عبدالناصر همتی:

پول کثیف در ستادهای نامزدها

پیام نشست «کورنوال» برای رهبران
گروه  7روشن است

درحال گردش است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :پول کثیف در ستادهای
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نامزدها در حال گردش است و منشاء حجم عظیم بنر ،پوستر و سفر میلیاردی
با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پولهاست.

پیامخرب

قیمــت  2000تومــان |

2

رویارویی با لحظه
پیروزی یا شکست
در بحران آبوهوایی
وقتی رهبران جهان برای نشست گروه  7وارد کورنوال

نامزدهای اصولگرای شورای ششم با لیست شورای ائتالف و شورای وحدت و چند لیست غیررسمی دیگر به کارزار انتخابات آمدند

اصولگرایان برای «بهشت» لیست واحد ندارند
برخی فعاالن اصالحطلب درباره صحت روند مشارکت در سامانه رای سنجی مقدماتی «سرا» تشکیک کردهاند

6

کهایی بر
شدند ،شاهد تغییرات جهانی بودند :ماس 
صورت و فاصلهگذاری اجتماعی جای بغل کردنها،
دستدادنها و روبوسیها را گرفته بود .تعداد همراهان
کاهش پیدا کرده بود ،سر و صدای رسانههای معمول
آرام شده بود و معترضان مجبور شده بودند تا به
نوشتن پیامهای خود در شنهای ساحل ،اکتفا کنند.

پیامخرب

2

بررسی الیحه حمایت از حیوانات

که در شلوغی انتخابات تصویب شد

نگاه نامزدهای ریاست

حمایت از حقوق
حیوانات در وقت اضافه

جمهوری به علم چیست؟

تصویب الیحه حمایت از حیوانات و تبدیل باغ وحش
صفه به نقاهتگاه؛ این دو خبر مهم در حوزه حقوق
حیوانات در شلوغی تبلیغات انتخابات ریاست

| مهدی زارع |

جمهوری گم شد .الیحه حمایت از حیوانات که روز

| زلزلهشناس و رئیس شاخه

چهارشنبه در هیات دولت تصویب شد با وجود خأل

زمینشناسی فرهنگستان علوم |

قانونی کنونی و وقوع حیوانآزاری به اشکال مختلف،

به زمان انتخابات  1400ریاست جمهوری

قدمی رو به جلو و چنان ایدهآل است که مواردی
چون سیرک حیوانات ،استفاده از حیوانات در

نزدیک میشویم ،و نگاهی که دولت بعد

آزمایشگاهها ،ذبح سنتی حیوانات اهلی و دستآموز

به مساله علم و توسعه علمی ایران خواهد

کردن حیوانات وحشی در آن جرمانگاری شده است.

داشت از نظر سیاستگذاری عمومی
دولت جدید مهم و اساسی است .علم
و سیاست

اقلیم

بهم مربوطند  .جناحهای

سیاسی مشخصا طی  25سال گذشته به

 ۹۲درصد اصفهان
درگیرخشکسالی

طور قابل توجهی در جامعه با دیدگاههای
مختلف خودنمایی کردهاند .دیدگاههای
محافظه کارانه یا اصولگرا ،تفاوتهایی را

«پیامما» از نشست چالشهای مدیریت منابع آب در دولت سیزدهم گزارش میدهد

با نگاههای اصالح گرایانه در همه زمینهها
نشان داده است .به طور طبیعی و خواه
ناخواه ،با تغییر دولتها ،مدیران در همه
سطوح ایدئولوژی های سیاسی خود را وارد
سازمانها میکنند.

بشگاه خبرنگاران جوان

از جمله مدیریت علم و پژوهش در کشور

ادامه در صفحۀ 6

ورشکستگیآبی چالش بزرگ دولت آینده
آگهی تجدید
مناقصه

آب را

َهدر ندهیم

اجرای پروژه نگهداری فضای سبز
شهرداری جوپار

صفحه 6

نوب

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

تد
وم

موضوع  :مشارکت در سرمایه گذاری طرح احداث ،بهره برداری و انتقال ( )B.O.Tکارخانه فرو کروم اسفندقه با ظرفیت اسمی ساالنه  20هزار تن
شرکت معادن اسفندقه (سهامی خاص) به عنوان دارنده پروانه بهرهبرداری ازمعادن حوزه آبدشت ،صوغان و  ، ...درشهرستان ارزوئیه واقع دراستان کرمان درنظردارد درچارچوب قوانین و مقررات جاری کشور
و به منظوررعایت 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  20هزار تن در سال را به صورت مشارکت در سرمایهگذاری اجراء نماید .بدینوسیله از شرکتها و مشارکتهایی که دارای توانایی فنی و مالی جهت اجرای پروژه میباشند،
دعوت به عمل میآید ضمن اعالم آمادگی و دریافت مدارک ارزیابی و تکمیل آنها  ،مدارک مورد نیازمشخص شده دراسناد را حداکثرتا ساعت  14: 00روزشنبه مورخ  1400/04/12به نشانی .تهران ،میدان آرژانتین،
خیابان احمد قصیر ،خیابان بخارست هشتم ،پالک  ،15دفترحراست موسسه صندوق حمایت ازبازنشستگان کارکنان فوالد ارسال نمایند.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد ،ازروزشنبه تاریخ  1400/03/22تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ  1400/03/26ازساعت  8:00تا  ،16:00با ارسال یک نامه رسمی به آدرس ،Info@imsdic.com
درخواست خود را ارائه نموده و اسناد ارزیابی را دریافت نمایند.
شایان ذکراست که این آگهی به منظورشناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذاران انتشاریافته و پس ازبررسی مدارک دریافتی ازطرف متقاضیان و ارزیابی نهایی ایشان ،درصورت احرازصالحیت ،نسبت به دعوت
ازمتقاضیان سرمایه گذاری ذیصالح اقدام الزم صورت خواهد پذیرفت.
درصورت وجود هرگونه ابهام یا سوال ،متقاضیان میتوانند موارد خود به صورت کتبی به آدرس:تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان احمد قصیر ،خیابان بخارست هشتم ،پالک  ،15طبقه سوم ،شرکت معادن اسفندقه
(نمابر )88528709 :ارایه نمایند.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد .

روابط عمومی شرکت معادن اسفندقه (سهامی خاص)

مناقصه عمومی 400 /T /002
(بابت  300دستگاه بیسیم موتوروال)

این شرکت در نظر دارد تعداد  300دستگاه بیسیم موتورال با رعایت استاندارهای مورد نیاز و مجوز های الزم از

طریق مناقصه عمومی خریداری نماید عالقمندان به شرکت در مناقصه پس از درج آگهی با در دست داشتن اصل
فیش واریزی به مبلغ 3/000/000میلیون ریال به حساب شماره  1854620093965بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار به

نام شرکت سنگ آهن گهر زمین ،با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر برای دریافت اسناد به واحد بازرگانی این
شرکت به آدرس :بلوار نلسون ماندال – بلوار آرش غربی پالک  12مراجعه نماید.

الزم به ذکر می باشد مهلت تحویل پاکات به دبیرخانه مرکزی تهران تا ساعت  14روز دوشنبه 1400/3/31

می باشد.

شایان ذکر می باشد شرکت سنگ آهن گهر زمین در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و

بدون جبران خسارت مختار می باشد.

در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام با شماره تلفن 021- 57623

داخلی  1324آقای خدایی یا داخلی  1242آقای محمدی تماس حاصل فرمایید.
شرکت سنگ آهن گهرزمین

3

معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان
با اشاره به تشدید گردوخاک از اواخر خرداد و تیرماه
گفت :گردوغبار امسال بحرانی نیست زیرا سرعت وزش

5

بادهای شرقی در منطقه شدید نخواهد بود.

پیامجامعه

4

2

پیامخرب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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برخی از مناطق جهان ،از جمله ایاالت متحده
آمریکا ،تکیه به زغالسنگ ،در این یک سال

وزیر دفاع آمریکا:

گذشته ،افزایش یافته است.شرایط در میان
بزرگترین انتشاردهنده گازهای گلخانهای و

نظامی ایران به سمت

کشور غیردموکراتیک و شرایطش به عنوان
یک کشور در حال توسعه ،در گروه  7حضور
ندارد .با وجود هدف بلندمدت این کشور برای

وزیر دفاع آمریکا در جمع قانون گذاران آمریکایی

رسیدن به انتشار صفر خالص تا سال ،2050

از حرکت دو کشتی نظامی ایران به سمت

تکیه چین بر زغالسنگ در دوران احیای

نیمکره غربی ابراز نگرانی کرد .به گزارش ایسنا

اقتصادی پس از کرونا بیشتر شده است.

به نقل از نشریه پولیتیکو ،لیود آستین وزیر

فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس بینالمللی

دفاع آمریکا به قانونگذاران آمریکایی گفت که

انرژی گفته است ،در حالی که کشورهای

او هم مانند نمایندگان درباره کشتیهای نیروی

ثروتمند در حال کاهش انتشارهای خود

دریایی ایران که در حال حال حرکت در اقیانوس

هستند ،برخی از کشورهای در حال توسعه

اطلس هستند و «احتماال به ونزوئال تسلیحات

همچنان به افزایش انتشارهای خود ادامه

منتقل میکنند» نگران است .این اولین باری

میدهند .او گفته است« :بیش از  90درصد از

است که رئیس پنتاگون به طور علنی درباره

انتشارها در دو دهه آینده ،توسط اقتصادهای

| | AFP

کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان

در حال ظهور ایجاد میشود ،اما کمتر از 20
درصد از سرمایهگذاری جهانی روی انرژی
پاک است .معتقدم اگر نتوانیم انتقال انرژی

آمریکا صحبت میکرد ،گفت که اجازه دادن به

پاک را در این کشورها تسریع کنیم ،مرتکب

این کشتیها برای لنگر انداختن از بسیاری از
جهات «بسیار مهم» خواهد بود ،از جمله این
که این اولین باری خواهد بود که کشتیهای
نیروی دریایی ایران سفری سخت را در عرض
اقیانوس اطلس به پایان رساندهاند .وزیر دفاع
آمریکا از پاسخگویی به سواالت بلومنتال مبنی
بر این که چه تسلیحاتی روی عرشه این
کشتیها هستند ،خودداری کرده و اظهار کرد
که در یک جلسه محرمانه اطالعاتی در اینباره
ارائه خواهد داد .او همچنین گفت که با مقامات
هیچ یک از دیگر کشورهای منطقه درباره حرکت

پیام نشست «کورنوال» برای رهبران گروه  7روشن است

رویارویی با لحظه پیروزی یا شکست
در بحران آبوهوایی
لُرد استرن ،اقتصاددان اقلیمی :در لحظه مهم تصمیمگیری واقعی قرار گرفتهایم

این کشتیها صحبتی نکرده است .پولیتیکو،
اولین بار هفته گذشته گزارش داده بود :مقامات
آمریکایی در حال رصد دو کشتی نیروی دریایی
ایران بودهاند ،کشتی جلوتر ،به نام مکران و
ناو محافظ آن سهند در ساحل شرقی آفریقا
پیش رفته و دماغه گود هوپ را دور زدهاند و
اکنون به سمت شمال غرب در اقیانوس اطلس

| مجتبی پارسا |
| روزنامه نگار |

کهایی بر صورت و
وقتی رهبران جهان برای نشست گروه  7وارد کورنوال شدند ،شاهد تغییرات جهانی بودند :ماس 

فاصلهگذاری اجتماعی جای بغل کردنها ،دستدادنها و روبوسیها را گرفته بود .تعداد همراهان کاهش پیدا کرده

بود ،سر و صدای رسانههای معمول آرام شده بود و معترضان مجبور شده بودند تا به نوشتن پیامهای خود در شنهای

ساحل ،اکتفا کنند.

پیش میروند .بنا بر گزارش این نشریه :جامعه
بوریس جانسون به دلیل سفربا هواپیمای

بیش از 1.5درجه سانتیگرادی مواجه نشود.

میدهد مکران قایقهای تندرو با خود حمل

شخصیاش به خلیج کاربیس ،مسخره و

آستانهای که ورای آن حوادث وحشتناک

درصد نسبت به سطوح  1990پیشتاز است.

کند که احتماال قصد فروش آنها به ونزوئال

متهم به دورویی در زمینه آبوهوایی شده

آبوهوایی است ،جزایر کوچک و مناطق

ایاالت متحده آمریکا نیز قرار است تا سال

اطالعاتی آمریکا شواهد و مدارکی دارد که نشان

وجود دارد .گفته میشود دولت بایدن از طریق

است .برخی دیگر از رهبران هم نگران آن

پست با سیل و آبگرفتگی مواجه میشوند

نصف سطوح
ِ
 2030انتشارهای خود را به

کانالهای دیپلماتیک از ونزوئال و کوبا خواسته

بودند که قوانین قرنطینه تا چه زمانی در مورد

و مناطق مختلفی از جهان با تنش آبی و

 2005کاهش دهد و اتحادیه اروپا نیز تا

است از قبول کردن این کشتیها خودداری کنند.

آنها اِعمال میشود.

موجهای گرمایی روبهرو خواهند شد.

سال  2030دستکم  55درصد انتشارهای

به گزارش گاردین ،اما در میان همه این

استرن به روند شطرنجی (پیشرفت و

خود را نسبت به  1990کاهش خواهد داد.با

تغییرات مشهود که سال  2021را متفاوت

پسرفت) در  10سال گذشته اشاره کرده که در

این حال ،نقشههای فعلی ژاپن و کانادا که

از سالهای دیگر کرده است ،تغییر بزرگ

آن هزینههای انرژیهای تجدیدپذیر کاهش

تحت توافق پاریس است ،از سوی فعاالن

دیگری هم روی داده که نادیدنی است:

یافته و تکنولوژیهایی مانند خودروهای برقی

به عنوان نقشههای ناکافی ،مورد انتقاد قرار

اکسیدکربن اتمسفر در حال حاضر
ِ
سطح دی

افزایش یافته اما در این زمینه ،پیشرفت در

گرفته است و آنها تحت فشار قرار دارند تا

به باالترین میزان خود در  4میلیون سال

کاهش انتشارات بهطور قابل توجهی کُ ند و

اهداف خود را پیش از نشست آبوهوایی

گذشته رسیده است؛ این را دادههای تازه

آهسته است .او میگوید« :دهه گذشته ،دهه

 Cop26که در ماه نوامبر در گالسکو برگزار

منتشر شده نشان میدهد .زمین وارد مرحله

بدی
ِ
خیلی خوبی نبود و دهه آینده هم به

خواهد شد ،قویتر در نظر بگیرند.در آستانه

ناشناختهای شده که در آن ،گرمای جهانی

دهه گذشته یا حتی از آن بدتر خواهد بود

اجالس کورنوال همچنین پیشرفتهایی

یک نگرانی است و انتشار گازهای گلخانهای،

اگر تصمیمات اشتباهی بگیریم».کشورهای

هم صورت گرفته است :همه کشورهای

همچنان به شدت رو به افزایش است.

گروه  7در حال واکنش نشان دادن هستند.

گروه  7توافق کردهاند که بودجه زغالسنگ

پیام ،نمیتواند روشنتر از این باشد :اگر

همه رهبرانی که به کورنوال آمدهاند – از

و انرژیهای مرتبط با سوزاندن زغالسنگ را

جهان نتواند حاال اقدامی بکند ،آینده ،فراتر

آمریکا ،بریتانیا ،ژاپن ،کانادا ،آلمان ،فرانسه،

متوقف کنند که این ،خود گام بزرگ رو به جلو

از آنچه همهگیری ویروس کرونا ایجاد کرده،

ایتالیا و اتحادیه اروپا -بر تعهدات خود برای

برای مقابله با سوختهای فسیلی در جهان

تغییر خواهد کرد .لُرد استرن ،اقتصاددان

مقابله با افزایش دمای بیش از  1.5درجه

است.با این حال ،هیچکدام از این فعالیتها

اقلیمی گفته است« :این لحظهای حیاتی

سانتیگرادی باالتر از سطح پیشاصنعتی که

و اقدامات ،کافی نیست .پیشبینی میشود

در تاریخ است .یا از همهگیری به شکلی

در توافقنامه اقلیمی پاریس تعیین شده

امسال ،تولیدِ دیاکسیدکربن جهانی تقریبا

قدرتمند و پایدار بیرون میآییم ،یا نه .ما

بود ،تاکید کردهاند.همه این کشورها اهداف

رکورد بزند ،زیرا کشورهای جهان بنا دارند

در لحظه مهم تصمیمگیری واقعی قرار

طوالنیمدتی را برای دستیابی به انتشا ِر

پس از قرنطینه و تعطیلیهای سراسری،

گرفتهایم .این دهه ،تعیینکننده است».

خالص صفر تا سال  2050دارند و تقریبا
ِ

بهجای انرژیهای تجدیدپذیر و کمکربن ،با

تعیین یکی ازشهرهای

مرزی آمریکا با کانادا برای
ایرانی مقیم کانادا

سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات
کشور با انتقاد از اقدام خالف عرف بینالمللی
دولت کانادا در عدم موافقت با برگزاری انتخابات
مستقیم ریاست جمهوری در کانادا برای ایرانیان
مقیم این کشور ،گفت :با پیگیریهای وزارت

جنیفر مورگان ،مدیر اجرایی
گرینپیس اینترنشنال :با
توجه به مبالغی که گروه 7
برای مقابله با ویروس کرونا
خرج میکند ،کامال واضح است
که این کشورها به اندازه کافی
پول دارند و آنها این پولها را

امور خارجه ،یکی از شهرهای مرزی آمریکا

به سمت سوختهای فسیلی

نزدیک به مرز کانادا به عنوان مکان برگزاری

گسیل میکنند.

انتخابات برای شهروندان ایرانی مقیم در کانادا
در نظر گرفته شده است .به گزارش ایسنا به
نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،سید
اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات
کشور با اشاره به عدم همراهی دولت کانادا در
برگزاری مستقیم انتخابات ریاست جمهوری
دوره سیزدهم در خاک این کشور ،گفت ،با بیان
اینکه با درخواست سفیر کانادا ،یادداشتی در این
خصوص از سوی وزارت امور خارجه تنظیم و
برای تحویل به دولت کانادا به سفارت سوئیس
شده است .او افزود :متاسفانه تاکنون پاسخ
درخور و الزم از سوی دولت کانادا در راستای
برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری
در این کشور دریافت نشده است .سخنگوی
ستاد انتخابات کشور گفت :با هماهنگیهای
از کشور مستقر در وزارت امور خارجه با دفتر
حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن ،هم اکنون
پیشبینی الزم برای حضور ایرانیان مقیم کانادا
در یکی از شهرهای مرزی آمریکا نزدیک به مرز
کانادا انجام شده است.

نتایج نشان میدهد ۳۷

همه مذاکره کنندگان
امیدوارند این هفته آخرین
دورمذاکرات وین باشد
نماینده روسیه در سازمان های بینالمللی در
وین از برگزاری ششمین دور مذاکرات وین در
روزهای آتی خبر داد .به گزارش ایسنا ،میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی در وین در صفحه توییترش نوشت:
نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام آخر
هفته برگزار میشود .این نشست آغاز ششمین
دور از مذاکرات وین درباره احیای توافق
هستهای خواهدبود .آیا این دور آخر خواهدبود؟
هیچکسی نمیداند اما تمامی مذاکرهکنندگان
امیدوارند که این طور باشد.

انتشار گازهای گلخانهای باید تا سال  2030به

دهه آینده در نظر گرفتهاند .بریتانیا با هدف

نصف کاهش یابد تا جهان با افزایش دمای

کاهش انتشاراتش تا سال  2030به اندازه

بعد از همهگیری کرونا ،جا ماندهاند و حتی در

درصد از پاسخگویان مناظره
دوم را تماشا کردند و در
مقابل  ۶۳درصد به این
سوال پاسخ منفی دادهاند.

دستیابی به اهداف آبوهوایی خواهیم شد».
کشورهای در حال توسعه برای تغییر جهت

معاون اطالع رسانی و ارتباطات دفتر رئیس جمهوری
در پیام توییتری نوشت :حمله به سفارت عربستان در
تهران افزون بر ضربه به چهره ایران پسابرجام ،تشدید
کنند ه تنشهایی بود که صادرکنندگان و بخش خصوصی
ایران ،قربانی آن شد .به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،
«علیرضا معزی» دیروز ،جمعه در حساب کاربری خود
در توییتر نوشت :حمله به سفارت عربستان افزون بر
ضربه به چهره ایران پسابرجام ،تشدید کنند ه تنشهایی
بود که صادرکنندگان و بخش خصوصی ایران ،قربانی
آن شد .معاون اطالعرسانی و ارتباطات دفتر رئیس
جمهوری در ادامه تاکید کرد :نمیشود حملهکنندگان
به سفارت همسایگان ،شریک سیاسیشان باشد و
همزمان ،تجارت با همسایگان شعار آنها .تجارت ،ثبات
میخواهد نه ماجراجویی و دشمنسازی.به گزارش
ایرنا ،حجت االسالم «حسن روحانی» رئیس جمهوری
روز گذشته در سخنانی در آیین بهرهبرداری از طرح های
وزارت نیرو گفت که ما همیشه بر تعامل سازنده تاکید
کردهایم و گفتهایم باید با همه کشورهایی که دوستدار
ایران هستند در تعامل باشیم .ب ه ویژه همسایگانمان.

به سمت انرژیهای پاک و برای مقابله با
اثرات تغییرات آبوهوایی ،نیازمند کمک

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

از سوی کشورهای توسعهیافته هستند.
البته تاکنون وعدههای مالی کشورهای
توسعهیافته محقق نشده است .تحت یکی

انتخابات  ۲۸خرداد از  ۷صبح

از تعهدات طوالنیمدت در سال  ،2009قرار

آغاز و تا  ۱۲شب ادامه دارد

 100میلیارد دالر از سوی منابع عمومی و

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اعالم اینکه از ساعت

بر این شد که کشورهای فقیر ،سالیانه
خصوصی دریافت کنند و این کمکها تا
سال  2020ادامه یابد .این هدف از دست
رفت و فشار حاال روی کشورهای گروه 7
یعنی ثروتمندترین اقتصادهای جهان است
تا راهی را بیابند که این شکاف را برطرف
کنند .این ،گامی مهم در جلب حمایت
توافق آبوهوایی در نشست  Cop26است.
جنیفر مورگان ،مدیر اجرایی گرینپیس
اینترنشنال گفته است« :اگر به امور مالی
اقلیم نگاه کنید ،میبینید که بسیار عقب
هستیم .با این وجود ،با توجه به مبالغی که
گروه  7برای مقابله با ویروس کرونا خرج
میکند ،کامال واضح است که این کشورها
به اندازه کافی پول دارند و آنها این پولها
را به سمت سوختهای فسیلی گسیل
میکنند».
استرن ،خواهان افزایش دو برابری بودجه
اقلیمی از محل بودجه عمومی در کشورهای
ثروتمند شده است؛ یعنی از  30میلیارد

 ۷صبح شعبات آماده اخذ رای هستند تا مردم پشت
درهای حوزههای انتخاباتی نمانند گفت :رایگیری تا ۱۲
شب ادامه دارد و اگر پس از این ساعت فردی مراجعه
کرد از او رایگیری میشود .به گزارش ایرنا« ،محمد
حسن صادقیمقدم» روز جمعه در گردهمایی عوامل
انتخابات  ۱۴۰۰گفت :معاون اجرایی و امور انتخابات شورای
نگهبان افزود :همه عوامل اجرایی انتخابات در نهایت
همکاری و همراهی با دوستان در وزارت کشور داشتیم
و هماهنگیهای الزم را صورت دادیم و نتایج خوبی در
راه است .صادقی مقدم با بیان اینکه سایر دستگاهها از
جمله وزارت اطالعات ،اطالعات سپاه ،نیروی انتظامی ،ثبت
احوال و همه مقامات استانی و آموزش و پرورش همکاری
مناسبی برای برگزاری انتخابات داشتند ،عنوان کرد :البته در
شبکه اجرا و نظارت اشکاالتی وجود دارد که برای رفع این
اشکاالت باید طرحهای نو و جدیدی طراحی شود .معاون
اجرایی و امور انتخابات با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با
کرونا در خصوص ساعت برگزاری انتخابات ،گفت :از ساعت
 ۷صبح آماده رأیگیری هستیم تا اشخاص پشت درهای
حوزههای انتخاباتی نمانند که ضد تبلیغ است.

دالر ساالنه در سال  2018به  60میلیارد دالر

همتی:

ساالنه در سال  .2025بودجه آبوهوایی

پول کثیف در ستادهای

همچنین باید با تعهدات مربوط به دسترسی
به واکسن برای کشورهای فقیرتر همراه
باشد ،چرا که چهرههای برجسته بارها هشدار
دادهاند که این دو بحران به هم مرتبط
هستند .کشورهای عضو این گروه در نظر
دارند یک میلیارد دوز از واکسن کرونا را به
کشورهای فقیر جهان اختصاص دهند .بنا به
اعالم دولت بریتانیا که ریاست دورهای گروه
هفت را برعهده دارد «طرحی برای گسترش
تولید واکسن» نیز از سوی کشورهای عضو
اعالم خواهد داشت .بریتانیا قرار است ۱۰۰
میلیون دوز از یک میلیارد دوز وعده داده
شده را تامین کند .یک میلیارد دوز واکسن
سازوکار «کوواکس» در بین «۹۲
از طریق 
کشور جهان» تقسیم شود.

نامزدها در حال گردش است
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
گفت :پول کثیف در ستادهای نامزدها در حال گردش
است و منشا حجم عظیم بنر ،پوستر و سفر میلیاردی
با اجاره هواپیمای اختصاصی همین پولهاست .به
گزارش ایرنا« ،عبدالناصر همتی» روز جمعه در حساب
کاربری خود در توییتر نوشت :پول کثیف در ستادهای
نامزدها در حال گردش است .منشا حجم عظیم بنر و
پوستر و سفر میلیاردی با اجاره هواپیمای اختصاصی
همین پولهاست .او در ادامه این توییت نوشت :من
نه تنها اجازه ندادم پول رانت و داللی برای من تبلیغ
کند که پولهای کثیف و جریانهای آلوده در حال
تخریب و تمسخر بنده هستند.

انتخابات

میزان مشارکت در انتخابات تاکنون  ۴۱درصد است

به عمل آمده از سوی ستاد انتخابات خارج

نماینده روسیه:

دانشمندان این موضوع را روشن کردهاند که

همه آنها اهدافی برای کاهش کربن در یک

سوختهای فسیلی به رشد اقتصادی پیشین
بازگردند .کشورهای گروه  7از «بازیابی سبز»

تازهترین برآورد ایسپا:

به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران تحویل داده

مهمترین خطا در تالشهای جهانی برای

کشورهای در حال توسعه برای هرگونه
 68درصد ،و تا سال  2035به اندازه 78

رایگیری ازشهروندان

و دشمنسازی

دومین اقتصاد بزرگ جهان ،به عنوان یک

قاره آمریکا نگرانیم

سناتور ریچارد بلومنتال هم که در جلسه استماع

میخواهد نه ماجراجویی

کشورهای غیر گروه  7بدتر است .چین،

از حرکت کشتیهای

حرکت این کشتیها اظهار نظر کرده است.

معزی :تجارت ،ثبات

آخرین برآورد ایسپا از مشارکت شهروندان

تلفنی با تعداد نمونه  ۱۲۵۴نفر در روزهای

در انتخابات ریاست جمهوری بعد از برگزاری

 ۱۹و  ۲۰خرداد ماه پس از مناظره دوم انجام

دومین مناظره  ۴۱درصد محاسبه شده

شد .نرخ پاسخگویی در نظرسنجی حضوری

است .به گزارش ایسنا ،بنا بر اعالم مرکز

برابر با  ۵۱درصد و در نظرسنجی تلفنی برابر

افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)،

با  ۶۳درصد بوده است.

شهریور  ۱۳۹۹تا  ۲۰خرداد  ۱۴۰۰در مجموع

از میان افرادی که در انتخابات شرکت

 ۱۰موج نظرسنجی انتخاباتی با جامعه

میکنند و نامزد موردنظرشان را انتخاب

آماری افراد باالی  ۱۸سال کل کشور اجرا

کردهاند ۶۵.۸ ،درصد ابراهیم رئیسی۶.۹ ،

شد (هشت موج به شیوه مصاحبه تلفنی

درصد محسن رضایی ۳.۴ ،درصد سعید

با اندازه نمونه تقریبی  ۱۵۰۰نفر و دو موج به

جلیلی ۲.۸ ،درصد عبدالناصر همتی۲.۸ ،

شیوه مصاحبه حضوری در میادین و معابر

یزاده هاشمی۲ ،
درصد امیرحسین قاض 

با اندازه نمونه  ۵۱۲۰نفر).

درصد علیرضا زاکانی و  ۰.۷درصد محسن

بر این اساس بنا بر آخرین برآورد ایسپا

مهرعلیزاده را برگزیدهاند ۱۵.۶ .درصد افراد

از مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست

به این سوال پاسخ ندادهاند.

جمهوری بعد از برگزاری دومین مناظره

همچنین از افرادی که در انتخابات

 ۴۱درصد محاسبه شده است .از کل

مشارکت میکنند (فارغ از اینکه نامزد

پاسخگویان پرسیده شد« :روز سهشنبه

نهایی خود را انتخاب کردهاند یا انتخاب

دومین مناظره بین نامزدهای ریاست

نکردهاند) پرسیده شد« :اگر االن انتخابات

جمهوری برگزار شد .آیا شما این مناظره را

برگزار شود به چه کسی رای میدهید؟»

دیدید؟» نتایج نشان میدهد  ۳۷درصد از

از میان افرادی که در انتخابات شرکت

پاسخگویان مناظره دوم را تماشا کردند و در

میکنند ۶۳.۶ ،درصد ابراهیم رئیسی۷.۱ ،

مقابل  ۶۳درصد به این سوال پاسخ منفی

درصد محسن رضایی ۳.۵ ،درصد سعید

دادهاند.

جلیلی ۳.۱ ،درصد عبدالناصر همتی۲.۸ ،

موج دهم نظرسنجی انتخاباتی ایسپا در دو

یزاده هاشمی۲.۱ ،
درصد امیرحسین قاض 

طرح جداگانه به صورت مصاحبه حضوری

درصد علیرضا زاکانی و  ۰.۹درصد محسن

در میادین و معابر شهرها و روستاهای کشور

مهرعلیزاده را برگزیدهاند ۱۷ .درصد به این

با تعداد نمونه  ۵۱۲۱نفر و همچنین به صورت

سوال پاسخ ندادند.

کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داد:

تعیین وقت  8دقیقهای برای دولت برای پاسخ به انتقادها
عضو

مردم خواهد بود .قاضیزاده هاشمی

سید

احسان

قاضیزادههاشمی،

کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات

در بخش دیگری از سخنان خود به

شود ،تا پیش از پایان زمان تبلیغات،

ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای

درخواست دولت برای پاسخ به اظهارات

شکایتها قابل رسیدگی و پخش است.

تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبر

برخی نامزدها اشاره کرد و گفت :بر اساس

این

درباره

داد و گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون،

مصوبه کمیسیون ،مقرر شد دولت در یک

شکایت «سید ابراهیم رئیسی» و «سید

درخواست و شکایتی به کمیسیون ارسال

نماینده

مجلس

یازدهم

مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده

برنامه ضبط شده به مدت  ۸دقیقه ،به

امیرحسین قاضی زاده هاشمی» دو نامزد

به مدت  ۸دقیقه ،به اظهارات نامزدهای

اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان

دیگر برای دفاع از خود در برابر مطالبی

انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ

نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد

که دیگر نامزدهها در مناظره اول و دوم

داده و از عملکرد خود دفاع کند.

خود دفاع کند.

به آنها گفتند ،گفت :کمیسیون به آقای

به گزارش ایسنا ،سید احسان قاضی زاده

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست

رئیسی  ۵دقیقه و به آقای سیدامیرحسین

هاشمی عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات

جمهوری زمان پخش برنامه دفاعیه دولت

قاضیزاده هاشمی نیز  ۲دقیقه زمان برای

انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به تغییر

را پیش از آغاز سومین مناظره عنوان کرد

دفاع از خود داد که البته این دو نامزد

در برگزاری مناظره فردا(شنبه  ۲۲خرداد)،

و گفت :در صورتی که در مناظره سوم نیز

از وقت پاسخگویی خود صرف نظر کردند.

اظهار داشت :ما در مناظره اول یک پیک
مشارکت زدیم که برای ما راضیکننده بود
اما روی مناظره دوم برآوردمان این است
که تأثیرگذاری چندانی نداشته است .او
با بیان اینکه مناظرات ۴۰درصد مخاطب
داشته است؛ گفت :این میزان مخاطب با
حد انتظارمان فاصله دارد.
این عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری
جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری
مناظره سوم خبرداد و گفت :این جلسه
عصر امروز در صدا و سیما برگزار میشود.
مناظره سوم درباره مشکالت و دغدغههای
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بررسی الیحه حمایت از حیوانات که در شلوغی انتخابات تصویب شد

بیش از توان که با فیزیولوژی و موقعیت
حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل

حمایت از حقوق حیوانات در وقت اضافه

الشه یک پلنگ در پارک

درد و رنج برای حیوان بشود ،جرم

ملی ساریگل پیدا شد

است .همچنین درد کشیدن حیوان هم
جرمانگاری شده و ذبح حیوان هم پیش

الشه یک پلنگ نابالغ که به طرز مشکوکی

حیوان دیگر جرم است .یعنی آثار روانی

داسمه ،وکیل پایه یک دادگستری :این الیحه بسیار مترقی است و در صورت تصویب نهایی ،ایران در حوزه حقوق
حیوانات در نزد بیشتر کشورها پیشگام خواهد بود

تلف شده ،در نزدیکی پارک ملی ساریگل در

بر حیوانات هم در نظر گرفته شده که

شهرستان در جنوب استان خراسان شمالی

میتواند فعالیت کشتارگاههای سنتی و

پیدا شد .رئیس اداره محیط زیست شهرستان

ذبحهای عمومی در مراسم خاص را تحت

اسفراین به ایرنا گفت :یکی از همیاران محیط

تاثیر قرار دهد».

زیست الشه این پلنگ را حوالی دره روستای

این وکیل دادگستری ،الیحه حمایت از

چهاربرج دیده و به محیطبانان سالوک اطالع

حیوانات را بسیار آرمانگرایانه میخواند و

داد .هیچ اثری از گلوله یا شی تیز در بدن این

میگوید« :حقوق حیوانات ریشه فقهی و

حیوان مشاهده نشد و برای بررسی و کالبد

قرآنی دارد؛ دین اسالم به منع حیوانآزاری

شکافی علت مرگ ،الشه به اداره کل محیط

و نهی از این کار بسیار تاکید میکند .این
الیحه منطبق با شرع مقدس است ،خالف
قانون اساسی هم نیست چون اصل 50
محیط زیست را به درستی تایید میکند».
اما این آرمانگرایی که در الیحه نهفته آیا
منجر به رد آن به ویژه از سوی شورای
نگهبان میشود .داسمه که دبیر کمیته
حقوقی

شورای

تشکلهای

هماهنگی

محیط زیستی و منابع طبیعی استان
خوزستان نیز است ،چنین توضیحی دارد:
«شورای نگهبان در بررسیهای خود و احراز
انطباق و نبود انطباق با قانون اساسی و
شرع ،الیحه را از جهت دیگری هم بررسی
میکند؛ طرح و لوایحی که برای دولت
هزینهزا باشد اگر محل تامین اعتبار آن
در قانون مشخص نشود ،به دلیل تعارض

بر اساس این الیحه هر گونه
بهرهکشی نامتعارف یا بیش

زیست استان خراسان شمالی ارسال شد.
علی فرجی افزود :دامپزشکان معتمد محیط
زیست پس از کارشناسی الشه این پلنگ

از توان که با فیزیولوژی و

نابالغ و یافتن علت مرگ ،آن را به اطالع

موقعیت حیوان متناسب نباشد

عالقهمندان به محیط زیست و مردم استان

و منجر به تحمیل درد و رنج
شود ،جرم است .همچنین درد
کشیدن حیوان و ذبح حیوان
پیش حیوان دیگر جرمانگاری
شده .این میتواند فعالیت
کشتارگاههای سنتی و ذبحهای
عمومی در مراسم خاص را
تحت تاثیر قرار دهد

میرساند .او گفت :توپورگرافی منطقهای به
خصوص قرارگیری دو پارک ملی سالوک و
ساریگل در این شهرستان باعث شد تا یکی
از مناطق پرتردد برای پلنگ محسوب شود
به طوری که در کمتر از یک سال گذشته
بیش از  15پلنگ در این شهرستان مشاهده
شد .در کمتر از سه ماه گذشته این دومین
باری است که الشه پلنگ در استان خراسان
شمالی از سوی مردم منطقه پیدا شده است.
در اسفندماه پارسال هم الشه یک پلنگ نر
شش ،هفت ساله در ارتفاعات بجنورد پیدا

با قانون اساسی از سوی این شورا رد
| ایسنا |

شد اما تاکنون هیچ اطالعاتی در مورد علت

میشود اما با توجه به اینکه الیحه اساسا

مرگ این حیوان از سوی محیط زیست

هزینهزا نیست و در مقام جرمانگاری و

استان خراسان شمالی اعالم نشده است.

نظارت بوده ،این جنبه از بررسی در این
الیحه متصور نیست و موضوعیت ندارد».

تصویب الیحه حمایت از حیوانات و تبدیل باغ وحش صفه به نقاهتگاه؛ این دو خبر مهم در حوزه حقوق حیوانات در شلوغی تبلیغات

انتخابات ریاست جمهوری گم شد .الیحه حمایت از حیوانات که روز چهارشنبه در هیات دولت تصویب شد با وجود خال قانونی کنونی
| مهتاب جودکی |
| روزنامه نگار |

و وقوع حیوانآزاری به اشکال مختلف ،قدمی رو به جلو و چنان ایدهآل است که مواردی چون سیرک حیوانات ،استفاده از حیوانات در
آزمایشگاهها ،ذبح سنتی حیوانات اهلی و دستآموز کردن حیوانات وحشی در آن جرمانگاری شده است .از سوی دیگر شهردار اصفهان

هم روز پنجشنبه خبر تبدیل باغ وحش صفه به نقاهتگاه را در یک توییت اعالم کرده و گفته با این تصمیم دغدغه چندین ساله فعاالن

حقوق حیوانات مرتفع شد ،هرچند فعاالن حقوق حیوانات به اجرایی شدن تصمیمی که بارها وعده داده شده ،در روزهای منتهی به
انتخابات شورای شهر چندان اطمینان ندارند.

الیحه حمایت از حیوانات روز چهارشنبه به
پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در هیات دولت تصویب شد .ساماندهی
مراکز نگهداری از انواع حیوانات و تعیین
مجازات برای آزاردهندگان آنها از مهمترین
اهداف این الیحه است که در نهایت پس
از طی مراحل تصویب در مجلس و در
صورت رد شدن از سد سوی شورای نگهبان
به اجرا میرسد.

جزئیاتی درباره الیحه جدید

پیشنویس این الیحه دیماه ۱۳۹۸
از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهوری
تقدیم هیات دولت شده بود .جزئیات
منتشر شده نشان میدهد این الیحه ۲۳
ماده و  ۱۵تبصره دارد .تشکیل «مرکز ملی
حمایت از حیوانات» و مراکز استانی آن
به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست
و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف
اجرایی و قضایی برای اعطای مجوز
و نظارت بر تمامی فعالیتهای مراکز
نگهداری حیوانات و تعیین بهای خدمات
آنها ،اقامه دعوی علیه ناقضان حقوق
حیوانات و ساماندهی حیوانات بدون
صاحب از جمله وظایف مهم این مرکز
تعیین شده است.
بر اساس مواد دیگری از این الیحه،

کسانی که به شیوههای مختلف اقدام به

و حفاظت از حیات آنها در نظر ندارد و

مفاهیم و بنیانهای اساسی حاکم بر آن

حیوانآزاری کنند ،حسب مورد به جزای

تا زمانی که حیوانات برای انسانها ِصرف ًا

ساعتها محل گفتوگو و نقد و بررسی

نقدی از درجه  ۶تا درجه  ۴مجازات

«منبع» تامین نیازها به شمار آیند،

حقو قدانان

تعزیری یا انجام یکی از خدمات عمومی

تعدی و خشونت نسبت به حیوانات

او با ذکر مواد و تبصرههایی از این الیحه

رایگان یا هر دو محکوم میشوند.

رایج خواهدبود .همچنین حیوان اگرچه

به «پیامما» میگوید« :در این الیحه

جالب اینکه در ماده  ۱۶این الیحه۲۸ ،

ناطق نیست ،اما تردیدی وجود ندارد که

خودداری و ممانعت از درمان حیوانات

باشد.

مورد حیوانآزاری تعریف و مرتکبان آن،

همپای انسان ،دارای حساسیت یا توانایی

به وسیله مالک و جایی دیگر کمک

مستوجب مجازات شناخته شدهاند.

احساس درد و تجربۀ لذت است.

نکردن به حیوان مصدوم و نرساندن به

در بخشی از مقدمه توجیهی الیحه حمایت

در قوانین ایران ،رویکرد مبتنی بر حمایت

موقع به مراکز درمانی جرمانگاری شده

از حقوق حیوانات آمده است« :ضرورت

غایی از حیوانات مفقود است و در نتیجه،

است .همچنین عادت دادن حیوانات به

حمایت اخالقی و حقوقی از حیات،

آنچه در قوانین درباره حیوانات وجود دارد،

مواد افیونی و اعتیادآور و هرگونه برخورد

سالمت و امنیت حیوانات زمانی قابل فهم

ناظر بر خودِ حیوانات به عنوان موجوداتی

غیرمتعارف با جسد حیوان مرده هم

می شود که انسان ،از نگاه شیوارانه به

فینفسه نیست .تمام اندک مواد قانونی

جرمانگاری شده؛ یعنی اینجا فقط حقوق

طبیعت و حیوانات فاصله بگیرد و حیوانات

مربوط با حمایت از جان حیوانات ،متکی

حیوانات مطرح نیست ،بلکه اخالق هم

را نَه به مثابه منابعی برای تامین خوراک و

بر حمایت از منفعت انسانها ،یعنی

مهم شمرده شده است».

پوشاک و رفاه و ابزارهایی برای سرگرمی

صاحبان حیوانات است و این ،همان نگاه

داسمه میگوید جایی دیگر در این الیحه

و آزمایش ها و پیشرفتهای پزشکی و

شیوارانه ،انسانانگارانه و گونهپرستانهای

واداشتن حیوانات به نمایش و استفاده از

علمی و نظامی ،که به مثابه موجوداتی

است که در حیوان ،انعکاسی جز منبع و

آنها در سیرک کامال حیوانآزاری خوانده

فینفسه ارزشمند و صاحب حق و صاحب

خدمت خود نمیبیند.
ِ
ابزاری در

شده است .این مورد در صورت تصویب

دَ رد بنگرد».

نگاهی حقوقی به الیحه حمایتی

این الیحه از سوی دیگر بر اخالق هم تمرکز
جدید داشته است .چنان که در مقدمه
توجیهی آن آمده :تفکری که حیوانات
را در حکم ماشینهای تجدیدپذیر و
همچون شی و فقط در خدمت منافع
انسانی ببیند ،هیچ حقوقی برای حمایت

محمد

داسمه،

وکیل

یک

پایه

دادگستری معتقد است الیحه حمایت
از حیوانات که در هیات دولت هم به
تصویب رسیده بسیار قابل توجه است و
میتواند از جهات مختلف اعم از شکلی،
آیین نگارش ،ماهوی و رویکردها و

و ابالغ میتواندفعالیت دلفیناریومها را به
طور کامل متوقف کند .همچنین تربیت و
آموزش حیوانات وحشی هم جرمانگاری
شده که میتواند باعث اصالح فعالیت
برخی باغ وحشها شود.
او همچنین میگوید« :بر اساس این
الیحه هر گونه بهرهکشی نامتعارف یا

او در پایان میگوید« :من معتقدم که
این الیحه بسیار مترقی است و در صورت

معاون سازمان
حفاظت محیط زیست

تصویب نهایی ،ایران در حوزه حقوق
حیوانات در نزد بیشتر کشورها پیشگام

تا توقف تخلیه آالیندههای

خواهدبود».

سرنوشت نامعلوم باغ وحش صفه

پتروشیمی به دریا سه

الیحه حمایت از حیوانات در حالی

سال مانده است

سه روز پیش بیسر و صدا تصویب شد
که اشارههای مستقیم و غیرمستقیم
بسیاری به باغ وحشها دارد؛ مثل شرایط

معاون محیط زیست دریایی سازمان

بد نگهداری ،دستآموز کردن حیوانات و

حفاظت محیط زیست گفت ۱۰ :سال

مواردی از این دست.

پیش بسیاری از واحدهای پتروشیمی در

باغ وحش کوه صفه اصفهان که حاال

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه،

بار دیگر وعده تبدیل آن به نقاهتگاه

تصفیهخانه پساب نداشتند اما اکنون تفکر

حیا توحش داده شده هم میتواند با

محیط زیستی بر سیستمهای پتروشیمی

اجرای این تصمیم و در راستای الیحه

حاکم شده است.

جدید ،به وضعیت استاندارد نزدیکتر
شود .قدرتهللا نوروزی ،شهردار اصفهان در
توییتی نوشته است« :گفته بودیم فراتر
از شهر انسانمحور به شهر حیا تمحور
توجه داریم؛ رویکردی که دنیا دارد و
حقوق هر موجود زنده را در نظر میگیرد.
بر اساس سا لها مطالبه مردمی و پیگیری
فعاالن حقوق حیوانات ،باغ وحش صفه
اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات
تبدیل میشود تا دغدغه چندساله مرتفع
شود ».فعاالن حقوق حیوانات چندان از
این وعده استقبال نکرد ه و منتظرند که
از اجرای آن مطمئن شوند ،چرا که شورا

احمدرضا الهیجانزاده درمورد انتقادها درباره

خودداری از درمان حیوانات به
وسیله مالک و کمک نکردن
به حیوان مصدوم جرم است.
عادت دادن حیوانات به مواد
افیونی و اعتیادآور و هرگونه
برخورد غیرمتعارف با جسد
حیوان مرده هم جرمانگاری
شده؛ اینجا فقط حقوق
حیوانات مطرح نیست ،بلکه
اخالق هم مهم شمرده شده

چندباری وعده تعطیلی داده و این اتفاق

وعد های
کارشکنی

و ماهشهر از بازچرخانی آب استفاده میکنند
و دیگر پساب پتروشیمی در دریا تخلیه
نمیشود .این رخداد قدم بزرگی است اما
بهطور قطع تخلیه پساب در گذشته تاثیر
خود را بر دریا یا رسوبات گذاشته است.
او ادامه داد :در صدد آن هستیم تا از طریق
پایش دریایی دریابیم که چه فناوریهایی
در دنیا برای جبران این خسارت وجود دارد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان

از واحدهای پتروشیمی که در منطقه ویژه

هستند که اثبات کند این خبر ،فقط
انتخاباتی

سال دیگر واحدهای پتروشیمی در عسلویه

 ۱۰سال قبل برگردیم ،میبینیم که بسیاری

این است که منتقدان به دنبال نشانهای
نبوده

گفت :بر اساس برنامههای اعالم شده تا سه

حفاظت محیط زیست تصریح کرد :اگر به

عملی نشده است.

و

تاثیر آلودگیهای صنعت پتروشیمی در دریا

اقتصادی ماهشهر یا عسلویه بودند و شکل

قرار بر

گرفتند ،فاقد سیستم تصفیه پساب بودند و

نیست.

پساب را بهصورت خام تخلیه میکردند ولی
با پیگیریهای صورت گرفته به نوعی تفکر
محیط زیستی بر سیستمهای پتروشیمی و

آگهی مزايده عمومی شماره1400/116
شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی درنظردارد مزایده عمومی به شرح جدول ذیل را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت برگزارنماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir:انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت

قبلی  ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمزایده محقق سازند.

توضیح  : 3اقالم موضوع مزايده ( با ارائه معرفی نامه ) ازتاريخ  1400/03/20روزپنج شنبه تا تاريخ  1400/04/09روزچهارشنبه

( هرروزازساعت  9الی  )14درمحل انبارهای اين شرکت به نشانی اروميه :بلوارفرودگاه ـ حد فاصل فرودگاه وسيلوی اروميه ـ پشت

سازمان جهاد کشاورزی استان ـ ابتدای جاده روستای کولق ( ششصد مترپايين ترازبلوارفرودگاه ) انبارمرکزی شرکت توزيع نيروی
برق آذربايجانغربی برای يکبارقابل رويت می باشد.

-ضمنا" هرشرکت کننده به تنهايی مجازبه بازديد ازانباربوده و نمی توانند همراه داشته باشند.

تاریخ انتشارمناقصات درسایت  :روزپنج شنبه مورخ 1400/03/20

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت  :ساعت  19روزیکشنبه مورخ 1400/03/30

تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضا مدت مقرردرفراخوان واصل شود

مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مزایده گذارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف:
آدرس  :ارومیه  ،خیابان سربازان گمنام ( برق سابق) نرسیده به چهارراه مخابرات ،تلفن  044-3110داخلی 4339
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :
مرکزتماس 021-27313131 :
دفترثبت نام 021-88969737 :و021-85193768
دفترثبت نام ارومیه 04432232113 - 09144443544 :
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه " www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر
" موجود است.
ضمنا" فراخوان مزایده درسايت 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.irقابل مشاهده است .
توضیح  : 5سایراطالعات و جزئیات مربوطه دراسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول1400/03/20
نوبت دوم1400/03/22

برای احداث تصفیهخانهها منعقد کردند تا
چه بهصورت مستقل و چه بهصورت متمرکز
 -که هر چند واحد پتروشیمی در یک

رديف

نام کاال

تعداد
تیربتونی
(اصله)

مقدارمیلگرد حدودی
قابل استخراج به
کیلوگرم

1

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار مرکزی ارومیه

800

96000

در عسلویه و ماهشهر گفت :در حال حاضر

2

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار سلماس

400

48000

از شرایط بحرانی خارج شدیم اما هنوز به

3

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار خوی

100

12000

4

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار چایپاره

30

3600

5

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار پلدشت

90

10800

6

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار ماکو

30

3600

7

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار شوط

140

16800

شماره
مزایده

سپرده شرکت
درمزایده
(بریال)

واحد پساب را تخلیه کنند  -از تصفیهخانه
استفاده کنند .الهیجانزاده با ابراز خشنودی
از بهرهبرداری از تعداد زیادی تصفیه خانه

شرایط ایدهآلمد نظر ما نرسیدهایم .هرچند
بحران تا حدود زیادی رفع شده است و
تصفیهخانههای دیگری در حال احداث
هستند که باید وارد مدار شوند.

دوخاک در راه زابل
گر 

8

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار چالدران

70

8400

9

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار مهاباد

90

10800

10

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار نقده

70

8400

11

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار میاندواب

200

24000

12

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار شاهین دژ

40

4800

دوبرق
هرمزگان رگبار پراکنده گاهی رع 

13

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار تکاب

150

18000

پیشبینی شد.

14

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار اشنویه

40

4800

15

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار سردشت

60

7200

خوزستان و بوشهر به سبب وزش باد شدید،

16

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و اسخراج میلگرد در انبار بوکان

60

7200

خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.

17

تيرهای بتونی اسقاطی جهت شکستن و استخراج میلگرد در انبار پیرانشهر

100

12000

2470

296400

جمع
شناسه اگهی 1147287

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربی

1.362.000.000

توضیح  :پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت درمزایده  ،تضمینهای معتبر( براساس شرایط مندرج دراسناد مزایده)

ش كرت توزعي نيروي ربق
استان آرذبايجان رغبي(سهامی خاص)

۱۰۰۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۰۰۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روزپنج شنبه مورخ 1400/04/10

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج  :ساعت  ( 11یازده صبح) روزشنبه مورخ  1400/04/12خواهد بود.

مانند آن حاکم شد و قراردادهای متعددی

مدیرکل پیشبینی

و

هشدار

سریع

سازمان هواشناسی گفت :از امروز تا دو
روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب
نوبلوچستان ،جنوب کرمان و شرق
سیستا 

به گزارش مهر ،صادق ضیاییان بیان کرد :در
سه روز آینده در منطقه زابل و در استانهای

او ادامه داد :در این روزها خلیج فارس
و دریای عمان و در روز شنبه دریای خزر
مواج خواهند بود .در سایر مناطق کشور طی
روزهای آتی پدیده قابل توجهی نخواهیم
داشت.
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بنیاد برکت به فعاالن

صنایع دستی تربتحیدریه
تسهیالتمیدهد

نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس
گفت :براساس تفاهمنامهای که ماه قبل
با مسئوالن بنیاد برکت منعقد شد به افراد
فعال در حوزه صنایع دستی این منطقه تا
 ۱۰۰میلیون تومان و به کارگاههای فعال آن تا
سقف سه میلیارد تومان تسهیالت پرداخت
میشود .محسن زنگنه در وبینار نقش
صنایع دستی در توسعه پایدار تربتحیدریه

| ایرنا |

فروشندگان صنایعدستی بازار بزرگ تهران از کسادی گالیه دارند

سکوت داالنهای بیرونق عودالجان

فروشنده عودالجان :خیلی از وعدههایی که داده شد مثل افزایش تبلیغات محیطی و بحث مالیاتی
تا حدودی که رضایت ما جلب شود ،انجام نشد

در میان هیاهوی بازار ،داالن سربستهای به سختی نفس میکشد؛ داالنی که حاال بیشتر محل رفت و آمد باربرهاست و نه چندان خبری

خام فروشی به فروش فرآورده تبدیل شده

از مشتری است و نه حتی رهگذر« .عودالجان» انگار فرزند ناخلف بازار بزرگ و شلوغ تهران است؛ بازاری که حاال کرونا پایش را محکم رو

که این امر موجب ایجاد ارزش افزوده

گلویش گذاشته تا شاید همین اندک جانی هم که دارد را بگیرد.

میشود .باید با هم افزایی بین دستگاههای
اجرایی در تربتحیدریه به دنبال مطرح
شدن شهر بایگ و روستای بسک در سطح
جهانی باشیم.

 ۹۲درصد اصفهان درگیر
خشکسالی

معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل
هواشناسی اصفهان با اشاره به تشدید

منطقه شدید نخواهد بود.
نوید

حاجیبابایی

مهر

به

گفت:

پدیده گردوخاک هر سال در فصول
گرم به ویژه ما ههای خرداد و تیر به
علت تغییر الگوهای جوی و افزایش
سرعت بادهای شرقی و شمال شرقی،
در مناطق شرق ،مرکز و شمال استان
اصفهان رخ میدهد که به طور عمده
مناطق مرکزی استان را درگیر میکند.
او با این توضیح که شدت وقوع پدیده
گردوخاک به رطوبت خاک و سرعت باد

فروشندهای که تنها در حجره
نشسته میگوید :قبل از کرونا
هم وضعیت بازار عودالجان
بد بود و االن بدتر هم شد.
همان طور که میبینید نه رفت
و آمدی است و نه خرید و
فروشی و ما میخواهیم جمع
کنیم و برویم .تبلیغات درست
انجام نشد و یه مدت کوتاه
کارهایی انجام دادند و بعد هم
تمام شد

در منطقه بستگی دارد ،افزود :عامل باد
زیرا هر قدر سرعت باد بیشتر باشد
وقوع این پدیده شدیدتر خواهد بود.
به رغم آنکه اصفهان امسال با کمبارشی
ر وبهرو

بوده

و

خشکسالی

ساماندهی بازارچه «عودالجان» در بافت

اما این روزها بازار کاسبی هنرهای دستی

طرح
ِ
تاریخی تهران ۱۲ ،سال قبل و به دنبال

بیش از پیش رو به کسادی رفته است .در

تخریبی که رئیس پلیس وقت تهران ،برای

این میان برای آنچه بیش از همه میتوان

 ۲۰هکتار از این بافت اجرایی کرد،به ذهن

نگران بود ،وضعیت معیشتی تولیدکنندگان

متولیان میراثی رسید .این طرح مدتی بعد

این محصوالت در شهرها و روستاهاست که از

در قالب ایجاد «بازارچه صنایعدستی» تغییر

قرار معلوم حاال نیز حمایت مشخصی از سوی

نام داد و مطالعه برای ساماندهی آن ،تا

مسئوالن دریافت نمیکنند .عودالجانی که قرار

خرداد  ۱۳۹۱ادامه داشت ،البته طرح چند

بود یکی از زیباترین و پررفت و آمدترین

سال در حد حرف متوقف ماند تا سرانجام،

گذرهای بازار تهران و محلی برای جذب

پنج سال قبل این طرح در قالب تفاهمنامه

توریستهای خارجی باشد ،حاال در شلوغی

مشارکتی بین میراثفرهنگی ،شهرداری

بازار تک و تنها مانده است و جز تعدادی از

منطقه  ۱۲تهران و کسبه بازار عودالجان به

فروشندگانی که به گفته خودشان به سختی

مالکان مغازههایی که شغلی
ِ
سرانجام رسید و

سرپا ماندهاند ،همراه دیگری ندارد .نه اینکه

متفاوت از صنایعدستی داشتند ،این صنعت

عودالجان اصال مشتری نداشته باشد ،اما

را جایگزین کار خود کردند .اما کرونا حاال

تعداد مشتریها آنقدر نیست که فروشندگان

نفسشان را بریده است.

را داخل حجرههایشان نگه دارد .برخی مغازهها

قرار بود «عودالجان» با شکل و شمایلی

تعطیل هستند یا اینکه رستوران و کافه شد ه و

سنتی و دلنشین ،بازار صنایعدستی تهران

برخی هم اساسا تغییر کاربری دادهاند .آنهایی

باشد و به همین خاطر هم بود که  ۱۰مهرماه

هم که به صنایعدستی وفادار ماندهاند ،یا زنده

 ۱۳۹۵پروژه احیا و مرمت بازار عودالجان با

بودنشان را مدیون فضای مجازی میدانند

هدف شکلگیری محلی دائمی برای عرضه

یا اینکه اساسا به فکرِ رفتن هستند.البته

صنایعدستی با واگذاری نزدیک به  ۲۰حجره

که عودالجان مدتی است ،به خاطر موقعیت

افتتاح شد .بازارچهای که وعده افزایش

جغرافیایش به محل خوبی برای رفت و

حجرههایش به  ۱۴۰باب نیز به گوش رسیده

آمدها و عبور باربرها تبدیل شده است .سقف

بود ،حاال پس از گذشت پنج سال با تعداد

زیبایش میتواند برای دقایقی هم که شده

محدودی دکان در این سو و آن سوی گذر

سایهای برای رهگذرهای بازار تهران باشد .حاال

سرپا مانده است .ایسنا در گزارشی نوشته

اگر بخت مغازهها هم بلند باشد ،ممکن است

است :هرچند بازار عودالجان پیش از شیوع

نگاه این رهگذرها به ویترینهای خوش آب و

ویروس کرونا هم رونق چندانی نداشت،

رنگ حجرهها بیفتد.

شدت یافته ،بررسی آخرین الگوها
نشان میدهد که هفتههای پیش رو
سرعت وزش بادهای شرقی و شمالی
در استان شدید و بحرانی نیست و به
این ترتیب امسال وقوع گردوخا کها
نرمال پیشبینی میشود ،با وجود این

معاون انسانی سازمان محیط زیست:

پروژه زاب  ۹۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اگر الگوهای جوی تغییر یابند و شرایط
بحرانی شود هواشناسی هشدار صادر
میکند .
حاجیبابایی

با

بیان

اینکه

پدیده

گردوخاک از اواخر ماه خرداد و ابتدای
تیر شدت میگیرد ،عنوان کرد :امسال
شرایط گردوخاک بحرانی نیست و
انتظار داریم یک سال نرمال و طبیعی
با شد .
او با بیان اینکه عمده مساحت اصفهان
درگیر خشکسالی هیدرولوژیک است،
گفت :این نوع خشکسالی بیشترین
شدت را در منطقه ما دارد زیرا سال آبی
کنونی به علت اینکه بارش مناسبی در
سرچشمههای زایند هرود و غرب استان
اصفهان رخ نداد ،شدت این پدیده
بیشتر شد.
شدت

خشکسالی

در

بخشهای

مرکزی استان باالست و بررسیها در
دوره یک ساله نشان میدهد بیش از
 ۹۲درصد استان اصفهان اکنون درگیر
خشکسالی است که اثرات آن بر منطقه
ما محسوس است .همچنین مطالعات
در یک دوره  ۱۰ساله تا پایان اردیبهشت
سال جاری حاکی است که  ۸۰درصد از
مساحت استان دچار خشکسالی کم تا
شدید است.

مدیر هیات امنای بازارچه صنایع
دستی عودالجان :در دوران کرونا
توریستها کم شد و با توجه
به اینکه تردد به بازار از طریق
مترو است ،بازار گاهی تعطیل و
نیمهتعطیل و ضربه شدیدی به
بازارچه وارد شد

هم اکنون  ۱۵۰میلیون
مترمکعب آب پشت سد
کانی سیب ذخیره شده
که آماده انتقال به دریاچه
ارومیه است

معاون محیط زیست انسانی سازمان

هزینه شده است که قیمت به روز آن

حفاظت محیط زیست کشور گفت۹۷ :

بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد ریال است.

درصد از طرح  ۳۵.۵کیلومتری خط انتقال

معاون محیط زیست انسانی سازمان

آب به دریاچه ارومیه به پایان رسیده و تنها

حفاظت محیط زیست کشور اضافه کرد:

 ۸۰۰متر آن باقی مانده است .

هیچ مشکلی در تامین اعتبار طرحهای

مسعود تجریشی به ایرنا گفت :شرایط

نیمه تمام در این راستا وجود ندارد.

سخت حفر این تونل در چند ماه اخیر

او همچنین از آبگیری سد «کانی سیب»

که مربوط به مشکل فنی و مواجه شدن

نیز خبر داد و افزود :هم اکنون ۱۵۰

با یک رگه آبرفتی بود ،رفع شده است و

میلیون مترمکعب آب پشت این سد

عملیات برای اتمام هرچه سریعتر این

آب ذخیره شده که آماده انتقال به سمت

تونل ادامه دارد.

دریاچه ارومیه است.

او ادامه داد :این رگه آبرفتی به گونهای

تجریشی همچنین این قول را داد تا

بود که هزار و  ۲۰۰لیتر بر ثانیه آب از

طی روزهای آینده فعاالن اجتماعی و

آن خارج میشد که برابر است با فوران

خبرنگاران حوزه دریاچه ارومیه بازدیدی

آب از سطح زمین به ارتفاع  ۹۰متر ،که

میدانی از طرح انتقال آب به این دریاچه

خوشبختانه این مشکل طی روزهای

را داشته باشند .او اظهار امیدواری کرد

گذشته با موفقیت رفع شد.

که این طرح تا پایان مهرماه امسال به

تجریشی با بیان اینکه بازدیدی نیز توسط

بهرهبرداری کامل برسد.

محمدباقر نوبخت ،معاون رئیسجمهوری

پس از گذشت بیش از هفت سال،

و رئیس سازمان برنامه و بودجه از این

آخرین گامهای دولت برای تحقق احیای

طرح صورت گرفت ،عنوان کرد :در این

دریاچه ارومیه برداشته شده و در این

راستا امروز پنج هزار میلیارد ریال اعتبار

راستا بیش از  ۱۵۰هزار میلیارد ریال با

دیگر به این طرح اختصاص داده شد.

وجود تحریم و مشکالت اعتباری از سوی

او در پاسخ به اینکه تاکنون چه میزان

دولت تدبیر و امید به قیمت روز هزینه

اعتبار برای طرح انتقال آب به دریاچه

شده است؛ هزینهای که نشان داد دولت

ارومیه هزینه شده است ،گفت ۲۸ :هزار

به موضوعات زیست محیطی و مطالبات

میلیارد ریال تاکنون برای این طرح

مردمی حساسیت کافی دارد.

دیگر اصال خبری نشد.
در میانه بازار فروشنده دیگری که سن و
سال مسنی هم دارد ،روبهروی مغازه خود
روی سکو نشسته است؛ وقتی حرف از رونق
بازار میشود آه بلندی میکشد و میگوید:
فروش خیلی کم شده و در واقع میتوان
گفت که اصال دیگر فروشی در کار نیست .در
این مدت دو سال هم هیچ کمکی به ما نشد
و همین االن هم که اینجا نشستهام پیام
مالیات برایم آمده است.
در بخش انتهای بازار نیز فروشنده خانمی
که به نوعی کارگاه تولید صنایعدستی هم
دارد ،میگوید که «ما االن چهار سال است که
در اینجا کار صنایعدستی انجام میدهیم؛ تا
قبل از آمدن کرونا از شرایط راضی بودیم ،اما

کرونا بازار را کساد کرد

یکی از همین فروشندههای جوان
درباره وضعیت بازار میگوید :از زمانی که
کرونا آمد تقریبا کسبوکار ما هم نیمه
تعطیل شد و اسفندماه هم با اعالم رسمی
به طور کلی تعطیل شدیم؛ بنابراین تنها راه
ادامه فعالیت هم فروش آنالین بود .خیلی

از دو سال پیش تاکنون نه ترویستی میآید
و هم اینکه باید پرسنل را کم میکردیم.
االن هم تنها امید این است که کرونا برود
تا بتوانیم کار کنیم» .او با بیان اینکه هیچ
گونه حمایتی در این مدت از ما نشده است،
یادآور میشود که حتی گاهی مجبور شدیم
که از جیب بخوریم تا سرپا بمانیم.

امید به عودالجان

از کسبه بازار که به شکل سنتی فعالیت
میکردند ،ورشکسته شدند و آنهایی هم
که به روزتر بودن و راهکار استفاده از شبکه
های اجتماعی را میدانستند ،توانستند کم و
بیش ادامه بدهند .در دوران کرونا آسیبهای
زیادی دیدیم ،اما از این جهت خوب بود که

اما ابوالقاسم حیدری ،مدیر هیات امنای
بازارچه صنایعدستی عودالجان نظر دیگری
دارد و همچنان به آینده بازار عودالجان
امیدوار است؛ او میگوید :در دوران کرونا
توریستها کم شد و با توجه به اینکه تردد به

عودالجان کجاست؟

عودالجان یکی از محلههای قدیمی

تهران است که در محدوده بازار بزرگ واقع
شده .اینجا یکی از پنج محله قدیمی تهران
در حاشیه بازار است که از جنوب به خیابان
 ۱۵خرداد و از شمال به خیابان امیرکبیر و
سرچشمه ،از غرب به خیابان ناصر خسرو و
ضلع شرقی آن به امامزاده یحیی محدود
میشود .زبان بومی مردم عودالجان در
زمانهای قدیم «تاتی» بود .نام قدیم
این محله به زبان تاتی «آو-دراجین»
بوده که به معنای جای تقسیم آب است.
بازارچه عودالجان با هدف ساماندهی بخش
صنایعدستی در بازار تهران بازسازی شد؛
مرکزی که قرار بود با استفاده از امتیاز بافت
تاریخی و فرسوده خیابان پانزده خرداد
محلی برای فروش و معرفی صنایعدستی
ایران باشد ،یکی از طرحهای شهردار در
راستای تقویت بخش گردشگری پایتخت.
خیلی قبلتر از آن خیابان ویال در مرکز
تهران از گذشته بورس فروش صنایعدستی
ایران شناخته میشد؛ خیابانی که «گذر
صنایعدستی تهران» نامگذاری شد اما باز
هم گذری بیرونق ماند .با این همه و با
طوالنیشدن همهگیری کرونا و تعطیلیها،
صنایعدستی به محاق رفته است؛ چه در
بافت تاریخی عودالجان ،چه در خیابان ویال
و چه در بازارچههای داخلی و نمایشگاههای
بینالمللی که فراموش شدهاند.

| تسنیم |

در وقوع گردوخاک بسیار مهم است

شرایط

این اتفاق نیفتاد و به این نتیجه رسیدیم که

جبران کنیم.

برخی از مسئوالن به اینجا آمدند ،اما بعد

را به این منطقه جلب کردهایم.محمد مطیع

گفت :گردوغبار امسال بحرانی نیست

به ما سر بزنند و خسته نباشید بگویند ،اما

بیفتد میتوانیم این رکود را تا اندازهای

اوایل که میخواستند بازار را افتتاح کنند

افزود :ابریشمکشی روستای بسک از حالت

زیرا سرعت وزش بادهای شرقی در

انتظار داشتیم که در این دو سال مسئوالن

را برای حضور دعوت کنیم .اگر این اتفاق

کارهایی انجام دادند و بعد هم تمام شد.

سطح ملی مطرح است و توجه مسئوالن

گردوخاک از اواخر خرداد و تیرماه

کار میکنند را هم پرداخت کنیم .ما حداقل

آن تبلیغاتی برای بازارچه آغاز شود و مردم

تبلیغات درست انجام نشد و یه مدت کوتاه

صنعتی در کشور نمیتواند به اندازه صنایع

تربتحیدریه نیز در زمینه ابریشم کشی در

که ما باید حقوق کارگرها و افرادی که با ما

به دنبال انجام این کار هستیم تا به واسطه

ما میخواهیم جمع کنیم و برویم .متاسفانه

تربتحیدریه گفت :صنایع دستی از نظر

از کیفیت مطلوب و تنوع بسیار برخوردار

ادارات دولتی باز هستند؛ این در حالی است

اما فعال مسکوت مانده است؛ اما همچنان

رفت و آمدی هست و نه خرید و فروشی و

اقتصادی ارزش افزوده بسیار دارد و هیچ

است و روستای بسک از توابع شهر بایگ

است که همیشه بازار را تعطیل میکنند ،اما

قرار بگیرد تا بتوانیم مردم را جذب کنیم،

هم شد ،میگوید :همان طور که میبینید نه

کشور بوده و در بخش نمدمالی ،عقیق و

هم در این وبینار گفت :صنایع دستی استان

هم بازار در چند نوبت تعطیل شد و جالب

محیط اطراف بازارچه در اختیار عودالجان

وضعیت بازار عودالجان بد بود و االن بدتر

دستی و تنوع آن از شهرستانهای مستعد

ع دستی خراسان رضوی
میکند .معاون صنای 

شود ،انجام نشد .از دو سال پیش تا االن

او ادامه میدهد :قرار بود به مدت سه سال

نشسته با بیان اینکه قبل از کرونا هم

شهرستان تربتحیدریه در حوزه صنایع

کمترین هزینه ارزش چند برابری ایجاد

بحث مالیاتی تا حدودی که رضایت ما جلب

دهها بار ورشکسته شده بودیم.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی

دستی ارزش افزوده داشته باشد چون با

داده شد ،همانند افزایش تبلیغات محیطی و

شد .البته در این مدت وامهایی از طریق
صندوق کارآفرین هنر به بازارچه تعلق گرفت.

اما فروشنده دیگری که تنها در حجرهاش

(ره) تامین مالی میشوند .او ادامه داد:

اشتغال در این منطقه است .نماینده مردم

او یادآور میشود که خیلی از وعدههایی که

نیمه تعطیل و ضربه شدیدی به بازارچه وارد

میخواستیم منتظر کمک باشیم ،تاحاال باید

اشتغال ایجاد کنند از طریق بنیاد برکت و

این بخش ها یکی از راهکارهای رفع مشکل

توانستیم فروش آنالین را تقویت کنیم.

بازار از طریق مترو است ،بازار گاهی تعطیل و

فقط باید روی پای خودمان بایستیم .اگر

افزود :افرادی که در حوزه صنایع دستی

ابریشم کشی کمنظیر است که تمرکز بر روی
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ین صفحه می خوانیم

پایش

وصال از دو سوی دریای شمال

تجدید دیدار وایکینگهای خویشاوند پس از هزار سال

دانشمندان اروپایی به کمک آزمایشهای

التهاب در دندههایش دیده میشد که میتواند

در آن سوی دریای شمال ،اسکلت یک

دیانای ( )DNAرابطه خویشاوندی اسکلت

نشاندهنده ابتال به بیماری سل باشد.

مرد جوانتر در سال  ۲۰۰۸به همراه

دو وایکینگی کشفشده از انگلیس و دانمارک

هانسن با انتشار یک بیانیه گفت :این مرد

بقایای دستکم  ۳۵مرد دیگر از یک

را تشخیص دادند و آنها را از دو سوی دریای

به احتمال زیاد یکی از جنگجویان جنگهای

گور دسته جمعی در نزدیکی آکسفورد

شمال به هم رساندند.

معروف وایکینگها بوده چون یک ضایعه

انگلیس کشف شد .همه این مردان بیش

به گزارش ایرنا از آسوشیتدپرس ،نمایشگاهی

روی استخوان لگن چپش دارد که میتواند

از هزار سال قبل به دستور یک پادشاه

که ماه جاری در کپنهاگ پایتخت دانمارک

کار شمشیر باشد .در دوران وایکینگها که

کشته شده بودند.

افتتاح میشود ،میزبان اسکلتهای دو

چیزی بین سالهای  ۷۹۳تا  ۱۰۶۶تخمین

از سال  ۸۵۰پس از میالد مردمان دانمارک

وایکینگ خواهد بود که به موجب حکم هزار

زده میشود ،افرادی که وایکینگ نامیده

به عنوان کشاورز در خاک انگلیس ساکن

سال پیش یک پادشاه ،یکی از آنها در مرکز

میشدند دست به یورش ،استعمار ،فتوحات

شدند .شاه اترلد دوم در سال  ۱۰۰۲دستور

دانمارک و دیگری در انگلیس کشته شدند.

و تجارت گسترده در سراسر اروپا زدند و حتی

قتل عام کوچک و بزرگ این دانمارکیها را

دانشمندان در دو سوی دریای شمال پس از

به آمریکای شمالی هم رسیدند.

صادر کرد.

تحقیقات فراوان به وجود یک پیوند ژنتیکی
بین این دو وایکینگ پی بردند .به گفته اسکه
ویلرسلو ،متخصص ژنتیک از دانشگاه کپنهاگ،
آزمایشهای دیانای نشان داد این دو یا
برادر ناتنی بودند یا رابطه پدربزرگ /نوه و عمو/
برادرزاده داشتند.
مردی که در جزیره فونن در مرکز دانمارک جان
خود را از دست داده است ،یک کشاورز حدودا
 ۵۰ساله بود که اسکلتش در سال  ۲۰۰۵در
نزدیکی شهر اوترآپ کشف شد .به گزارش
جسپر هانسن مدیر ارشد موزههای شهر ادنسه،
این مرد  ۱۸۲سانتیمتر قد داشت ،بیشتر
استخوانهایش آرتروز داشتند و نشانههایی از
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«پیامما» از نشست چالشهای مدیریت منابع آب در دولت سیزدهم گزارش میدهد

ادعا میکنند مشکل بیکاری را با توسعه صنعتی
حل میکنند .وقتی استراتژی توسعه صنعتی

ورشکستگیآبی چالش بزرگ دولت آینده

زنان روستای نقدی علیا با بستن

نداریم .وقتی استراتژی سازگاری با کمآبی نداریم،
چرا این وعدهها را به مردم میدهیم؟ میگویند

جاده ،به نداشتن آب آشامیدنی

برنامه ما جلوگیری از بیرون رفتن آب از کشور

سالم اعتراض کردند

است .مگر در اسناد باالدستی مصوب نشده که

دبیرکل فدراسیون صنعت آب :باید ساختار فکری و ذهنی دولت بر این مبنا قرار بگیرد

هر طرح عمرانی یک پیوست محیط زیستی

فرماندارمشگینشهر:

داشته باشد؟ وقتی طرح یا پروژه ای به عنوان

که آب چالش اصلی و بسیار خطرناک این کشور است

شعاریککاندیدا مطرح میشود ،سازمان حفاظت

مشکل آب روستای

یتواند در برابر این طرح قد
محیط زیستی بعدا م 
علم کند؟ بخش آب به اندازه کافی مشکالت و
بحرانهای بسیار جدی دارد .در حال حاضر بحران
تمدنی داریم .وقتی چنین مشکالتی داریم چرا
خودمان به دست خودمان کاری میکنیم سطح
تقاضا باال برود و پروژههای موهوم تعریف
میکنیم ،در همین دولت فعلی بحث انتقال
آب خزر به سمنان مطرح شد .دویست میلیون
مترمکعب آب را میخواهند از خزر ببرند سمنان،
نمیدانم به چه قیمتی؟ مطالعاتی انجام شده که
نشان میدهد مسئله آب در سمنان با بازچرخانی
پساب قابل حل است .سمنان آب شرب به اندازه
کافی دارد .برای توسعه صنعتی هم میتواند از
پساب استفاده کند .البته تبعات و هزینههای
طرح انتقال آب خزر به سمنان در مقابل
وعدههایی که این روزها میشنویم مثل ساخت
یک میلیون واحد مسکونی در اطراف شهرها،
هیچ است .اگر کسی در مورد این وعدههایی که

سید علیرضا شریعت دبیرکل
فدراسیون صنعت آب:
هنوز دولتمردان ما برای آب
قیمت تعیین نکردهاند ،اگر
قیمت آب تعیین شود ،مطمئن
باشید کشاورز هم برای اینکه
بتواند هزینه کمتری برای آب
بپردازد ،به دنبال روش هایی
خواهد بود که هزینه کمتری
برای تامین آب داشته باشد.
سرمایهگذار در بحث پساب
ورود میکند چون میخواهد
آب را بفروشد .تمام اینها به
اصالح تعرفه آب برمیگردد

آب ابرچالش آینده کشور
| ایرنا |

بزا در سا لهای اخیر مشکالت آن را تشدید کرده است و در صورت تداوم این وضعیت باید نگران
غیراصولی و اجرای پروژههای آسی 

اقداماتی که بخش خصوصی فعال در حوزه

«پیامما» در شبکه اجتماعی کالبهاوس نشستی با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه آب برگزار کرد و تا به دو سوال عمده پاسخ

دهد« :مهمترین خطای راهبردی دولت فعلی در حوزه آب چه بود؟» و «چالشهای پیش روی دولت آینده در منابع آب چه مواردی

خواهد بود» مهمانان و کارشناسان با حضور در این جلسه به این دو سوال پاسخ دادند.
برای پاسخ به این سوال که چالشهای پیش
روی دولت آینده در حوزه منابع آب چه مواردی
است الزم است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم
که در دولت فعلی چه خطاهای راهبردی رخ داده
که نباید در دولت آینده این خطاها تکرار شود؟
سید علیرضا شریعت دبیرکل فدراسیون صنعت
آب در پاسخ به این سوال میگوید « :در ابتدای
دولت آقای روحانی به مباحث آب و محیط
زیست امیدوار شده بودیم .بارقه امید زمانی زده
شد که نخستین مصوبه دولت احیای دریاچه
ارومیه بود .فکر میکردیم باالخره یکی از دولتها
متوجه این موضوع شد .اما به مرور متاسفانه باز
همان روشهای پیشین تکرار شد .حتی آقای
اردکانیان به رغم نگاه کارشناسانه و اشرافشان به
موضوع آب ،در مباحث حاکمیتی و سیاسی ذوب
شد .در حالی که انتظار میرفت مقداری محکمتر
مقابل زیادهخواهیهای بخش کشاورزی و
صنعت بایستد .اما با همان نگاه توزیع محور به
موضوع آب ورود کرد و باالترین اشتباه ایشان
زدن بر طبل انتقال آب بود».

تامین آب به هرقیمتی

شریعت درادامه سخنانش با انتقاد به تالشی
که در منطقه سیستان برای دستیابی به آبهای
ژرف در حال انجام است گفت« :در شهر سوخته
سیستان دو حلقه چاه که یکی به عمق سه هزار
متر و دومی  1800متر و اخیرا چاهی با  1200متر
در حال حفر شدن است به امید کشف آبهای
ژرف ،من نمیدانم ما تا کی میخواهیم دنبال این
باشیم که به هر قیمتی آب را تامین کنیم و به
دنبال این نیستیم که مصرف بخش کشاورزی و
صنعت را اصالح کنیم ».به عقیده علیرضا شریعت
اشتباه راهبردی دولت روحانی این بود که« :دوباره
بر همان مدار رفت که وزارت نیرو به هر قیمتی
آب را تامین کند .خارج از اینکه وزارت صمت و
وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی دارند؟ یا وزارت
بهداشت و وزارت کار چرا در مورد این حوزه اقدامی
انجام نمیدهند؟ اگر ما با فاجعه کم آبی مواجه
شویم بخش زیادی از شاغالن بخش کشاورزی
به جمعیت بیکار اضافه میشود و وزارت کار باید
بیمه بیکاری بپردازد .با خشک شدن دریاچهها
عوارض بیماریهای روانی و جسمی را وزارت
بهداشت باید پوشش دهد .اما کسی به این موارد
توجه ندارد» مهمان دیگر این برنامه رضا حاجی
کریم عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب بود
که در پاسخ به سواالت اصلی جلسه گفت« :ما
تا وقتی راجع به معلولها صحبت کنیم طبیعی
است که دستاوردی نخواهیم داشت .کار بزرگی
که متاسفانه دولت آقای روحانی -علیرغم
سرمایه اجتماعی بسیار خوب که در ابتدای هر
دو دولت داشتند و میتوانستند در بخش آب
تحول آفرین شوند -انجام نداد ،اصالح الگوی
حکمرانی آب بود ».حاجی کریم در خصوص
تغییر سیاستها در مدیریت منابع آب میگوید
ما در حال حاضر یک وزارت نیرو به عنوان وزارت
توزیع محور داریم  ،در شورای عالی آب هم
وظیفهای که برای او تعریف شده این است که
آب را به فالن دشت یا فالن صنعت برساند .از
سوی دیگریک وزارتخانه مصرف محور–بزرگترین

مصرف کننده آب -به نام وزارت جهاد کشاورزی

با جانماییهای اشتباه صنایع مواجه هستیم،

تامین شبکههای پایین دست و مصرف آب

و کنشگران عرصه کشاورزی از صحنه مدیریت

اما تمرکز فرهنگسازی ما فقط در آب شرب و

صحبت کند و هم راجع به خرید و فروش مرغ

عرضه آب حذف شدند .کشاورز اصال خود را درگیر

مسکونی است»

و نهادههای دامی بحث کند موجب اغتشاش در

این موضوع نمیکند که فالن سد چقدر آب دارد،
چرا که برای او این پیش فرض تعریف شده که
وزارت نیرو و آب منطقهای مکلف است آب را
تحویل او دهد .در صورتی که وقتی به نظامهای
سنتی مدیریت منابع آب در همین اقلیم گرم و
خشک ایران بر میگردیم ،میبینیم کشاورزان
در مدیریت قناتها –هرچند دارای یک مکانیزم
ابتدایی است ،اما همان مکانیزمها را میشود به
روز کرد-نقش داشتند .اگر دولت میتوانست بازار
آب را تشکیل دهد و الگوی حکمرانی آب را اصالح
کند ،هم بخش صنعت قدم پیش میگذاشت
هم بخش کشاورزی و هم کنشگران مثل بانکها
بوفاضالب سرمایهگذاری
حاضر بودند در صنعت آ 
کنند ».حاجی کریم معتقد است « :ما همه راه
حل را میدانیم .راه حل برون رفت از این وضعیت
فرار از اتاقهای در بسته و تصمیمگیری پشت
درهای بسته و ورود همه ذینفعان به ویژه بخش
خصوصی است .راهی جز این نداریم ،اما صورت
مسئله را برای خودمان پاک میکنیم»

ملیگرایی؛ محیط زیست یا درآمدزایی؟

تهیه گزارش ارزیابی ازوضع موجود

سپیده دولتشاهی ،وکیل دادگستری و فعال

حوزه توسعه پایدار هم بعد از بررسی وضع موجود،
پیشنهادی را با فعاالن و متخصصان حوزه آب
مبنی بر تهیه گزارشی یکپارچه از وضعیت موجود
آب کشور مطرح کرد .سپیده معتقد است« :یکی
از اشتباهات راهبردی که طی سالهای گذشته -و
نه تنها در دولت گذشته -داشتیم این بود که
مدیریت آب و حکمرانی آب در تخصیص خالصه
شده است .هر زمان خواستیم درباره مدیریت آب
صحبت کنیم فقط به تخصیص آب پرداختیم .در
بحث تخصیص همواره راحتترین راهکاری که
به نظرمان رسیده انجام دادیم .اما شاید بتوانیم
در قالب جامعه مدنی دانشگاه ،رسانه و سمنها
و  ...یک گزارش ارزیابی از وضعیت موجود آب
تهیه کنیم .گزارشی که وضعیت موجود و دالیل
رسیدن به این وضعیت را نشان دهد .و از شرایط
اقلیمی تا شرایط انسان ساز و معلولها را در ده
 بیست سال آینده پیشبینی کند .وقتی اینگزارش در اختیار جامعه مدنی باشد ،میتواند با

آرش افصح یکی از کارشناسان حوزه

کمک سازمان محیط زیست اهرم فشار ایجاد کند

اجتماعی میگوید در حوزه فقر در شهرهای

تا بحث آب و کاهش آسیب ناشی از کمبود آب

مختلف فعالیتها و پژوهشهایی انجام داده

و طرحهای سازگاری با کمآبی به اولویت دولت

اما با مشاهده وضعیت بحرانی آب در مناطق

بعدی تبدیل شود».

مختلف ،به این نتیجه رسیده که بحران آب و
فقر ارتباط نزدیکی با هم دارند .افصح معتقد
است « :تکلیف دولتها مشخص است ،آنها یا
نمیخواهند یا نمیتوانند در بحث مکانیزه کردن
کشاورزی و مدیریت منابع آب کاری انجام
دهند .کشاورزان هم که تهیدست هستند و قادر
به تعویض سیستمهای آبیاری نیستند .بنابراین
مجبورند آب بیشتر و کود شیمیایی بیشتری
مصرف کنند .فقر باعث میشود کشاورز چاه
عمیقتری حفر کند تا به آب برسد .در حال حاضر
 92درصد از آب کشور در کشاورزی تلف میشود.
فقر میتواند مانع اجرای هرگونه طرحی باشد.
فکر میکنم چالش دولت آینده ،فقر و وضعیت
روستاییان و کشاورزان است .باید ابتدا مشکل
معیشت روستاییان و کشاورزان حل شود ،تا بعد
برسیم به طرحها و برنامههایی که میشود در
حوزه آب داشت .اگر بخواهیم آب را از کشاورز
بگیریم و سطح زیرکشت را پایین بیاوریم ،قطعا
کشاورز مانع اجرای طرح ما میشود».
یکی از حاضران در نشست کالب هاوس
روزنامه پیامما با نام کاربری سعید در خصوص
بحث مطرح شده در جلسه گفت « :باید بین
ملیگرایی و محیط زیست و درآمدزایی یکی را
انتخاب کنیم .متاسفانه ارگانها عمدتا درآمدزایی
را به ملیگرایی و محیط زیست و اکوسیستم
ترجیح میدهند .وزارت نیرو مدام به جای توجه
به اکوسیستم ،به درآمدزایی ،کمبود بودجه و
تمرکز به درآمد از منابع آبی توجه میکند .ما
در بخش کشاورزی با معضلی به نام مصلحت
نگری -عدم آزار کشاورزان و یا به هم ریختگی
مدل سنتی آنها -درگیر هستیم ،در بخش صنعت

اهداف بخش آب مشخص شود

در ادامه این جلسه ایرج گالبتونچی دبیر

و عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای
ساختمانی ایران در خصوص عملکرد دولت در
حوزه آب و همچنین خطاهای راهبردی دولت
فعلی گفت« :بزرگترین چالش دولت این بود که
بسیاری از اهدافش آبی نبود ،بلکه هدفگذاری
آن بیشتر روی توسعه راهها و زیربناهای حمل
و نقل کشور بود .یکی از مهمترین موضوعات
در مدیریت منابع آب این است که در اقداماتی
مثل سدسازی یا انتقال آب بیشتر بحث
مدیریت تامین مطرح است ،بحث مصرف هم
در بخشهایی طرح میشود ،اما مدیریت آب
بعد از مصرف و برگشت آب به چرخه معموال در
وزارت نیرو چندان جدی گرفته نمیشود .استفاده
از فاضالب تصفیه شده و پساب میتواند هم
مشکالت محیط زیستی را حل کند و هم باعث
برگشت منابع آب به چرخه باشد ».گالبتونچی
در خصوص سیاستگذاری در دولت بعد معتقد
است« :عالوه بر اهداف دولت ،باید اهداف وزارت
نیرو هم مشخص شود .باید وزارت نیرو اولویت
خود را مشخص کند تا بدانیم اولویت با توسعه
صنعت است یا توسعه کشاورزی ،هدف تامین
آب است یا توجه به محیط زیست و مصارف
آبی ،برنامهای برای بازگشت آب مصرفی به چرخه
دارد با خیر؟» دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای
شرکتهای ساختمانی ایران میگوید« :وزارت
نیرو ،وزارت کشاورزی و تمام سازمانهایی که
با موضوع آب مرتبط هستند باید یک بازنویسی
و بازتعیین محدودههای کاری در حوزه فعالیت
آب داشته باشند .اینکه وزارت کشاورزی هم از

مدیریت منابع آب میشود .برای دولت بعد -با
توجه به قوانینی که داریم -بازنویسی و بازتعیین
محدودههای کاری برای این ارگانها میتواند
یک ضروری باشد ».در ادامه این سخنان ،سید
علیرضا شریعت در خصوص چشمانداز آینده در
حوزه آب نکاتی را مطرح کرد و گفت« :در آینده
ما جنگ آب خواهیم داشت .بین استانها،
شهرها و روستاها و نزاعهای عجیبی در خواهد
گرفت .ما باید نسخهای را به طور مشترک تهیه
کنیم و به دولتمردان اراده کنیم که بدانند آینده
کشور در گرو آب است .اگر به این موضوع توجه
نشود ،مردمی نخواهیم داشت که رییس جمهور
انتخاب کنند .چون بدون آب ،مردمی وجود
نخواهند داشت .باید ساختار فکری و ذهنی ما
تغییر کند وگرنه ساختار قانونی حاضر ،برگرفته از
بسیاری از کشورهای پیشرفته است ،اما بهترین
قانون هم اگر در اختیارمان باشد ،بهترین وزرا را
هم داشته باشیم ،تا زمانی که تضاد منافع بین
گروههای مختلف وجود داشته باشد ،راه به جایی
نخواهیم برد».

استراتژی سازگاری با کمآبی نداریم ،چرا
وعد ه میدهیم؟

آب را بفروشد .تمام اینها به اصالح تعرفه آب
برمیگردد .باید ساختار فکری و ذهنی دولت بر
این مبنا قرار بگیرد که آب چالش اصلی و بسیار
خطرناک این کشور است .چالش اصلی کشور
سوریه هم این بود که با بی آبی مواجه شدند.
کشاورزان در روستاها بیکار شدند و به امید کار
به شهرهای اصلی مهاجرت کردند .این مسئله در
ایران هم اتفاق میافتد .نزاع آب یکی از مهمترین
مسائل آینده کشور است»

الزامات رویکرد فرابخشی به آب

در بخش پایانی نشست آرش رئیسی

مدیره فدراسیون صنعت آب:
وقتی کاندیدایی میگوید
یک میلیون واحد مسکونی
در سال در اطراف شهرها
کدام زیرساخت؟ با کدام آب
میخواهیم این واحدهای
مسکونی را بسازیم؟ میگویند
خودکفایی کشاورزی ،با کدام
آب؟ صادرات محصوالت
کشاورزی ،قطب تامین غذای
منطقه ،با کدام آب؟ میگویند
 6پاالیشگاه قرار است بسازیم
به عنوان ابر پروژه ایجاد
اشتغال ،این پاالیشگاهها آب
الزم دارند

در مورد این بیان این وعدهها هشدار داد،

رییس معتقد است« :اشتباه راهبردی دولت

حاجیکریم معتقد است ،استراتژی توسعه

فعلی این بود که مسئله را درست نشناخت .حتی

سازگار با کمآبی امری است که مورد غفلت واقع

پدیدهای مثل سازگاری با کمآبی در مواجهه با

شده است .حاجیکریم میگوید« :دولت آتی

بعضی از سیاستهای دولت دچار مشکل شد.

با چالشهایی مواجه خواهد بود که بخشی از

دولت آینده -به خصوص اگر وزارت آب و محیط

آن نوظهور است .چالشهای خودساخته است.

زیست تشکیل شود -باید رویکرد خود را نسبت

ما در روزهای منتهی به انتخابات به واسطه

به تخصیص آب تغییر دهد .تعیین کند که با یک

نبود استراتژیهای توسعه چیزهایی میشنویم

نظام لیبرال آب را تخصیص میدهد یا با یک

که نه به عنوان یک فعال صنعت آب بلکه به

نظام دولتی؟ یا نه! میخواهد مثل تمام اتفاقاتی

عنوان کسی که وضعیت آب و برق را درک کرده،

که در جهان میافتد با حکمرانی و دخالت مردم

تعجب میکنم .وقتی کاندیدایی میگوید یک

و شفافیت این کار را انجام دهد؟» رئیس

میلیون واحد مسکونی در سال در اطراف شهرها

در خصوص بروز نزاع بر سر آب هم میگوید:

میسازیم ،باید بپرسیم با کدام زیرساخت؟ با

«اینکه فکر کنیم جنگ آب اتفاق میافتد ،به

کدام آب میخواهیم این واحدهای مسکونی را

این معناست که همین روند قرار است حفظ

بسازیم؟ میگویند خودکفایی کشاورزی ،با کدام

شود .حفظ روند موجود اتفاقی نیست که متصور

آب؟ صادرات محصوالت کشاورزی ،قطب تامین

هستیم ،درک جدیدی از آب باید در دولت جدید

غذای منطقه ،با کدام آب؟ میگویند  6پاالیشگاه

اتفاق بیفتد» چند روزی تا انتخاب کسی که قرار

قرار است بسازیم به عنوان ابر پروژه ایجاد

است مدیریت اجرایی کشور را به عهده بگیرد باقی

اشتغال ،این پاالیشگاهها آب الزم دارند .پاالیشگاه

مانده است.

شهید تندگویان در مجاورت تهران چهار سال پیش

هر چند گاهی وعدههایی که در فضای انتخابات

پروژهای تعریف کرد ،که دو هزار مترمکعب در

مطرح میشود پا را فراتر از این فضا نمی گذارد

ساعت ،از پساب خروجی تصفیه خانه جنوب

و به وادی عمل وارد نمیشوند ،اما باز هم برای

تهران آب دریافت کند و آن را با فناوریهای

قولها و وعدهها و سهمخواهیهای بعد از

نوین و سیستمها غشایی تبدیل به آب خوراک

انتخابات باید نگران بود .آنطور که کارشناسان در

پاالیشگاه کند .اجرای این پروژه به خاطر قیمت

این نشست مطرح کردند ،برخی وعدهها مصداق

باالی تکنولوژیهای مورد نیاز و تغییرات نرخ ارز

چالشهای خودساختهای است که میتواند

به کلی منتفی شد .این پاالیشگاه در کنار تصفیه

دست کم در حوزه آب و انرژی دولت بعدی را با

خانه فاضالب فعال است و همان آب را از منابع

مشکالتی روبهرو کند.

تعدادی روستایی از آب شرب برای
آبیاری با غها و مزارع است.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

احتمال ثبت رکورد

مصرف  ۶۰هزار مگاوات

برق در پی افزایش گرما
سخنگوی

صنعت

برق

گفت:

هفته

آینده که هفته گرمتری خواهدبود اوج
نیاز (پیک) مصرف به  ۶۰هزار مگاوات
افزایش پیدا میکند .به گزارش ایرنا
مصطفی رجبیمشهدی گفت :رسیدن به

مگاوات از این میزان را تولید برق کرد.
اعمال روشهای مدیریت مصرف کمک
میکند بتوان اختالف بین اوج نیاز مصرف
و تولید برق را جبران کرده تا خاموشی

مسائل را تحلیل کنیم .تا وقتی دستوری عمل

و نگاه کارشناسانهای در طرح آنها وجود ندارد،

شرب روستای نقدی مربوط به استفاده

پیشبینی این است که بتوان  ۵۴هزار

است .تا این رویکرد فرابخشی نشود نمیتوانیم

تصمیمگیریها و تخصیص مشارکتی ندارند».

مسئوالن

صنعت برق خواهد بود.

شروع میشود .رویکرد ما در حوزه آب ،بخشی

برنامههای انتخاباتی نامزدها مطرح میشود

آ بوفاضالب

مشگینشهر

گفته بودند بخشی از مشکالت آب

این اوج نیاز مصرف ،رکورد تازهای برای

کنیم .خطای راهبردی با یک درک نادرست

صنعت آب هم با انتقاد از وعدههایی که در

ا ست .

میسازیم ،باید بپرسیم با

ربط دارد نمیتوانیم مسئله را به درستی تبیین

تکنیکالی دچار مشکل هستیم ،ذینفعان هم در

زیرزمینی برداشت میکند .در سوی دیگر آقایان

رضا حاجیکریم عضو هیئت

آب یک مسئله همبست است که به انرژی و غذا

آب ما دستوری است .جدا از اینکه از لحاظ

بزودی

عملیات

اجرایی

اعتراضها تاکنون به نتیجه نرسیده

انتقاد نسبت به سیاستها گفت« :اگر باورنکنیم

رضا حاجیکریم عضو هیئت مدیره فدراسیون

طریق مدیرعامل شرکت آبفای استان

این منطقه اعتراض کرده بودند ،اما این

کارشناس مسائل آب با تحلیل وضع موجود و

میکنیم ،موفق نخواهیم بود .نظام تخصیص

و گفت :با پیگیر یهای انجام شده از

نیز در حرکتی مشابه به وضعیت آب

خصوصی حوزه آب در پیش گرفت گفت« :اگر

در بحث پساب ورود میکند چون میخواهد

پایدار تا یکماه آینده قول مساعد داد

پایان دادند.

میتوان برای بیشتر شدن نقش فعاالن بخش

کمتری برای تامین آب داشته باشد .سرمایهگذار

کرده و نسبت به تامین آب شرب

زنان این روستا اوایل اردیبهشت امسال

نیستیم» شریعت در خصوص راهکاری که

بپردازد ،به دنبال روشهایی خواهد بود که هزینه

مشکل کمبود آب شرب روستا را بررسی

توضیحات مسئوالن به اجتماع خود

رئیسجمهور مردمی باشد آیندهای متصور

هم برای اینکه بتواند هزینه کمتری برای آب

در جمع اهالی روستای نقدی از نزدیک

در روستای خود معترض بودند که با

توجه نکنند ،ما برای رئیسجمهوری که بخواهد

اگرقیمت آب تعیین شود ،مطمئن باشیدکشاورز

به گزارش ایرنا  ،اکبر صمدی با حضور

 -مشگینشهر به کمبود آب شرب

پاشنه آشیل آن آب است .اگر به این موضوع

دولتمردان ما برای آب قیمت تعیین نکردهاند،

مشکل آب این روستا حل میشود.

با تجمع و مسدود کردن جاده اردبیل

کاندیداها باید بدانند که هر شعاری داشته باشند،

دقیق تعریف نشود ره به جایی نخواهیم برد .هنوز

روستای نقدی اطمینان داد که بزودی

تعدادی از زنان این روستا روز پنجشنبه

آب تهیه و برای تمام کاندیداها ارسال میشود.

وارد عرصه شود ،تا زمانی که تعرفه آب به شکل

فرماندار مشگینشهر به روستاییان

آغاز میشود.

آب برای بیان این مسائل انجام داده گفت:

بخش خصوصی بخواهد دررابطه با سرمایهگذاری

کردند.

و الیروبی و بهسازی منبع ذخیره آب

همین دلیل نامهای از سوی فدراسیون صنعت

آینده سرزمینی بود که همواره با موضوع کمآبی و لزوم مدیریت صحیح منابع آب روبهرو بوده است .چهارشنبه شب گذشته ،روزنامه

سالم و لولهکشی در منطقه اعتراض

تا منبع ذخیره آب به طول هفت کیلومتر

«ابرچالش آینده کشور آب است و الغیر ،به

مختلف مطرح است .یکی از حوزههایی که به زعم کارشناسان نیازمند توجه جدی است ،حوزه منابع آب است .حوزهای که تصمیمات

جاده به عدم دسترسی به آب آشامیدنی

لولهگذاری مسیر چاه پاییندست روستا

دبیرکل فدراسیون صنعت آب در خصوص

شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،باز هم بحث مطالبات از کاندیداها و آسیبشناسی عملکرد دولت پیشین در محافل

دومین بار در دو ماه گذشته با بستن

استانداری

گریبانگیر مملکت میشود»

مدیریتهای کوتاهمدت در سطوح مختلف باعث شده هر بارتغییراتی در بدنه اجرایی کشور صورت میگیرد ،مطالباتی از سوی فعاالن و

زنان روستای نقد یعلیا در اردبیل برای

اردبیل و معاون هماهنگی امور عمرانی

مطرح میشود هشدار ندهد این طرحها در آینده

دغدغهمندان بخشهای مختلف به امید ایجاد تغییرات عمده در ساختار اجرایی و تصمیمگیری کشور مطرح شود .این روزها با نزدیک

نقدیعلیا رفع میشود

اعمال نشود.
رجبیمشهدی گفت ۳۰ :درصد مصرف
انرژی الکتریکی در بخش خانگی مربوط
به سیستمهای روشنایی میشود ،لذا
الزم است که مشترکان توجه بیشتری
در نحوه مصرف خود داشته باشند .میزان
مصرف کولرهای آبی و گازی  ۲۶درصد،
یخچال فریزر  ۲۸درصد ،سیستم صوتی و
تصویری  ۱۰درصد ،لباسشویی یک درصد
و سایر مصارف پنج درصد را تشکیل

آرش رئیسی کارشناس مسائل
آب:
خطای راهبردی با یک درک
نادرست شروع میشود .رویکرد
ما در حوزه آب ،بخشی است.
تا این رویکرد فرابخشی نشود
نمیتوانیم مسائل را تحلیل
کنیم .تا وقتی دستوری عمل
میکنیم ،موفق نخواهیم
بود .نظام تخصیص آب ما
دستوری است .جدا از اینکه از
لحاظ تکنیکالی دچار مشکل
هستیم ،ذینفعان هم در
تصمیمگیریها و تخصیص
مشارکتی ندارند

میدهد.
در پیک مصرف به ویژه در ساعت گرم
روز ،سهم سیستمهای سرمایشی بیشتر
میشود .تنظیم دمای وسایل سرمایشی
بر روی  ۲۶درجه و استفاده از دور کند
کولرهای آبی کمک موثری در کاهش
مصرف است.

آگهی
مفقودی

برگ سبز خودرو وانت سایپا ۱۵۱
سفید مدل  ۱۳۹۹با شماره موتور

 M13/6482820و شماره موتور

 NAS451100L4913425به شماره
پالک  ۶۶۱م  ۴۶ایران  ۵۴به نام

عاطفه رضایی کدملی ۴۴۳۱۷۳۴۹۶۱

فرزند احمد ،مفقود گردیده است و از
درجه اعتبارساقط میباشد.
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نود دادند .کانال تلگرامی شورایاری تهران نیز

ادامه از صفحۀ 1

نگاه نامزدهای ریاست

جمهوری به علم چیست؟
متاسفانه این تغییر ایدئولوژیک مدیران در
کشور ما به سازمانهای علمی و دانشگاهها
هم تسری مییابد ،و بعضا برنامههای علمی
و پژوهشی هم با چنین تغییراتی ،تغییر
میکنند .ما تصور می کنیم که ایدئولوژی
سیاسی منحصر به افراد است ،ولی در عمل
متفاوتی در سازمانها انجامیده است.

| میزان |

ندیدهایم .

تجزیه و تحلیل نقش علم

در کارزار ریاست جمهوری بر تفاوتهای
برنامههای کاندیداها میتواند نشان دهد
که اولویتهای رقابت کاندیداها برای وزارت
علوم ،وزارت بهداشت ،معاونت علمی ،بنیاد

نامزدهای اصولگرای شورای ششم با لیست شورای ائتالف و شورای وحدت و چند لیست غیررسمی دیگربه کارزارانتخابات آمدند

اصولگرایان برای «بهشت» لیست واحد ندارند
برخی فعاالن اصالحطلب درباره صحت روند مشارکت در سامانه رایسنجی مقدماتی «سرا» تشکیک کردهاند
سرانجام لیست نهایی تایید صالحیت شدگان انتخابات شورای شهر تهران روز سهشنبه هفته گذشته از سوی هیات نظارت بر انتخابات

المللی در علوم و فناوریهای جدید چه
المللی برای توسعه علمی ایران و نوسازی
زیرساختهای کشور بسیار حیاتی است.

| سوگل دانائی |

ت اعضای مورد نظر خود برای شرکت در این انتخابات را منتشر
منتشر شد .اعضای دو جبهه سیاسی اصولگرایان و اصالحطلبان لیس 

| روزنامهنگار |

اصالحطلبان نیز دو روز گذشته در سامانه سرا که متعلق به شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان است و یک سامانه رای سنجی مقدماتی

برنامه راهبردی و جایگاه علم و فناوری در

گزارش روشن نیست.

آینده در برنامههای عملیاتی در این زمینهها
باید سنجیده شود :برنامه درازمدت در مورد
بهرهبرداری بهینه از منابع آب و نحوه مقابله
و سازگاری با خشکسالی  -خشک شدن
دریاچهها و تاالبها (مثل دریاچه ارومیه) در
حرکت به سمت انرژی پاک و تجدید

شرکتهای دانش بنیان که دانشمندان و
فارغ التحصیالن جوان دانشگاهها تشکیل
میدهند ،اهمیت به علوم پایه .
بودجه تحقیقاتی بخشی از مساله است و از
اهمیت بسیاری برای بسیاری از دانشگاهیان
و مدیران آموزش عالی برخوردار است .اما

محمد ساالری ،مجید
فراهانی ،الهام فخاری ،افشین
حبیبزاده ،محمد علیخانی و
علیاعطا از جمله اعضای شورای
شهر پنجم پایتختند که بایستی
برای کسب کرسی شورای شهر
ششم ،در روز جمعه  ۲۸خرداد
ماه با یکدیگر رقابت کنند

بسیاری از دانشمندان معتقدند که یک
مسئله اساسیتر  -احترام به علم در دولت
 در این انتخابات باید خودش را نشاندهد .کاندیداها بر اساس منش و روش و
برنامه شان تا چه حد به علم و نهادهای
علمی احترام گذاشتهاند و حاضرند حریم
علم را محترم بدارند و نقش حمایت مادی
و معنوی خود را در توسعه علمی و نهادهای
بنیادی علمی نظیر فرهنگستانهای علوم
بپذیرند و بر آن اصرار ورزند .دانشمندان از
گروهی از سیاسیون به دلیل رد تخصص و
نادیده گرفتن بسیاری از کمیتههای مشورتی
متشکل از متخصصان دولتی و بیرون
دولت  ،در طی سالهای اخیر دلگیرند .در
سالهای اخیر به طور مداوم کاهش قابل
توجهی در بودجه علمی

رخ داد .بعضی

پژوهشهای بنیادی و کاربردی با مدیریت
ضعیف پژوهشی ،یا متوقف و یا بسیار کند
شده است .ایران  0.1درصد از تولید ناخالص
داخلی خود (حدود  635میلیارد دالر در
سال  ) 2019به پژوهش و توسعه اختصاص
داده

و این در حالی است که رژیم

صهیونیستی ( %4.9از تولید ناخالص 336
میلیارد دالری ) کره جنوبی ( %4.6با 1700
میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی) و تایوان
( %3.6از تولید ناخالص داخلی  635میلیارد
دالری) را صرف پژوهش کردهاند .میبینیم
که در این زمینه ما راه درازی برای پیمودن
داریم .نامزد ریاست جمهوری موضع خود را
در این زمینه لطفا مشخص کنند .نامزدهایی
که شعارهای پوپولیستی میدهند،

با

برنامه و دادههای علمی کاری ندارند ،به
دانشمندان گوش نمیدهند و بر اساس نظر
اجماعی دانشمندان هر حوزه عمل نمیکنند.
توسعه نوآوری برای فناوریهای پیشرفته
احیای اكتشافات و اختراعات و زمینههای
پیشرفت علوم از مسایل بنیادی هستند
که فقط با ذهنی مدرن قابل سامان دادن
هستند .اولویت تأمین بودجه برای ادامه
تحقیقات پس از اختالالت ناشی از تعطیلی
گسترده

مراکز پژوهشی پس از شروع

شیوع ویروس کرونا

بسیار مهم است.

مراکزی که در دوره تعطیالت به دانشجویان
تحصیالت تکمیلی و دانشجویان دکترا
پرداخت میکردند ،برای نگهداری آنها در
لیست حقوق ،به بودجه بیشتری نیاز دارند.
آیا نامزدها برنامه ای برای حمایت از این
سرمایههای اصلی ایران دارند؟

عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران ،مهدی

حزبی از تقلب در سامانه سخن به میان آوردند.

تایید صالحیت اعضای شورای شهر تهران در

شده شورای شهر تهران نام مرتضی طالیی،

نسبت به  300و خردهای نفر تجدیدنظر کنند».

مدت یک و ماه و نیم شگفتی کم نداشت .اولین

نایب رئیس شورای پیشین هم به چشم

او همچنین گفت که به رغم گفته فرماندار تهران

آن شاید رد صالحیت دسته جمعی بسیاری از

نیامد .او که در لیست اولیه هم تایید صالحیت

مبنی بر تایید صالحیت  ۲۲۹۴نفر در نهایت نام

اعضای شورای شهر فعلی بود .در مرحله اول،

نشده بود و علت آن را تشابه اسم عنوان

 ۲۲۹۲نفر در لیست نهایی منتشر شده است.

بسیاری نظیر :محمدجواد حقشناس ،رئیس

کرده بود ،در نهایت نامش از لیست نهایی

تایید صالحیت طالیی اما یک بوم و دو هوای

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ،الهام

هیات نظارت حذف شده بود .پس از حذف

فرمانداری میان اصالح طلبان و اصولگرایان را

فخاری ،عضو همین کمیسیون و تعدادی دیگر

نام او ،لیست نهایی کاندیداهای اصولگرای

هم نمایان میکند .درحالیکه زهرا نژادبهرام چند

رد صالحیت شدند .هرچند که بعد از درخواست

شورای شهر تهران منتشر شد .لیستی که

روز گذشته در کالبهاوس گفته بود که نام او

بررسی بیشتر تعدادی نظیر آرش میالنی ،الهام

مهدی چمران و پرویز سروری سرلیست آن

و حجت نظری نیز برای انتخابات شورای شهر

فخاری تایید صالحیت شدند اما زهرا نژادبهرام،

بودند .مرتضی طالیی اما چهارشنبه شب در

تهران تایید شده بود ،در لیست نهایی حذف

زهرا صدراعظمنوری ،حجت نظری و محمدجواد

کالبهاوس اقدام هیات نظارت را غیرقانونی

شد .اما اینکه طالیی دقیقه نود صالحیتش

حق شناس همچنان صالحیتشان برای حضور

دانسته بود« :به نظر میرسد این اقدام یک

برای حضور و کسب کرسی شورای ششم

در شورای ششم احراز نشد .در نهایت اما روز

اقدام غیرقانونی است .چون نص صریح قانون

تایید شد اما آرش میالنی که در مرحله دوم

سه شنبه هفته گذشته که لیست نهایی تایید

مشخص میکند و همچنین نامه وزارت کشور

تایید نشده بود ،به نوعی نشان دهنده تبعیض

صالحیت شدگان منتشر شد ،نام آرش میالنی

صراحتا موضوع را بیاعتبار اعالم میکند و

میان دو جریان اصولگرا و اصالحطلب به شمار

که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر

میگوید هیات نظارت مرکزی حق مداخله

میآید .با این حال دو شب گذشته شورای

تهران است ،از لیست حذف شد .منابع آگاه علت

ندارد .مشروح مذاکرات و اراده قانونگذار در

وحدت لیست نهایی کاندیداهای شورای شهر

حذف او را نام ه او و تعدادی دیگر از اعضا به

زمان تصویب قانون و جلسه غیرعلنی هم

تهران را منتشر کرد .لیستی  ۲۱نفره که اتفاقا

رئیس قوه قضائیه درباره جمعیت امام علی (ع)

مشخص میکند این کار غیرقانونی است و

مرتضی طالیی یکی از سرلیستهای آن بود.

دانستند ،تشکلی که مدتی پیش منحل شد.

شنیدم ریاست مجلس برای هیات نظارت

پس از انتشار این لیست ،کانالهای تلگرامی

در لیست نهایی کاندیداهای تایید صالحیت

مرکزی  24ساعت زمان تعیین کردهاند تا

خبر از تایید صالحیت مرتضی طالیی در دقیقه

طریق رای گیری اینترنتی به آن رسیدهاند و در
آن نام مهدی چمران ،رئیس شورای شهر چهارم

لیست دیگری از سوی
اصولگرایان نیز در فضای
مجازی دست به دست
میشود ،لیستی موسوم به
جبهه نیروهای انقالب که نام
حسن بیادی ،دبیرکل جمعیت
آبادگران و عبدالمقیم ناصحی،
عضو چهارمین دوره شورای شهر
تهران در آن به چشم میخورد

پایتخت ،پرویز سروری نماینده ادوار مجلس و
تعدادی از مدیران پیشین قالیباف نظیر ناصر

بنا به گفته منابع آگاه روسا و سران احزاب ۷

امانی و جعفر تشکری هاشمی به چشم میخورد

گانه اصالحطلب یعنی حزب ندا ،همبستگی،

و نام مرتضی طالیی در آن نیست .همانطور که

اعتماد ملی ،اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی

در اولین روزهای ائتالف و لیستهای اولیه نیز

و ...خودشان در رایسنجی اولیه به لیست

نام طالیی نبود و شائبه اختالف میان رئیس و

واحدی رسیدند و آن را برای رایگیری مالک

نایب رئیس شورای چهارم به میان آمده بود.

قرار دادند .با این وجود جبهه اصالح طلبان دیروز

ناصر امانی و جعفر تشکری هاشمی نیز در

جمعه بیانیهای داد و اعالم کرد رایگیری مجدد

ابتدا جزو تایید صالحیت شدگان شورای ششم

از اعضای سامانه برای مدت  ۴ساعت در روز

نبودند و نامشان در نهایت در لیست فرمانداری

جمعه تمدید شده است .آنها همچنین اعالم

به چشم خورد .در این میان نام دختر سردار

کردند که اعضایی که رایشان حذف شده است،

شهید قاسم سلیمانی ،نرجس سلیمانی نیز در

هم میتوانند دوباره رای بدهند .با این حال تا

لیست ائتالف کنار نام چمران و سروری مطرح

عصر جمعه اصالحطلبان هنوز لیست واحدی

شده است .فردی که فاقد سابقه اجرایی در حوزه

برای انتخابات شورای شهر ششم تهران ارائه

شهری است و مطرح شدن نام او در این لیست

نکردند .اما اعضای فعلی شورا که تایید صالحیت

مخالفت اعضای خانوادهاش در فضای مجازی را

شدهاند نامشان در چند لیست مانند لیست زنان

نیزبه همراه داشت .فاطمه سلیمانی (دخترشهید

و ائتالف جامعه فعاالن مدنی به چشم میخورد.

سلیمانی) و سهراب سلیمانی (برادر شهید) هم

محمد ساالری ،مجید فراهانی ،الهام فخاری،

به کاندیدا شدن نرجس سلیمانی انتقاد کردند.

بزاده ،محمد علیخانی و علی اعطا
افشین حبی 
از جمله اعضای شورای شهر پنجم پایتختند که

اصالحطلبان درگیردرسرا

در طرف دیگر ماجرا اصالحطلبان هنوز لیست

مشخصی برای حضور در شورای شهر تهران

بایستی برای کسب کرسی شورای شهر ششم ،در
روز جمعه  ۲۸خرداد ماه با یکدیگر رقابت کنند.

پسماند

افزایش چند برابری پسماند عفونی در خرمآباد

مدیریت پسماند به محل دفن پسماند شهری برده شده و
در یک مکان مخصوص که دور از زبالههای شهری است،
دفن میشود .مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری خرم آباد گفت :دفع

شده است .مهرداد سیاهپوش از افزایش دو برابری میزان

او با بیان این که دفع پسماندهای بیمارستانی توسط

پسماند یکی از مهمترین مشکالت شهری است و امروزه

زبالهها با شیوع ویروس کرونا خبر داد و به ایمنا گفت:

سازمان مدیریت پسماند با حفظ اصول بهداشتی از حمل

با افزایش پسماند ناشی از بیماری کرونا و مصرف بیشتر

میزان زباله تولیدی که قب ًال چهار و نیم تن در روز بوده امروز

تا دفن انجام میشود ،تصریح کرد :زبالههای عفونی بعد از

دستکش و ماسک از سوی مردم ،این مشکل چند برابر

به  ۱۲تن رسیده است

این که توسط بیمارستانها امحا شدند با ماشین مکانیزه

اسناد مناقصه طی مدت یکسال وبا متراژ حدود ًا  85000متر مربع روزانه و پروژه تنظیف
و رفت و روب معابر شهر و کارهای عمرانی محدوده شهر را به شرح مندرج در اسناد
مناقصه طی مدت یکسال وبا متراژ تقریبی روزانه  90000متر مربع از طریق برگزاری
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید  .لذا کلیه پیمانکاران تایید
صالحیت شده از اداره کل کار وامور اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت خرید اسناد
مناقصه از تاریخ  1400/3/20تا تاریخ  1400/3/29وجهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ
 1400/3/30تا ساعت  12به شهرداری جوپاربه آدرس جوپارخیابان شریعتی کوچه شماره
 1مراجعه نمایند  .در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است وشرکت
کنندگان باید  %5سپرده شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت شرکت درمناقصه به صورت
ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد واریزی به شماره حساب سپرده شهرداری (مندرج در
اسناد ) به همراه سایر اسناد تحویل نمایند .
بازگشایی پیشنهادات درساعت  10صبح مورخ  1400/3/31صورت خواهد پذیرفت ودرصورتی که
برندگان مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند ضمانتنامه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

بدیهی است که هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد وسایراطالعات وجزئیات در

اسناد مناقصه مندرج است %

شهرداری جوپار

شناسه آگهی 1147167 :

توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماند جمع آوری ،امحا
و در مکان سایت زباله دفن میشود ،تاکید کرد :متاسفانه
 ۴۰درصد مطبها و ....در این زمینه همکاری الزم را ندارند.

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری جوپار در نظر دارد اجرای پروژه نگهداری فضای سبز را به شرح مندرج در

آباد با بیان این که زبالههای مطبها و کلینیکها و....

شماره اگهی تجدید مزایده17395 :

شهرداری قائم شهر در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهرنسبت به فروش ملک به شرح ذیل از طریق مزایده
عمومی به اشخاص واجدشرایط اقدام نماید .متقاضیان می توانند به منظورکسب اطالعات بیشترهمه روزه ازتاریخ درج آگهی با شماره تلفن
 01142084056تماس حاصل نموده یا به سایت شهرداری به آدرس  Ghaemshahr.irمراجعه و به منظوردریافت و خرید اسناد مزايده به
سامانه تدارک الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.
ردیف
1
2

شرح و آدرس ملک

مشخصات

فروش یک قطعه زمین به شماره نقشه  2واقع در

با کاربری مسکونی-

فروش یک قطعه زمین به شماره نقشه  3واقع در

با کاربری مسکونی-

قائم شهر -خیابانامام (ره) – سه راه الغدیر

قائم شهر -خیابان امام (ره) – سه راه الغدیر

فاقد پالک ثبتی

فاقد پالک ثبتی

مساحت

مبلغ پایه

مبلغ  % 5سپرده شرکت

(متر مربع)

کارشناسی(ریال)

در مزایده (ریال)

262/65

16/500/000/000

825/000/000

260/65

16/200/000/000

810/000/000

-1محل دریافت اسناد مزایده :سامانه تدارک الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمي باشد.
 -2میزان سپرده شرکت درمزایده 5 :درصد مبلغ پایه به شرح جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
 -3براساس ماده  5آیین نامه مالی شهرداری ها ،شهرداری دررد یا قبول هریک ازپیشنهادها مختارمی باشد.
 -4مطابق ماده  8آیین نامه مالی شهرداری ها  ،هرگاه برنده مزایده ازانجام معامله خودداری کند یا پس ازابالغ قانونی حداکثرتا هفت روزحاضربه
انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفربعدی منعقد خواهد گردید و درصورتی که برندگان دوم و سوم نیزظرف مهلت هفت
روزپس ازابالغ قانونی حاضربه عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5مهلت دریافت اسناد :ازتاریخ 1400/ 03 / 12لغایت  1400/ 03/ 30قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
 -6زمان تسلیم پیشنهادات:حداکثرتا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ  1400 / 04 /10مي باشد.
تذکر :متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مزايده اعم ازخرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات( پاکتهای الف ،ب ،ج) را ازطریق سامانه ستاد دریافت و
بارگذاری کنند و تنها پاکت الف عالوه بربارگذاری درسامانه مذکور ،به صورت فیزیکی نیزحداکثردرمدت زمان تعیین شده( مهلت تسلیم پیشنهادها)
پس ازثبت دبیرخانه ،تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.
-7به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد  ،چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که
پس ازانقضاء مدت مقرردرآگهی وصول شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 -8زمان و محل بازگشایی پیشنهادات  :ساعت 12/30روزیکشنبه مورخ  1400/04/13دردفترشهردار قائم شهرگشایش و خوانده خواهد شد.
 -9حضورکلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با دردست داشتن معرفی نامهبالمانع می باشد.
 -10سایراطالعات و جزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج است.
-11چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1400/03/12
-12چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1400/03 / 22
شناسه آگهی 1143494

عباس صالح زاده-شهردار قائم شهر

| تصویری از دوره چهارم شورای شهر تهران .شورایی که اصولگرایان  ۱۷کرسی داشتند |

اهمیت

توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از

کردند .اصولگرایان که به نظر میآمد در دقایق پایانی تایید صالحیت توانسته بودند با یکدیگر ائتالف کنند ،با چند لیست به میدان آمدند.

به شمار میآید ،میان لیستهایی که احزاب اصالح طلب ارائه کرده بودند ،رای گیری نهایی ترتیب دادند که نتایج آن تا لحظه تنظیم این

چشم انداز چهارساله و ماموریتهای دولت

و نوآوری انرژی پاک،

دبیرکل جمعیت آبادگران و عبدالمقیم ناصحی،

سامانه سخن گفتند و برخی اصالحطلبان غیر

آسمان است .لیستی که اصولگرایان مدعیاند از

تاکیدی دارند .برقراری و تسهیل ارتباط بین

سوانح طبیعی در امروز و آینده ایران ،

جبهه نیروهای انقالب که نام حسن بیادی،

ح طلب از هک شدن
شب برخی فعاالن اصال 

اصولگرا نیز موافق آن نیستند .چنانچه میان این

و مثال در مساله مهار همه گیری کرونا،

پذیر و نحوه سرمایهگذاری در تحقیقات

دستبهدست میشود ،لیستی موسوم به

لیست  ۲۱نفره میشدند .با این وجود پنجشنبه

لیست و لیست شورای وحدت تفاوت از زمین تا

واردات و تولید واکسن و ارتباطهای بین

کاهش ریسک

از سوی اصولگرایان نیز در فضای مجازی

افرادی که بیشترین رای را کسب کرده بودند وارد

قالیباف در آن به چشم میخورد و تمام احزاب

ملی نخبگان و فرهنگستان علوم چیست

همین بند مهم قرار میگیرد، -

بیادی نیز به چشم میخورد .لیست دیگری

سرا شده بودند ،به آنها رای میدادند و در نهایت

اصلی است .لیستی که بیشتر نام افراد نزدیک به

مصرف کردن بودجه در انتخابات ریاست
جمهوری

مسعود زریبافان ،ضرغام صادقی و حسن

ارائه میدادند و اصالح طلبانی که پیشتر عضو

برای اولین بار آن را منتشر کرده ،لیست ائتالف

مشاوران کاندیداها در تعیین اولویتهای

تا کنون مطرح شده ،چنین تاکیدهایی

نهایی شورای وحدت عالوه بر نام طالیی ،نام

خود را که متشکل از نامزدهای موردنظرشان بود

اصولگرایان شورای شهرتهرانکه خبرگزاری فارس

زلزله ،سلولهای بنیادی  ،گرم شدن زمین

اثر میگذارند ،در بیشتر موارد

تهران تایید صالحیت شده است .در لیست

احزاب اصالحطلب باید در وهله اول لیستهای

با این حال به نظر میرسد که لیست  ۲۱نفره

قبیل تحقیقات در مورد واکسن و همهگیری

توسعه متناسب صنعتی ایران مهم است.

قالیباف ،رئیس مجلس و شهردار پیشین

برسد به مشکل برخورد .رویه به این ترتیب بود که

نزدیک به اصولگرایان در آن به چشم میخورد.

کرونا ،انرژی ،خشکسالی ،سوانح طبیعی و
 ،آزمایشات دارویی و توسعه

نوشت که طالیی طی نامهنگاری با محمد باقر

پنجشنبه از طریق سامانه سرا به لیست واحدی

محمدرضا طالبینژاد از پژوهشگران شهری

نظرات نامزدها در مورد موضوعات مختلف ،از

پژوهشهای سرطان ،بیماریهای خاص و

ارائه ندادهاند .جبهه اصالحطلبان که قرار بود روز

صیادشیرازی ،پسر شهید صیادشیرازی و

سیاستهای متفاوت ،به گردش کارهای

فناوری ،

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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اطالع رساین
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| اصفهان |

| مسئولیت اجتماعی |

شاهینشهر میزبان مسابقات بینالمللی ارتشهای جهان

بیش از ۱۷هزارعضو کادر درمان

سرپرست و مسئول اجرایی مسابقات ارتشهای جهان

برگزاری مسابقات با کشور روسیه است.

بینالمللی و تحکیم روابط سازنده و مشارکتی برای

توانمندیهای نظامی با اهداف خاصی برگزار میشود،

از برگزاری بزرگترین رویداد مسابقات نظامیان جهان

در سالهای  2019و  2020تیم اربابان سالح (شامل

تأمین امنیت کشورهای همپیمان و دوست ،کشور

در این مسیر زیرساختهای اجرای این مسابقات از

در شهرستان شاهینشهر و میمه در اواسط مرداد

توپخانه صحرایی ،پدافند هوایی و راکتاندازهای

جمهوری اسالمی ایران میزبانی این مسابقات را بر

اوایل دیماه سال گذشته رقم خورده و با مدیریت

ماه خبر داد .محمد سیدی فرمانده اسبق دانشکده

گراد و سالحهای سبک انفرادی) از طرف ارتش

عهده گرفته است .او گفت :این مسابقات از اواسط

میدانی و کارهای جهادی به سمت مطلوبی پیشرفته

پدافند هوایی ارتش جمهوریاسالمی ایران در خصوص

جمهوریاسالمی ایران پس از انجام رقابت های داخلی

مردادماه به مدت یک ماه در اراضی نظامی پادگان

است .سیدی ادامه داد :من در این مسابقات به

این مسابقات بینالمللی گفت :افتخار بزرگی است

و کسب مقام قهرمانی به کشور چین و روسیه اعزام

شاهینشهر و میدان تیر اصفهان برگزار میشود .البته

عنوان سرداور اصلی مسابقات و مسئول اجرایی آن

که شاهینشهر میزبان برگزاری مسابقات بینالمللی

شد.

امکانات به نحوی پیشبینی شده است که صحنه

قبول مسئولیت داوطلبانه کردهام و با توجه به اینکه

ارتشهای جهان با حدود  200تیم که شامل پنج هزار

مسئول اجرایی مسابقات ارتشهای جهان گفت :این

اجرای مسابقات میدان تیر اصفهان همزمان در

 4سال بهعنوان سرپرست تیم جمهوری اسالمی ایران

نظامی از ارتشهای  36کشور جهان در  32رشته

تیم قهرمان اردوهای خود را در پادگان شاهینشهر

مانیتورینگ میدان شاهینشهر و در دید تماشاگران

در این رقابتها شرکت داشتهام ،تمام آموزهها ،تجارب

(بیاتلون تانک ،اربابان سالح ،مهندسی رزمی ،هوابرد،

پشت سر گذاشت و به عنوان نماینده این شهر حائز

به طور مستقیم پخش میشود .حضور حداقل  10تیم

و دانشهای نظامی خود را در اختیار جوانان ارزشی

تک تیرانداز و  )...است.

رتبههای سوم و دوم به ترتیب در سالهای اشاره شده

در این مسابقات ثبت شده است و کشورهای روسیه،

نظامی مقدس جمهوریاسالمی ایران حاضر در این

او با تاکید بر اینکه این میزبانی میتواند برای شهر

در کشورهای چین و روسیه شد و افتخار سکوی دوم

ارمنستان ،بالروس ،هند ،چین ،قزاقستان ،مغولستان،

رقابت ها قرار خواهم داد تا بتوانیم با کمک یکدیگر

و مردم شهر پیامدهای خوبی به همراه داشته باشد،

در رشته سالح انفرادی در سال  2020برگ زرینی در

ازبکستان ،جمهوری آذربایجان ،عربستان ،عراق ،ویتنام،

به  5سکوی قهرمانی در این رشتهها دستیابیم که

افزود :این مسابقات از سال  2016در کشور روسیه برگزار

تاریخ این مسابقات برای ارتش ما رقم خورد.

آپخازیا ،الئوس و کامبوج در این مسابقات حضور

این افتخار قطع ًا در حضور مردم فهیم شاهین شهر و

شد و در سالهای بعد سایر کشورهای منطقه همچون

سیدی ادامه داد :امسال بر اساس سیاستهای

خواهند داشت.

رسانههای جهانی باعث غرور ملی ،انگیزه جوانان و شور

چین ،بالروس ،ازبکستان ،قزاقستان ،هند ،پاکستان

راهبردی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ستاد

مسئول اجرایی مسابقات ارتشهای جهان گفت:

و اشتیاق و توکل به تواناییهای نظامی خود در نزد

و  ...میزبان این مسابقات بودهاند اما مسئولیت کلی

کل نیروهای مسلح و به منظور توسعه همکاریهای

این مسابقات عالوه بر دستاوردهای نظامی و تبادل

مسئوالن برای برنامههای آتی سیاسیون خواهد بود.

از بانک آینده تسهیالت گرفتند
بانک آینده در راستای حمایت از کادر درمان سراسر کشور
و قدردانی از زحمات مجاهدانه و فداکاریهای این قشر
در شرایط ویژه کرونا ،نسبت به پرداخت تسهیالت سهل
و آسان در قالب طرح «حمایت از فرشتگان سالمت»،
اقدام کرد .با توجه به سهولت اعطای این تسهیالت و نرخ
مطلوب آن برای کادر درمانی از جمله پزشکان ،پرستاران و
سایر خدمتگذاران فعال در مراکز درمانی ،طرح «حمایت
از فرشتگان سالمت» ،با استقبال گستردهای مواجه شد
و در بازهزمانی کوتاه (از  20فروردینماه امسال تاکنون)
بیش از هفده هزار فقره تسهیالت ویژه کادر درمانی،
پرداخت شد .مبلغ کل اعتبار در نظر گرفته شده توسط
بانک آینده برای این طرح  10هزار میلیارد ریال و در قالب
تسهیالت ( ۲۰۰میلیون ریالی است.
ِ
 ۵۰هزار فقره
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهور ،از اقدام بانک آینده در خصوص ارائه
تسهیالت آسان در قالب طرح «حمایت از فرشتگان
سالمت» به کادر درمان فعال کشور ،قدردانی کرده بود.

فازهای  ۲و ۳تصفیهخانه آب سد رودبال برای

برخوردار میشوند .اصغر فرودی اظهار داشت:

تامین آب شهر داراب راهاندازی شد و ظرفیت

پیشبینی می شود که شهر داراب امسال مشکل

بهرهمند خواهند شد .فرودی افزود :تاکنون برای

تصفیهخانه آب از  ۱۲۰به  ۲۱۰لیتر برثانیه افزایش

کمبود آب نداشته باشد .معاون استاندار فارس

احداث و راهاندازی تصفیهخانه آب داراب حدود ۵۰

یافت .به گزارش ایرنا ،فرماندار ویژه داراب گفت:

تصریح کرد :از امروز روستای نرده شهر با جمعیت

میلیارد تومان توسط شرکت آب منطقهای فارس

با تکمیل فاز ۲و  ۳این تصفیهخانه ،وضعیت

 ۳۰۰خانوار به عنوان اولین روستا از آب شرب سد

هزینه شده است .جباری رئیس آبفا شهرستان

تامین آب شرب شهر داراب بهبود یافت و تعدادی

رودبال بهرهمند شد و با تامین اعتبار جهت تکمیل

داراب نیز گفت :طرح تصفیهخانه سد رودبال داراب

از روستاهای شهرستان نیز از مواهب این طرح،

اجرای پروژه انتقال ،سایر شهرها و روستاهای

در  ۶فاز طراحی شده است که فاز اول آن در آذر
 ۹۸به بهرهبرداری رسیده بود .جباری اضافه کرد:
با اجرای خط انتقالهای فرعی روستاها با اعتباری
نزدیک به  ۱۰میلیارد تومان مشکل آب بیش از ۱۲
روستای شهرستان نیزبه طورکامل برطرف میشود.
رئیس آبفا شهرستان داراب افزود :با تکمیل سه
فاز دیگر این تصفیهخانه و تکمیل خط انتقال آب
به شهرستان زریندشت ،مردم این شهرستان و
روستاهای در مسیر این خط انتقال نیز از آب شرب
تصفیه شده سد رودبال بهره مند خواهندشد .سد
رودبال با متوسط گنجایش  ۷۰میلیون لیتر منبع

پروژه احداث و بهبود غبارگیرهای
شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهربه بهرهبرداری رسید
پروژه احداث ،توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر صبح امروز به مناسبت هفته محیط
زیست و با حضور مدیرکل محیط زیست استان کرمان،
فرماندار سیرجان ،مدیرعامل و معاونان شرکت گلگهر،
مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر به
بهرهبرداری رسید .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
شرکت گلگهر ،شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر در
راستای بهبود ارتقا سطح سالمت کارکنان ،تعهد و التزام به
انطباق با شاخصهای کیفی و کمی محیط زیستی ،اقدام
به جمعآوری غبار ،احداث غبارگیرهای جدید و اصالح
غبارگیرهای موجود کرده است .مدیرعامل شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر در آیین افتتاح این پروژه گفت :پروژه
احداث ،توسعه و بهبود غبارگیرهای شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر پروژهای محیط زیستی است که در راستای
ط زیست منطقه
حفظ سالمت پرسنل آن مجموعه و محی 
محیط و بازگرداندن آن به چرخه تولید با ۱۲۷هزار و ۲۶۹
نفر ساعت کار انجام شده در حوزه نصب و راه اندازی،

نماینده ولیفقیه در استان کرمان:

شهرستان از آب شرب تصفیه شده سد رودبال

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست

با برآورد  ۵۰تن در ساعت جمعآوری غبار نرمه گندله از

کرمان

بخشهای  ۲و  ۳تصفیهخانه آب داراب راهاندازی شد

مهم تامین آب مناطق اطراف است.

7

بهینهسازی و بهرهبرداری و  ۷هزار و  655نفر ساعت کار

تحوالت گلگهر نشان از جوانگرایی

در حوزه معدن است

انجام شده در حوزه مهندسی آغاز به کار میکند .محمد
محیاپور در اینباره گفت :با انجام این پروژه میزان غبار
محیطی به کمتر از  ۱۰میلی گرم بر متر مکعب و غبار
خروجی استک به کمتر از  ۵۰میلی گرم در متر مکعب
میرسد .ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی

نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان از

حجتاالسالم علیدادی تاکید کرد :اینها مسلما عالوه

جوانگرایی در مدیدریت معادن استان کرمان تقدیر کرد.

بر تالش مدیران جوان ،تدبیر وزیر محترم صمت در

حجت االسالم حسن علیدادی صبح امروز در دیدار وزیر

جوانگرایی است و همه اینها سند محکمی بر کارآرایی

صمت ،استاندار ،مدیر عامل گل گهر و جمعی از مدیران

جوانان مجرب و توفیق جوانگرایی در مدیریت معادن

شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی گفت :از جمله تدابیر

است.

گلگهر نیز در این مراسم گفت :حفاظت از محیط زیست
و کاهش آسیبهای محیط زیستی از جمله رسالت
مهم همه شرکتهایی است که در حوزه صنعت و معدن
فعالیت دارند و شرکت گل گهر و شرکتهای منطقه نیز
این مهم را در دستور کار خود قرار میدهند تا ضمن
فعالیت در حوزه تولید و توسعه صنعت ،محیط زیست را از

ارزنده این بود که مدیریت معادن در استان جوانتر شد

افزایش آسیب حفظ کرده و برای احیای آن تالش کنند تا

و جوانانی مجرب و ایثارگر در این حوزه وارد میدان شده

نسلهای آینده از محیط زیستی مناسب بهرهمند باشند.

و منشا تحوالت بسیار خوبی شدند.

مرجان شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان در

او ادامه داد :نمونه این مدیران را میتوان آقای عتیقی

این آیین ضمن بازدید از مجموعه شرکت توسعه آهن

مدیر جوان و مجرب در شرکت گلگهر دانست که او و

و فوالد گلگهر ،از اقدامات محیط زیستی شرکت گلگهر

مدیرانش عالوه بر دیدگاهی که به تولید و سوددهی

و شرکتهای منطقه تشکر کرد و گفت :علیرغم اینکه

مجموعه تحتامرشان دارند ،نگاه خوبی به توسعه استان

اقدامات پیرامون حفاظت از محیط زیست برای صنعت

و همراهی مفیدی برای رفع مشکالت استان هم دارند.

هزینه باالیی دارد اما خوشبختانه این مهم در شرکت
گلگهر و شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر همواره در
اولویت است که این دیدگاه مثبت رو به جلو ،جای تقدیر

جدول شماره 2031

افقی

دارد.
 كیسه وسایل خیاطی - 7پول ژاپن ،پولآسیایی ،پول قدرتمند آسیا  -آخر ،قعر -

 - 1علم پزشکی  -آزاده ،آزاده كربال ،نخستین

كلمه پرسشی ،مخفف چه چیزی  -قصاص8

زیر پا مانده  -شیار باریك  -چاپارخانه ،مقام

رختخواب  -روشنایی ،از شهرهای استان سر

شهید كربال  -ماشین جنگی  -كتاب مانی- 2

اداری ،حقیر  -سحاب ،مادر باران ،میغ - 3از

او گیرند ،فال گیر می گیرد  -در نوردیدن ،قبیله

حاتم ،پیمودن  -متاع  -ضمیر داخلی ،داخل،
دوم شخص مفرد - 13بلندترین نقطه ،فراز و

 -حالل مشكالت  -مكان ،مرغ می رود،

بلندی  -از فیلمهای مسعود اطیابی - 14لذت،

سبز مازندران  -درخت كریسمس  -باد سرد9

بازیگر ،گونه ای آچار - 15تكرار یك حرف -

 -مورد احتیاج  -لباس آخرت ،لباس اموات،

 -درخت تناور آفریقا ،عظیم ترین درخت

شدن  -خدای دراویش ،خدای قلندر  -تمام

زنبور  -عر وارونه - 17پایین حوض  -زنگ

منحوس  -ایالتی در آمریكا - 6دارای نشان

 -تولیدی از صنایع نظامی - 12واحد فروش

ثم وارونه

سازهای بادی  -مدل وارونه  -به رخ كشیدن
 -گرامی ،مورد احترام  - 4گل و گیاه معطر

روی زمین - 5نام دخترانه  -شی وارونه -

و عالمت  -پر گویی ،زدني پرچانه ها ،طرف

کننده - 11آزمندی  -منجم ،اختربین ،افالکی

گردو ،حافظ را به شاخه نبات سوگند دهند و از

دانگ خانه پالک ثبتی ۱۱۰۱فرعی از پالک۱۸۲۳

اصلی واقع در رفسنجان بلوار شهید محمدی کوچه شماره

 ۱فرعی پنجم سمت راست منزل اول سمت راست ،که سند آن در دفتر

كیف كردن ،نصیب  -نیكو  -کدو  -نام دلون
بوی پشم سوخته  -زرنگ ،پیروی كردن -

جامه متوفي - 10وسیله بهتر شنیدن  -الل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول( اسناد ذمه)

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۸۴۳دو دانگ مشاع از شش

الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۳۶۸۸ذیل شماره ثبت  ۱۱۷۵۷۵سری الف ۹۴/بخش۹
کرمان رفسنجان به نام حسن اکبری فرزند محمد به شماره ملی  ۳۰۵۰۴۵۳۰۶۰ثبت

و صادر گردیده است .حدود و مشخصات ملک طبق سند به مساحت  ۳۱۷.۵مترمربع

که محدود به حدود :شماال:درب و دیوار به طول ۱۳.۷۰متر به کوچه شرقا :درب و دیوار

عروس - 16اثری از فرانسواز ساگان  -صدای

به طول ۲۳.۶۰به کوچه ،جنوبا :دیوار به دیوار به طول ۱۳.۷۵متر به  ۱۸۲۳اصلی غربا:

دیواریست به طول  ۲۲.۷۰متر به پالک  ۱۸۲۳اصلی می باشد ،ساختمان فوق  ۲و در

یک طبقه همکف با دیوارهای باربر آجری  ۳۵سانتیمتری بدون کالفهای افقی و عمودی

کاروان ،زنگ گردن چهار پا  -مغناطیس -

و سقف تیراهنی طاق ضربی با عایق پشت بام کاهگلی و درب و پنجره های فلزی با
حفاظ قوطی احداث گردیده .نمای شمالی یک متر سنگ و آجر سفال  ۴سانتیمتری

بدون بند کشی و نمای جنوبی آن آجر سفال  ۴سانتی متری با بندکشی و سنگ آزاره

عمودی

کف پله از نوع مرمریت کرم و نرده های چوبی است کف هال سرامیک و دیوارهای آن

 - 1نوعی هوا  -سؤال  -مرحبا ،آفرین- 2

هال و پذیرایی گچ کاری با ابزار کرکره بوده و کف اتاقها سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری و

 ۳۰سانتی متر می باشد .کف ورودی سرامیک و راه پله منتهی به پشت بام با سنگ
تا ارتفاع  ۱۲۰سانتیمتری سرامیک و مابقی تا زیر سقف کاغذ دیواری می باشد سقف

نسل وارونه  -سطح ،چهره ،مایه پیشرفت

کلیه درب های داخلی کفبند فلزی و رویه چوبی طرح دار است کف آشپزخانه سرامیک
و دیوارها تا زیر سقف کاشی و دارای کابینتهای زمینی و دیوارهای فلزی با رویه سنگ

بعضی ها  -حراست شده ،نگاهداری شده ،از

می باشد سرویس و حمام دارای کف سرامیک و دیوارکشی و سقف سرویس کاذب از

بر شده  -گو وارونه - 3روزنامه عصر مشروطه

نوع پی وی سی و سقف کاذب حمام سپری با سرامیک می باشد .کف حیاط موزایک و

 -درخشیدن  -برآمدگی ته كفش ،دندانه

دیوارهای حصار از داخل به ارتفاع ۱.۸۰متر آجر سفال است .ملک مذکور دارای امتیازات

آب ،گاز ،یک امتیاز برق تک فاز و یک خط تلفن ثابت شهری(همگی به نام مالک) می

سوهان  -حرف همراهی عرب - 4خیس،

باشد که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ به مبلغ  ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال(شش میلیارد

ضد خشک  -چیز  -محور چرخ های خودرو

و سیصد میلیون ریال) ارزیابی شده است ،دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق

 -مخفف ناامید - 5فرمان اتومبیل ،نقش

از ساعت  ۹الی  ۱۲روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰.۰۴.۰۶در اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان

واحد اجرا واقع در بلوار شهید حمید شریفی از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده

هنرپیشه  -واسطه  -راندن بی ادبانه ،راندن

از مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال(دو میلیاردو صد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت

مزاحم  -طایفه ایرانی ،قوم غیور - 6دانه

پیشنهادی فروخته میشود شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش

منوط به پرداخت ده ()%۱۰درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور

خوشبو ،سیاهدانه معطر  -سنگریزه  -دوری

خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت

كردن از ،باطل كردن  -باکو در هم - 7مردن

مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید

از غصه  -دختر  -احترام  -آواز حزین- 8

و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ

مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات

ترشرویی ،گره بر پیشانی ،آژنگ  -اثر بی

فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل

همتای فرودسی حماسه سرای بزرگ ایران،

رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل

سند ملی وقومی ایرانیان ،کتاب احیا کننده

خواهد شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه

زبان فارسی  -عدد قرن  -رمق آخر - 9شن

آنفرنی هارد اوی در  - NBAحرف پیروزی،

 -سوسن زرد  -فیلمی از فخیم زاده - 10مادر

چکیده - 12پابرجا ،ثابت قدم ،مستحكم و

به یافتن ،بیهوده - 11پول خرد انگلیس ،لقب

 -خدمتکار معبد  -رایگان ،پسر طهماسب13

 -برهنه ،عریان ،همسر اسكارلت  -حرف

 -صحرایی در آفریقا  -مخترع ماشین چمن

وارونه  -رنگ طالیی ،دماغ سوخته ،خیط شده

ضمیر غایب ،جانشین او  -ستارگان  -ماست

نداری ،كالم فقدان  -غنیمت گیرنده  -نوعی

زنی  -کسی که ورزش مشت زنی را انجام می

وطن  -نوای موسیقی  -نفس خسته  -امر

راسخ ،درجه نظامی  -محصول آب و صابون

 -خو گرفتن  -دیدنی ،جذاب - 15بالش

 -مخفف هم او  -اگردوتاشوندبازهم به هم

حلوا ،خبر افشاگرانه ،میدهند تا رسوا کنند14

نرم  -قبیله وحشی پرو  -زرد انگلیسی16

دهد ،بوکسور  -کهنه و پوسیده  - 17ذخیره
نمیرسند  -صدای گوسفند

چک رمزدار به مبلغ  ۱۰درصد قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند

الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا

حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن 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 و نیم عشر و حق
مزایده نقدا وصول می گردد.

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز شنبه مورخ۱۴۰۰.۰۳.۲۲
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسروانجم

قوه قضائیه

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک

احتراما نظربه اینکه آقای محمد علی منوچهری احد ازمالکین مشاعی
پالک باقیمانده هفت اصلی واقع در حومه بخش سه همدان که در
راستای استاندارد سازی به پالک  2739فرعی از 7اصلی تبدیل گردیده
است برابر درخواست وارده به شماره  1400/7463مورخ 1400/03/03
تقاضای افرازسهمی خود را ازپالک مذکوررا ازاین اداره نموده است و
نظر به اینکه برابر وارده به شماره  1400/9272مورخ  1400/03/17قادر
به معرفی مالکان مشاعی نمی باشد و حسب اظهاربه مالکین رسمی
مشاعی دسترسی ندارد  ،لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرایی اسناد
رسمی از کلیه شرکا مالکین مشاعی و افراد ذینفع دعوت می شود "
راس ساعت 10صبح مورخ  " 1400/04/22درمحل وقوع ملک حاضرتا
ازمورد درخواست توسط نماینده و نقشه برداراعزامی این اداره بازدید
و بررسی بعمل آید  .ضمنا عدم حضورشرکا مالکین مشاعی و افراد
ذینفع درموعد ذکرشده مانع ازعملیات افرازی نمی شود .همچنین
در صورتیکه نیاز به تجدید آگهی باشد مراتب در همین روزنامه در یک
نوبت که مدت آن نیز10روزمی باشد منتشرخواهد شد  .م الف 391:

احتراما نظر به اینکه آقای پرویز حاجتی احد از مالکین مشاعی پالک
باقیمانده هفت اصلی واقع در حومه بخش سه همدان که در راستای
استاندارد سازی به پالک  2739فرعی از  7اصلی تبدیل گردیده
است برابر درخواست وارده به شماره  1400/7463مورخ 1400/03/03
تقاضای افرازسهمی خود را ازپالک مذکوررا ازاین اداره نموده است و
نظر به اینکه برابر وارده به شماره  1400/9268مورخ  1400/03/17قادر
به معرفی مالکان مشاعی نمی باشد و حسب اظهاربه مالکین رسمی
مشاعی دسترسی ندارد  ،لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرایی اسناد
رسمی از کلیه شرکا مالکین مشاعی و افراد ذینفع دعوت می شود "
راس ساعت 10صبح مورخ  " 1400/04/22درمحل وقوع ملک حاضرتا
ازمورد درخواست توسط نماینده و نقشه برداراعزامی این اداره بازدید
و بررسی بعمل آید  .ضمنا عدم حضورشرکا مالکین مشاعی و افراد
ذینفع درموعد ذکرشده مانع ازعملیات افرازی نمی شود .همچنین
در صورتیکه نیاز به تجدید آگهی باشد مراتب در همین روزنامه در یک
نوبت که مدت آن نیز10روزمی باشد منتشرخواهد شد  .م الف 392:

شماره نامه 140085626001003715 :

شماره نامه 140085626001003710 :

آگهی دعوت به افراز

رضا شیرخانی خرم
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک

آگهی دعوت به افراز

رضا شیرخانی خرم
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/03/02-140060319079000115هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایرج گنجی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1268صادره ازالرستان
دریک باب خانه به مساحت 270متر مربع پالک 1632فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک رزمندگان -بخش46کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین
،محمدمهدی ،خانم مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/22:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/04/05:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/03/02-140060319079000117هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس سنجری فرزند چراغ بشماره شناسنامه 757صادره ازرودبار جنوب
دریک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت 625متر مربع پالک 1633فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک 188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –بلوار والیت –کوچه شماره  - 6خریداری از مالکین رسمی
آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  .م الف 121:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/22:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/04/05:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319079000120
1400/03/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین عزیزی فرزند حسن
بشماره شناسنامه .صادره ازگاوبندی درششدانگ یک باب خانه به مساحت
183متر مربع پالک 1631فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319079000113
1400/03/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین اله اکبری مهنی فرزند
سلیم بشماره شناسنامه 4صادره از دریک باب خانه به مساحت 274.40متر
مربع پالک 1635فرعی از -188اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188اصلی
قطعه سه واقع در رودبار جنوب –-بلوارشهید پیکان خریداری از مالک رسمی
خانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق
مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  .م الف 124:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/22:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/04/05:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک .

188اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک انقالب کوچه شماره 16
خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ،خانم مهسا مهیمی
وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . .م الف122:
تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/22:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/04/05:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و

ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده

13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند

رسمی برابررای شماره1400/03/02-1400603190790000111هیات اول موضوع قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت

جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی (اداره کل تعاون
کارورفاه اجتماعی استان کرمان ) درششدانگ یک باب ساختمان اداری به مساحت

600متر مربع پالک 720فرعی از -190اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از
190اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –خیابان ولیعصر  -خریداری از مالک رسمی

اقای مصطفی سالمی احدی از ورثه مرحوم موسی سالمی محرزگردیده است.لذا
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از

تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  .م الف120:

تاریخ انتشار نوبت اول – 1400/03/22:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/04/05:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک .

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :مجتبی پارسا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:
شنبه  22خرداد 1400

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام ،فرزانه قبادی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند
جدول :شیوا کرمی

ندا صفاریان
رتبه روزنامه پیام ما 40.4:
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

نشانی :تهران ،مطهری ،الرستان ،حسینی راد ،پالک ،۱۳واحد ،۵طبقه  / ۲نمابر021-88913065 :
نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

| چاپ و نشر |

@payamema

www.payamema.ir

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

| سینما |

@payamema

0903 333 8494

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

 /تماس034-32487477 :

اینستاگرام

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2031

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| انیمیشن |

| معماری |

مستند سینمایی «منفرانچسکوتوتیهستم» به کارگردانی الکس

فستیوال انسی  ۲۰۲۱به صورت ترکیبی از نمایش حضوری و آنالین،

اینفاسلی فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره روتردام لقب گرفت.

انیمیشن را به سینماها بازمیگرداند .از دهه شصت میالدی تا به حال

سازندگان مستند «منفرانچسکوتوتیهستم» کار را از آخرین بازی

انیماتورهای سراسر دنیا در شهر انسی در منطقه آلپ فرانسه گرد هم

کارنامه پرافتخار توتی آغاز کرده و سپس با استفاده از تصاویر آرشیوی

میآیند تا فیلمهای انیمیشن را گرامی بدارند .فستیوال فیلم انیمیشن

کمیاب و نادیده ،تمام  25سال حضور این بازیکن بزرگ فوتبال را به

بینالمللی از سال  ۱۹۹۸هر سال برگزار میشود .سال گذشته پاندمی

تصویر کشیدهاند/.هنرآنالین

باعث شد یانفستیوال برای نخستین بار آنالین برگزار شود /.مهر

استودیو معماری بولینگندر بروکلین آمریکا در یک رقابت بینالمللی که

 17قطعه اثر تاریخی نادر و بسیار ارزشمند از جمله چند نسخه قرآن

از طرف موسسه معماران کرهجنوبی برای طراحی کتابخانه سونگدو برگزار

دستنویس که قدمت برخی از آنها به دوران بنیامیه ،مملوک ،تیموریان،

شده بود ،طرح ساخت یک کتابخانه با الهام از ساختار و کارکرد مغز

عثمانی و صفویه میرسد ،در گنجینه آکادمی قرآن شارجه به نمایش

انسان را ارائه داده است .همچنین معماران استودیو بولینگن در طراحی

درمیآید .در این مجموعه متن کامل قرآن کریم هم وجود دارد و مربوط به

این مغز مصنوعی ،به بازتعریف ِخرَدِ باستانی و قدرت معنوی درختها

سالهای  800تا  1800میالدی (دوم تا سیزدهم هجری) است /.هنرآنالین

متوسل شدند/.ایرنا

آبخوان
دریاچههای ایران

دریاچه گنج تختسلیمان

فروغ عارض او یا سپیده سحرست
که رشک طلعت خورشید و طیره قمرست
لطیفهایست جمالش که از لطافت وحسن
زهرچه عقل تصور کند لطیفترست
برون ز نرگس پرخواب و روی چون خور دوست
گمان مبر که مرا آرزوی خواب و خورست
ز هر که از رخ زیبای او خبر پرسم
چو نیک بنگرم آنهم ز شوق بیخبرست
اگر چه مایه خوبی لطافتست ولیک
ترا ورای لطافت لطیفه دگرست
بدین صفت زتکبر ب ه دوستان مگذر
اگر چه عمرعزیزی و عمر بر گذرست
بهر کجا که نظر میکنم ز غایت شوق
خیال روی توام ایستاده در نظرست
اگر تو شور کنی من ترش نخواهم شد

دریاچه گنج تختسلیمان در مرکز محوطه باستانی

که تلخ از آن لب شیرین مقابل شکرست

تختسلیمان قرار دارد و جلوه خاصی به این مکان

ز بیزریست که آب رخم رود بر باد

بخشیده است .این مکان در واقع چشمهای آهکی

اگر چه کار رخ از سیم اشک همچو زرست

است که آب سفرههای زیرزمینی را با فشار زیادی به

مرا هر آینه الزم بود جالی وطن

سطح زمین پمپاژ میکند .گفته میشود در کف دریاچه

چرا که مصلحت کار بیدالن سفرست

ن گنجهای با ارزشی نهفته است که سبب شده
تختسلیما 

ز بحر شعر مر او را بسی غنیمتهاست

آن را دریاچهای مملو از گنج بنامند.

که از لطافت خواجو سفینه پرگهرست

این آب دارای امالح فراوانی است و همین امر مانعی
بزرگ برای غواصی در دریاچه تختسلیمان و مشاهده
اعماق آن محسوب میشود.
این امر سبب گشته که تمامی روایات و افسانههایی که
پیرامون دریاچه تختسلیمان تکاب وجود دارد ،سربه مُ هر
بماند .چشمه جوشان این دریاچه  ۱۱۲متر عمق دارد که
باعث شده آب آن  ۴۰درجه سانتیگراد حرارت داشته

خواجوی کرمانی

خورشیدگرفتگی  10ژوئن /ناسا

باشد.
مجموعه تختسلیمان در میان این سرسبز و
بوهوا واقع شده است و بازدید از آن رایگان است.
خوشآ 
این مجموعه تاریخی کهن به باور بسیاری از مردم محل
تولد زرتشت بوده است.
شاید باور آن سخت است اما حتی اروپاییها نیز برای
پیدا کردن گنج چندین مرتبه به اعماق دریاچه رفتهاند اما
عمق زیاد و رسوبات مانع پیشرفت کاوشگران شدهاند .شنا
در این دریاچه ممنوع است.
این دریاچه هرچند بسیار زیبا و آرام است ،اما با بیرحمی
تمام ،هر جنبندهای را به خود میبلعد ،تا جاییکه در بازدید
از این مکان متوجه تابلوهای متعددی میشوید که عالئم
هشداردهنده «شنا ممنوع» را در داخل این دریاچه نشان
میدهند ،چرا که شنا در این دریاچه حتما منجر به مرگ
میشود /.سیری در ایران

خانه دبیرالملک تهران

خانه دبیرالملک یکی از عمارتهای تاریخی شهر تهران است

که قدمت آن به دوره قاجاره برمیگردد .عمارت دبیرالملک هم
اکنون از سوی شهرداری تهران مرمت و بازسازی شده و به
عنوان خانه فراغت دبیرالملک پذیرای شهروندان و گردشگران
است.
میرزا محمدحسینخان فراهانی ملقب به دبیرالملک یکی
از مربیان دستگاه مستوفیگری قاجاریه و یکی از کارگزاران
آن دولت بود .دبیرالملک چهار سال به عنوان منشی
میرزاتقیخان وزیر نظام همراه او در ارزنهالروم بوده و در روزگار

آگهی مزایده اجاره شماره 40001

صدارت امیرکبیر نیز چندین سال منشیگری او را کرده است.

یک زنجیر طالیی از بازدیدکنندگان فاصله گرفتهاند .برخالف

دبیرالملک رساله انتقادی خود را در سال  ۱۲۷۸هجریقمری

این ذهنیت از خانه دبیرالملک ،وقتی به کوچه فخرالملک در

نوشته است که حاوی مطالبی در مورد اصالح حکومت بوده

محله عودالجان تهران وارد میشوید ،دیوارهای ساختهشده با

و روی همین اصل دربارهاش بدگویی شد و مورد بیمهری

آجرهای خشتی و نردههای فرفورژه رخنمایی میکنند.

پادشاه قرار گرفت .دبیرالملک از سال  ۱۲۸۵هجری قمری تا

معماری خانه دبیرالملک نشانگر تقارن کامل در آن است.

سال  ۱۲۸۷هجری قمری نیابت تولیت آستان قدس رضوی

اتاق شاهنشین در مرکز و فضاهای فرعی در پشت و کنار آن

را برعهده داشته است.

چیده شده است .راه پلهای در پشت فضای شاهنشین ارتباط

تصوری که از شنیدن نام خانه دبیرالملک به ذهن متبادر

عمودی را با زیرزمین و راه پلهای دو طرفه در نمای اصلی

میشود ،رفتن به خانهای تاریخی با ویترینهای چوبی،

ارتباط حیاط با همکف را برقرار میکند .تزئینات بنا برگرفته

کتابخانه قدیمی نورپردازیشده ،دیدن اشیای موزهای و

از تزئینات اروپایی است و حکایت از نفوذ معماری غربی در

لوازم گرانقیمت در شاهنشین خانه است که با کشیدهشدن

ایران میدهد / .سیری در ایران

نوبت دوم

شهرداری بروات در نظر دارد باستناد ماده  13آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها و مجوز شماره  270مورخ  1400/02/12شورای محترم اسالمی
شهر بروات نسبت به اجاره محل معدن و بهره برداری از تأسیسات دانه بندی شن و ماسه واقع در 12کیلومتری جنوب غربی بم ،کیلومتر 7جاده دولت
آباد و در پشت ضلع غربی ارگ جدید با کلیه تأسیسات ،دستگاه ها و تجهیزات به شرح مندرج در ذیل را برای مدت یکسال از طریق مزایده عمومی با بهره
گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ) www.setadiran.irبا شماره مزایده  5000093055000001به صورت الکترونیکی با شرایط زیرواگذارنماید:
-1قیمت پایه اجاره معدن و تأسیسات دانه بندی شن و ماسه مبلغ 580/000/000

زمان انتشاردرسایت :مورخ  1400/03/12ساعت 8:00

ریال به حروف (پانصد و هشتاد میلیون ریال) به صورت ماهیانه می باشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده :مورخ  1400/03/23ساعت 17:00

-3ارائه فیش واریزی به مبلغ  696/000/000ریال به حساب شماره

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :مورخ  1400/03/25ساعت 17:00

-2مدت قرارداد اجاره یک سال شمسی می باشد.

 0108623363008و یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بروات به

عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.
-4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

تاریخ بازدید از :تاریخ  1400/03/13تا 1400/03/24
زمان بازگشایی مو رخ  1400/03/26 :ساعت 10:00

زمان اعالم به برنده :مورخ  1400/03/27ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

-1برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در

مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع ازوضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیرمی باشد.

-2کلیه اطالعات موضوع مزایده شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره دربرد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
-3عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :

مسعود فاطمی مقدم  -شهردار بروات

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
خرید دستگاه رادیولوژی ستون زمینی دیجیتال

نوب

تد
وم

مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان در نظــر دارد  ،مناقصــه عمومــی دســتگاه رادیولــوژی ســتون زمینــی دیجیتــال

بــه شــماره  2000005437000001را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگـزار نمایــد ،کلیــه مراحــل برگـزاری مناقصــه از طریــق

دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گـران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت

(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گـران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبت
نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  ۱۴۰۰/۳/20می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :ساعت  ۱۹روزیکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/03/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  ۱۹روزپنج شنبه تاریخ ۱۴۰۰/4/3
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  ۹روزشنبه تاریخ 1400/4/5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف :آدرس کرمان بلوارشهید عباسپور -روبروی مصلی مدیریت درمان تامین اجتماعی  ،کدپستی  ۷۶۱۴۶۵۶۴۱۹و تلفن  -۰۳۴۳۲۷۳۵۹۱۰الی
 ۱۳و آقای حاتمی( شماره موبایل )۰۹۱۳۳۴۳۰۰۹۶

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس ۰۲۱-41934:

دفتر ثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
م الف 7090

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

