اتمسفر3 - حالل مشكالت - سبزی خرد 
كردنی، سبزی خوردنی - پول خرد آلبانی۴ 
- سید شهید اهل قلم، روایت فتح از آثار این 
شهید بزرگوار است - آب بند - هنوز التین، 
عالمت مصدر جعلی5 - بوی پشم سوخته 
 - خوانده۶  درس   - نشانه   - پژمردگی   -

كاله فرنگی - گیاهی که از شیره آن کائوچو 
درست می کنند - شهرت تیم نیوجرسی در 
NBA7 - تشك ماوس، درخت بی میوه - 
کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای - یازده، دو یار 
هم قد - خدای دراویش، خدای قلندر۸ - از 
گازها - نام قدیم جیرفت9 - اثری از صادق 
هدایت - تحریک کردن - زیر خاك پنهان 
كردن۱۰ - زدنی آدم بهانه گیر - سقف دهان  
- ازالقاب امرای ترك - تلخ، پیمانه ، اندازه 
، شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی - در 
شلوار هم هست، شکاف سر قلم۱۱ - استوار 
و محکم  - مخفف اگر، بیماری جرب، کچل 

- کاشف ماده د.د.ت۱۲ - فیلمی از تورناتوره 
- روستا، عدد روستایی۱3 - سارق و دزد - 
پوشاك ستور - نفس خسته - زمین گیاه 
دار، چراگاه، ترسیده ، مراعی  - باد سرد۱۴ 
- محل حضور، جای حضور، محاضر - بیتا 
بدون ب - رشته باریك، دنباله رو سوزن، واحد 
سیگار۱5 - ادامه داشتن - قورباغه درختی 
- گرما۱۶ - گریستن، گریه كردن - گوسفند 
شاخدار - بازرس - سمت چپ۱7 - جهت، 
دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی به آب می 
گویند - گاه استراحت، پایان روز - نیمتنه، یار 
شلوار - قندسفید - آزاد و رها، افسار گسیخته

عمودی
۱ - از رنگها - رشته کوهی در ایتالیا - معبر 
رودخانه، فنی در كشتی، جسر - عبوس بی 
واو۲ - تهی مغز - ماه سرد، روز گذشته - 
کر  ناشنوا،   - اندازه  قامت،  می کشد،  بچه 
- كجاست؟3 - گوشواره - هزار كیلو، بدن، 
 - بعثت۴  غار   - بندگی   - ماهی كنسروی 
هرگز نه عرب - از باشگاه های معتبر ایتالیا 
مرغ  تخم   - بازو5   - اروپائی  های  در جام 
فرنگی، گندم - طلیعه اعداد، عدد نخستین، 
عدد پیشتاز - از شهرهای بلغارستان - ناظر۶ 
- روغن مو - عامل وراثت - نازو عشوه - 
درخت انگور، زینت رو، مظهر باریك7 - ارزش، 
قدر و مرتبه، پایه و اعتبار - پایتخت آفریقای 
مرکزی - شیمی كربن، رشته ای در شیمی - 
سیلی، آدم بد حساب بی محل آنرا می كشد۸ 
كیوسك  فلزی،  فروشگاه  كوچك،  دكان   -
پناه  یازده - جان  روزنامه فروشی - صد و 
سرباز - صدای كوبیدن در9 - گوشت آذری، 
مترادف آشغال، اسب ترك - محاسن صورت، 
 - فریدون جیرانی۱۰  فیلم   - جراحت، زخم 
دام صیاد  - تيزپرواز - صحنه نمایش، آفت 

غالت، رود اروپایی - بجااوردن عهدو پیمان، 
رانی،  مبیل  اتو  مسابقه   - عهد۱۱  بجاآوردن 
مخفف ریسمان - همسر مرد - ستون بدن، 
عضو رونده، از اعضای بدن - مدرسه قدیم، 
ادب خانه۱۲ - پشیمانی - روشنایی - وادار 
شده - آبکی، لنگ میزند۱3 - سخن زیر لبی 

- یکدندگی، کار بچه یک دنده - میله آهنی 
جابجا كننده اجسام سنگین، دیلم، بیرم - راه 
میانبر، طریق کوتاه۱۴ - آفریدگان - بی نظمی، 
ابریشم،  نخ   - ماهی  - گوش  مرج  همراه 
ابریشم خام، جوانه درخت۱5 - برهنه، عریان، 
آهنگین،  صدای  نغمه،   - اسكارلت  همسر 

نشده،  بندی  بسته  - کاالی  زندگی  وسایل 
پراکندگی   - ماشین  بر  باال   - دم۱۶   - آغوز 
- فقیر، بی چیز، تهیدست - آواز حزین - 
ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد۱7 
- آهسته و آرام - تیزی آرنج - سقف دهان 

- جام معروف - دختر التین

جدول شماره 2030

تراموای  پروژه  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
اصفهان منتفی نشده است، گفت: اجرای این طرح 
عالی  در شورای  اکنون  و  پیگیری جدی کردم  را 

را می گذراند. قانونی خود  ترافیک مراحل 
دوره  انتخابات  اینکه  بیان  با  نوروزی  قدرت هللا 
دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست  سیزدهم 
شوراهای شهر و روستا در این ماه برگزار می شود 
و شهرداری برای فضاسازی تبلیغات شهری بیش 
آماده  تبلیغات  نصب  برای  جایگاه  هزار  از هشت 
کرده، گفت: البته برای ما رعایت مقررات ایمنی هم 
اهمیت دارد و به مسئوالن برگزاری در شعب اعالم 
می کنیم اگر نیاز پیدا کردند از طریق سازمان آتش 
نشانی به ما اطالع دهند تا در مکان های پرتردد 
حضور  محل  در  و  مستقر  خودرویی  اکیپ های 

باشند. داشته 

اصفهان و پورتو در آستانه خواهرخواندگی
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان  

از امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی دو شهر  هم 
اصفهان و پورتو طی چند هفته آینده خبر داد.

ایمان حجتی با بیان اینکه پورتو پایتخت فرهنگی و 
دومین شهر مهم پرتغال پس از پایتخت این کشور 
این  اولیه  پیشنهاد  کرد:  اظهار  محسوب می شود، 
خواهرخواندگی از سوی سفارت ایران در لیسبون 
مطرح و پس از ابراز عالقمندی شهرداری های دو 
جهت  رسمی  فرآیندهای  وارد  موضوع  این  شهر، 

امضای پیمان شد.
او ادامه داد: بر همین اساس و مطابق با قوانین 
در خصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  وزارت کشور 
امضای پیمان های خواهرخواندگی، اداره بین الملل 
را  خواهرخواندگی  این  الیحه  اصفهان  شهرداری 
جهت تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال کرد 
که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9 خرداد ۱۴۰۰ 

به تصویب رسید.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 

با اشاره به اینکه پرونده این خواهرخواندگی برای 
است،  شده  ارسال  نیز  کشور  وزارت  به  بررسی 
خواهرخواندگی  تفاهم نامه  پیش نویس  افزود: 
بین الملل  امور  توسط کارشناسان  حاضر  حال  در 
شهرداری های اصفهان و پورتو در حال تدوین است 
و احتماال ظرف دو هفته آینده، متن نهایی در جریان 
نشست آنالین شهردار اصفهان و پورتو به طور رسمی 

به امضای دو طرف می رسد.
جمله  از  اصفهان  همچون  نیز  پورتو  او،  به گفته 
شهرهای فرهنگی و تاریخی اروپا به شمار می آید که 
در سال ۲۰۰۱ توانست عنوان پایتخت فرهنگی این 
قاره را به خود اختصاص دهد. عالوه بر این، هسته 
مرکزی این شهر که بافت تاریخی آن را تشکیل 
می دهد در سال ۱99۶ توسط یونسکو در فهرست 

میراث جهانی بشر به ثبت رسید.
حجتی تاکید کرد: پورتو نیز شبیه به اصفهان در 
قاره خود  و  معماری سرآمد کشور  حوزه ای چون 

است به طوری که یکی از معتبرترین مراکز علمی 
معماری جهان در این شهر واقع شده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
همچنین از برگزاری رویدادی فرهنگی با محوریت 
در  است  قرار  و گفت:  داد  خبر  پورتو  در  اصفهان 
اداره  همکاری  با  دیپلمات،  شهروند  ابتکار  قالب 
امور بین الملل شهرداری اصفهان و انجمن دوستی 
پرتغال و ایران، ۲5 ژوئن مصادف با چهارم تیرماه 
سال جاری، رویدادی با محوریت فرهنگ اصفهان 
در محل سالن کتابخانه شهر پورتو برگزار می شود.

او با اشاره به جزئیات این رویداد، اظهار کرد: در 
نمایشگاه  برپایی  بر  عالوه  فرهنگی،  برنامه  این 
شهر،  عکاسان  دوربین  زوایه  از  اصفهان  عکس 
می شود  منتشر  اصفهان  شهردار  ویدیویی  پیام 
جهت  انگلیسی  زبان  به  فرهنگی  اقالم  برخی  و 
در  اصفهان  شهر  ظرفیت های  و  ویژگی ها  معرفی 
خواهد گرفت.  قرار  پرتغالی  بازدیدکنندگان  اختیار 
همچنین اجرای موسیقی سنتی ایران، شعرخوانی 
و نکوداشت شعرای بزرگ ایرانی از دیگر بخش های 

بود. خواهد  فرهنگی  رویداد  این 

شهردار اصفهان:

پروژه تراموای اصفهان منتفی نشده است

رئیس اداره گاز شهرستان سیروان از برخوردار شدن شدن 7۰ واحد صنعتی 
تولیدی و کشاورزی در شهرستان سیروان از گاز خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم، قباد کاظمی گفت: در سیروان 
با  نزدیک  آینده  در  و  دارند  فعال گاز  و کشاورزی  تولیدی  واحد صنعتی   7۰
تکمیل شدن و استقرار واحدهای صنعتی جدید در شهرک صنعتی سیروان، 

تعداد واحد های صنعتی گازدار این شهرستان افزایش خواهند یافت.
 رئیس اداره گاز شهرستان سیروان افزود: ضریب نفوذ گازرسانی در خانوارهای 
این شهرستان در حوزه شهری  ۱۰۰ درصد و در حوزه روستایی 9۶ درصد است.

 کاظمی خاطر نشان کرد: شهرستان سیروان با مرکزیت لومار دارای یک شهر 
و ۶۱ روستاست که تاکنون شهر لومار و 5۸ روستای آن از نعمت گاز برخوردار 
هستند و پروژه گازرسانی به روستاهای چم شیر و چم روته نیز تا پایان ماه 

جاری به اتمام رسیده و این روستاها نیز گازدار می شوند.
او با بیان اینکه بزرگترین و تنها روستای باقی مانده این شهرستان روستای 
تاریخی و عدم صدور هرگونه مجوز  بافت  بدلیل داشتن  سرابکالن است که 

حفاری از سوی میراث فرهنگی تا کنون گازدار نشده است.

تمامی واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان را مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند و 
متخلفان شناسایی شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان در پی رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی به ستاد خبری این 
سازمان مبنی بر تخلفات متعدد در واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان و مصالح 
ساختمانی بازرسان و کارشناسان معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت استان 
کرمان تمامی واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان را مورد بازرسی دقیق قرار دادند 
که در نهایت تعداد 3۱ واحد متخلف به جرم عرضه خارج از شبکه و گران فروشی 
سیمان شناسایی و پرونده این واحدهای متخلف جمعا به ارزش 3۱.۶۲9.9۰۰.۰۰ 

ریال تکمیل وبصورت جداگانه به تعزیرات حکومتی استان کرمان معرفی شدند
همچنین بازرسان و کارشناسان معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت استان 
کرمان در بازرسی از واحدهای تولیدی و کوره های تولید سفال و آجر سنتی تعداد 
از طریق گران فروشی به سودجویی  چهار واحد تولیدی آجرسفال و سنتی که 
ارزش  به  جمعا  متخلف  واحدهای  این  پرونده  و  شناسایی  را  می پرداختند 
۱.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تکمیل و جهت صدور و اجرای حکم به تعزیرات حکومتی 

شد. ارسال 

شهردار کرج گفت: اکثریت اعضا شورای پنجم حامی تسریع در فرایند تکمیل پروژه 
قطار شهری بودند و الیحه ای در خصوص این پروژه نبود که توسط شورا رد شود و 
به تصویب نرسد. علی کمالی زاده نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد آخرین 
وضعیت پروژه قطار شهری کرج اظهار کرد: پروژه قطار شهری پروژه ای است که مدعیان 

خدمت گذاری به مردم در دوره های قبل آن را به تعطیلی کشانده بودند.
او ادامه داد: اجرای این پروژه با آغاز شورای پنجم دوباره از سرگرفته شد و خوشبختانه 
پیشرفت قابل توجهی نیز داشته است. او توضیح داد: بخشی از این پروژه در مراحل 
انتهایی تکمیل قرار دارد و امیدواریم تا پیش از پایان عمر خدمت رسانی شورای پنجم، 
تست گرم ایستگاه f تا k انجام شود. او اضافه کرد: این پروژه در خطوط و ایستگاه های 
مختلف تعریف شده ولی با توجه به اینکه ایستگاه f تا k  از خط دوی قطار شهری 

بیشترین پیشرفت را داشت، بنا شد اولویت بر تکمیل این ایستگاه ها گذاشته شود.
این مسئول ابراز کرد: هر یک از ایستگاه های f تا k تا کنون بیش از 97.۶ درصد 

پیشرفت داشته و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارند.
او توضیح داد: با اتمام ریل گذاری و تکمیل پست برق آن، این دو ایستگاه برای انجام 

تست گرم آماده می شوند.

 شهرک صنعتی شهرستان سیروان 
از گاز  برخوردار شد

31 واحد تولیدی و توزیعی سیمان 
به تعزیرات معرفی شدند

شهردار کرج:
پروژه قطار شهری کرج به ایستگاه پایانی 

نزدیک می شود

|  ایالم | | کرمان | | البرز |

معاون جدید امور مالی
 بانک آینده معرفی شد 

مدیرعامل  فطانت،  محمد  سوی  از  حکمی  طی 
جدید  مالی  معاون  ازگلی  مصطفی  آینده،  بانک 

شد. بانک  این 
نائب رئیسی  هم چون  سوابقی  ازگلی،  مصطفی 
بانک  مالی  گروه  مدیرعاملی  و  مدیره  هیات 
شرکت  انسانی  منابع  و  مالی  معاونت  مسکن، 
سرمایه گذاری مسکن و چند تجربه مشابه دیگر 
حسابرسی  سازمان  حسابرسی  سال ها  جمله  از 

دارد.  را  کشور 
تصدی  محمدزاده مقدم  محمدباقر  این،  از  پیش 
فطانت  که  داشت  عهده  بر  را  مسئولیت  این 
ضمن قدردانی از تالش ها و دستاوردهای حاصل 
او  استعفای  با  آینده  بانک  در  ایشان  حضور  از 

کرد. موافقت 

آگهی مفقودی
سمند  سواري  خودروي  كمپاني  سند 
به   1396 مدل     SOREN EF7 تيپ
شماره موتور  147H0341843  و شماره 
شاسي  NAACS1HE2HF289008 به 
شماره پالك 79 ايران 516 ل 12 به نام 
از  و  مفقود گرديده  مهرپرور  علي  آقاي 

درجه اعتبار ساقط مي باشد .
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| برج شیشه ای اراک |
به  مربوط  قدیم  ارگ  عمارت  و  شیشه  برج 
دوره قاجاریه و در زمان سردار اعظم حکمران 
بنا  تقسیمات  و  فضاها  شد.  ساخته  اراک 
چون  و  است  نگاهبانی  جهت  مشخص کننده 
برج  نام  به  است  شفاف  کاشی های  دارای 
نیز  سپهدار  خانه  است.  شده  معروف  شیشه 
شده  احداث  آن  نزدیکی  در  برج  با  همزمان 
داشته  و مصفا  بزرگ  بسیار  فضای  و  باغ  که 
است و دارای سرداب زیبایی است که سقف 
شمسه  صورت  به  گل وبوته  کاشی های  با  آن 
است  زیبایی  سرداب  دارای  و  شده  تزئین 
که سقف آن با کاشی های گل وبوته به  صورت 
پوسته  دو  طاق  دارای  و  شده  تزیین  شمسه 

است.
اراک  قدیمی  بافت  در  حکومتی  مقر  یا  ارگ 
قسمت  در  و  شهر  اصلی  فضای  از  خارج  در 
فضای  این  است.  داشته  قرار  آن  شمالی 
خود  گسترده  مساحت  یا  حکومتی  اداری، 
بنای  است.  بوده  مختلفی  فضاهای  دارای 

و  اداری  قسمت  از  متشکل  حکومتی  ارگ 
آن  بنای  عمده  از  امروزه  که  سپهدار  خانه 
هجری   ۱۲3۱ سال  به  نیست  باقی  اثری 
بنا  ارگ  این  مساحت  می شود.  داده  نسبت 
به نوشته سالنامه معارف عراق برابر۱/5 بقعه 
قطعات  از  یکی  برابر   ۱/5 یا  زمین(  )قطعه 
ارگ  است.  بوده  قدیمی  بافت  در  واقع 
نظامی  اداری ،  فضاهای  از  متشکل  حکومتی 
و پذیرایی بود. خانه سپهدار در این مجموعه 
در قسمت شرقی، محل برج شیشه و شمال 

داشت. قرار  سابق  ژاندارمری 
مجموعه ارگ حکومتی دارای تاالر آیینه خانه، 
حوض خانه،   ، امیر  اندرون  قلعه فرنگی ،  برج 
، وزیر خانه، مسجد  دیوان خانه ، تاالر کرنا خانه 
ارگ، سرطویله، دروازه ارگ باال، میدان دروازه 
ارگ باال و حمام بوده است. سبک بنای کلیه 
معماری  مبنای  بر  ارگ حکومتی  مستحدثات 
زیبا  بسیار  به طرز  این مجموعه  و  قاجار  عهد 
بنای  منطقه  بود.  گرفته  شکل  باشکوهی  و 
ارگ حکومتی ، هنگام سفر ناصرالدین شاه به 

حکیم الممالک)حاکم وقت عراق(  توسط  اراک 
هنگام  این  در  است.   شده  تنظیف  و  تعمیر 
نام برده  نام عمارت دولتی  به  از ارگ دولتی 
را  خود  سفر  شاه که  ناصرالدین  است.  شده 
در  رسانیده  انجام  به  قمری   ۱3۰9 سال  به 
برج  باالی  در  که  می نویسد  خود  سفرنامه 
دیده  را  شهر  اطراف  و  رفته  حکومتی  عمارت 

ایران در  است. / سیری 

مرحله دوم ثبت نام اعطای تسهیالت حمایتی کرونا هفته آینده تمدید 
می شود. به منظور حمایت از کسب وکارهای سینمایی و سمعی بصری 
آسیب دیده از کرونا، حفظ فرصت های شغلی و رونق هنرصنعت سینما 
وزارت تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی وام با بهره ۱۲ درصد اعطا می کند. 

/ایسنا

 فیلم سینمایی »قصیده گاو سفید« به کارگردانی بهتاش صناعی ها و 
نمایش جهانی  اولین  در  تهیه کنندگی غالمرضا موسوی  و  مقدم  مریم 
خود همزمان در هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین و بیستمین جشنواره 
ترایبکا به نمایش درمی آید.جشنواره برلین از تاریخ 9 ژوئن)۱9 خرداد( 
تا ۲۰ ژوئن)3۰ خرداد( به مدت ۱۱ روز ادامه خواهد داشت./ هنرآنالین

بازار  در  شده  منتشر  مجموعه های  تازه ترین  از  یکی  عنوان  »افسانه« 
نوازنده  و  آهنگساز  بطحایی  جواد  آهنگسازی  به  که  است  موسیقی 
پیشکسوت موسیقی ایرانی در قالب یک اثر بی کالم منتشر شده است. 
»به یاد دوست«، »افسانه«، »افسون«، »سرافشان«، »رقص پروانه«، 
از جمله قطعاتی  یاد دوست«، »نیایش«  تازه«، »صبح«، »به  »هوای 

آلبوم گنجانده شده اند./ مهر این  هستند که در 

نمایشنامه »راهزنان« اثر فریدریش شیلر و ترجمه علیرضا کوشک جاللی 
ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۱ خرداد ماه به همت نشر »آماره« در تاالر مشاهیر 

مجموعه تئاتر شهر رونمایی می شود.
 در این مراسم منوچهر اکبرلو، شهرام احمدزاده و هومن بنائی به معرفی 

کتاب »راهزنان« می پردازند./ مهر

| موسسات فرهنگی | | سینما | | موسیقی | | تئاتر |

آسمان نما

شگفت آورترین  است  ممکن  آنچه  طی  ناسا 
ماموریت  باشد،  هفته  این  در  فضایی  خبر 
آسمان  تماشاگران  که  می کند  آغاز  را  جدیدی 
خواهد  ناراحت  و  ناامید  را  ستاره شناسان  و 
عجیب  ماموریت  یک  حال  عین  در  اما  کرد، 
تاسواره  بود.  خواهد  مردم  عموم  برای  جالب  و 
به  موسوم  ماموریت  این  در  استفاده  مورد 
ایالتی  دانشگاه  توسط  که  »الیت کیوب« 
اندازه  به  تقریبًا  است،  شده  طراحی  »آریزونا« 
در  استقرار  از  و پس  توستر است  یک دستگاه 
مدار نزدیک زمین )LEO(، قابل کنترل و تنظیم 
یک  تاباندن  برای  آن  از  می توان  و  بود  خواهد 
مشخص  نقطه ای  سمت  به  نوری  زنون  فلش 

بین  »الیت کیوب«  کرد.  استفاده  زمین  روی 
تاسواره   ۱۴ با  همراه   ۲۰۲5 تا   ۲۰۲۲ سال های 
»جیم  می شود.  پرتاب  فضا  به  دیگر  تحقیقاتی 
گفت:  پروژه  این  ارشد  محقق  دالوگا«  سانچز 
»الیت کیوب«  ماهواره  می توانند  مردم  عموم 
گوشی های  روی  برنامه  یک  از  استفاده  با  را 
به  پیام  یک  سپس  و  کنند  ردیابی  هوشمند 
محض  به  »الیت کیوب«  کنند.  مخابره  آن 
به سوی کاربر  از خود  تابشی  دریافت سیگنال، 

فرستاد. خواهد  پیام  ارسال کننده 
سرگرم کننده  و  هیجان انگیز  نظر  به  اگرچه 
منجر  که  است  این  مشکل  تنها  اما  می رسد، 
می شود  آسمان  در  بیشتری  نوری  آلودگی  به 

است  ماهواره ها  از  مملو  هم  حاال  همین  که 
مشکل  آسمان  رصد  در  ستاره شناسان  برای  و 
ایجاد کرده است. »اتان سیگل« که برای مجله 
»الیت کیوب«  می گوید  می نویسد،  »فوربس« 
مصنوعی  نوری  آلودگی  منبع  درخشان ترین 
این  به  مسئله  این  بود.  خواهد  تاریخ  در 
اخترشناسان  که  است  نگران کننده  دلیل 
که  اکتشافات  از  بسیاری  به  دستیابی  برای 
به  و  می دهد  توسعه  فضا  درباره  را  ما  دانش 
پیدایش سیاره  از چگونگی  اکتشافات جدیدی 
تاریک  آسمان های  رصد  به  می شود،  منجر  ما 
توسط  حاضر  حال  در  آسمان  و  می کنند  تکیه 
هستند،  زمین  مدار  در  زیادی که  ماهواره های 
آشفته  را  اخترشناسان  دید  و  شده  محاصره 

ایسنا است./  کرده 

ماموریت ناسا برای تاباندن نور به زمین

تاالب های ایران
تاالب قوری گل

شرقی  آذربایجان  استان  در  قوری گل  تاالب 
واقع شده است. این تاالب در ۱۸ کیلومتری 
شمال غربی بستان آباد تبریز قرار دارد و ارتفاع 
این  آب  است.  متر   ۱۸9۰ دریا  سطح  از  آن 
دریاچه بیشتر از رودها و آبراهه های فصلی و 
سیالبی و به مقدار کمتر از طریق چشمه های 
است.  شیرین  و  می شود  تامین  دریاچه  زیر 
جاده  کنار  در  قوری گل،  راکد  آب  و  دریاچه 
 ۴5 فاصله  در  بستان آباد  تبریز  ترانزیتی 
غرب  ۱5 کیلومتری  و  تبریز  کیلومتری شرق 
ارتفاعات شرقی  بستان آباد، در میان کوه ها و 
است. واقع شده  یک گودی  در  گردنه شبلی 
درازا و پهنای قوری گل، ۴ کیلومتر و مساحت 
آن ۱۶ کیلومترمربع است و ژرفای این دریاچه 
که تمام سال آب دارد در عمیق ترین نقطه به 
۱3 متر می رسد. آب این دریاچه شیرین و در 

صورت تصفیه قابل شرب است. در حال حاضر 
آبیاری کشتزارهای روستاهای  این آب دارای 
ارشتناب،  روستاهای  یعنی  دریاچه  پیرامون 

رامناب و یوسف آباد، به مصرف می رسد.
و  مزارع  چمن زارها،  مرتع،  را  دریاچه  اطراف 
علت  به  و  گرفته  فرا  متعددی  کشتزارهای 
از  یکی  تابستان ها،  در  مطبوع  هوای  وجود 
است.  تبریز  مردم  تفریح  و  استراحت  مراکز 
راکد  آب های  ردیف  در  امروز  که  قوری گل 
تاریخی  قدمتی  دارای  است،  آذربایجان 

است.
بین المللی  تاالب های  جزو  قوری گل  تاالب 
برای  رامسر است که  ثبت شده درکنوانسیون 
حمایت  و  آبزی  مهاجر  پرندگان  از  شماری 
و  ملی  اهمیت  حائز  زیستگاهی  ازنظر  شده 

است.  بین المللی 

ازحیات وحش تاالب قوری گل در زمان حاضر 
می توان به پستاندارانی چون »جربیل ایرانی« 
، موش کشت زار، موش مغان، گرگ، روباه و 
پرنده  9۲گونه  حدود  اشاره کرد.  سمورسنگی 
شناسایی  قوری گل  بین المللی  تاالب  در  نیز 
اردک  سرسفید،  اردک  از  می توان  که  شده 
مرمری، اردک بلوطی به عنوان برخی ازآن ها 
یاد کرد که در ردیف گونه های جانوری در حال 
همچنین  می شوند.  تلقی  انقراض  به  تهدید 
بین المللی  تاالب  در  از۲۸۰گونه گیاهی  بیش 
قوری گل تشخیص داده شده که ۸9درصد آن 
در حوزه تاالب روییده و بقیه را گیاهان آبزی 
و نیمه آبزی تاالب و حوزه بالفصل آن تشکیل 

می دهند.
یکی  عنوان  به  تاالب  غوطه وردرآب  گیاهان 
نیزشامل گونه هایی  بخش ها  ترین  جذاب  از 
چون بارهنگ آبی، آالله آبی، قوشاب شانه ای، 
انواع جلبک و فیتوپالنکتون هستند./ سیری 

ایران در 

 آبخوان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 

خرید دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان در نظــر دارد ، مناقصــه عمومــی دســتگاه رادیولــوژی ســتون زمینــی دیجیتــال 

بــه شــماره 2000005437000001  را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد، کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/3/20 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1400/03/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1400/4/3
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1400/4/5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور - روبروی مصلی مدیریت درمان تامین اجتماعی ، کدپستی 7614656419 و تلفن 03432735910- الی 

13 و آقای حاتمی) شماره موبایل 09133430096(
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

ت اول
نوب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات 

مکانیکی و الکتریکی بیمارستان پاستور بم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/19 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:00 روز دو شنبه تاریخ 1400/03/24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/04/5
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/04/06

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی به دبیرخانه : حراست - تلفن 44344601 
03444340316-

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:1456
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 
بیمارستان پاستور بم به شماره ت-پ-1-00/3 را به مدت و یکسال شمسی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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.

م الف 17

ی 2030
 پیاپ

-  14
00/3/20

م الف 7090


