
سخنگوی قوه قضاییه نظریه کارشناسی درباره  حادثه 
اتوبوس خبرنگاران را اعالم کرد:

راننده اتوبوس و مسئوالن
هرکدام 50 در صد مقصر ند

سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری هفتگی به سواالت خبرنگاران پاسخ 
گفت. غالمحسین اسماعیلی با در ابتدای این نشست با اشاره به انتصاب رییس 

جدید قوه قضائیه...

 آتش سوزی در نارک به پنجمین
  و در خامی به سومین روز رسید 

و مارین و فتح هم در حال سوختن اند

5 شبانه روز 
جنگل سوزی

|پیام ما| از جنگل های نارک و خامی در گچساران، 
آتش  از  دود  این  است.  برخاسته  سیاهی  دود 
گسترده ای است که 5 روز و شب در نارک و سه روز 
و شب در خامی پیش رفته و هر درخت و بته ای بر 

سر راه بوده را سوزانده و خاکستر کرده. 

یکی از فعاالن زندانی 
محیط زیست کرونا  گرفت

|پیام ما| یکی از کارشناسان بازداشتی محیط زیست در 
زندان اوین، به کرونا مبتال شد.در حالی که تست کرونای 
سپیده کاشانی که از زمستان سال 1396 در بازداشت 
اعالم شده، پیگیری های »پیام  به سر می برد، مثبت 
ما« نشان می دهد وکیل و خانواده این برای موافقت 
با مرخصی این کارشناس بازداشتی محیط زیست، در 

حال رایزنی هستند.

  گره از ثبت نام
دانش  آموزان  

افغانستانی  باز نشد

بیانیه هزار تن از پژوهشگران، استادان 
و دانش آموختگان علوم انسانی ایران 

قدرت گرفتن طالبان 
 بذرهای امید

 را نابود می کند
گز ار ش بذل و بخشش امالک پایتخت

 رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران: در واگذاری امالک به طریق نه گانه ذکر شده تشریفات قانونی مزایده برگزار نشده است

گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری امالک در دوره شهرداری قالیباف در جلسه شورای شهر تهران قرائت شد 

هشدار دانشمندان »گروه اسناد آب و هوای جهان«: گرمای هفته گذشته حتی از بدترین سناریوهای پیش بینی شده هم فراتر بود 

  وقوع موج گرما در دنیا جان صدها نفر 
 و میلیون ها موجود زنده را گرفت 

نشانه های آخرالزمانی، در زمیِن پختهنشانه های آخرالزمانی، در زمیِن پخته
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محیط  بازداشتی  کارشناسان  از  یکی  ما|  |پیام 
شد. مبتال  به کرونا  اوین،  زندان  در  زیست 

که  کاشانی  سپیده  کرونای  تست  که  حالی  در 
سر  به  بازداشت  در   1396 سال  زمستان  از 
»پیام  پیگیری های  شده،  اعالم  مثبت  می برد، 
برای  این  خانواده  و  وکیل  می دهد  نشان  ما« 
بازداشتی  کارشناس  این  مرخصی  با  موافقت 

هستند. رایزنی  حال  در  زیست،  محیط 
است  حالی  در  کرونا  به  زندانی  این  ابتالی 
به  بار  یک  فقط  بازداشت  مدت  طول  در  او  که 
سام  همراه  به  سپیده کاشانی،  آمده.  مرخصی 
امسال  فروردین  خالقی،  امیرحسین  و  رجبی  
به مرخصی چندروزه اعزام شده بودند. از میان 
در  نیز   99 سال  دی ماه  در  رجبی  نفر  سه  این 
پی فوت مادرش چند روز به مرخصی رفته بود.
امیرحسین  جوکار،  هومن  کاشانی،  سپیده 
نیلوفر  قدیریان،  طاهر  رجبی،  سام  خالقی، 
و  سیدامامی  کاووس  طاهباز،  مراد  بیانی، 
بودند  محیط زیستی  فعال   9 عبدالرضا کوهپایه 
جاسوسی  اتهام  به   96 ماه  اسفند  و  بهمن  که 
کاووس  شدند.  اوین  زندان  روانه  و  بازداشت 

در  بازداشت  از  پس  هفته  دو  البته  سیدامامی 
زندان جان خود را از دست داد. این اتفاق باعث 
پرونده  به  مسئوالن  و  عمومی  افکار  توجه  شد 
دوچندان  بازداشتی  زیستی  محیط   فعاالن 
دستور  رئیس جمهوری،  اساس  همین  بر  شود. 
وزرای  از  متشکل  نفره  چهار  هیاتی  تشکیل  به 
حقوقی  معاونت  و  اطالعات  دادگستری، کشور، 
را  افراد  این  وضعیت  تا  داد  ریاست جمهوری 
نیز  هیات  این  پیگیری های  کنند.  پیگیری 
رئیس  و  اطالعات  وزیر  آنچه  به  بنا  نهایت  در 
حفاظت از محیط زیست اعالم کردند این بود که 
»جاسوس«  بازداشتی  محیط  زیستی  فعاالن 

. نیستند
مراد  و  بیانی  نیلوفر  صادره،  حکم  اساس  بر 
حبس  سال  تحمل   1۰ به  هرکدام  طاهباز 
تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام 
امیرحسین  تعزیری،  حبس  سال   ۸ تحمل  به 
کدام  هر  سپیده کاشانی  و  رجبی  سام  خالقی، 
به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند 
سال   ۴ تحمل  به  که  کوهپایه  عبدالرضا  و 
حبس تعزیری محکوم شده بود، اسفند 9۸ به 

شد. عفو  سپس  و  آمد  مرخصی 
عیسی کالنتری،  رییس سازمان حفاظت محیط 
بارها اعالم کرده که بر  این  از  زیست نیز پیش 
اساس بررسی های وزارت اطالعات هیچ مدرکی 

درباره جاسوسی این افراد وجود ندارد.

و  راه  وزیر  سوی  از  بخشنامه  صدور  پی  در 
اتوبوس  تردد  ممنوعیت  اعالم  درباره  شهرسازی 
حمل  مدیرکل  جاده ها،  در  نهادها  و  سازمان ها 
اعالم کرد که  راهداری  سازمان  مسافری  نقل  و 
پیش از حادثه ای که برای اتوبوس خبرنگاران رخ 
دستگاه ها  و  سازمان  اتوبوس های  تردد  هم  داد 
در جاده ها بدون داشتن کارت هوشمند و مجوز 
فعالیت از یک شرکت حمل و نقل ممنوع بود و 

تاکید کردند. آن  بر  وزیر 
وقوع  از  پس  هفته  دو  حدود  ایسنا،  به گزارش 
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران در حوالی 
نقده ارومیه که منجر به فوت دو خبرنگار محیط 
تعدادی  شدن  زخمی  و  ایرنا  و  ایسنا  زیست 
شهرسازی  و  راه  وزیر  شد،  خبرنگاران  از  دیگر 
وزارتخانه ها،  همه  به  اعالم  بخشنامه ای  در 
نهادهای  و  ارگان ها  سازمان ها،  استانداران، 
واژگونی  دنبال  »به  ابالغ کرد:  انتظامی  و  نظامی 
تیرماه   ۲ تاریخ  در  خبرنگاران  حامل  اتوبوس 
شهرستان  بیگم قلعه  روستایی  محور  در   1۴۰۰
توجه  با  غربی  آذربایجان  استان  در  پیرانشهر 

مقررات  رعایت  بدون  حادثه  اتوبوس  اینکه  به 
عمومی  مسافر  جاده ای  نقل  و  حمل  به  مربوطه 
)بدون صورت وضعیت و به صورت غیرمجاز( از 
در  جابه جایی مسافر  به   اقدام  زیر  موارد  جمله 
ابالغیه  است،  کرده  برون شهری  جاده ای  شبکه 
آمده  مکاتبه  این  ادامه  شود.«در  می  اعالم  ای 
نقل  و  حمل  زمینه  در  فعالیت  »هرگونه  است: 
دولتی،  توسط دستگاه های  و مسافر  بار  عمومی 
نظامی و انتظامی ممنوع است. در این بخشنامه 
تاکید  راه و شهرسازی  از سوی وزیر  صادر شده 
شده که بر اساس  ماده ۲۰3 آئین نامه راهنمایی 
که  نقلیه ای  وسیله  با  مسافر  حمل  رانندگی،  و 
الزم  مجوز  بیشتر  و  است  شخصی  پالک  دارای 
برای جابه جایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی 
است  ممنوع  باشند  نکرده  دریافت  شهرداری  یا 
راه  پلیس  اجازه  با  و  اضطراری  شرایط  در  مگر 
این  پایان  در  رانندگی.«نهایتا  و  راهنمایی  یا  و 
شده که  تاکید  شهرسازی  و  راه  وزیر  بخشنامه 
بروز  از  پیشگیری  و  بیشتر  انتظام  منظور  »به 
نشست  مصوبه  بر  بنا  مشابه  حوادث  هرگونه 

 5 مورخ  کشور  راه های  ایمنی  کمیسیون   11۸
 96 اسفند   ۷ تاریخ  بخشنامه  و   1۴۰۰ ماه  تیر 
برون شهری  محورهای  »در  که  می شود  ابالغ 
فعالیت  پروانه  دارای  اتوبوس های  تردد  صرفا 
مجاز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تحت  اتوبوس های  تردد  ضمنًا  است  بالمانع 
ارگان ها،  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  مالکیت 
نهادهای  و  خصوصی  بخش های  دانشگاه ها، 
مسافر  جابه جایی  منظور  به  انتظامی  و  نظامی 
مسیرهای  در  آنها  خانواده  و  خود  کارکنان  و 
بین شهری ممنوع است«.همچنین داریوش باقر 
سازمان  مسافری  نقل  و  حمل  مدیرکل  جوان، 
»این  گفت:  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری 
و  وزیر  و  داشت  وجود  این  از  پیش  ممنوعیت 
اجرای  بر  نظارت  ابالغیه  این  با  راه و شهرسازی 
به  را  از عزیزان  تعدادی  وقتی  تاکید کرد.  را  آن 
قطعا  می کنند  اتوبوس  بر  سوار  مسافر  عنوان 
در  و  شود  رعایت  هم  الزم  چارچوب های  باید 
حادثه ای که برای خبرنگاران رخ داد نیز تردد با 

بود.« قانونی  غیر  اتوبوس  آن 

یکی از فعاالن زندانی محیط زیست کرونا  گرفت
مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری

تردد اتوبوس خبرنگاران ممنوع بود
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران - اداره کل فرودگاههای استان کرمان

آگهی فراخوان تجدید مرحله دوم 
)T-170-1400( مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه های استان کرمان

اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بين المللي آیت هللا هاشمی 
رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ  1400/04/23 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ  1400/04/29

مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ  1400/05/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ  1400/05/13

تاریخ بازدید: روز یکشنبه تاریخ 1400/05/10
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حدا قل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 1/177/485/738 ریال 
واریز  شناسه  به  مرکزی  بانک  نزد  سپرده  وجوه  تمرکز  بنام   IR  870100004001068406371896 شماره  حساب  به  واریز  نقدی  سپرده  صورت  به  یا  و 

گردد. فرودگاه  دبیرخانه  تحویل    925280520100000000000031800118
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان – انتهای بلوار جمهوری 
اسالمی – فرودگاه بین المللی آیت هللا هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاه های استان کرمان- شماره تماس: اداره بازرگانی 31212150- اداره 

مالی 03431212121 و اداره فنی 03431212084- 03431212083
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده، اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل 

ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند. 

شناسه آگهی 116۴۴9۸

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده   
 شماره1400/17/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد  پروژه " طراحی، خرید، ساخت و بهره برداری از آبشار، رودخانه مصنوعی 
، خطوط انتقال آب  و برق و احداث سیستم پمپاژ تغذیه و پمپاژ سیستم بسته در پارك گردشگری" خود را به روش EPC  واقع 
در کیلومتر 20 جاده سیرجان-شیراز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و 
ساخت با رتبه حداقل 3 در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا پیمانکار دارای رتبه حداقل 5 در رشته آب یا تأسیسات 
) با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه حداقل 2 در رشته آب و یا دارای واحد طراحی( مطابق با اسناد مناقصه، واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی: دفتر کمیسیون معامالت گل گهر واقع در کیلومتر 50 
جاده سیرجان-شیراز و یا به نشانی: دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- خیابان دکتر فاطمی- مقابل هتل الله- ساختمان 
نگین پالک 273 مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/4/28 در 
محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول 

                                                                کمیسیون معامالت هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
قوه  رئیس جدید  رویکرد  درباره  درباره  
قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و 
اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در 
قوه قضائیه از رئیس جدید قوه قضائیه 
قانون  اجرای  در  است که  این  دیده ایم 
فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی 
باید  دادرسی ها  همه  و  نیست  قائل 
مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد 
محکومان  شامل  قانونی  ارفاقات  جدید 
امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل 
برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار 
جبران  و  او  ندامت  اظهار  علیه،  محکوم 
گذشته است. در همین آغاز دوره جدید 
المسلمین  و  االسالم  حجت  ریاست 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه دستور 
با  امنیتی  تمام محکومان  تا لیست  داد 
و  تهیه  آن ها  رفتار  نحوه  و  مجازات  قید 
بررسی شود و هر کدام از این محکومان 
برخورداری  استحقاق  و  شایستگی  که 
برای  باشند  داشته  را  قانونی  ارفاقات  از 
ایسنا،  به گزارش  می شود.  اعمال  آن ها 
او درباره رسیدگی های قضایی به حادثه 
دیگر  بار  یک  خبرنگاران گفت:  اتوبوس 
تاسف خودم را از بروز این قبیل حوادث 
که منجر به از دست دادن جان انسان ها 

می شود ابراز کنم  حوادثی مانند حوادث 
بار  و  آن  و مشابه  خبرنگاران و سربازان 
همدردی  داغ دیدگان  خانواده  با  دیگر  
ابراز  را  خود  تسلیت  مراتب  و  می کنم 
به  پرونده ها  این  به  رسیدگی  می کنم. 
صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می شود 
با  سربازان  و  خبرنگاران  حادثه  دو  در  و 
دادستان  قضائیه،  قوه  رئیس  دستور 
کردند  ورود  استان  دادگستری  و  محل 
بیمارستان  و  حادثه  وقوع  محل  در  و 
مداوای مصدومان و پیگیری های جدی 
در رابطه با این موضوعات در دستور کار 
قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران 
نتیجه  و  شده  واصل  کارشناسی  نتیجه 
درصد   5۰ که   است  این  کارشناسی 
درصد  و5۰  بوده  راننده  متوجه  تقصیر 
بوده  مختلف  مسئوالن  و  عوامل  تقصیر 
است   ممکن  نظریه  این  به  البته  است. 
اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال 
جامعیت  با  و  دقت  و  با سرعت  پرونده 
از عوامل بروز  رسیدگی شود و هیچ یک 
و هر کدام  ماند  نخواهد  حوادث مغفول 
که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی 
فرایند  طوالنی شدن  اگر  می گیرند  قرار 
کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را  
اعالم می کنیم. تاکید شده ویژه موضوع 

پیگیری شود.  هر کس با هر نسبت در 
پیگیرد  تحت  باشد  مقصر  حوادث  این 

خواهد گرفت. قرار  قانونی 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
درباره قطع برق و خاموشی های اخیر و 
رئیس  دستور  و  بازرسی  سازمان  ورود 
موضوع  این  بررسی  برای  قضا  دستگاه 
قوه  ریاست  این حوادث  بروز  با  گفت:  
قضائیه به دادستان کل کشور و سازمان 
و  داد  را  موضوع  بررسی  دستور  بازرسی 
ارائه  موضوع  این  درباره  اولیه  گزارش 
باعث  که  محورهایی  به  آن  در  و  شده 
شده  اشاره  شده  مکرر  خاموشی های 
تاسیس  دولت  برای  قانون  در  است. 
این  اما  بود،  شده  بینی  پیش  نیروگاه 
کار انجام نشده است و ما با خشکسالی 
باید آن  امر  اما متولیان  مواجه هستیم، 
را پیش بینی می کردند که این کار انجام 
نهادها  از  یک  هر  سهم  است.  نشده 
عوامل  چقدر  اینکه  و  شده  مشخص 
عمدی بوده نیازمند گزارش های تخصصی 
موضوع  این  به  مربوط  علل  به  و  است 
دادستانی کل  و  بازرسی  سازمان  توسط 

می شود. رسیدگی  حتما  کشور 
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قطعی 
شهروندان  دغدغه  خاموشی ها  و  برق 

و  دغدغه  به  باید  مسئوالن  و  است  
خاموشی های مکرر توجه داشته باشند. 
داریم  بارندگی  کمبود  که  است  درست 
ولی انتظار این  است که شرایط پیش رو 
را  برنامه ریزی کنند تا  مردم با مشکل 
قطعی برق روبرو نشوند و در قوه قضائیه 

می کنیم. بررسی  را  آن  ابعاد 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج 
غیر مجاز رمز ارزها گفت: در گزارش اولیه 
تکالیف  و  اشاره  ارزها  رمز  موضوع  به 
مشخص  نیرو  وزارت  و  دولت  قانونی 
شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی 
به  گمرک  توسط  کشور  به  آن ها  ورود 
صورت جدی پیگیری می شود و به وزارت 
اطالعات و ارتباطات ماموریت داده شده 
تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی 

کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
برق  با  قطعی  رابطه  در  آیا  اینکه  درباره 
گفت:  است   شده  تشکیل  ای  پرونده 
سازمان  اما  نشده  باز  مشخصی  پرونده 
بازرسی  و دادستانی کل  کشور به موضوع 
سازمان  اگر  کردند،  ورود  برق  قطعی 
بازرسی و دادستانی به این نتیجه برسند 
رابطه صورت  این  در  اعمال مجرمانه  که 
مسببان  با  برخورد  پرونده  است،  گرفته 
کارشناسان  نظر  با  هم  آن  برق  قطعی 
قضائیه  قوه  می شود. سخنگوی  تشکیل 
اظهارات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
دادستان تهران مبنی بر پرداخت معوقات 
چرا  اینکه  و  ثامن  سکه  مال باختگان 
تاکنون پرداخت نشده است؟ گفت: تمام 
حقوق  تا  می دهیم  انجام  را  خود  تالش 
مالباختگان استیفا شود. در این پرونده 
تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا تمام 
و  را شناسایی کنیم  علیه  اموال محکوم 
با ۲۰۰  در این فرآیند مجموعه آپارتمانی 
آپارتمان ها  این  و  شد  شناسایی  واحد 
بود  این  برآورد  و  است  تهران  از  خارج 
اما  دارد،  ارزش  تومان  میلیارد   ۲۰۰ که 
و  آپارتمان  مالک  میان  قراردادهای  در 
محکوم علیه مانع حقوقی وجود داشت 
اگر  و  بود  آپارتمان ها  فروش  مقابل  که 
به  آپارتمان ها  این  شوند،  مرتفع  موانع 

می رسند. فروش 
درباره  سوالی   به  پاسخ  در  اسماعیلی 
کانون  استقالل  الیحه  وضعیت  آخرین 
باره  این  در  نظرهایی که  اختالف  و  وکال 
میان قوه قضائیه و کانون وکال وجود دارد، 
وکالت  و  وکیل  اعالم کردیم  بارها  گفت: 
دعاوی  و  حقوقی  امور  حوزه  در  ویژه  به 
و شرعی  قانونی  پذیرفته شده،  امر  یک 
است و قوه قضائیه هم به حوزه وکالت 
عنایت الزم را داشته، دارد و خواهد داشت 
نامه  آیین  با  ارتباط  در  نویسی  پیش  و 
تهیه و به قوه قضائیه تحویل داده شد. 
این آیین نامه ، آیین نامه بسیار خوبی 
و  رسانه  و  فرهنگ  اصحاب  به  و  است 
مردم توصیه می کنم که این آیین نامه 
را مطالعه کنند که در آن  بسیار به شان 
وکیل پرداخته شده است. تعامالت بسیار 
بین  ای  شایسته  همکاری های  و  خوب 
و قوه قضائیه صورت گرفته  جامعه وکال 
و  ما بر آنیم که از ظرفیت وکال استفاده 
شود و قوه قضائیه خود پیشنهاد اصالح 
تا  است  داده  مجلس  به  را  ماده  این 
بر  را  قانونی  ماده  این  محدودیت های 
دارد، این ها نگرش قوه قضائیه  به نقش 

است. دادرسی  در  وکالت  آفرینی 

سخنگوی قوه قضاییه نظریه کارشناسی درباره  حادثه اتوبوس خبرنگاران را اعالم کرد:

 راننده اتوبوس و مسئوالن 
هرکدام 50 در صد مقصر ند

ممنوعیت کشت 
تابستانه در تهران

اطراف  در  کشاورزی  کم آبی  علت  به 
است.  شده  ممنوع  امسال  تهران 
سازگاری  ملی  کارگروه  مصوبه  براساس 
با کم آبی، مصرف آب تهران باید تا سال 
مترمکعب  میلیون   ۴۲۰ میزان  به   1۴۰5

یابد. کاهش 
رضاپور،  یوسف  تجارت نیوز،  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در 
نشستی خبری اظهار داشت: در حالی که 
آبی جاری  پایان سال  تا  ۷۰ روز  از  کمتر 
درصدی   36 کاهش  شاهد  مانده،  باقی 
بارش ها نسبت به زمان مشابه سال آبی 
که  می شود  بینی  پیش  و  هستیم  قبل 
همین  که  شود  گرمتر  هوا  نیز  پاییز  در 
فعلی  آبی  منابع  به  توجه  اهمیت  مساله 

می کند. دوچندان  را 
بالغ  جمعیتی  تهران  استان  در  افزود:  او 
است  شده  سرشماری  نفر  میلیون   13 بر 
این  سیار،  جمعیت  گرفتن  نظر  در  با  که 
می رسد،  نفر  میلیون   15٫5 به  جمعیت 
حساسیت  تهران  استان  شرب  بحث  لذا 

دارد. زیادی 
رضاپور با بیان اینکه “متوسط مصرف آب 
عدد  این  بوده که  درصد  هشت  کشور  در 
می رسد”،  درصد   ۴۲ به  تهران  استان  در 
نیاز  مورد  شرب  آب  درصد   ۷5 گفت: 
تامین  پنج گانه  سدهای  طریق  از  تهران 
در  استان  زمینی  زیر  منابع  می شود؛ 
 3۰ تنها  تأمین  امکان  حالت،  بیشترین 

دارند. را  تهران  شرب  آب  نیاز  درصد 
برابر  دو  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  او 
سدهای  ذخایر  حجم  در  امیرکبیر  سد 
را  شرب  آب  تامین  وظیفه  که  تهران 
به زمان مشابه سال  دارند نسبت  برعهده 
علی رغم  گفت:  داریم”،  کاهش  گذشته 
تعامل  با  دارد  وجود  که  محدودیت هایی 
نحوی  به  مصرف  مختلف  بخش های  با 
جاری  سال  در  ریزی کرده ایم که  برنامه 
معنای  به  این  البته  نشویم؛  دچار مشکل 
مصرف  مدیریت  مردم  که  نیست  آن 
“به  اینکه  بیان  با  رضاپور  باشند.  نداشته 
دلیل برداشت از آب های زیرزمینی بیش 
فرونشست  شاهد  موجود،  ظرفیت  از 
جبران  برای  که  هستیم  دشت ها  در 
تعادل بخشی  طرح  قالب  در  مساله  این 
که  گرفته ایم  نظر  در  را  برنامه هایی 
متوقف  را  غیرمجاز  چاه های  آن  براساس 
در دشت  افت  بیشترین  می کنیم”، گفت: 
 ۲۰ ورامین است به طوری که یک متر و 
دشت  این  در  زیرزمینی  آب  تراز  سانت 
این  بر  عالوه  افزود:  او  می یابد.  کاهش 
در دشت هومند –  آبسرد نیز با کاهش دو 
بقیه  در  هستیم؛  مواجه  دوسانت  و  متر 
سانت   6۰ به  میزان کاهش  نیز  دشت ها 
می رسد اما عمده مشکل در دشت ورامین 
رضاپور  است.  آبسرد   – هومند  دشت  و 
تصریح کرد: در طرح تعادل بخشی برای 
از آب های  از برداشت بی رویه  جلوگیری 
چاه  حلقه   1۴۰۰ مسدودسازی  زیرزمینی، 
چاه   31۰ تاکنون  که  داریم  برنامه  در  را 
روی چاه های  1۸۴ کنتور  و  مسدود شده 
 19 این  بر  عالوه  کرده ایم؛  نصب  مجاز 
را  غیرمجاز  حفاری  ادوات  توبیخ  مورد 

شتیم. دا

سخنرانی مجازی ظریف در نشست 
وزیران خارجه جنبش عدم تعهد

چند جانبه گرایی تنها پاسخ 
مناسب به بحران های شدید 

جهان است
نشست  در  خود  سخنرانی  در  خارجه  امور  وزیر   
میان دوره ای )مجازی( وزیران امور خارجه جنبش 
پاسخ  تنها  تاکید کرد: »چند جانبه گرایی  تعهد  عدم 

است«. جهان  شدید  بحران های  به  مناسب 
سخنرانی  متن  از  بخشی  در  ایسنا،  گزارش  به 
خروشان  »موج  است:  آمده  ظریف،  محمد جواد 
آن مواجه هستیم،  با  امروز  چالش های جهانی که 
سطح  در  را  بیشتر  جمعی  اقدامات  به  نیاز 

است.  کرده  تقویت  بین المللی 
در واقع، چند جانبه گرایی دیگر گزینه ای محتاطانه 
به  مناسب  پاسخ  تنها  بلکه  نمی شود  تلقی 
بحران های شدید جهان محسوب می  شود. تردیدی 
نیست که جنبش عدم تعهد - به عنوان یک سکوی 
را  مناسب  فرصتی  می تواند  برجسته  بین الدولی 
برهه  در  جهانی  مشارکت  تقویت  و  ارتقا  منظور  به 
در  حمایت گرایی  و  یکجانبه گرایی  افزایش  زمانی 

کند«. فراهم  بین الملل  صحنه 
اسالمی  »جمهوری  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
چند  به  تعهد  مستمر  طور  به  و  همواره  ایران 
سیاست  یک  مبنای  عنوان  به  را  جانبه گرایی 
خارجی نیرومند به نمایش گذارده است. به همین 
امنیت  دیدگاه  از  دفاع  به  همچنان  ما  ترتیب، 
مشترک، همکارانه و پایدار در غرب آسیا ادامه می 
فعال  همکاری  حال  در  ما  زمینه،  این  در  دهیم. 
به  مربوط  های  کوشش  در  متحد  ملل  سازمان  با 
استقرار صلح در یمن، سوریه و افغانستان هستیم. 
امید" و همچنین "مجمع  "کوشه صلح هرمز -  ما 
عنوان  به  را  فارس  خلیج  در  منطقه ای"  گفتگوی 
اختالف  حل  و  همکاری  برای  فراگیر  رویکردهای 

دادیم. پیشنهاد 
در سطح جهانی ما پایبندی مصمم خود به گفت وگو 
و دیپلماسی را با مشارکت فعال در مجامع مختلف 
از  کثیری  شمار  به  پاسخگویی  برای  بین المللی 
چالش های بین المللی از جمله در مذاکرات چند ماهه 
اخیر برای احیا و جانی دوباره بخشیدن به برجام به 
نمایش گذاشته ایم. این عزم ما با وجود قصور نکبت 
بار اروپا در امر تحقق وعده های اقتصادی خویش به 
مردم ما پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و 
بی میلی دولت جدید آمریکا به کنار گذاردن سیاست 
منصه  به  ترامپ  حداکثری"  "فشار  خورده  شکست 

ظهور رسیده است«.
تاکید  سخنرانی اش  از  دیگری  بخش  در  ظریف 
شده  تضعیف  »چندجانبه گرایی  است:  کرده 
اقدامات  و  گرایی  یکجانبه  سوی  از  آن  اجرای  و 
قرار  تهدید  مورد  خاص  قدرت هایی  قلدرمآبانه 
ایاالت  افراطی  یکجانبه گرایانه  ماجراجویی  گرفت. 
تقریبًا  است که  چالشی  مهم ترین  آمریکا  متحده 
این  بوده ایم.  روبه رو  آن  با  شکلی  به  ما  همه 
سطح  در  را  قانون  حاکمیت  همچنان  وضعیت 
را  ثبات  و  صلح  و  می کشاند  ضعف  به  بین المللی 
در سراسر جهان تهدید می کند. در حالی که برخی 
نظامی  تجاوزات  و  اقتصادی  تروریسم  با  ملت ها 
ناشی  ضربات  فشار  ملت ها  دیگر  می شوند،  تهدید 
تحمل  را  آمریکا  گرایانه  حمایت  سیاست های  از 

    . » می کنند
هر  از  بیش  »امروز  است:  کرده  تصریح  ظریف 
زمان دیگری بر جنبش عدم تعهد تکلیف است که 
ارتقای  و  یکجانبه گرایی  رد  برای  متحد  جبهه  یک 
با  جمعی  دسته  مقابله  منظور  به  چندجانبه گرایی 
مقابل  در  امروز  که  ای  پیچیده  چالش های  کلیه 

ایجاد کند«.     دارند،  قرار  جنبش 

شناسایی 70 مزرعه 
بیت کوین در تهران

انتظامی  فرمانده  رحیمی،  حسین  سردار 
ایسنا، درباره  با  تهران بزرگ در گفت وگو 
رمزارزها  استخراج  با  پلیس  برخورد 
کرده  اعالم  نیز  این  از  پیش  ما  گفت: 
استخراج  هرگونه  با  پلیس  که  بودیم 
در  و  می کند  برخورد  ارز  رمز  غیرقانونی 
همین راستا نیز از وزارت نیرو خواستیم 
تا محل های مشکوک به استخراج رمز ارز 

اعالم کند. پلیس  به  نیز  را 
در  برق  اخیر  قطعی های  به  اشاره  با  او 
تهران و دیگر شهرهای کشور گفت: آنچه 
با  که در مورد تهران رخ داد این بود که 
حوزه  دو  در  پلیس  اقدامات  برق  قطع 
برای  اقدامات  یکی  کرد،  پیدا  افزایش 
افزایش  از  ناشی  که  برق  قطع  جبران 
بود   ... و  تقاطع ها  در  ماموران  حضور 
با  مقابله  برای  ما  اقدامات  دیگری  و 

بود. رمز ارزها  غیرمجاز  استخراج 
عین  در  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
برخورد  برای  پلیس  ویژه  طرح  از  حال 
ارز نیز خبر داد و گفت:  با استخراج رمز 
همانطور که آقای رئیس جمهور نیز اعالم 
کردند استخراج رمز ارز تا پایان شهریور 
ویژه  طرح  نیز  پلیس  است.  ممنوع  ماه 
استخراج کنندگان  با  برخورد  برای  را  ای 
رمزارزها در دستور کار خود قرار داد و از 
زمان اجرای آن در روزهای اخیر تاکنون 
به محلی  تهران که  در  نقطه   ۷۰ از  بیش 
بود،  شده  بدل  رمز ارزها  استخراج  برای 

شد. شناسایی 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ 
به سوالی درباره اینکه آیا در 
رابطه با  قطعی برق پرونده 
ای تشکیل شده است  گفت: 
پرونده مشخصی باز نشده اما 
سازمان بازرسی  و دادستانی 
کل  کشور به موضوع قطعی 
برق ورود کردند، اگر سازمان 
بازرسی و دادستانی به این 
نتیجه برسند که اعمال مجرمانه 
در این رابطه صورت گرفته است، 
پرونده برخورد با مسببان قطعی 
برق آن هم با نظر کارشناسان 
تشکیل می شود

نویسندگان بیانیه تاکید کرده اند: 
اینک قدرت گرفتن و برآمدن 
مجدد طالبانی که خود نیز 
برآمده از دهه ها فقر و ضعف 
آموزش و نابرابری و فساد و به 
محاق رفتن فرهنگ و اندیشه 
در الیه های مختلف جامعه ی 
نجیب افغانستان است، 
باقیمانده ی بذرهای امید این 
جامعه را نیز نابود می کند

با در  به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت. غالمحسین اسماعیلی  سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست خبری هفتگی 
اژه ای، دوره  انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، گفت: »از سوی حجت االسالم محسنی  به  اشاره  با  این نشست  ابتدای 
جدید قوه قضائیه  دوره تحول و تعالی نام گذاری شده و قرار است استمرار سند تحول و توسعه  این سند را در دوره جدید 
خواهیم داشت«. اسماعیلی افزود: شنیدن گالیه ها و انتظارات و پیشنهادات و ایده های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه 
نخبگان مدنظر مسئوالن قوه قضائیه در دوره جدید است. بسیار خرسندیم که اعالم کنیم در همین چند روز و با ایجاد 
کانال با نخبگان بیش از 560 پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی پیشنهادات در حوزه هایی مانند 
پرونده های مطروحه در افکارعمومی و ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد بوده است و همه پیام ها با دقت مطالعه و 
دسته بندی شده است و بخشی از آن را ریاست جدید قوه قضائیه مالحظه و مورد توجه قرار دادند. سخنگوی قوه قضائیه 

افزود: پیگیری مستمر برنامه ها و اجرای آن در این دوره مدنظر است.

گزارش دو
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بیانیه هزار تن از پژوهشگران، استادان و دانش آموختگان علوم انسانی ایران 

قدرت گرفتن طالبان بذرهای امید را نابود می کند
بیش از یک هزار نفر از استادان، پژوهشگران 
و دانش آموختگان علوم انسانی ایران با صدور 
کشور  روزهای  این  وقایع  درباره  بیانیه ای، 
گزارش  به  کردند.  نگرانی  اظهار  افغانستان 
»پیام ما« افغاستان این روزها دوباره درگیر 
یک جنگ داخلی تمام عیار است. گروه طالبان 
دولت  با  از جنگ  دور جدیدی  قوا  تجدید  با 
کشور  از  بخش هایی  و  کرده  آغاز  را  مرکزی 
از  شماری  اکنون  است.  تصرف کرده  هم  را 
اهالی علوم انسانی ایران نسبت به این وقایع 
علوم  پژوهشگران  داده اند.   نشان  واکنش 
بیش  »ما،  نوشته اند:  بیانیه  این  در  انسانی، 
این  عزیزیم.  افغانستان  دل نگران  پیش،  از 
روزها، غمگینانه، اخبار سقوط مناطق مختلف 
افغانستان به دست طالبان را دنبال می کنیم. 
و  کشتارها  و  مداوم  خون ریزی های  خبر 
آوارگی های برادران و خواهران مان را می شنویم. 
آن چه امروز در جای جای افغانستان می گذرد، 
قراردادی گویی  و  سیاسی  مرزهای  از  فراتر 
برای ما، اینجا در ایران رخ می دهد. این تصویر 
غم انگیز و وحشتناک، متأسفانه برای ما، در 
تمامی این منطقه تصویری آشناست. ما که 
هنوز داغدار خون به ناحق ریخته دانش آموزان 
مدارس و شهروندان و روستانشینان مظلوم و 
ترور ده ها فعال فرهنگی و اساتید دانشگاه در 
افغانستان از هر قوم و مذهب و منطقه بودیم، 

امروز، باید ناباورانه و خشمگین، شعله ور شدن 
مجدد آتش جنگی فاجعه بار را در افغانستان 
شاهد باشیم«. در بخش دیگری از بیانیه آمده 
انسانی  علوم  در  آنچه  اساس  بر  »ما  است: 
آموخته ایم، می دانیم که بر خالف تصویری که 
رسانه ها و سیاستمداران نشان می دهند، این 
اتفاِق صرفًا سیاسی و  از یک  وضعیت فراتر 
نظامی و جابجایی قدرت پشت درهای بسته 
افغانستان،  امروز  نامساعد  وضعیت  است. 
فرهنگی،  مختلف  عامل  ده ها  در  ریشه 
توسعه طلبی  دارد:  اجتماعی  و  اقتصادی 
خصوص  به  استعماری  و  جهانی  قدرت های 
آمریکا که منافع اقلیتی از البی های اقتصادی 
افغانستان دنبال می کند و  را در  و سیاسی  
مردم افغانستان را قربانی و وجه المصالحه ی 
خود  بین المللی  و  داخلی  سیاست های 
سیاست های  و  دست اندازی ها  کرده است، 
قدرت های منطقه ای همسایه و غیرهمسایه ی 
مردمان  سرنوشت  دهه هاست  افغانستان که 
شریف این جامعه را گروگان تنش های میان 
خود کرده اند، ناکارآمدی و فساد بخش قابل 
توجهی از سیاستمداران و مسئوالن افغانستان 
که سرمایه های غنیمت این جامعه را به هدر 
داده و به یغما برده اند، سکوت یا خیانت برخی 
نخبگان و نمایندگان مردمی که به همت آنان 
برای  تالش  جای  به  بسته بودند  امید  چشم 

کلیشه های  از  مردم  رهایی  و  آگاهی بخشی 
بر  فرقه ای،  تنش های  و  قوم گرایانه  مخّرب 
این  در  قبیله ای  و  قومی  شکاف های  آتش 
غیرمتساهل  رویکردهای  دمیده اند،  جامعه 
که  متحّجری  و  خشک  نگاه های  و  دینی 
سرنوشت دنیایی انسان را به هیچ می گیرند 
و خواست و اراده و انتخاب و اختیار او را به 
رسمیت نمی شناسند و »دیگری «های دینی و 
مذهبی را طرد می کنند نیز به بالی جان این 
جامعه ی مستعد و شریف بدل شده است«.
نویسندگان بیانیه تاکید کرده اند: »اینک قدرت 
خود  که  طالبانی  مجدد  برآمدن  و  گرفتن 
و  آموزش  از دهه ها فقر و ضعف  برآمده  نیز 
نابرابری و فساد و به محاق رفتن فرهنگ و 
اندیشه در الیه های مختلف جامعه ی نجیب 
افغانستان است، باقی مانده  بذرهای امید این 

نابود می کند«. جامعه را نیز 
پژوهشگران و استادان علوم انسانی در ایران با 
بیان این که »راه حل خروج  از این وضعیت، 
جنگ نیست«؛ نوشته اند: »امکان تغییر این 
عوامل در هم تنیده را فقط و فقط  به دست 
مذهب  و  قوم  هر  از  افغانستان،  مردم  خود 
میسر کند. یقین داریم که برادران و خواهران 
افغانستانی  ما، شایسته ی تداوم این وضعیت 
نیستند. یقین داریم که منافع ملی و سعادت 
ما در این منطقه به هم پیوسته است و سعادت 

قراردادی  سیاسی  مرزهای  داخل  در  نه  ما، 
کشورها، که پیوسته با یکدیگر تامین می شود. 
ما یقین داریم همگی ما، از قندهار تا استانبول، 
از کاشغر تا حلب، از بصره تا تهران، از دوشنبه 
تا صنعا، شایسته  ی زیستنی انسانی تر، آزادتر 
و عادالنه تریم. یقین داریم ما، مردمان امروز به 
جان آمده و مستأصل در این گوشه از جهان، 
می توانیم سرنوشتی دیگرگونه را برای خود رقم 
بزنیم. دردهای مشترک، قرن هاست که ما را به 
هم پیوند داده است. به امید روزی که اشتراک 
برابری  آزادی،  از  بهره مندی  در   انسانیت،  در 
و رفاه، این حقوق بدیهی به یغما رفته ی ما، 
دست های ما را به هم پیوند دهد. ما، در این 
و  کنار شما، خواهران  در  بار،  فاجعه  روزهای 
برادران افغانستانی مان، از هر قومیت و مذهبی 
ایستاده ایم. تنها نمی مانید«.بیانیه پژوهشگران، 
علوم  رشته های  دانش آموختگان  و  استادان 

انسانی را بسیاری از چهره های سرشناس امضا 
کرده اند. از میان این افراد می توان به شهین 
اعوانی، حسین سراج زاده، پرویز پیران، احسان 
شریعتی، نصرهللا پورجوادی، محمدعلی ایازی، 
عباس کاظمی، داریوش رحمانیان، حسینعلی 
نوذری، محمدتقی فاضل میبدی، محمدسعید 
محسن  خانیکی،  هادی  کاشانی،  حنایی 
حمیدرضا  مرتاضی   مینو  مظاهری،  حسام 
جالیی پور، ابراهیم توفیق، صالح نیکبخت، ژاله 
آقاجری،  هاشم  عبدی،  عباس  شادی طلب، 
شیرین  ظریفیان  غالمرضا  رضایی،  محمد 
احمدنیا احمد پوری، ابوالحسن ریاضی، پرویز 
وقفی پور،  شهریار  فاضلی،  نعمت هللا  اجاللی، 
یاسر باقری، صدرا میردامادی، حسین دباغ، 
شروین  رحمانی،  جبار  فتحی،  علی اشرف 
وکیلی، محمود مقدسی، آرش نصر اصفهانی، 

مهدی سلیمانیه و ... اشاره کرد. 
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در برخی مناطق رکورد  دمای ثبت شده در روز 
با بیش از 5 درجه سلسیوس اختالف شکسته 
بریتیش  جنوب  در  روستایی  لیتون،  در  شد. 
کلمبیا دمای هوا به ۴9٫6 درجه سلسیوس رسید. 
آتش سوزی های گسترده ای که شهر را در برگرفته 
شرایط آب وهوایی را تغییر می دهد، رعد و برق 
ایجاد می کند و هزاران صاعقه که باز هم منجر به 

وقوع آتش سوزی های بیشتر می شود.

فراتر از بدترین سناریوها
تحقیقات اولیه نقش فعالیت های انسان در 
شکل گیری این گنبد حرارتی را با احتمال قوی تری 
نشان می دهد. وقتی گنبد حرارتی شکل می گیرد 
موجی از فشار باال مانند درپوشی عمل می کند که 
اجازه نمی دهد هوای گرم خارج شود. دانشمندان 
»گروه اسناد آب و هوای جهان« که از مدل های 
کامپیوتری برای شناسایی روند گرم شدن جهانی 

و آب و هوای غیرطبیعی استفاده می کنند،  هشدار 
بدترین  از  دادند که گرمای هفته گذشته حتی 
سناریوهای پیش بینی شده نیز فراتر رفته بود. 
سیستم  آستانه  می دانیم  سال هاست  اینکه  با 
آب وهوایی به مرزی رسیده که انسان نمی تواند 
نیز  دانشمندان  کنند،  کنترل  را  آن  پیامدهای 
پنهان نکردند که مناطق  را  این هشدار  هیچ گاه 
معموال خنک شمال غربی اقیانوس آرام که شامل 
استان  و  آیداهو  و  واشنگتن  اورگان،  ایالت  سه 
بریتیش کلمبیا در کانادا می شود به کوره تبدیل 
شده اند. یکی از کارشناسان آب وهوایی می گوید 
را  این گنبد حرارتی دورنمای شوکه کننده ای  که 

برایش به تصویر کشیده است.
به  تنها  آب وهوایی  تغییرات  مخرب  نشانه های 
آمریکای شمالی ختم نمی شوند. افزایش دمای 
هوا در پاکستان و سیبری نیز در چند هفته اخیر 

رکورد زده است. دمای هوای مسکو، هلسینکی 
بدترین  با  ماداگاسکار  نیز همینطور.  استونی  و 
شده  روبه رو  اخیر  سال  چهل  در  خشکسالی 
و میلیون ها نفر را با قطحی تنها گذاشته است. 
شرایطی که به گفته دیوید واالس ولز، خبرنگار 
فوق العاده  »شرایط  زیست،  محیط  آمریکایی 

است. ماندگار« 

صحنه های آخرالزمانی در ساحل
زیست  محیط  خبرنگار  آین هورن،  کاترین 
نیویورک تایمز می نویسد تمام صخره های مناطق 
و  دوکفه ای  صدف های  از  پوشیده  ساحلی 
انگار که جوشیده  صدف های سیاه مرده است؛ 
باشند پوسته هایشان از هم باز شده بود. ستاره های 
دریایی تنور شده بودند. سالمون های قرمز جانی 
را  واشنگتن  داغ  رودخانه  در  کردن  شنا  برای 
قصد  حیات وحش  مسئوالن  حاال که  نداشتند، 

دارند آنها را به مناطق خنک تری منتقل کنند.
ترکیب خشکسالی و افزایش دمای هوا که غرب 
آمریکا و کانادا را طی دو سال گذشته در بر گرفته 
صدها میلیون از جمعیت آبزیان را از بین برده 
و همواره جان دیگر جانداران آب های شیرین را 

تهدید می کند.
موجودات  بیولوژیست  هارلی،  کریستوفر  دکتر 
درباره  بریتیش کلمبیا که  دانشگاه  در  دریایی 
مناطق  اکوسیستم  بر  اقلیمی  تغییرات  اثرات 
ساحلی تحقیق می کند این صحنه ها را آخرالزمانی 
توصیف می کند. محاسبات و تخمین های هارلی 
نشان می دهد که صدها میلیون صدف دوکفه ای 
در موج گرما از بین رفته اند و اگر جمعیت از بین 
و  رفته کشتی چسب ها، خرچنگ های گوشه گیر 
دیگر سخت پوستان، کرم های گوناگون، خیارهای 
در  که  دیگری  موجودات  و  دریایی  کوچک 

بسترهای مشترک با صدف ها زندگی می کنند را 
حساب کنیم میزان مرگ و میر را به بیش از یک 

میلیارد می رساند.
دانشمندان می گویند تغییرات اقلیمی که به واسطه 
آمده  به وجود  فسیلی  سوخت های  از  استفاده 
باعث وقوع بیشتر اتفاق هایی از این دست خواهد 
شد که اثرات ویران کننده مشابهی بر زندگی انسان 
و موجودات زنده دارد. صدها نفر جان خود را در 
با چک کردن  دادند. هارلی  از دست  موج گرما 
پیش بینی هواشناسی متوجه شده که در اواسط 
روز آب به پایین ترین سطح خود می رسد و در 
نتیجه صدف ها،  ستاره های دریایی و بارناکل ها زیر 

آفتاب می پزند.
موجوداتی  اولین  بی جان  دریایی  ستاره های 
هستند که چشم ها را خیره می کنند اما میزان 
قربانیان صدف های کبود بیشتر از بقیه موجودات 
لحاظ محیط زیستی که  از  است؛ گونه ای مهم 
غذای ستاره های دریایی و اردک های دریایی را و 

زیستگاه موجودات دیگر را تامین می کند.

دانشمندان هشدار می دهند
که  می دهند  نشان  تحقیق  یک  نتایج 
به  شمالی  آمریکای  در  نفر  صدها  کشته شدن 
دلیل موج گرمایی بود که اگر تغییرات اقلیمی نبود 
چنین اتفاقی »عمال غیرممکن« بود. تحقیقات 
اقلیمی  تغییرات  به  موج گرما  به  مربوط  اولیه 
مربوط می شود که احتمال وجود موج گرما در 
مناطق شمال غربی اقیانوس آرام را 15۰ برابر کرده 
است. دانشمندان تخمین می زنند که این افزایش 
دمای شدید اتفاقی است که ممکن است هر هزار 
سال یک بار رخ دهد. اما آنها همچنین هشدار 
انتشار گازهای گلخانه ای ادامه  می دهند که اگر 
پیدا کند، تا سال ۲۰۴۰ هر 5 تا 1۰ سال یک بار 
شاهد وقوع اتفاق هایی از این دست خواهیم بود.
موج گرما در روزهای پایانی ماه ژوئن در بسیاری 
از شهرهای آمریکا و کانادا رکورد زد. کابل های برق 
ذوب شدند، جاده ها بسته شدند. دمای هوا برای 
سومین بار با ۴9٫6 درجه سلسیوس رکورد را زد 
که ۴٫6 درجه سلسیوس از رکورد قبلی افزایش 

دما داشته است.
تا  باعث شده  در سال های اخیر پیشرفت علم 
به  آب وهوایی  شدید  تغییرات  ارتباط  محققان 
سواین،  دانیال  درک کنند.  را  اقلیمی  تغییرات 
یو سی ال ای  دانشگاه  در  اقلیم شناسی  دانشمند 
در  واضح«  طور  به  انسان  »ردپای  می گوید که 
وقوع موج گرمای شدید در آمریکای شمالی و 
هر جایی دیگر دنیا دیده می شود. این اتفاق برای 
تاریخ  در  چون  بود.  شوکه کننده ای  تجربه  همه 
مدرن بشر چنین اتفاقی نیفتاده است. اما به گفته 
سواین می تواند به روندی متداول تبدیل شود.
و گزارش های  اطالعات  این  از  مثبتی  نکته  اگر 
گرما  از  ناشی  رنج  و  نابودی  درباره  جدید 
روی  فشار  که  است  این  باشد  داشته  وجود 
سیاست گذاران برای اقدام هر چه زودتر بیشتر 
می شود. برای جلوگیری از وقوع گنبدهای حرارتی،  
کشورها به ویژه کانادا و آمریکا باید پمپ کردن 

متوقف کنند. را  زیست  محیط  به  انرژی 

وقوع موج گرما در دنیا جان صدها نفر و میلیون ها موجود زنده را گرفت

نشانه های آخرالزمانی، در زمیِن  پخته
هشدار دانشمندان »گروه اسناد آب و هوای جهان«: گرمای هفته گذشته حتی از بدترین سناریوهای پیش بینی شده هم فراتر بود 

مدیرکل  پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی

دمای هوا کاهش می یابد
سازمان  سریع  هشدار  و  مدیرکل  پیش بینی 
هواشناسی با اشاره به رگبار  پراکنده و رعد و برق 
در برخی استان های کشور از دیروز )۲۲ تیرماه( 
از کاهش دمای هوا با میانگین بین یک تا دو 

درجه در سطح کشور خبر داد.
امروز  از  گفت:  ایسنا  به  ضیاییان  صادق 
در  بارش  بر شدت  هفته  تا  پایان  )سه شنبه( 
غربی،  آذربایجان  شمال  خزر،  دریای  سواحل 
آذربایجان شرق، اردبیل، خراسان شمالی، شمال 
سمنان  و  تهران  ارتفاعات  و  رضوی  خراسان 
بارش  پراکنده  پیش بینی می شود در این مناطق 
افزوده می شود. او ادامه داد: از امروز همچنین 
در مناطقی از هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب 
شرق فارس در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب 
وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت 
رخ می دهد. این وضعیت در این مناطق تا  پایان 
هفته جاری تداوم دارد و جمعه )۲5 تیر( نیز 
تشدید می شود. مدیرکل  پیش بینی و هشدار 
سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه در طول 
آینده در شرق و جنوب شرق کشور  روز  چهار 
به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان 
با گردوخاک و  باد شدید همراه  جنوبی وزش 
کاهش کیفیت هوا  پیش بینی می شود، گفت: 
سرعت وزش باد در جنوب سمنان، جنوب تهران، 
قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان، ایالم و بوشهر در 
طول امروز افزایش  می یابد و در بعضی ساعات 

وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.

کشف شیر و طاووس 
در یکی از روستاهای 

شهریار 
رئیس اداره حفاظت حفاظت محیط زیست 
مركز  یک  شناسایی  از  شهریار  شهرستان 
نگهداری غیر مجاز حیات وحش در باغی در 
یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

شیدا اکار با اعالم این خبر گفت: به دنبال 
کسب اطالعاتی مبنی بر نگهداری غیر مجاز 
دو قالده شیر و تعدادی پرنده در روستای 
این  كارشناسان  شهرستان،  این  اسکمان 
اداره به محل مربوطه اعزام و با هماهنگی 
مقام قضایی و همراهی نیروی انتظامی به 

باغ وارد شدند. داخل 
او افزود: در بازرسی از این مکان چند قطعه 
و  کشف  طاووس  گونه  از  غیرمجاز  پرنده 
ضبط شد و متخلف پس از تشکیل پرونده 
به  رسیدگی  و  قانونی  مراحل  سیر  برای 

شد. معرفی  قضایی  مقامات  به  تخلف  
رئیس اداره محیط زیست شهریار با اشاره 
اخذ  بدون  نیز  بوقلمون  تعدادی  اینکه  به 
مجوز قانونی در این مکان نگهداری می شد، 
تصریح کرد: دو قالده شیر نیز قبل از ورود 
از سوی متهم  این محل  به  محیط زیست 
منتقل  دیگری  محل  به  غیرمجاز  به صورت 
شده بود که با توجه به اظهارات متهم پرونده 

موضوع در حال پیگیری است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
استان تهران، اکار با بیان اینکه شکار و قاچاق 
پرندگان موجب انقراض این گونه های ارزشمند 
و تخریب محیط زیست می شود گفت: برخی 
افراد سودجو اقدام به قاچاق گونه های وحشی 
زیست   قوانین  خالف  بر  این  که  می کنند 
محیطی است. تجارت گونه های وحشی جرم 
محسوب شده و محیط زیست با تمام توان 
با شکارچیان و مجرمان این حوزه به شدت 

برخورد می کند.

رئیس محیط زیست فسا:

شکارچی پرندگان به ساخت 
30 آبشخور محکوم شد 

یک شکارچی پرندگان در فسا به جای حبس 
به ساخت 3۰ آبشخور محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فسا با اعالم این خبر گفت: این متخلف که در 
سال 9۸ در حین اقدام به شکار پرندگان در 
مناطق تحت مدیریت شهرستان فسا دستگیر 
شده بود، با پیگیری این پرونده توسط این 
اداره، قاضی این پرنده فرد مذکور را به پرداخت 
عدد   3۰ ساخت  همچنین  و  نقدی  جریمه 
آبشخور در منطقه حفاظت شده میان جنگل 
فسا به عنوان جایگزین حکم حبس محکوم 

کرد.
به گزارش مهر، بهنام محمدی افزود: با توجه 
اینکه در منطقه ذکر شده به 3۰ آبشخور  به 
نیازی نبود، تمامی آبشخورهای موجود ترمیم 
جدید  آبشخور   6 حدود  و  شده  بازسازی  و 

شد. احداث 
او ابراز داشت: با در نظر گرفتن نداشتن سابقه 
محکومیت کیفری متهم، اعالم موافقت او و به 
منظور فرهنگ سازی و افزایش آگاهی درباره 
محیط زیست این تصمیم گرفته شده است.

نشانه های مخرب تغییرات 
آب و هوایی تنها به آمریکای 

شمالی ختم نمی شوند. افزایش 
دمای هوا در پاکستان و 

سیبری نیز در چند هفته اخیر 
رکورد زده است. دمای هوای 

مسکو، هلسینکی و استونی نیز 
همینطور. ماداگاسکار با بدترین 
خشکسالی در چهل سال اخیر 
روبه رو شده و میلیون ها نفر را 

با قطحی تنها گذاشته است

باال رفتن دمای هوای مناطق شمال غربی آمریکا و کانادا و رکوردشکنی های تازه در خاورمیانه، هم شوکه کننده بود، هم ترسناک. هفته 
گذشته گرمای شدید در آمریکای شمالی که آتش سوزی هایی را در پی داشت، جان صدها نفر را گرفت و تخمین ها نشان می دهد که 

میلیاردها آبزی نیز از بین رفته اند. تحقیقات اولیه رد پای انسان را پررنگ نشان می دهد.

محاسبات هارلی نشان 
می دهد که صدها میلیون 

صدف دوکفه ای در موج گرما 
از بین رفته اند و اگر جمعیت 

کشتی چسب ها، خرچنگ های 
گوشه گیر و دیگر سخت پوستان، 

کرم های گوناگون و موجودات 
دیگری که در بسترهای 

مشترک با صدف ها زندگی 
می کنند را حساب کنیم میزان 
مرگ و میر را به بیش از یک 

میلیارد می رساند
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین جلسه 
شورای راهبری ذخیرگاه زیست کره پارک ملی گلستان بر 

لزوم مشارکت مردم در امر حفاظت تاکید کرد.
اداره کل حفاظت محیط زیست  روابط عمومی  به گزارش 
گلستان، عیسی کالنتری معاون رئیس جمهوری و رئیس 
اینکه حفظ و  به  با اشاره  سازمان حفاظت محیط زیست 
صیانت از پارک ها و عرصه های طبیعی حفاظت شده کشور 
امری  مهم و ضروری است گفت: این اقدام برای نگهداری 
از منابع ژنتیکی عرصه های زیستی و انتقال آن به نسل های  
آینده است. او با اشاره به اینکه محیط زیست محدودیت های 
منابع مالی دارد که سهم آن در حال حاضر دو هزارم بودجه 
کل کشور است افزود:  محیط بان به تنهایی قادر به حفاظت 
از این عرصه ها و منابع ژنتیکی آن نیستند و بنابراین استفاده 
از عرصه های طبیعی  برای صیانت  از ظرفیت های مردمی 
حفاظت شده کشور ضروری است. کالنتری افزود: محیط 
زیست با توجه به محدودیت های منابع مالی که سهم فعلی 
آن ۲ هزارم بودجه کل کشور است و نیز کمبود محیط بان 
به تنهایی قادر به حفاظت از این عرصه ها و منابع ژنتیکی 
آن نیست. کالنتری یادآور شد: سازمان محیط زیست در 
گذشته مرتکب اشتباه شد و فکر می کرد با چهار تا پنج هزار 
محیط بان می تواند از عرصه های طبیعی حفاظت شده کشور 
صیانت کند در حالی که واقعا محیط زیست را بدون مردم 
نمی توان حفظ کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه صرف نام گذاری منطقه حفاظت شده، کافی 
نیست و باید امکانات فراهم شود، ادامه داد: سازمان محیط 
زیست ۲ وظیفه دارد که یک بخش کوچک آن اجرایی و 

یک بخش نسبتا بزرگ آن نیز نگهداری و حفاظت و نظارت، 
پایش و ضابط قضایی است. حفظ و حفاظت از 19 میلیون 
هکتار مناطق حفاظت شده کشور با وجود چهار هزار محیط 
بان کار سختی است و باید مردم ورود جدی تری در این 
رابطه داشته باشند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به نگاه دولتی به حفاظت از محیط زیست از رده های 
باال تا محیط بانان، افزود: باید این نگاه انحصاری شکسته 
شود و تصمیم سازی و تصمیم گیری در رابطه با حفظ محیط 
زیست به مردم سپرده شود و این سازمان به عنوان مجری 
بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده نظارت کند. در ادامه هادی 
حق شناس، استاندار گلستان بر لزوم تشکیل  مرکز تحقیقات 
و پژوهش در این عرصه طبیعی حفاظت شده تاکید کرد و 
گفت: پارک ملی گلستان و حساسیت های منطقه ای، ملی و 
بین المللی است که این اهمیت و حساسیت ها سبب شده 
تا پارک ملی گلستان با وجود برخی دست اندازی ها به عرصه 

آن اما همچنان باقی بماند. او با تاکید بر اینکه در  سنوات 
اخیر استانداری گلستان با مشارکت سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها، نیروهای یگان حفاظت و نیروهای مردمی  ضمن 
فراهم کردن تجهیزات اطفای حریق برای روستاهای حاشیه 
پارک در هنگام وقوع حریق در کوتاهترین زمان نسبت به 
اطفای آن اقدام شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
گلستان از پیش بینی 1۲۰ میلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه 
این  افزود:  و  داد  خبر  ملی گلستان   پارک  برای  امسال 
بودجه پس از تخصیص با نظر شورای راهبردی، کمیته فنی 
و مدیریت مجموعه این پارک صرف طرح ها و پروژه های 

پیش بینی شده می شود.
کنعانی با اشاره به پیگیری صدور سند مالکیت برای تمامی 
عرصه های پارک ملی گلستان اظهار داشت: پارک ملی گلستان 
159 پالک ثبتی در استان های گلستان، خراسان شمالی و 
سمنان دارد که برای  9 هزار و 5۰۰ هکتار سند مالکیت صادر 

شده و 11 هزار هکتار دیگر نیز در مرحله صدور است.
در این جلسه ضمن بررسی مصوبات برنامه های سال  9۸ و 
99، برنامه های سال 1۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 

و در نهایت تصویب شد.

عیسی کالنتری:

حفاظت از محیط زیست بدون مردم ممکن نیست

محیط زیست 

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

آلودگی هوای اراک به چهارمین روز رسید

کویر مرکزی، عامل گرد و غبار اراک
آلودگی اراک دیروز به چهارمین روز رسید 
و این شهر سی و نهمین روز در سال 1۴۰۰ 
ناسالم شد. همزمان دیروز در جلسه کاهش 
آلودگی هوای اراک، انتقادات به عملکردها 
و  آلودگی شدت گرفت  با  مقابله  حوزه  در 
شد.  کشیده  پیش  به  هم  گردوغبار  پای 
چنان که مرکزی مسئول واحد پیش بینی 
در  که  گفت  مرکزی  استان  هواشناسی 

روزهای اخیر، خشکسالی ها و کویر مرکزی 
شهرها  روانه  را  بسیاری  گردوخاک  ایران 

است. کرده 
پوشش  را  جلسه  این  ایسنا  که  اینطور 
داده، رضا مرادی، دیروز در جلسه کاهش 
آلودگی هوای شهر اراک توضیح داد: یکی 
از دالیل آلودگی های شهر اراک وضعیت آرام 
هواست. ۷۰ درصد بادها آرام است و عمده 

آلودگی ها در این شرایط و در زمستان ها رخ 
می دهد.

او تصریح کرد: امسال شاهد افزایش پدیده 
گذشته  سال های  به  نسبت  گردوخاک 
است  زمین  آن خشکی  دلیل  هستیم که 
و امروز نیز در ساعات عصر و شب شاهد 
این وضعیت خواهیم بود که علت آن کویر 
مرکزی ایران است ولی در پیش بینی شدت 

پدیده ای  چون  هستیم  مشکل  دچار  آن 
نیز  هشدارها  انعکاس  در  و  است  جدید 

نیست. اختیار  در  مناسبی  امکان 
نیز  عربی  امسال گردوخاک  مرادی گفت: 
امکان  حتی  و  است  باقی  خود  قوت  به 
نیز در کنار  وقوع گرد و غبار فرامنطقه ای 
دارد. وجود  ایران  مرکزی  گردوخاک کویر 
به گفته او، در سه ماهه بهار، ۲ تا ۲.5 درجه 
نسبت به نرمال افزایش دما داشتیم و در 
خوبی  به  را  خود  وضعیت  این  خردادماه 
قدری  وضعیت  این  تیرماه  در  داد،  نشان 
متعادل تر شده است و دما حدود 1.۲ درجه 
بیشتر از نرمال است، هفته آینده دما خیلی 
باالتر از نرمال نیست و فعال بارشی هم پیش 

رو نیست. براساس اطالعات فعلی، پاییزی 
کم بارش تر خواهیم داشت، یا بارش ها دیر 

تر از موعد مقرر شروع می شود.
طرح کاهش آلودگی هوای اراک در گرداب 

عدم تامین اعتبار
سیاوش  جلسه  این  در  دیگر  سوی  از 
در  گفت:  زیست  محیط  فعال  آقاخانی، 
اجرای مصوبات طرح جامع کاهش آلودگی 
برای  اجرایی  دستگاه های  اراک،  هوای 
از  آوردند.  بهانه  هزار  مصوبات  نکردن  اجرا 
سال ۷۷ موضوع آلودگی هوا، از استانداران 
خواستار  و  شد  پیگیری  همواره  مختلف 
و  اراک  هوای  آلودگی  مسئله  به  رسیدگی 

بودیم. اجرایی  برنامه  یک  تدوین 

او ادامه داد: از زمان تدوین طرح با حضور 
اعالم  مختلف  نقدهای  بارها  استاندار  هر 
شده است ولی این طرح با وجود گذشت 
اعتبارها  نشدن  تامین  گرداب  در  دهه،  دو 
باقی مانده است و دستگاه های اجرایی هزار 
بهانه آوردند که کار را انجام ندهند و کار در 

این ۲۰ سال عقب افتاده است.
این فعال محیط زیست با اشاره به دریافت 
اختیار  در  که  صنایع  از  آلودگی  عوارض 
می گیرد،  قرار  شازند  و  اراک  شهرداری 
این  که  است  مطرح  سوال  این  افزود: 
عوارض کجا رفت؟ شهرداری می گوید دولت 
اتوبوس نخریده پس این عوارض در کجا 

است؟ شده  هزینه 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
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از ابتدای سال تاکنون حدود سه هزار و 11۸ 
شده  حریق  چهارگانه گرفتار  مناطق  از  هکتار 
است. امسال نخستین مورد آتش، ۲1 فروردین 
به جان طبیعت کهگیلویه و بویراحمد افتاد. بعد 
از این تاریخ شعله ها به نقاط دیگر هم رسید 
و کم کم دنا، کهگیلویه، باشت، بویراحمد، چرام 
لحظه  در  تجربه کردند.  را  بهمئی سوختن  و 
نگارش این گزارش جنگل ها و مراتع ارتفاعات 
منطقه »نارک«  پنج روز و منطقه حفاظت شده 
روز  سه  گچساران  شهرستان  خامی«  »کوه 
به طور کامل مهار  است که می سوزند و هنوز 
دو  این  درباره  نشده اند. کارشناسان گزارشی 
حریق نداده اند و دلیل آتش سوزی ها هم هنوز 
روشن نیست. هرچند سازمان  محیط زیست 
عوامل  از  همه  از  بیش  جنگل ها  همینطور  و 
انسانی به عنوان دلیل 9۰ درصد آتش سوزی ها 

یاد می کنند.

 ترافیک بالگرد ها بر فراز خامِی سوخته
و  نیروها  بالگرد  سه  همزمان  دیروز  صبح  از 
تجهیزات را به ارتفاعات خامی برده اند. اسدهللا 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  هاشمی، 
بخش  اکنون  بویراحمد می گوید  و  کهگیلویه 
در  تالش ها  و  شده  آتش کنترل  از  اعظمی 
ادامه  همچنان  حریق  گسترش  روز  سومین 
وزارت  از سوی   او  طبق گفته  بالگردها  دارد. 
دفاع، ارتش و هالل احمر تامین شده اند. در 

دو روز گذشته هم سپاه ، هالل احمر و ارتش 
داشته اند.  ارتفاعات  به  پرواز  سورتی  چندین 
این تالش ها اما هنوز نتیجه نداده است. اکنون 
محیط  نیروهای  محیط بانان،  منطقه  این  در 
زیست، گروه های مردمی داوطلب، انجمن ها و 
هالل احمر در حل مهار آتش اند. آتش سوزی 
کوه خامی عصر روز ۲۰ تیر بر اثر آتشی که از 
بود، آغاز شد و حاال  آزاد شروع شده  مناطق 
و  زیست کهگیلویه  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بویراحمد وعده داده که آتش خامی تا پایان 

روز سه شنبه مهار و کنترل شود.
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق 
هوایی وزارت دفاع از همکاری همه جانبه این 
وزارت خانه در حفاظت از عرصه های طبیعی 
کشور و حضور بالگردهای اطفای حریق جهت 
مهار آتش سوزی گسترده در جنگل ها و مراتع 
ارتفاعات منطقه نارک و خامی  گچساران در 
استان کهکیلویه و بویر احمد خبر داده است. 
مرکز  رئیس  آقا،  نوری  مهدی  محمد  خلبان 
کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت 
اینطور تصویر  را  دفاع چنین آتش گچساران 
مراتع  و  جنگل ها  »آتش سوزی  است:  کرده 
ارتفاعات منطقه نارک از ساعت ۲3 پنج شنبه 
ساعت  حدود1۰۰  از  پس  و  شده  آغاز  شب 
تالش از زمین و هوا توسط نیروها و بالگردها، 
به  علت وزش باد شدید، دمای هوای 5۰ درجه 

بودن  صعب العبور  و  سخت گذر  سانتی گراد، 
منطقه و شیب تند همچنان این ادامه دارد. 
جنگل های  در  دیگری  آتش سوزی  همچنین 
منطقه حفاظت شده »خامی« و »مارین« نیز 
او در حال حاضر  به گفته  آغاز شده است.« 
۴ فروند بالگرد در منطقه حضور دارند که دو 
فروند به بسکت تخصصی اطفا حریق هوایی با 
ظرفیت چهار تن آب مجهزند و در صورت نیاز 
استان، یک فروند بالگرد دیگر هم آماده اعزام 

به منطقه عملیاتی است.

سیاه  روزهای  این  در  استانی  مسئوالن 
جنگل سوزی، مدام هلی کوپتر و هلی برد نیرو 
پیداست،  آنچه  اما  می گویند  امیدواری  و 
دارد،  ادامه  مختلف  نقاط  در  آتش سوزی ها 
چنان که اکنون آتش به جنگل های  فتح و 
مارین رسیده و گناوه لری همچنان ادامه دارد. 
عالوه بر این کمبود امکانات و ناچار بودن به 
استفاده از شاخه های تر، داستان همیشگی 
از  است.  ایران  جنگل های  در  حریق  اطفای 
سوی دیگر حاضران در این آتش سوزی ها و 
ستاد مدیریت بحران گچساران در این روزها 
چند باری اعالم کردند که وزش باد، سخت گذر 
کنار گرمای 5۰ درجه کنترل  در  بودن منطقه 

است. مواجه کرده  با ُکندی  را  آتش 

 4000 هکتار جنگِل سوخته 
و حتی بیشتر

چهار هزار هکتار؛ رقم کمی نیست، این عددی 
زیست  انجمن  رئیس  نارکی،  است که جواد 
محیطی در گچساران از میزان خسارت آتشی 
و  جنگل ها  به  پنج شنبه گذشته  از  است که 
مراتع نارک، خامی، گناوه لری، فتح و مارین 
است:  ایسنا گفته  به  او  است.  پنجه کشیده 
»هم اکنون در انتهای منطقه خامی به سمت 
منطقه نیمدور در حال اطفای آتش هستیم، 
اما هنوز شعله های  را مهار کردیم  خط آتش 
احتمال  البته  دارد.  ادامه  و  داریم  را  آتش 
خاموش کردن هم وجود دارد.« به گفته نارکی 
با  قبل  روزهای  محل،  در  حاضر  گروه های 
کمبود آب مواجه بودند اما سه شنبه نیروها 

مجهز تر به ارتفاعات اعزام شدند.
او درباره دلیل آتش سوزی خامی و نارک هم 
گفته: » طبق بررسی های صورت گرفته علت 
آتش سوزی جنگل های نارک و خامی عمدی 
بوده است چرا که محل شروع آتش را پیدا 
و بررسی کرده ایم که شواهد نشان می داد که 
عامالن آتش سوزی باال و پایین جاده ای را در 
منطقه نارنج آتش زدند. انتظار داریم مسئوالن 
را  آتش سوزی  این  عامالن  امر  متولیان  و 
شناسایی و طبق قانون با آنها برخورد کنند.« 
به گفته این فعال محیط زیست از سوی دیگر 
امروز  با جدیت  آتش  این  مهار  ابتدا  از  اگر 
انجام می شد، میزان آسیب تا این حد نبود.

مردم نهاد  و  محیطی  زیست  انجمن  رئیس 
نیروهای  دست  حتی  گچساران  سبزگامان 
»البته  است.  دیده  خالی  هم  را  استانی 
های  تالش  گچساران  شهرستان  فرماندار 
و  نیرو  بود،  خالی  دستش  اما  زیادی کرده 
امکانات الزم را نداشت چرا که دمای هوا باال و 
منطقه صعب العبور، سخت گذر و دارای شیب 

است.« تند 

 درخواست بودجه برای مقابله 
با آتش سوزی و خشکسالی

رئیس گروه برنامه ریزی و پشتیبانی تجهیزات 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط  

زیست با اشاره به شرایط بحرانی خشکسالی 
و حریق در مناطق حفاظت شده خبر داده که 
رئیس سازمان با توجه به پیش بینی ها برای 
کرده  اعتبار  درخواست  خشکسالی  با  مقابله 
»دکتر  است:  هراتی گفته  رضا حسن  است. 
وزارت  و  بحران  مدیریت  از سازمان  کالنتری 
کشور برای مقابله با خشکسالی برای حریق 
ملی،  پارک های  و  حفاظت شده  مناطق  در 
برای  الزم  اقدامات  تا  کرده  اعتبار  درخواست 
او  به گفته  انجام دهیم.«  را  بحران  مدیریت 
خشکسالی می تواند پایه و اساس حریق باشد 
و بر همین اساس، طبق  گزارش های استان ها 
در مورد مشکالت مناطق در پی خشکسالی، با 
سازمان مدیریت برنامه ریزی برای تامین اعتبار 
مذاکره شده و نشست هایی برگزار شده؛ در این 
نشست ها، موافقت الزم با نحوه اعتبارگذاری 
بر پایه مقابله با خشکسالی اخذ شده است.

با اقدامات  هراتی تاکید کرده که »درصددیم 
در  را  نیاز  مورد  آبی  منابع  شده،  پیش بینی 
مناطق تحت مدیریت تامین کنیم«. رییس 
تجهیزات  پشتیبانی  و  برنامه ریزی  گروه 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط 
با  شده  پیش بینی  اقدامات  مورد  در  زیست 
توجه به کاهش بارندگی ها در پاییز هم گفته: 
»برنامه ریزی الزم در این حوزه برای مدیریت 
شرایط تا پایان سال 1۴۰۰ و اوایل سال 1۴۰1 
انجام  در حال  پیوسته  و کارها  صورت گرفته 
است اما کمک دولت را می طلبد تا اعتبارات 

دهد.« تخصیص  ما  به  بیشتری 

بیش از 3 هزار هکتار در آتش سوخت
گروه  رییس  که  آماری  اساس  بر 
مناطق  تجهیزات  پشتیبانی  و  برنامه ریزی 
حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرده  تا کنون حدود سه هزار و 11۸ هکتار 
از مناطق چهارگانه گرفتار حریق شده است.به 
ترتیب استان فارس با بروز آتش سوزی در هزار 
و 5۴۲ هکتار، خوزستان با هزار و 1۲5 هکتار، 
مازندران با 131 هکتار و کردستان با 93 هکتار، 
بیش از سایر استان ها با حریق دست و پنجه 
نرم کردند و در تهران نیز ۴9 هکتار و در بوشهر 
۲۲ هکتار از مناطق چهارگانه دچار حریق شدند. 
این آمار البته جدا از خسارتی است که به نارک 

و خامی رسیده است.

تاریخِی  آثار  ملی  ثبت  کمیته  جلسه  در 
پرونده  هفت  میراث فرهنگی،  وزارتخانه 
تهیه  داوطلِب  گروِه  یک  توسط  تهیه شده 
پرونده های آثار تاریخی و معاصر تهران ثبت 
ملی شدند و چهار پرونده آثار تاریخی نیز در 
فهرست بناهای واجد ارزش ُمهر تایید خوردند.
خانه ای  سیحون،  هوشنگ  اثر  آسیا  سینما 
خیابان  خانه  آبکار،  پل  اثر  کشاورز  بلوار  در 
ساختمان  آفتاندیلیانس،  اوژن  اثر  سی تیر 
صندوق کاوه ، خانه بتهوون، دبستان گیو از 
مدارس شاخص زرتشتی ها و مسجد الغدیر 
گروه  این  توسط  که  مظلوم  جهانگیر  اثر 
داوطلب تهیه و تدوین شده، در این کمیته 

را گرفتند. ملی  ثبت  تاییدیه 
و  معمار  راد،  امیرحسین  ایسنا،  به گزارش 
به تخریب های  اشاره  با  پژوهشگر معماری 
ادامه دار بناهای با ارزش معماری معاصر در 
از حدود یک سال پیش  تهران گفت:  شهر 
استادان  همراهی  با  داوطلبان  از  گروهی 
تا  گرفت  شکل  میراث فرهنگی  و  معماری 
از  یکی  شود.  بناها  این  به  بیشتری  توجه 
اقدامات این گروِه داوطلب همکاری با وزارت 
میراث فرهنگی برای تهیه پرونده های ثبتی 
برای بناهای واجد ارزش معماری معاصر در 

است. تهران 
او که یکی از اعضای گروه داوطلب برای تهیه 
به  داد:  ادامه  است،  ملی  ثبت  پرونده های 
دو  تهیه کردیم که  پرونده   1۸ ما  کلی  طور 

جلسه ثبت نیز برای آن ها برگزار شده است. 
در جلسه اول چهار پرونده تهیه شده توسط 
جلسه  در  و  شد  ملی  ثبت  داوطلب  گروه 
ارائه  پرونده ای که   11 از مجموع  نیز  تیر   ۲1
کردیم، هفت پرونده ثبت ملی شد و چهار 

ارزش شناخته شد. واجد  دیگر  بنای 
تهران  شهر  معاصر  معماری  پژوهشگر  این 
توضیح  ملی شده  ثبت  بناهای  درباره 
سیحون،  هوشنگ  اثر  آسیا  سینما  داد: 
آبکار، خانه  پل  اثر  بلوار کشاورز  در  خانه ای 
اوژن  اثر  صالح  تقاطع  در  سی تیر  خیابان 
در  کاوه  صندوق  ساختمان  آفتاندیلیانس، 
خیابان  در  بتهوون  خانه  توپخانه،  میدان 

مدارس  از  گیو  دبستان  میرزای شیرازی، 
اثر  الغدیر  مسجد  و  زرتشتی ها  شاخص 
جهانگیر مظلوم که توسط این گروه داوطلب 
تاییدیه  این کمیته  تهیه و تدوین شده، در 

گرفتند. را  ملی  ثبت 
راد تاکید کرد: در این جلسه خانه و مطب 
دکتر انتخابی به نام خانه نگار 1۴ اثر گروه 
خسروی،  و  کمونه  عامری،  نظام  معماری 
سارواریان  خانواده  به  منسوب  خانه 
)نخستین  سارواریان  کودکستان  و 
کودکستان ایران( و همچنین خانه نهاوندی 
واجد  بناهای  عنوان  به  بوربور  داریوش  اثر 

شدند. شناخته  ارزش 

آتش سوزی در نارک به پنجمین و در خامی به سومین روز رسید و مارین و فتح هم در حال سوختن اند

5 شبانه روز جنگل سوزی
مسئوالن استانی می گویند با چهار بالگرد در حال اطفای حریق و اعزام نیرو به ارتفاعات کهگیلویه وبویراحمد هستند
عیسی کالنتری برای مقابله با آتش سوزی ها از سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور درخواست اعتبار کرد

هفت بنای شاخص تهران ملی شدند

برگزاری اولین رویداد 
ساالنه کنشگری در ایران 

در آخرین روز هفته
ایران  در  ساالنه کنشگری  رویداد  |پیام ما| 
کار  به  آغاز  سالگی  چهار  مناسبت  به 
 ۲5 جمعه  روز  کارزار  اجتماعی  استارتاپ 
تیرماه از ساعت 16 تا ۲۰ به صورت آنالین 
می شود.این  برگزار  ویکست  استودیو  در 
موفق  تجربیات  اشتراک  هدف  با  رویداد 
در زمینه کنشگری مدنی و  اجتماع سازی 
عالقه مندان  و  می شود  برگزار  کنشگران 
به  مراجعه  با  رایگان  صورت  به  می توانند 
شرکت  برای   event.karzar.net آدرس 
رویداد  کنند.این  ثبت نام  رویداد  این  در 
پنل  در  است که  پنل گفت وگو  سه  شامل 
لیلی  تجربه های کنشگری  موضوع  با  اول 
مدیرعامل  و  زنان  حوزه  کنشگر  ارشد، 
اسماعیل  خورشید،  خانه  موسسه 
برای کودکان  کتابخوانی  آذری نژاد، کنشگر 
پژوهشگر  درویش،  محمد  روستایی، 
محیط زیست و مجتبی گهستونی، کنشگر 
میراث فرهنگی حضور دارند.در پنل دوم با 
ایران  در  موثر  راهکارهای کنشگری  عنوان 
محیط  فراکسیون  رئیس  رفیعی،  سمیه 
زیست مجلس، الهه محمدی، فعال مدنی 
مدنی  فعال  حالج،  شاهد  و  روزنامه نگار  و 
بخش  در  دارند.  حضور  روزنامه نگار  و 
چهار  هم  جسور  و  موفق  مطالبه گران  پنل 
حضور  موفق  کارزارهای  برگزیده  نویسنده 
همچنین  رویداد  این  داشت.در  خواهند 
هفت  در  کارزار  پلتفرم  برگزیده  کنشگران 
هنری،  و  فرهنگی  مطالبه گری  موضوع 
میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست 
مدارس،  و  دانشگاه  حیوانات،  حقوق  و 
حقوق  و  صنفی،  و  اقتصادی  زنان،  حقوق 
به  همچنین  می شوند.  معرفی  شهروندی 
رسانه  کنشگر برتر، سمن برگزیده، مسئول 
تندیس  هم  مطالبه گر  شهروند  و  پاسخگو 
همراهی  با  رویداد  می شود.این  اهدا 
پیام  روزنامه  ایلنا،  خبرگزاری  رسانه  ای 
آنالین،  اقتصاد  خبری  پایگاه های  و  ما 
برگزار  نیوز  دیدار  و  گلونی  اسکان نیوز، 
اجتماعی  استارتاپ  یک  می شود.کارزار 
است که ماموریت اصلی آن ترویج فرهنگ 
برای  بستری  ایجاد  طریق  از  مطالبه گری 
به  تا  است.  مدنی  هم افزایی خواست های 
امروز بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار امضا 
۷۰۰ مطالبه مدنی  از ۴ هزار و  برای بیش 

است. شده  ثبت  سایت  این  در 

داوران نبض کاریکاتورهای 
زمین را گرفتند

در  کننده  شرکت  آثار  داوری  مرحله 
زمین  نبض  کاریکاتور  و  کارتون  جشنواره 
برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
برنامه که  این  جریان  در  هنر،  و  فرهنگ 
منطقه  هنری  فرهنگی  مدیریت  همت  به 
در  پیام ما  روزنامه  و  و خانه کاریکاتور   ۲1
برگزار شد، جمال  ماه  تیر   19 روز یکشنبه 
و  طباطبایی  شجاعی  مصطفی  رحمتی، 
شهرام بابایی به عنوان هیئت داوران بیش 
در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  اثر   ۴۰۰ از 
نهایت ۴ اثر به عنوان آثار برگزیده مسابقه 
استقبال  برگزارکنندگان  شد.  انتخاب 
از  و کاریکاتوریست  هنرمندان کارتونیست 
خوب  را  زمین  نبض  مسابقه  دوره  اولین 
نامی  هنرمندان  حضور  از  و  توصیف کرده 
داده اند. خبر  رویداد  این  در  حوزه  این 

گرفته  تصمیم  داوران  هیئت  همچنین 
در  کننده  شرکت  نوجوانان  و  کودکان  از 
مسابقه  .اختتامیه  کند  تقدیر  نیز  مسابقه 
و  تیرماه  پایانی  روزهای  در  زمین  نبض 
به  اطالع رسانی  با  و  مجازی  صورت  به 
برتر  هنرمندان  از  و  اجرا  شرکت کنندگان 
دعوت می شود. دریافت جوایز خود  برای 

بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 
 ۴۴53۴۰56 تماس  شماره  با  می توانند 

بگیرند. تماس 

 پیدا شدن الشه خرس
 در باغ انگور کوه گل دنا

الشه یک خرس نر چهار ساله که با شلیک 
تلف شده، در 1۰۰ متری جاده و نزدیک به 
باغ تفریحی اندرسا در کهگیلویه و بویراحمد 

کشف شد.
حفاظت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به  
در  بویراحمد،  و  کهگیلویه  زیست  محیط 
حالی که بخش اعظمی از نیروهای ستادی 
روز  از سه  استان  اجرایی محیط زیست  و 
و  شده  اعزام  شهرستان گچساران  به  قبل 
درگیر مهار آتش سوزی کوه خامی هستند، 
محیط بانان پارک ملی دنا، الشه یک قالده 

را کشف کردند. خرس 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  گفته  به 
محلی  باغداران  از  تحقیق  و  تالش  استان 
برای شناسایی عامل یا عامالن آغاز شده و 

می شود. ادامه  اطمینان  حصول  تا 

تا کنون حدود سه هزار و 
11۸ هکتار از مناطق چهارگانه 
گرفتار حریق شده است. به 
ترتیب استان فارس با بروز 
آتش سوزی در هزار و 5۴۲ 
هکتار، خوزستان با هزار و 1۲5 
هکتار، مازندران با 131 هکتار و 
کردستان با 93 هکتار، بیش از 
سایر استان ها با حریق دست و 
پنجه نرم کردند

|پیام ما| از جنگل های نارک و خامی در گچساران، دود سیاهی برخاسته است. این دود از آتش گسترده ای است که 5 روز و شب در نارک 
و سه روز و شب در خامی پیش رفته و هر درخت و بته ای بر سر راه بوده را سوزانده و خاکستر کرده. مسئوالن استان کهگیلویه وبویراحمد 
عصر دوشنبه گفته بودند اگر به قدر کافی نیروی کمک به ارتفاعات سوخته برسانند، آتش تا روز سه شنبه دیگر دوام نخواهد یافت. اما 
اینطور نشده و دود سیاه همه جا را گرفته است. با این همه مسئوالن گفته اند که مهار آتش را در دست گرفته اند. آتش از جنگل های نارک 
به منطقه حفاظت شده خامی سرایت کرد و بخشی از این منطقه حفاظت شده را سوزاند و اکنون شعله ها در ارتفاعات مارین و فتح در حال 
پیشروی اند. برآورد خسارت هنوز ممکن نیست و همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آتش سوزی ها از سازمان 

مدیریت بحران و وزارت کشور درخواست اعتبار کرده است.

محوطه

انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان، نه فقط نظر سلیقه ای 
هیئت تطبیق فرمانداری تهران 
را غیرقابل قبول می داند، 
بلکه بر این باور است که 
چنین اعمال سلیقه های 
غیرفرهنگی، پاسخی درخور 
از مردم و به ویژه نسل جدید 
خواهد گرفت

درباره   نوجوان  و  نویسندگان کودک  انجمن 
بزرگان  نام  به  معابر  نام گذاری  با  مخالفت 
آموزش و ادبیات کودک و نوجوان در بیانیه ای 
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. به 
گزارش ایسنا، در ادامه نام گذاری خیابان ها و 
کوچه ها به نام مشاهیر و چهره های فرهنگی 
و هنری از جمله نویسندگان، شورای شهر 
برخی  نام گذاری  اخیرش  اقدام  در  تهران 
از کوچه ها و خیابان های شهر تهران به نام 
مهدی  بهرنگی،  صمد  جمله  از  چهره هایی 
آذریزدی، نجف دریابندری، فهمیه راستکار، 
هوشنگ  رضا سیدحسینی،  مدیا کاشیگر، 
مرادی کرمانی و محمد زهرایی را تصویب 
از  واکنش هایی  با  نام گذاری ها  این  کرد. 
جمله واکنش هوشنگ مرادی کرمانی همراه 
تهران  فرمانداری  تطبیق  هیات  اما  بود. 
نام گذاری معابری به اسم بزرگان آموزش و 
ادبیات کودک و نوجوان ایران ازجمله: جبار 
باغچه بان، مهدی آذریزدی، صمد بهرنگی و 
هوشنگ مرادی کرمانی را غیرقانونی خواند. 
شهر  شورای  عضو  حق شناس،  محمدجواد 
تهران، نسبت به این موضوع واکنش نشان 
داد و در تذکری خواست هیات تطبیق برای 
شورای شهر در انجام وظایف قانونی ناشی از 
اختیارات مصرح در قانون مانع تراشی نکند.

در  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  انجمن 
بیانیه ای نسبت به مخالفت فرمانداری تهران 
بزرگان  نام  به  خیابان  چهار  نام گذاری  با 

ایران  نوجوان  و  کودک  ادبیات  و  آموزش 
واکنش نشان داده که می گوید: »مهم ترین 
جامعه،  به  تصمیم گیری   این گونه  پیام 
ادبیات  و  نوجوانان  و  نادیده گرفتن کودکان 
ویژه  آنان است و گویی اعضای این هیئت 
متوجه نیستند نویسنده هایی که زندگی شان 
نوجوانان  و  بزرگ شدن کودکان  پای  به  را 
می ریزند چگونه در بزرگ شدن شهر نقش 
دارند و چرا باید شهر به نامشان، به تخیلشان، 
بودنشان  نشانه های  همه   به  و  آثارشان  به 
احترام بگذارد و قدرشان را بداند.«در بخش 
دیگر این بیانیه آمده: »انجمن نویسندگان 
سلیقه ای  نظر  فقط  نه  نوجوان،  و  کودک 
غیرقابل  را  تهران  فرمانداری  تطبیق  هیئت 
قبول می داند، بلکه بر این باور است که چنین 
اعمال سلیقه های غیرفرهنگی، پاسخی درخور 
از مردم و به ویژه نسل جدید خواهد گرفت. 
تصمیم های  قبیل  این  به  جامعه  تن دادن 
زیان بار، هم به شهر و مردم آسیب می زند 
و هم به هویت جمعی و منافع ملی. از این 
رو، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انتظار 
زودتر ضمن  هرچه  ذی ربط،  مسئوالن  دارد 
تطبیق  هیئت  اعالم شده   نظر  بطالن  اعالم 
فرمانداری تهران در این زمینه، به طور جدی 
به اعضای این هیئت یادآوری کنند که الزم 
تنگ نظرانه،  تصمیم گیری های  از  است 
غیرکارشناسی و سلیقه ای بپرهیزند، تا دیگر 

بار شاهد چنین خبرهایی نباشیم.«

واکنش به مخالفت با نام گذاری معابر  به اسم 4 چهره

چهار هزار هکتار؛ رقم کمی 
نیست، این عددی است که 
جواد نارکی، رئیس انجمن 

زیست محیطی در گچساران از 
میزان خسارت آتشی است که 

از پنج شنبه گذشته به جنگل ها و 
مراتع نارک، خامی، گناوه لری، 
فتح و مارین پنجه کشیده است
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پیامک شما را دربـاره 
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استخرهای خانگی در حالی با آب شرب پر می شوند که 300 شهر کشور درگیر تنش آبی هستند

چاه های خالی، استخرهای پُر
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: در شهرهایی که با کمبود آب روبه رو هستند نباید به خانه هایی که دارای استخر 

هستند، پایان کار داده شود

در شهرهای کم آب نباید به 
ساختمان های دارای استخر 

پایان کار داده شود. اصال نباید 
اجازه داده شود که استخر در 
ساختمان احداث شود تا بعد 
با این چالش مواجه نشویم 

که کنترل صورت گیرد که این 
استخر با چه آبی پر می شود

در حال حاضر آپارتمان های 
بزرگی که در شمال شهر تهران 

ساخته می شوند در طبقات 
منفی خود استخرهای بزرگی 

دارند که عمده آن ها با آب شرب 
پر می شوند؛ به همین منظور با 
توجه به محدودیت منابع آبی 

که در کشور وجود دارد، باید این 
موضوع مورد بررسی قرار گیرد

| دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی |

  | بنفشه زهرایی |

| مدیرعامل آبفای استان تهران |

  | محمدرضا بختیاری |
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تولید کننده مالیات 
می دهد ولی کاالی 

قاچاق نه 
به اعتقاد یک فعال حوزه کار، کاالی قاچاق 
در شرایطی بدون پرداخت عوارض و حقوق 
گمرکی و دولتی وارد کشور می شود که بیشتر 
تولیدکنندگان در داخل با مشکل تامین مواد 
عوارض  و  مالیات  و  هستند  مواجه  اولیه 
می پردازند. به گزارش ایسنا عبدهللا مختاری 
اشتغال کشور  و  تولید  در  را  قاچاق  واردات 
جامعه  قاچاق کاال  و گفت:  دانست  اثرگذار 
و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده است. 
می شود  کشور  وارد  قاچاق  کاالی  وقتی 
و  می شود  مشکل  دچار  داخلی  تولیدات 
اشتغال نیروی کار و تولید محصول کارفرما 

می گیرد. قرار  تاثیر  تحت 
این فعال حوزه کار، با تاکید بر لزوم تقویت 
متاسفانه  کرد:  اظهار  کشور  در  کار  فرهنگ 
کاالی  به  اعتماد  و  فرهنگ سازی  بحث  در 
نحوی که  به  عمل کرده ایم  ضعیف  داخلی 
افراد به جای حمایت و خرید کاالی داخلی 
تمایل  خارجی  مصرف کاالهای  و  خرید  به 
هم  تولیدکنندگان  طرفی  از  می دهند،  نشان 
باید به کیفیت تولید اهمیت بدهند و کاالیی 
قبول  مورد  کیفی  لحاظ  به  که  کنند  تولید 
مصرف کننده است. در شرایط حاضر، اهمیت 
به مقوله کار و فرهنگ کار فراموش شده و این 
مساله بر بازار اشتغال و رفاه اجتماعی تاثیر 

است. گذاشته 
مختاری با اشاره به طوالنی شدن فرایند صدور 
مجوزها، گفت: برای راه اندازی یک کسب و 
کار و ایجاد شغل، هزار نفر را باید ببینیم و 
بتوانند  افراد  تا  مجوزهای متعدد الزم است 
اشتغال زایی کنند، در حالی که فرایند مجوز 
و شرایط مساعدتری  باید کوتاه شود  دهی 

برای فضای کسب وکار به وجود آید.

رئیس اتحادیه رستوران دارها: 

رستوران های ورشکسته 
هنوز به کار بازنگشته اند

سلف  و  رستوران  دارندگان  اتحادیه  رئیس 
تعطیلی های  از  قبل  تهران گفت:  سرویس 
بهبود  به  رو  اخیر وضعیت رستوران ها کمی 
بود و رو به جلو حرکت می کرند که دوباره با 
فراگیری موج پنجم کرونا و شیوع ویروس 
دلتا وضعیت بدتر شده و بازار یک بار دیگر 
این  از  پیش  تقاضا  است.  شده  کساد 
تعطیالت اخیر حدود 1۰ تا 15 درصد افزایش 
علی اصغر  ایلنا  گزارش  به  بود.  کرده  پیدا 
رستوران ها  وضعیت  مورد  در  میرابراهیمی 
اظهار  جدید کرونا  موج  شیوع  به  توجه  با 
کرد: رستوران ها مطابق با اعالم ستاد کرونا 
تعطیل هستند. اصناف گروه های ۲، 3 و ۴ 
طبق اعالم این ستاد باید تعطیل باشند. با 
توجه به اینکه رستوران ها جزو مشاغل گروه 
۲ هستند در این شرایط باید بسته باشند. 
البته در سطح شهر دیده می  شود که بخشی 
از اصناف گروه های ۲، 3 و ۴ نیز مشغول 
رستوران ها  بیشتر  اما  هستند  فعالیت  به 
طرق  همه  از  هم  اتحادیه  هستند.  تعطیل 
اطالع رسانی کرده که رستوران ها باید فعالیت 
خود را در این مدت متوقف کنند، در غیر این 
صورت اگر پلمپ شود خودشان باید جوابگو 
خاطر  به  که  رستوران هایی  بیشتر  باشند. 
تعطیلی های شیوع کرونا از سال گذشته به 
تعطیلی کشانده شدند هنوز نتوانستند به کار 
برگردند. بسیاری از رستوران دارها به مشاغل 
دیگر مانند مشاور امالک، نمایشگاه خودرو 

و غیره رو آورده اند.

برآورد زیان 300 میلیارد 
تومانی به صنعت سیمان 

در پی قطعی برق 
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: 
تقریبا می توان گفت کارخانجات سیمان متوقف 
هستند چرا که گفته شده میزان برق آنها به 1۰ 
درصد کاهش پیدا می کند. این میزان برق هم 
برای تولید مناسب نیست و تنها برای روشنایی 
به  و دیگر استفاده های روزانه مناسب است. 
گزارش ایلنا عبدالرضا شیخان گفت: تعهدات 
صادراتی ما تا حدی دچار وقفه شده، کسانی 
که کلینکر صادر می کردند، بخشی از محصوالت 
خود را به بنادر فرستاده اند و آمادگی صادرات 
دارند. در مورد سیمان، بیشتر صادرات به آسیای 
میانه و افغانستان است و افغانستان در چند 
مدت اخیر به خاطر مسائل خاصی که حاکم 
شده و حضور طالبان مشکالت خود را داشته 
البته مشکل از طرف ما نیز وجود داشت به دلیل 
اینکه برق نداشتیم. به طور کلی هنوز گزارشی 
مبنی بر اعتراضات تعهدات صادراتی نداشته ایم.
او در مورد میزان زیاد وارده بر صنعت سیمان 
دیگر  طرف  از  برآورد کرد:  تعطیلی  مدت  در 
هزینه های کارخانجات در مدت تعطیلی ادامه 
دارد در حالی که فروشی ندارند، ضرر و زیان 
این تعطیلی دو هفته ای به صنعت سیمان را 
برآورد کرد. می توان حدود 3۰۰ میلیارد تومان 

به  نسبت  بهداشت،  رعایت  ضمن  »مردم 
مدیریت مصرف آب توجه داشته باشند. در۲۰  
ثانیه ای که دست خود را می شویند، حداقل 
شش لیتر آب مصرف می شود و اگر جمعیت 
کشور به طور متوسط پنج بار دست خود را به 
شیوه نادرست بشویند، میزان مصرف آب عدد 
بسیار باالیی می شود« این توصیه معاون وزیر 
نیرو به مردم در دوران کرونا بود. توپ را به 
زمین مردم انداختن و پررنگ کردن نقش آنها 
در بروز بحران آب و برق و بسیاری بحران های 
دیگر از جمله نخستین راهکارهایی است که 
همواره مورد توجه مسئوالن است. اما عالوه 
مردمی که برای مصون ساختن خود از آلودگی 
به ویروس کرونا ممکن است دست خود را 
هستند  دهند،  هدر  را  آب  و  شسته  اشتباه 
کسانی که از آب شرب برای پر کردن استخر و 
تجهیزات دیگر تفریحی در ویالها و برج های 
مسکونی استفاده می کنند، و نگرانی بابت این 
مردم  نیاز  مورد  شده  تصفیه  آب  رفت  هدر 
شهر، به دل ندارند. به گفته تقی زاده خامسی 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا: »میزان 
مصرف آب در بخش خانگی برای خانوار هایی 
درصد   ۷ باشند  داشته  مصرف  کاهش  که 
محاسبه می شود و برای خانوار هایی که بیش 
از حد مصرف داشته باشند این عدد دو برابر و 

با حدود 16 درصد محاسبه می شود« باید دید 
افزایش  با 16 درصد  پرمصرف  آیا مشترکان 
مصرف  در  صرفه جویی  به  تصمیم  تعرفه، 
از مناطق کشور در  آب شرب که در بسیاری 

دسترس مردم نیست، خواهند گرفت؟
سازگاری  ملی  کارگروه  دبیر  زهرایی  بنفشه 
راهکاری که می توان  در خصوص  آبی  با کم 
برای مدیریت موضوع کمبود آب در شهرهای 
استخرهای  آب  مصرف  مورد  در  مختلف 
خانگی به کار برد به »پیام ما« می گوید: »در 
شهرهای کم آب نباید به ساختمان های دارای 
استخر پایان کار داده شود. اصال نباید اجازه 
احداث  ساختمان  در  استخر  که  شود  داده 
شود تا بعد با این چالش مواجه نشویم که 
کنترل کنیم این استخر با چه آبی پر می شود. 
این  و  اصالح  باید  ساختمان  ملی  مقررات 
ساختمان هایی  شود،  لحاظ  آن  در  موضوع 
که در شهرها و مناطقی ساخته می شوند که 
محدودیت تامین آب وجود دارد، نباید دارای 

باشند« استخر 
تهران  استان  آبفای  مدیرعامل  چند  هر 
آب  چاه  حلقه  هزار   1۰ تهران  »در  می گوید: 
مناطق  در  چاه ها  این  عمدتا  دارد که  وجود 
برای  که  آبی  و  دارند  قرار  تهران  شمالی 
می شود  استفاده  تهران  شمال  استخر های 

آب  عمده  است.  چاه ها  این  آب  از  هم 
پر  زیرزمینی  چاه های  از  تهران  استخر های 
می شود« اما زهرایی در خصوص استفاده از 
آب های زیرزمینی که گاهی به عنوان راهکار 
برای کنترل مصرف از سوی برخی مسئوالن 
عنوان می شود می گوید: »آب های زیرزمینی 
یا  بهداشتی  برای مصارف  نمی تواند  همیشه 
است  ممکن  و  باشد  استفاده  مورد  استخر 
آالینده هایی داشته باشند که مخاطراتی برای 
مصرف کننده های آن آب در پی داشته باشد. 
ضمن اینکه آب زیرزمینی هم یکی از منابع 
آب محسوب می شود و اهمیت خاص خود را 
دارد و باید بر مصرف آن هم نظارت داشت« 
استان  آبفای  مدیرعامل  بختیاری  محمدرضا 
به باشگاه خبرنگاران گفته است: »در  تهران 
حال حاضر آپارتمان های بزرگی که در شمال 
شهر تهران ساخته می شوند در طبقات منفی 
خود استخرهای بزرگی دارند که عمده آن ها 
با آب شرب پر می شوند؛ به همین منظور با 
کشور  در  آبی که  منابع  محدودیت  به  توجه 
وجود دارد، باید این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد. مشترکانی هستند که برای پر کردن آب 
استخر خود از آب شرب استفاده می کنند که 
در اصطالح به این مشترکان پر مصرف گفته 
می شود« البته بعضی شرکت های ارائه دهنده 

خدمات استخر در مناطق شمال تهران، این 
به  و  شرب  شده  تصفیه  آب  با  را  استخرها 
وسیله تانکر پر می کنند که به این ترتیب کنتور 
آب مشترکان میزان مصرف را ثبت نمی کند. 
شربی  آب  مصرف  دارد  اهمیت  آنچه  اما 
بسیاری  در  آن  نبودن  در دسترس  است که 
از شهرها و روستاها حیات مردم را به خطر 
رسول  سید  پیش  چندی  است.  انداخته 
آبفای  امور مشترکان  و  باقری معاون درآمد 
»واحدهای  بود:  کرده  اعالم  تهران  استان 
ماه  در  آب  مترمکعب   ۲۸ تا  که  مسکونی 
و گروهی که  پرمصرف ها  جزو  مصرف کنند 
مصرف  ماه  در  آب  مترمکعب   ۲۸ از  بیش 
تهران  استان  آب  بدمصرف های  رده  در  کنند 
قرار خواهند گرفت. ماموران تشخیص شرکت 
آب و فاضالب استان تهران تمامی اشتراکات 
بنایی را شناسایی و رصد می کنند و در صورت 
برخورد  اولویت  محدودیت ها،  اعمال  شروع 
آغاز  بنایی  از مصارف  اعمال محدودیت ها  و 
می شود« در صورتی که بر اساس گفته باقری 
صورت گیرد،  هم  دقیق  شکل  به  آبفا  رصد 
خانه باغ ها  و  ویالها  در  آب  تانکری  توزیع  با 
وجود  پرمصرف  مشترکان  شناسایی  امکان 
نخواهد داشت. مسئله استفاده از آب شرب 
و  ویالیی  منازل  در  استخر  در مصارفی مثل 

نیست.  پایتخت  به  محدود  تنها  خانه باغ ها 
ویالسازی و تخلفاتی که صاحبان ویالها در 
شرب  آب  از  استفاده  و  آب  انشعاب  زمینه 
بسیاری  استخر  پر کردن  برای  منطقه  مردم 
از مناطق را با چالش مواجه کرده است. حفر 
شکل  به  ویالهایی که  در  غیرمجاز  چاه های 
غیرمجاز و بدون پایان کار در برخی روستاها 
است که  مواردی  جمله  از  می شوند،  ساخته 
تامین آب  از چشم مدیران در بخش  شاید 
مخفی مانده است. ویالهایی که در مواردی 
با تغییر کاربری زمین های کشاورزی، در دل 
روستا قد علم می کنند و از آنجا که مجوزهای 
الزم را برای دریافت انشعاب آب و برق ندارند، 
یا اقدام به حفر چاه می کنند و یا از انشعاب 
برای  غیرقانونی  انشعابی  روستا  در  موجود 
گالیه های  می کنند.  تامین  خود  ساختمان 
روستاییان درباره سرقت آب مصرفی روستا 
توسط ویالهای غیرمجاز نشان از نبود نظارت 
و  دورافتاده  مناطق  در  ساز  و  ساخت  بر 
روستاهایی دارد که در اغلب موارد با مشکالت 

روبه رو هستند. آب  تامین 
تاکید  و  بارشها  به کاهش  توجه  با  امسال 
نهادهای متولی امر تامین آب بر سیاست های 
بر  بیشتر  نظارت  به  نیاز  با کم آبی،  سازگاری 
باغ ها ضروری  مصرف آب در ویالها و خانه 
می گوید:  خامسی  تقی زاده  می رسد.  نظر  به 
 ۲۷۰۰ تهران  در  آب  مترمکعب  هر  »تولید 
تومان   ۷۰۰ فروش  قیمت  متوسط  و  تومان 
 ۲ آب  مترمکعب  هر  به  عبارتی  به  است.« 
هزار تومان یارانه تعلق می گیرد. یارانه ای که 
است.  پرمصرف  مشترکان  سود  به  بیشتر 
سرانه مصرف آب شرب در تهران ۲۴۰ لیتر در 
شبانه روز به ازای هر نفر است و در تابستان 
تا 31۰ لیتر در شبانه روز نیز می رسد.  با توجه 
به سرانه 1۷۰ لیتر کشوری، تهرانی ها ۷۰ لیتر 

از سرانه کشور مصرف می کنند. بیشتر 
امور  و  درآمد  معاون  امسال،  ماه  اردیبهشت 
مشترکان شرکت آب و فاضالب استان تهران 
اعالم کرده بود: »6۰ درصد از مشترکان تهرانی 
می کنند،  مصرف  آب  مصرف،  الگوی  باالی 
مصارف  از  گروه  این  برای  اخطاریه هایی 
صورتی که  در  و  شد  خواهد  ارسال  خانگی 
نکنند  ایجاد  تغییری  خود  مصرف  رفتار  در 
شد.«  خواهند  مواجه  مصرف  محدودیت  با 
این  رد  با  خامسی  تقی زاده  بعد  روز  دو  اما 
موضوع گفت: » هیچ برنامه ای برای قطع آب 
مشترکان پرمصرف در دستور کار نیست و قرار 
نیست که تامین آب هیچ یک از مشترکان 
با محددیت روبه رو شود.« شاید قطع آب در 
شرایط فعلی که جامعه با کرونا درگیر است 
و نگرانی هایی در زمینه بهداشتی برای مردم 
وجود دارد، راهکار درستی برای تذکر دادن به 
هیچ یک از مشترکان – حتی پرمصرف ها- 
نباشد، اما استفاده از آب شرب در استخرهای 
نفس  آبی  تنش  که  روزهایی  در  خانگی 
بسیاری از هموطنان را به شماره انداخته، هم 

به مراتب دور از منطق و انسانیت است. 
وزارت  سیاست  حاضر  حال  در  روی  هر  به 
تعرفه  درصد   16 افزایش  همان  تنها  نیرو 
برای پرمصرف هاست و دیگر هیچ. دامنه این 
نمی گیرد.  بر  در  را  تهران  استان  تنها  مسئله 
بسیاری از شهرهای کشور دچار تبعات ناشی 
از ویالسازی و نبود نظارت بر تخلفات صورت 
و  ساخت  از  نابسامان  شکل  این  در  گرفته 
سازها هستند. ساخت و سازهایی که نه تنها 
طبیعت و زمین کشاورزی و کوه و جنگل را 
آب  منابع  از  روستاییان  سهم  بلعیده اند، که 
را هم خودخواهانه از آن خود می کنند بدون 
اینکه تخلفاتشان جایی در بررسی ها و آمارها 

باشد. داشته 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
تامین  برای  آب  انتقال  اینکه  بر  تاکید  ضمن 
نیاز بخش کشاورزی منسوخ شده است، گفت: 
پروژه انتقال آب از رودخانه ونک سولگان باید 
برای همیشه متوقف شود. به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت اصغر سلیمی در خصوص انتقال آب 
از رودخانه ونک سولگان، گفت: یکی از مباحثی 
که در روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم مطرح 
از  سولگان  ونک  سد  آب  انتقال  است  شده 
رفسنجان  دشت های  به  کارون  سرشاخه های 
دوران  در  و   ۷5 سال  از  پروژه  این  است، 
است.   شده  آغاز  جهانگیری  آقای  استانداری 
سلیمی با تاکید بر اینکه 6۰ درصد از آب ونک 
سولگان متعلق به مردم سمیرم است که به حوزه 
سولگان بروجن می رود ، عنوان کرد: در دوره های 
قبل موضوع انتقال آب سد ونک سولگان مطرح 
شده و توسط سازمان محیط زیست به دلیل 
اثرات مخرب زیست محیطی متوقف شده است.
او با اشاره به اینکه در دوره دهم مجلس ۴۷ نفر 
از نمایندگان با امضای نامه ای نسبت به انتقال 
آب سد ونک سولگان اعتراض کردند اما مجددا 
مجوز  دارند  قصد  سیاسی  فشارهای  اعمال  با 
سازمان محیط زیست را برای اجرای این پروژه 
دریافت کنند، ادامه داد: رئیس سازمان محیط 
منظور  به  نشستی  در  اصفهان  استان  زیست 
سولگان  ونک  سد  آب  انتقال  اجرای  بررسی 

مباحث خود را در خصوص آثار مخرب این پروژه 
مطرح کرد. از سال ۷5 شرکت عمران رفسنجان 
قصد دارد به منظور تعادل بخشی باغات پسته 
آب سد ونک سولگان را منتقل کند، در شهرستان 
سمیرم و در فاصله 1۰ کیلومتر از رودخانه ونک 
سولگان آب شرب مورد نیاز برخی از روستاها با 
تانکر تامین می شود و بیش از 3 هزار هکتار از 
باغات سیب سمیرم به دلیل خشکسالی و عدم 
تامین آب کافی از بین رفته است. در شرایطی که 
در زمینه تامین آب شرب جنوب استان اصفهان با 
مشکل مواجه هستیم انتقال آب برای تامین نیاز 
اراضی کشاورزی در فاصله 63۰ کیلومتری قابل 
قبول نیست و تبعات شدید اجتماعی و سیاسی 
با  داریم  انتظار  نیرو  وزیر  از  دارد،  همراه  به  را 

پروژه ای که مخاطرات سیاسی و زیست محیطی 
فراوانی را به همراه دارد موافقت نکند. سلیمی با 
تاکید بر اینکه انتقال آب ونک سولگان مشکالت 
بسیاری را برای استان های اصفهان، خوزستان و 
چهارمحال وبختیاری به همراه دارد، گفت: انتقال 
بیش از 3۰۰ میلیون متر مکعب از رودخانه ونک 
سولگان موجب از بین رفتن تاالب ها در استان 
کارون  رودخانه  شوری  افزایش  و  خوزستان 
به  زیاد  بسیار  مسافت  از  آب  انتقال  می شود. 
منظور تامین نیاز بخش کشاورزی در دنیا منسوخ 
شده است و توجیه علمی ندارد. شورای عالی آب 
نیز این نوع انتقال ها را ممنوع اعالم کرده و امروز 
تنها برای تامین نیاز شرب با پروژه های انتقال آب 
موافقت می شود که شرایط خاص خود را دارد.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس:

انتقال آب برای تامین نیاز  بخش کشاورزی منسوخ شده است

آب و انرژی

این دولت هم مانند 
دولت های گذشته تا دو الی 
سه سال آینده تمام قصورها 

را گردن دولت روحانی 
می اندازد و پیروزی ها را 
متوجه دولت خودشان 

می دانند و عامل شکست ها 
را دولت قبل معرفی می کنند

مرتضی افقه، اقتصاددان:

توزیع نابرابر ثروت نشانه بی کفایتی سیاست گذاران است
 6  -5 در  داشت:  اظهار  دانشگاه  استاد  یک 
سال گذشته وزارت کار آماری اعالم کرد مبنی 
بر اینکه 6۰ میلیون نفر مشمول دریافت سبد 
حمایتی می شوند یعنی ۷ دهک زیر خط فقر 
هستند. بنابراین هم کاهش درآمد ملی و هم 
توزیع بسیار نابرابر آن نشان از وخامت معیشتی 
به  دارد.  کشور  مردم  از  توجهی  قابل  درصد 
گزارش ایلنا مرتضی افقه استاد دانشگاه درباره 
شرایط معیشتی مردم و اعتراضات کارگری در 
جنوب کشور گفت: در حال حاضر کشور از دو 
جهت با قدرت خرید خانوار دچار مشکل جدی 
شده است اول اینکه کل تولید ملی در چند 
تحریم های سال  از  ویژه پس  به  اخیر  سال 
9۷ کاهش پیدا کرده و طبیعی است که وقتی 
کل درآمد ملی کاهش پیدا کند سهم تک تک 
خانوار کم می شود که به معنای روند کاهش 
قدرت خرید است. از سوی دیگر همین درآمد 
ملی کم هم بسیار نابرابر توزیع شده و سهم 
کمی  بسیار  عده  نصیب  آن  از  زیادی  بسیار 
امروز  است که  دلیل  همین  به  است.  شده 
گزارش هایی مبنی بر افزایش ثروتمندان ایران 
در رسانه های خارجی منتشر می شود که این 
نشان از بی کفایتی سیاست گذاران در هدایت 
درآمدها دارد. افقه تاکید کرد: در این چند سال 
هم به این امیدوار بودند که با تغییر رییس 
جمهور تندروی آمریکا گشایش هایی در اقتصاد 

کشور حاصل می شود اما بعد از گذشت چند ماه 
هنوز اتفاقی در این زمینه انجام نشده است. از 
سوی دیگر در دولت آینده ایران تیم جدیدی که 
مستقر شده، اگر بخواهند با تفکر و نگرش قبلی 
خود چه در روابط بین الملل و چه در تعیین 
مدیران در داخل عمل کنند، نه تنها امیدی به 
بهبود نیست بلکه اوضاع وخیم تر می شود. این 
دولت هم مانند دولت های گذشته تا دو الی 
دولت  را گردن  قصورها  تمام  آینده  سه سال 
روحانی می اندازد و پیروزی ها را متوجه دولت 
خودشان می دانند و عامل شکست ها را دولت 

قبل معرفی می کنند.
افقه با اشاره به اعتراضات و اعتصابات کارگران 
بین  تبعیض  مهم  بسیار  نکته  کرد:  تاکید 
سطح  یک  در  افراد  دستمزد  و  پرداختی ها 
یکسان است که متاسفانه این موضوع از دولت 
مرحوم هاشمی باب شد و عده ای برای اینکه 
قانون سختگیرانه کار را دور بزنند از پیمانکاران 
استفاده کردند که پیمانکاران هم بخش قابل 
توجهی از پول را از دولت می گیرند و با قرار دادن 
نیروی کار در شرایط سخت پرداختی و تعهدی 
به آنها ظلم می کنند. اعتراضات گاهی ناشی از 
کمبود درآمد است و گاهی هم از تبعیض در 
پرداخت ها نشات می گیرد و این تبعیض بیشتر 
فشار آورده و زمینه بروز تنش های اجتماعی و 

سیاسی را افزایش می دهد. 

تابستان سختی آغاز شده است. از بسیاری از شهرها خبرهایی در خصوص تبعات و اثرات کم آبی بر زندگی مردم منتشر می شود. حال 
بسیاری از مناطق کشور خوش نیست، به گفته معاون آبفای وزارت نیرو 300 شهر کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند و خشکسالی 
به  موجود  بحرانی  شرایط  مدیریت  درباره  بارها  نیرو  وزارت  مسئوالن  میان  این  در  می کشد.  رخ  به  را  خود  بیرحمانه ترین شکل  به 
سیاست هایی برای کنترل مصرف مشترکان پر مصرف اشاره کرده اند. اما در عمل اتفاقی که می افتد این است که برخی مناطق به ویژه در 
شمال پایتخت، بیشترین مصرف آب شرب را دارند و اقدامات بازدارنده موثری برای کنترل مصرف در این مناطق به کار گرفته نمی شود. 
بر اساس آخرین آمار رسمی موجود 47 درصد آب شرب تهران توسط مشترکان در مناطق یک تا سه مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب 
از آب شرب برای پر کردن استخرهای خانگی خود استفاده می کنند. مصرف استخرهای خانگی شاید در یک شهر یا تنها در پایتخت – به 
زعم برخی کارشناسان- رقم چشمگیری نباشد اما با تکثیر جنون ویالسازی در شهرهای مختلف کشور، این رقم قابل توجه خواهد بود.

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |
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ارائه و قرائت گزارش تحقیق وتفحص  وعده 
تهران  شهرداری  مستغالت  و  امالک  از 
امور  متولیان  سوی  از  بارها  این  از  پیش 
شهری داده شده بود. میرلوحی در یکی از 
بود:  پانا گفته  خبرگزاری  با  مصاحبه هایش 
پیش  تحقیق وتفحص  این  از  »بخش هایی 
این  طراح  عنوان کسی که  به  و  است  رفته 
تحقیق وتفحص هستم، می گویم که می شد 
زودتر مطرح شود ولی زمانی که گذشته نیز 
بلکه کارها  باشد،  رها شده  نبوده که  اینطور 
در حال انجام است.« با این وجود گزارش 
شهری  پارلمان  به  گفتار  هفت  در  دیروز 
رسید. در گفتار سوم این گزارش آمده است 
دوره  در  مستغالت  و  امالک  واگذاری  که 
بررسی های  الی 1396 است.  زمانی 13۸۸ 
می دهد  نشان  تحقیق وتفحص  هیات 
در  مستغالت  و  امالک  واگذاری های  که 
شهرداری تهران به 9 شیوه صورت می گرفته 
است. دریافت ملک از طریق تهاتر به ازای 
حواله  قبال  در  امالک  واگذاری  عوارض، 
امالک  واگذاری  کارگزاری،  و  پیمانکاری 
صورت  به  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به 
کمیته  قالب  در  امالک  واگذاری  قطعی، 
واگذاری  سازمانی،  خانه های  ساماندهی 
امالک در اجرای بند 6 ماده 55، واگذاری 
امالک  واگذاری  قرارداد،  عقد هرگونه  بدون 
نجومی و واگذاری امالک در قالب فاینانس 
بوده  از جمله شیوه ها  سپاه  تعاون  بنیاد  با 

است. 
ذکر  که  شیوه ای  و  روش   9 به  واگذاری 
براساس  نه  زیرا  نیستند،  قانونی  شد، 
آیین نامه های شهرداریند و نه مجوز شورای 
ارائه  جریان  در  میرلوحی  داشتند.   را  شهر 
بند 9  بود: در اجرای  جزئیات گزارش گفته 
بیست  الحاقی  شهرداری  قانون   55 ماده 
معامالت  انجام   13۴5 ماه  بهمن  هفتم  و 
شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول 
و غیرمنقول و غیره پس از تصویب شورای 
شهر با رعایت صرفه و صالح و مقررات آیین 
نامه مالی شهرداری ها امکان پذیر است. در 
تمامی امالک واگذار شده ضمن عدم رعایت 
صرفه و صالح شهرداری و آیین نامه مالی 
شهرداری، مجوز شورای شهر نیز اخذ نشده 

است. 
آیین نامه   13 ماده  موجب  به  داد:  ادامه  او 
تیرماه  دوازدهم  مصوب  شهرداری ها  مالی 
منقول  اموال  فروش  مجلس،   13۴6
منقول  غیر  اموال  اجاره  و  غیر منقول  و 
صورت  کتبی  مزایده  طریق  از  شهرداری ها 
طریق  به  امالک  واگذاری  در  خواهد گرفت 
برگزار  مزایده  تشریفات  شده  ذکر  نه گانه 
اقتصادی  کمیته  رئیس  است.  نشده 
بند  اجرای  در  واگذاری  گفت:  شهر  شورای 
6 ماده 55 قانون شهرداری باید با تصویب 
و  شهرداری  مالکیت  حفظ  با  شهر  شورای 
در  که  گیرد  انجام  حقوقی  اشخاص  به 

موارد  در  بند  این  به  مستند  واگذاری های 
متعدد تخلف انجام گردیده است. واگذاری 
توجه  با  واگذاری ها  این  بخش  در  امالک 
موارد  شامل   55 ماده   6 بند  تصریح  به 
عنوان  به  واگذاری  و  نیست  مسکونی 
این  همچنین  است.  قانونی  تخلف  مسکن 
لحاظ  و  قرارداد  تنظیم  بدون  واگذاری ها 
صرفه و صالح شهرداری انجام شده است. 

نکاتی درباره واگذاری های نه گانه
گزارش  در  اطالعاتی  براساس 
تهران  شهرداری  امالک  از  تحقیق وتفحص 
تکیه  با  و   9۰ سال  از  است،  شده  منتشر 
عوارض  پرداخت  روش  مصوبه،  یک  بر 
در  ملک  دریافت  یعنی  تهاتر،  یا  غیرنقد 
یک  به  پایان کار  و  پروانه ای  عوارض  قبال 
روش برای کسب درآمد در شهرداری تهران 

شد. تبدیل 
 موضوع واگذاری امالک در قبال حواله های 
نیز  »هولوگرام«  کارگزاری  و  پیمانکاری 
نخستین  برای   و  شد  مطرح   91 سال  از 
هدف  با  کارگزاری ها  از  دعوت  موضوع  بار 
پروژه های  اجرای  به  کمک  و  »تسریع 
شهرداری و انجام اقدامات الزم در خصوص 
جذب تسهیالت خارج از مجموعه شهرداری 
از  کارگزار  پذیرش  و  فراخوان  طریق  از  و 
بین بانک های دولتی و بانک های عمومی« 

است.  رسیده  تصویب  به  و  مطرح  
تهران  شهرداری  رسمی  رسانه  شهر،  سایت 

تحقیق وتفحص  گزارش  یافته های  درباره 
 6 طی  است:  نوشته  هولگرام ها  درباره 
ساله 1391 تا 1396 تعداد ۲6 هزار و 3۴۴ 
 1۴ مبلغ  به  »هولوگرام«  کارگزاری  حواله 
امالک  سازمان  توسط  تومان  میلیارد  هزار 
بابت  اینکه  خصوص  در  است.  شده  صادر 
تعداد  چه  این کارگزاری  حواله های  تسویه 
امالک و معادل چه مبلغی از منابع غیرنقد 
یا  به شرکت های کارگزار  تهران  از شهرداری 
به واسطه آنها به سایر بستانکاران شهرداری 
تهران واگذار شده است اطالعات دقیقی در 
دست نیست با وجود این شواهد حاکی از 
عملکرد  و  اهداف  در  اساسی  انحراف  بروز 
حواله های کارگزاری و بروز فساد گسترده در 
این زمینه دارد. واگذاری حق مالکیت بناها 
که یکی از شیوه های واگذاری امالک است 
در قانون آمده است. بند 6 ماده 55 قانون 
مسئولیت های  راستای  در  شهرداری ها  
اجتماعی خود به منظور تاسیس موسسات 
مانند  تعاونی  بهداشتی،  آموزشی،  فرهنگی، 
بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه، 
انجمن  تصویب  با  می تواند  و...  درمانگاه 
شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ 
در  معین  شرایط  با  یا  رایگان  به  مالکیت 
در  اما  دهد.  قرار  مربوطه  موسسات  اختیار 
روند اجرای قانون انحرافاتی مشاهده شده 
است. به طوری که براساس آخرین آمار در 
دوره قبل ۲6۲۲ ملک در راستای همین بند 
واگذار شدند. اما افشین حبیب زاده رئیس 
کمیته نظارت شورای شهر تهران پاییز سال 
گذشته گفته بود که واگذاری 36۲ مورد از 
در  یا  یعنی  دارند،  قانونی  انحراف  امالک 
ندارند،  از شورا  یا مجوز  غیرهستند  اختیار 
یا واگذاری شان ادامه دارد. امالک نجومی 
بود که در این گزارش  نیز موضوع دیگری 
مطرح شد. واگذاری  واحدهای مسکونی در 
به اشخاص نزدیک  مناطق برخوردار تهران 
یا  قبلی  دوره  در  شهری  مدیریت  بدنه  به 
باال و بدون برگزاری  با تخفیفات  واگذاری 
در  که  است  موضوعی  قانون،  تشریفات 
ادبیات سیاسی ما به امالک نجومی شهره 
تحقیق وتفحص  گزارش  است.  شده  شده 
شورا نشان می دهد، امالک نجومی حداقل 
تشکیل  کردند:  ظهور  روش  سه  قالب  در 
محل  و  مجرا  عنوان  به  خاص  تعاونی های 
واگذاری  معین،  افراد  به  امالک  واگذاری 
از طریق شرکت  اشخاص خاص  به  امالک 
رسا تجارت مبین و واگذاری امالک از طریق 
سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران 
آخرین  براساس  کارگزاری.  شرکت های  و 
می رسد  نظر  به  شورا  اعضای  گفت وگوهای 
که۴۰ مورد از این واگذاری ها توسط تعاون 

است.  بازپس گرفته شده  سپاه 

نام های آشنای چند ملک 
اما  تحقیق وتفحص  گزارش  میان  در 
هم  شده،  شناخته  زمین  و  ملک  چند  نام 
پنجم  دوره  نام هایی که  به چشم می خورد. 
زبان  به  اسمشان  چندباری  شهر،  مدیریت 
گفتار  یازده،  ردیف  در  بود.  آمده  مدیران 
اراضی  نام  تحقیق وتفحص  گزارش  هفتم 
قرار  این  ماجرا  می خورد.  به چشم  طرشت 
است که 3۲ هزار متر مربع از اراضی طرشت 
و  سیمان  کارخانه  به  متعلق  ابتدا  در  که 
بعدتر مالکیت شهرداری تهران بر آن محرز 
شده بود به دستور شهردار وقت با این بهانه 
که سند ندارد به سپاه پاسداران واگذار شده 
ملکی  نیز  میرحسینی  شهید  اردوگاه  است. 

است. تهران   ۲۲ منطقه  در 
اطالعاتی  براساس  هکتاری که   ۷۰ زمینی   
که به دست خبرنگار پیام ما رسیده است، 

به یک سپاه پاسداران  نامشخص  به دالیل 
درباره  پیشتر  میرلوحی  است.  شده  واگذار 
بود:  گفته  شهروند  روزنامه  به  ملک  این 
»شهرداری در این اردوگاه 1۴1 میلیارد تومان 
هزینه و آن را به مکانی تفریحی برای عموم 
این  انتقال  مردم تبدیل کرده است. اساسا 
نقل  روند  و  اشتباه  نظامی  نهاد  به  مکان 
زیرا  است،  بوده  قانون  خالف  آن  انتقال  و 
را  مکان  این  سابق  شهردار  دفتر  در  فردی 
تحویل نهاد نظامی داده که اساسا در حیطه 
که  واگذاری  است.«  نبوده  اختیاراتش 
براساس قانون خروج و انتقال پادگان های 
نظامی به خارج از حریم شهرها که در سال 
اساس  بر  نیست.  شده،  مصوب   13۸۸
نیز،  گزارش  این  هفتم  گفتار   13 ردیف 
امالک  سازمان  بین  قرارداد  فقره   3۴ به  
که  گستر«  »بهساز  شرکت  و  مستغالت  و 
دارد.  اشاره  است،  به سپاه  وابسته  شرکتی 
ارزش  به  امالکی  آن  براساس  قراردادی که 
به  در طرحی  ریال  میلیارد  هزار   ۲ از  بیش 
شورا،  از  مجوز  اخذ  بدون  شهید  سه  عنوان 
شهرداری،  صالح  و  صرفه  رعایت  بدون 

شدند.  واگذار 
آشنای  نام  نیز  فرحزادی  به  موسوم  ملک 
بعدی بود که میرلوحی درباره آن گفت: عدم 
فرحزادی«  به  موسوم  »ملک  اقاله  ثبت 
حساب ها  و  مالی  امور  اداره کل  اسناد  در 
از  ریالی  میلیارد  هزار   ۷ زیان  و  شهرداری 
بام لند  است.  تخلف  و  تبانی  بارز  مصادیق 
شورای  اعضای  که  بود  دیگری  پروژه 
آن  قرارداد  نحوه  به  نسبت  چندباری  شهر 
براساس گزارش  اکنون  بودند.  انتقاد کرده 
ابتدا  در  شده که  مشخص  تحقیق وتفحص 
قطعه زمینی به مساحت ۴۴ هزار متر مربع 
در قالب قرارداد مشارکت در اختیار شخصی 
سازمان  اما  آن  از  پس  است.  گرفته  قرار 
شهرداری  بازرسی  و  کشور  کل  بازرسی 
در  را  آن  و  ایراد گرفتند  قرارداد  به  نسبت 
واگذاری  در  ضوابط  رعایت  عدم  راستای 
دانستند.  شهری  مقیاس  بزرگ  امالک 
قرارداد بام لند اکنون در چارچوب ماده 3۸ 
است.  رسیدگی  درحال  شهرداری ها  قانون 
به  امالک  واگذاری  گزارش  این  براساس 
خیریه امام رضا نیز مورد سوال است. گفته 
به  زمین  قطعه  چند  ابتدا  در  که  می شود 
قالب  در  مربع  هزارمتر   ۷۰ حدود  مساحت 
به سازمان سرمایه گذاری  داخلی  واگذاری 
است. گزارش  منتقل شده  تهران  شهرداری 
آن  از  پس  می گوید که  تهران  شهر  شورای 
را  مذکور  امالک  گذاری  سرمایه  سازمان 
امام  خیریه  به  واقعی  ثمن  دریافت  بدون 
به منسوبین و منتخبان  رضا)ع( که متعلق 
است.   کرده  واگذار  بوده  شهرداری  مقامات 
بر اساس گزارش سازمان امالک مبلغ 159 
میلیارد تومان به صورت نقدی و غیرنقدی از 
طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان امالک 
و تعداد 11 باب مغازه در پاساژ الماس کریم 
خان از طریق کارگزاری جهان در قبال حواله 
کارگزاری از طریق سازمان امالک نیز به این 

است.  شده  داده  تحویل  خیریه 
گزارش  این  درقبال  تهران  شهرداری  اما 
تهران،  شهر  شورای  دارد؟  وظیفه ای  چه 
قائل  شهرداری  برای  تکلیف  یا  وظیفه   15
قیمت  مابه التفاوت  دریافت  است.  شده 
روز امالک نجومی، اخذ اجاره مدت تصرف 
اشخاص حقیقی در امالک شهرداری، انتشار 
شهرداری  امالک  که  بهره بردارانی  فهرست 
و  نمی کنند  تخلیه  و  دارند  اختیار  در  را 
همچنین غربالگری ساالنه امالک متعلق به 

تکالیفند. این  جمله  از  شهرداری، 

گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری امالک در دوره شهرداری قالیباف در جلسه شورای شهر تهران قرائت شد 

گزار ش بذل و بخشش امالک پایتخت

گره از ثبت نام 
دانش آموزان افغانستانی  

باز نشد

|پیام ما| درحالی که گفته می شد موانع برای 
افغانستانی  اتباع  دانش آموزان  نام  ثبت 
برطرف شده است و بخشنامه حضور آن ها 
در مدارس اصالح شده و دانش آموزان فاقد 
دریافت  با  می توانند  نیز  شناسایی  مدرک 
برگه حمایت تحصیلی از دفاتر کفالت برای 
نام  ثبت  مدارس  در  خود  تحصیل  ادامه 
دفاتر  بی اطالعی  از  والدین همچنان  کنند، 
اصالح شده  بخشنامه  ابالغ  عدم  و  کفالت 
فرزندان  می گویند  و  می دهند  گزارش 
به  ورود  برای  راهی  هنوز  بازمانده شان 
روزهای  در  نکردند. مسئوالن  پیدا  مدارس 
اخیر وعده دادند که با صدور ابالغیه ای دفاتر 
متنی  سرانجام  می کنند.  توجیه  را  کفالت 
دوشنبه ۲۰ تیرماه، از سوی انجمن صنفی 
دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی 
استان تهران منتشر شد و در آن تاکید شد 
به  تیر   ۲9 تا   ۲3 از  می توانند  والدین  که 
فارس،  خلیج  اداری،  خدمات  مرکز  چند 
ابالغیه  مراجعه کنند.  پاکدشت  و  تپه  گل 
اتباع  و  مهاجران  برای  را  شروطی  جدید 
»گذرنامه  است:  کرده  لحاظ  افغانستانی 
و  بودن  افغانستانی  اثبات  برای  تذکره  و 
مدرکی که نشان دهد کودک از زمان فرمان 
ساکن  ایران  در   9۴ سال  یعنی  رهبری 
می رسد،  نظر  به  است.« شروطی که  بوده 
نام دانش آموزان  بازهم سنگی مقابل ثبت 
محسنی،  هللا  لطف  است.  افغانستانی 
معاون اجتماعی انجمن حمایت از کودکان 
کار در این رابطه به پیام ما می گوید: »این 
پذیرش  و  دستورالعمل  جامعیت  ابالغیه 
محدود  تنها  و  ندارد  را  دانش آموزان  همه 
شده به افرادی که یا پاسپورت دارند و یا 
سال 9۴ در ایران حضور داشتند و برای این 
حضورشان هم مدرک دارند.« با این وجود 
دانش آموزان  همراه  مددکاران  و  والدین 
مراجعه  کفالت  مراکز  به  شنبه  دیروز، سه 
بود.  گذشته  مانند  اما  نتیجه  کردند؛ 
یاری  انجمن  مربی  صادقی،  معصومه 
به  رابطه  این  در  خطر  معرض  در  کودکان 
روزنامه پیام ما می گوید: »مابه خانواده های 
و  رسانی کردیم  اطالع  افغانستانی  مهاجر 
با پرینت ابالغیه و فرستادن خانواده ها به 
دفاتر کفالت محل زندگی شان و حتی دفاتر 
را  از محل سکونتشان موضوع  کفالت غیر 
پیگیری کردیم اما هم دفاتر کفالت اعالم 
کردند که چنین ابالغیه و بخشنامه ای برای 

است.« نشده  صادر  آنها 
موسسه  مدیرعامل  سیادت  مریم   
نیز  مهر  کودکان  استعدادهای  شکوفایی 
دفاتر  به  دیروز  که  دیگریست  مددکار 
در  به  همچنان  اما  کرده  مراجعه  کفالت 
که  آدرس هایی  به  »من  خورده:  بسته 
مراجعه  بود،  شده  اشاره  ابالغیه  متن  در 
سر  نیز  ورامین  اردوگاه  به  حتی  و  کردم 
شد که  اعالم  دفاتر  این  تمام  در  اما  زدم 
ابالغیه جدیدی دریافت نکردند.« عالوه بر 
والدین  کفالت،  دفاتر  چندباره  بی اطالعی 
پیدا کردن  پیدا کردند:  نیز  تازه ای  دغدغه 
اثبات حضورشان در در ایران  مدرکی برای 
اجاره نامه،  تازه:  ابالغیه   .9۴ سال  از  بعد 
تایید  سکونت  گواهی  والدت،  گواهی 
را  کالنتری  و  شهر  شورای  سوی  از  شده 
هیچ یک  اما  بسیاری  است  دانسته  معتبر 
همین  یکی  سعیدی،  صالح  ندارند.  را 
پسر   ۴ که  است  افغانستانی  والدین  از 
چگونه  می پرسد،  او  دارد،  دانش آموز 
می تواند از کالنتری یا اعضای شورای شهر 

بگیرد؟  گواهی 

در آخرین روزهای شورای پنجم، 
دیروز، سه شنبه ۲۲ تیرماه از 
سوی محمود میرلوحی، رئیس 
کمیته اقتصادی شورای شهر 
تهران قرائت شدند. گزارشی 
۴3 صفحه ای که تمرکزش روی 
امالک و مستغالت شهرداری 
تهران بود

|پیام ما| یک ملک 36 هزار متر مربعی که قبال کارخانه آسفالت بوده، در طرشت بدون داشتن مجوز از شورا در دوره قبلی شهرداری تهران، 
به سپاه واگذار شده است. 70 هزار متر مربع زمین 159 میلیارد تومان به خیریه امام رضا داده شده است، امالکی به ارزش 2000 میلیارد 
ریال در بازه زمانی 5 ساله 91 تا 96 در قالب قرارداد 34 بندی از سوی سازمان امالک شهرداری تهران به شرکت بهساز گستر که یکی از 
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است، واگذار شده است. این اعداد و ارقام اما تنها بخش کوچکی از هرج  و مرج های مالی هستند که 
پیش از مدیریت شهری پنجم در خاموشی خبری رخ دادند و حاال در گزارشی مفصل در آخرین روزهای شورای پنجم، دیروز، سه شنبه 22 
تیرماه از سوی محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران قرائت شدند. گزارشی 43 صفحه ای که تمرکزش روی امالک 

و مستغالت شهرداری تهران بود. در ادامه مروری بر مهم ترین یافته های این گزارش تحقیق وتفحص داریم.
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| محمود میرلوحی |

امور قراردادها و روابط عمومی-سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آکهی مزایده عمومی
کد آگهی1400-4 

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت ده /10 سال شمسی  واگذار نماید:

1-سپرده شرکت در  مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار 

داشته و قابل تمدید باشد.
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 

بانک شهر شعبه عظیمیه.
انعقاد قرارداد  به  2-برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر 

نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
3-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است.
4-مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به 
حساب شماره 700824126398 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  

واصل فيش واريزي به امورپيمانهاي سازمان ارائه نمایند .
5-متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار  این آگهی 
امورقراردادهای  به  اداری  ساعت  در  توانند  می  روز  ده  مدت  به 
واقع  سبز شهری شهرداری کرج   فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

- عظيميه- ضلع شمالي ميدان استقالل- طبقه اول دفتر امور 
تماس   )026( 32540303 تلفن  با شماره  يا  و  پيمانها مراجعه 

مراجعه نمایند.
سازمان  دبیرخانه  پیشنهادات:  قبول  و  اسناد  دریافت  6-محل 

می باشد.
7- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج 

آگهی می باشد.
8-  داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت 

هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

10-ماليات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ كل 
قرارداد اضافـه خواهد شد.

رسمی  کارشناسی  و  توامان  آگهـی   دو  چاپ   هزینـه   -11
دادگستـری به عهده برنـده مزایـده می باشد .

12- تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت12 مورخ1400/5/10میباشد.

قیمت پایه اجاره  موضوع  مزایدهردیف
آدرسماهیانه  ریال

1
عرصه  به  مساحت ۲۲۴ مترمربع  که 1۲۴ مترمربع جهت احداث ، تجهیز 
و بهره برداری از  کافه رستوران و1۰۰ مترمربع  آماده سازی محوطه جهت 

چیدن میز وصندلی  
3۰/۰۰۰/۰۰۰

واقع درکرج پارک 
حیات وحش حصار

شماره نامه 140085631011006788   
میم الف 768/ف 

نوبت دوم

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۴۰۰6۰331۰11۰۰۰6۲۰ مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰1 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر گنجی راد 
بشناسنامه شماره ۷۲5۸ صادره از تهران فرزند ابش در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 3۰1۰ متر مربع مفروز از پالک شماره 9۷ فرعی از 1۴3 اصلی واقع 
در البرز و با خریداری از خانم فرنکیس امیری و با مالکیت مالک اولیه آقای بیوک قره 
داغی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/۰۴/۰۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰۰/۰۴/۲3 

محمود داوودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

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

برابر رای شماره  13996۰3۰1۰6۰۰۰۴99۰ و رای اصالحی 1۴۰۰6۰3۰1۰6۰۰۰۰۸۷1۰ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای همت هللا 
قباخلو فرزند هللا وردی بشماره شناسنامه 16 صادره از گرمسار در *** ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن *** به مساحت 95/9۷ مترمربع پالک شماره 1515 
فرعی از ۲- اصلی واقع در قریه باغرين بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت 
شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز اصفهان *** محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰۰/۰۴/۰۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۰۴/۲3

شناسه آگهی 1156826 م الف 191

آگهی مفقودی 
گواهی کشف

مفقودی 
نظر به اینکه گواهی کشف معدن سنگ آهک اشکور به شماره 
20694 مورخ 94/06/05 بنام خانم زیبا محمود نیا میمند 
مفاد  رساند کلیه  باطالع می  بدینوسیله  لذا  مفقود گردیده، 
مزبور  گواهی کشف  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  مزبور  مدارک 

هیچگونه ارزش و اعتبار قانونی ندارد.م الف 7072
تاریخ انتشار: 1400/04/23 – 1400/05/23

وانت  خودرو  سبز  برگ  و  رهن  در  وسند  کارت 
رنگ  –روغنی  1389سفیدشیری  1600iمدل   پیکان  
شاسی   11489032989وشماره  موتور  شماره   به 
65ایران   پالک  شماره   NAA36AA8AG219768
953ی31متعلق به طاهره عسکری فرزند عیسی مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط گردیده است .منوجان
سعید ذکاء اسدی – سرپرست معاونت امور 

معادن و صنایع معدنی

ول
ت ا

نوب

نوبت دوم

 مفقودی
برگ سبز و سند )برگ کمپانی( خودرو 
آی  ایکس  ال  پژو 405 جی  سواری 
با شماره  8i بژ متالیک مدل 1384 
شماره  و   12484045763 موتور 
شاسی 14219851 و شماره پالک 611 
محمد  علی  نام  به  ایران 54  ب 51 
زارع احمد آبادی فرزند محمد کدملی 
4430851786 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گزارش دو

| رئیس کمیته اقتصادی 
شورای شهر تهران |
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افقی
 1 - حرف تعجب، تعجب زنانه، گشوده - 
كیف التین - سود - برهنه، عریان، همسر 
میزان،  مقدار،   - کوچک۲   - اسكارلت 
 - داشتن3  گسیل   - مقیاس،حد،سایز 
دفاع   - جهان   - روستایی  عدد  روستا، 
حرف  آش،  همراهی،  کلمه   - فوتبال 
 - فرانسه  بندری  شهر   - مشایعت۴ 
اثری كه روی چیزی باقی بماند - مظهر 
زیبایی طبیعت، مخلوط آب و خاک، زدنی 

ورزشی5 - ماه گرفتگی  - از پادشاهان 
 - دوستی   - التین6  دختر   - اشکانی 
پرنده دریاچه، معروف است که این پرنده 
پارچه   - وپاكیزه  پاك   - میرد  می  تنها 
تازی  نشین،  بادیه  تازی   - عرض۷  كم 
بیابانگرد - خجول۸ - عیبجو، بهانه جو - 
واحد پول قزاقستان9 - نشستن با تمکين 
و وقار - کشیش - بدنیا آوردن - نفس، 
خون، نفس غنیمتی - وقت، وقت و زمان، 
زمان1۰ - ازاشكال هندسی، حجم فرعونی 
میكروب  كاشف   - ومساوی  برابر   -

جذام11 - مخترع دینام - نوعی شیرینی 
همنشین  نامرئی،  موجود   - خشک1۲ 
انس - هدف تیر، نشان هدف، تیررس - 
دروازه13 - عروسک جالیز - تخته، سنگ 
نوشته، تخته نوشتاری - جوان، برنا1۴ - از 
دروس مدرسه - پرنده کوچک و خوش 
میكروب  كاشف   - آخر15  رمق   - آواز 
سل - من و تو، ضمیر جمع، آب تازی - 

جست و خیز - درج كردن

عمودی
1 - داوم درهم - پیشامد، رویداد بد، اتفاق 
- حرف استثنا۲ - پول خرد هندوستان - 
پیرو، منقاد - از بنادر نروژ - صورت، مهره 
شطرنج3 - نت ششم موسیقی، نفی عرب، 
عالمت  مفعولی،  نشانه   - چیزی  درون 
مفعول بی واسطه - تلخ، پیمانه ، اندازه ، 
شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی - نت 
سوم، نت مخمور، پیشوند فعل مضارع۴ - 
فیلمی از سیدضیاالدین دری - پدرمردگان، 
اطفال بی پدر و مادر5 - گیاهی با خاصیت 
نام  نقره گون -  ای،  نقره  زیاد -  دارویی 
پسرانه، خرسندی، لقب امام هشتم6 - علم 
ستاره شناسی - حرف انتخاب، بله آلمانی، 
حرف گزینش - کوه های بلند و پابرجا۷ - 
نامی پسرانه، از نسل آریا - سد خوزستان، 
سدی در جنوب كشور - روسری۸ - تکرار 
حرف - استادیوم - عدد کار خراب کن، 
عددی یک رقمی، عدد خیطی9 - تازی - 
كافر، منكر وجود خدا - رشته کوه آمریکا1۰ 

- مقیم شدن  - فیلمی از كارول رید11 
- برهنه، عریان، همسر اسكارلت - پاک و 
منزه  - مجازا به پاداش گویند، اجرت کار - 
بزه1۲ - فروغ و روشنی - برش سینمایی 

- یکی از القاب اروپایی - خدای مصری 
13 - مادر لر، بیماری، تصدیق روسی - 
گلفام - كمانگیر اساطیری، نام پسرانه1۴ 
- شهر توت، جشنواره معتبر سينمائي، بخیه 

درشت - بنده و غالم، زاویه هدف گیری 
برای توپخانه - گلی برای تسکین اعصاب، 
گل ابوالعرق15 - رخنه، تباهی - ده روز - 

پسوند مراقبت

جدول شماره 2059

سمنان

منطقه  حراست  خط بان  موقع  به  گزارش  و  هوشیاری 
شمال شرق، مانع برداشت غیر مجاز از خط لوله ۲۲ اینچ 

شد. شاهرود  سمنان- 
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
این  حراست  رئیس  شمال شرق،  –منطقه  ایران  نفت 
منطقه با اعالم این مطلب گفت: در پی پایش های روزانه 
مسیر و حریم خط لوله انتقال فرآورده های نفتی سمنان- 
مانند  مشکوکی  موارد  با  منطقه  این  خط بان  شاهرود، 
تغییر شکل ظاهری خاک برخورد کرده که در جستجوی 
دقیق تر، تعدادی از لوازم و البسه بجای مانده از سارقان 

را کشف می کند.
محمدرضا فنایی افزود: با تماس محمدرضا عرب حسنی 
نظر  مورد  منطقه  به  ما  همکاران  سرعت  به  )خط بان(، 
اعزام شده و گودالی غیر طبیعی در حوالی محل یاد شده 
مشاهده می کنند، شواهد، وجود انشعابی غیر مجاز در آن 

محل را تصدیق می کرد.
تحقیقات  و  میدانی  بررسی های  از  پس  داد:  ادامه  او 
بیشتر مشخص شد که سارقان با شیوه  ماهرانه ای اقدام 
لوله  خط  مسیر  در  اینچی  دو  فلکه  شیر  یک  نصب  به 

بودند. کرده 
او بیان کرد: هوشیاری و دقت خط بانان در پایش مسیر 
خطوط لوله این منطقه باعث شده افراد قانون شکن بر 
عملیات  اطالعاتی و حراستی این منطقه آگاهی یافته و از 
ترس گرفتار شدن در دام قانون، انگیزه سرقت را از دست 
بدهند و گواه این مدعا آمار بسیار ناچیز سرقت از 1۰۰۰ 
شمال شرق  منطقه  استحفاظی  حوزه  لوله  خط  کیلومتر 
است که در چهار دهه طول انقالب، به تعداد انگشتان یک 

دست هم نمی رسد.
در  ما  پیشگیرانه  اقدامات  از  دیگر  یکی  گفت:  فنایی 
و مقصد های سرقت،  مبادی  اخیر، شناسایی  سال های 
فروش و نگهداری غیرمجاز فرآورده های نفتی در گستره 
منطقه است که با  همکاری مقامات امنیتی، انتظامی و 
قضایی، برخورد قانونی با افراد خاطی صورت گرفته و در 
نتیجه آن، آمار سرقت فرآورده های نفتی در این  منطقه 

ناچیز گزارش شده است. بسیار 
در سال  اضافه کرد:  منطقه شمال شرق  رئیس حراست 
نفتی که  فرآورده های  سرقت  مسلح  باند  یک  گذشته 
اقدامی  در  بود،  مستقر  کشور  جنوب  در  آن  سرشبکه 
از خط  لوله قصد سرقت  به حریم خط  نفوذ  با  ماهرانه 
۲۲ اینچ ری-سمنان را داشتند که با همکاری سربازان 
گمنام آقا امام زمان)عج( اعضای این باند در حین سرقت 

شدند. دستگیر 

فنایی با اشاره به کمک های بی شائبه دستگاه های امنیتی 
و  شناسایی  روند  در  شمال شرق  منطقه  حراست  به 
دستگیری عوامل این سرقت مسلحانه خاطر نشان کرد: 
مشاهده خودرویی مشکوک با پالک خوزستان در حریم 
خط لوله ری- سمنان و گزارش آن توسط عوامل حراست 
این سرقت مسلحانه  برای کشف  منطقه، سرنخ خوبی 
شد، در استعالم پالک پراید مشخص شد که به یکی از 
فقره  دارد که چندین  تعلق  نفتی  مواد  سارقان حرفه ای 
سرقت از خط لوله و قاچاق فرآورده نفتی در استان های 
یدک  خود  پرونده  در  را  اصفهان  و  مرکزی  خوزستان، 
می کشد، کار اطالعاتی سربازان گمنام آقا امام زمان )عج( 
باعث شد تا محل دقیق برداشت غیر مجاز کشف شود، 
بنابراین اقدامات الزم به منظور کنترل نامحسوس محل 
نصب انشعاب در دستور کار قرار گرفت و با توصیه های 
وضعیت  تا  ترک  را  موقعیت  منطقه  اطالعاتی، حراست 

برای سارقان سفید به نظر برسد.
او ادامه داد: سفید شدن وضعیت برای سارقان باعث ورود 
آنها به منطقه شد و از همان دقایق ابتدایی کلیه حرکات و 
جابه جائی های سارقان با اشراف کامل اطالعاتی رسد شده 
و نهایتا در شب سرقت، طی عملیاتی غافلگیرانه و پس از 
یک درگیری مسلحانه، 1۰ سارق مسلح و تریلی نفتکش 

آنها بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته او اهمیت شناخت سایر عوامل این باند مسلح 
و حضور عوامل متعدد آنها در چند استان کشور در کنار 
توصیه های اطالعاتی برای اشراف کامل به عملکرد این 
باند، مانع اصلی اطالع رسانی به موقع کشف این سرقت 

بزرگ شد.
نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شرکت  حراست  رئیس 
با  منطقه  این  خط بانان  تاکید کرد:  شمال شرق  منطقه 
آموزش های بروز و بازدیدهای مستمر، حریم خط لوله 
انتقال فرآورده های نفتی که سرمایه ملی نظام است، را 
با دقت پایش کرده و مانع هرگونه تعرض به خط لوله و 

آن خواهند شد. حریم 
فنایی در پایان تاکید کرد: از هموطنان شریف و آگاه مان 
حراست  در  خود  برادران  تا  داریم  انتظار  و  درخواست 
بویژه منطقه  ایران  لوله و مخابرات نفت  شرکت خطوط 
یا  مشکوک  تردد  هرگونه  و  کرده  یاری  را  شمال شرق 
مشاهده عوامل غیر طبیعی در حریم خطوط لوله انتقال 
شمال  منطقه  حراست  تلفن  با  را  نفتی  فرآورده های 
انتظامی اطالع  شرق)۰۲33۲35۸1۰3( و یا 11۰ نیروی 
رسانی نمایند تا با ورود به موقع عوامل حراستی، از دست 
درازی به بیت المال و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.

هوشیاری خط بان مانع برداشت غیرمجاز از خط لوله شد

با  بیکار  بدون  روستای  طرح  اجرای  نشست 
محوریت چگونگی استفاده از تسهیالت صندوق 
امیرالمومنین  کارآفرینی امید در محل روستای 

شد. برگزار  امیدیه  شهرستان 
میراث فرهنگی،  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
گردشگری و صنایع دستی خوزستان، پیرو موضوع 
توانمندسازی روستائیان و عشایر و به منظور آگاه 
از ظرفیت های  استفاده  برای  افراد محلی  کردن 
 ۲1 وصنایع دستی،  گردشگری  میراث فرهنگی، 
تیرماه 1۴۰۰، نشستی با حضور صادق شیخی رئیس 
صنایع دستی  و  میراث فرهنگی، گردشگری  اداره 
امیدیه، مهدی امرائی مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید خوزستان، سیدصالح نیکداربینش بخشدار 
مرکزی امیدیه و برخی دستگاه های ذی ربط در 
محل روستای امیرالمؤمنین از توابع بخش مرکزی 

شهرستان امیدیه برگزار شد.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
اظهار  نشست  این  در  امیدیه  صنایع دستی 
از  روستایيان  اجتماعی  توانمندی  »ايجاد  کرد: 
ممکن  صنایع دستی،  و  گردشگری  توسعه  راه 
است نقش مهمی در غلبه بر انگاره های توسعه 
نيافتگی و نیز بهبود تعامالت و ارتباطات اجتماعی 
ساکنان اين نواحی داشته باشد.« صادق شیخی 
راستای  در  اداره  این  اساس،  »برهمين  افزود: 
توانمندسازی و اشتغال زایی روستاییان و عشایر 
در موضوع صنایع دستی و گردشگری، برنامه های 
توسعه  و  ترویج  آموزش،  جمله  از  هدفمندی 
گردشگری  برای  آگاهی سازی  و  صنایع دستی 
روستایی و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و استفاده 

دارد.« کار  در دستور  را  این حوزه  مزایای  از 
این  و عملی شدن همه  »برای تحقق  او گفت: 
فرآیندها، به حمایت همه دستگاه های ذی ربط نیاز 

است؛ کمااینکه با جلساتی که با مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید داشتیم، مقرر شد بعد از شناسایی 
افراد و ارزیابی های الزم توسط اداره میراث فرهنگی، 
امیدیه و فرمانداری،  گردشگری و صنایع دستی 
بخشداری و دهیاری روستای امیرالمومنین، افراد 
واجد شرایط برای دریافت تسهیالت، به صندوق 

کارآفرینی امید معرفی شوند.«
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره  رئیس 
تقدیر  ضمن  پایان  در  امیدیه  صنایع دستی 
و  صنایع دستی  معاونت های  تالش های  از 
گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  گردشگری 
دهیار  نصرت منش  و  خوزستان  صنایع دستی  و 
روستای امیرالمومنین گفت: »امید است با توسعه 
این روند، شاهد اجرای طرح های پایدار و هدفمند 
اشتغال زایی در دیگر روستاهای شهرستان امیدیه 

باشیم.«

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  مبارکی/ 
یک هزار  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  ایالم 
اقصی  در  تغذیه  خطوط  و  شبکه  کیلومتر 
نقاط مختلف استان ایالم نشت یابی شده  

است.
سه  در  داشت:  اظهار  شمس اللهی  عباس 
ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۲9۷ 
 ۴6۰۰۰ و  تغذیه  خط  و  شبکه  کیلومتر 
انشعاب علمک در نقاط مختلف شهری و 
روستایی استان توسط واحد بازرسی فنی 

است. شده  نشت یابی  شرکت  این 
این  فنی  بازرسی  واحد  اینکه  بیان  با  او 
دانش  روز،  علم  از  استفاده  با  شرکت 
برای  را  تجهیزات  سالمت  تخصص،  و 
دو  استان  سطح  در  گاز  توزیع  پایداری 
از  استفاده  با  افزود:  می کند،  چندان 
و  ایمنی  نظارتی،  کنترلی،  سیستم های 

توزیع  برای  راه  تجهیزات،  سالمت  تست 
هموار  مشترکان  گاز  پایدار  و  مستمر 

. د می شو
ایالم گفت:  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در سه ماهه اول سال جاری واحد بازرسی 
فنی این شرکت از ۷۷ هزار متر لوله پلی 
 ۷ فلزی،  لوله  متر   ۷۰۰ هزار و  دو  اتیلن، 
 ۲۰۰ و  اتیلن  پلی  اتصاالت  قلم   ۲۰۰ هزار و 
قلم اتصاالت فلزی بازدید نموده و صحت 
از  را  شده  خریداری  کاالهای  سالمت  و 
کرده  تُایید  و  تضمین  مختلف  جنبه های 

است.
او با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش 
خط  و  شبکه  کیلومتر   ۴5۷ هزار و   ۴ از 
نشت  علمک  انشعاب   11۲۰۰۰ و  تغذیه 
بازرسی  داشت:  اظهار  است،  شده  یابی 
در  کنترلی  بازرسی های  اعمال  با  فنی 

نیز  و  قطعات  و  تجهیزات  خرید  مراحل 
زمان  در  عملکردی  تست های  انجام 
همین  به  و  دارد  فعال  حضوری  نصب، 
از  استفاده  و  بکارگیری  احتمال  سبب 
به  استاندارد  غیر  قطعات  و  تجهیزات 

می رسد. حداقل 
سال  طول  در  تصریح کرد:  شمس اللهی   
بر  عالوه  فنی  بازرسی  واحد  گذشته 
نشت یابی خطوط شبکه، تغذیه و انشعاب 
علمک، در حوزه بازرسی کاالیی نیز از 1۷3 
هزار متر لوله پلی اتیلن، ۲۸ هزار متر لوله 
پلی اتیلن  اتصاالت  قلم  هزار   33 فلزی، 
فلزی  اتصاالت  قلم   ۴۰۰ هزار و   ۸ و 
آن  است که خروجی  داده  انجام  بازرسی 
و  استاندارد  غیر  نصب کاالی  از  جلوگیری 
عدم وقوع حوادث در پروژه های عملیاتی 

است. بوده  شرکت  اجرایی  و 

طرح روستای بدون بیکار 
در  روستای امیرالمومنین امیدیه اجرا می شود

هزار کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز در ایالم نشت یابی شد

کمیته امداد استان قم در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بیش از 35۰۰ 
فرصت شغلی برای نیازمندان و افراد بیکار معرفی شده از حوزه حمایت ایجاد می کند. 
مهرداد مصلح، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه این 
نهاد همه ساله برای اشتغال مددجویان تحت حمایت و فرزندان آن ها برنامه دارد گفت: 
در سالی که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها نام گذاری کرده است کمیته امداد استان قم مانند سال های گذشته متولی 

اشتغال نیازمندان و افراد بیکار معرفی شده از حوزه حمایت است.
وی بهره مندی از کارشناسان مجّرب اشتغال در این نهاد را خاطرنشان و اظهار کرد: 
امیدواریم در سال جاری برای متقاضیان تسهیالت اشتغال این نهاد بیش از 35۰۰ 
را  افراد  این  برای  آموزش های پیش بینی شده  ایجاد شود. مصلح  فرصت شغلی 
خاطرنشان و تصریح کرد: در سال 1۴۰۰ برای ۷3۰ نفر آموزش مقدماتی، برای 15۰ 
نفر آموزش مهارت آموزی و برای 9۷۰ نفر آموزش طرح های اشتغال برنامه ریزی شده 
است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم راه اندازی مراکز نیکوکاری 
کارآفرینی را از برنامه های مهم این نهاد در استان قم برشمرد و بیان کرد: جذب ۲۰ 
جهادگر کارآفرین و برگزاری رویدادهای کارآفرینی ازجمله اقدامات ویژه کمیته امداد 

استان قم در سال جاری خواهد بود.

عباس رضایی استاندار اصفهان با اهدا لوح تقدیر به منصور یزدی زاده 
عنوان  به  شرکت  این  مدیریت  از  اصفهان،  آهن  ذوب  مدیرعامل 

کرد. تقدیر  استان  نمونه  محور  سالمت  کارفرمای 
در متن این لوح تقدیر آمده است:

بهره مندی از جامعه کار سالم، با نشاط و پویا نیازمند همت انسان های 
آرمان  این  تحقق  زمینه  تالش،  و  ریزی  برنامه  با  است که  شریفی 

می آورند. فراهم  را  بشری 
تا در پرتو  به ما توفیق داد  را سپاس می گویم که  بلندمرتبه  پروردگار 
در  شما  چون  بزرگوارانی  حمایت  و  تجارب  از  بهره مندی  با  عنایاتش 
دستیابی به اهداف سالمت نیروی کار و صیانت از جامعه کار و تولید 

برداریم.  گام 
»تولید ؛  سال  در  مضاعف  تالش  و  عالی  همت  پاس  به  که  اینک 
کرده  عنوان کارفرمای سالمت محور  به  زدایی ها«  مانع  و  پشتیبانی ها 
استان شناخته شده اید، از تالش هایتان قدردانی نموده ، توفیق روز 

می کنیم. مسئلت  متعال  خداوند  درگاه  از  را  شما  افزون 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تفاهم با استانداری کرمان به عنوان 
معین اقتصادی منطقه ۷ استان  )شهرستان های سیرجان و بردسیر( 
عهده دار مجموعه  اجتماعی،  نقش مسئولیت های  ایفای  در  و  مشخص 

فعالیت هایی در این دو شهرستان شده است.
توسعه  شبکه  با  را  تفاهم نامه ای  گهر  گل  تازگی  به  راستا  این  در   
اجتماعی رسالت استان امضا کرده  و به عنوان سازمان حامی اعتباری، 
خرد  اشتغال های  حوزه  در  اشتغال زایی  تسهیالت  پرداخت  عهده دار 
خانگی و کارگاه های تولیدی و خدماتی از محل امتیاز حساب گل گهر 

است. شده  رسالت  بانک  نزد 
تا  تسهیالت  فقره  هزار   ۲ پرداخت   ،  1۴۰۰ سال  در  طرح  هدف گذاری 
بازپرداخت 36  تا دو درصد و  1۰۰ میلیون تومان و کارمزد صفر  سقف 

است. ماهه 
به  بیشتر می توانند  اطالعات  و کسب  دریافت شرایط  متقاضیان جهت 

مراجعه کنند: زیر  لینک 
geg.ir/eshteghalzaie

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم مطرح کرد:

چشم انداز اشتغال کمیته امداد قم در سال 1400
ذوب آهن، كارفرماى 

سالمت محور نمونه اصفهان
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

معین اقتصادی منطقه 7 استان شد

| قم | | اصفهان  | | مسئولیت اجتماعی |
امام جمعه کرمان:

تولید و مدیریت مصرف انرژی 
نیازمند تغییر  جدی است

امام جمعه کرمان بر مدیریت مصرف انرژی برق توسط 
مصرف  مدیریت  و گفت:  تاکید کرد  دولت  و  مردم 
سوی  از  جدی  سازوکار  تدوین  و  تغییر  یک  نیازمند 

است. دولت 
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی در دیدار 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  مدیرعامل   با 
شمال استان کرمان اظهار کرد: بخشی از چالش های 
تغییر  و  درست مصرف  مدیریت  با  و گاز  برق  و  آب 
الگوی مردم در زندگی رفع می شود که امیدوارم مردم 
با شناخت و درک واقعی از شرایط حساس و یارانه ای 
که دولت بابت حامل های انرژی پرداخت می کند شاهد 
این تغییر سبک زندگی باشیم.   امام جمعه کرمان با 
دولت ها  برق گفت:  انرژی  مصرف  مدیریت  بر  تاکید 
باید یک سقف مصرف تعیین کنند  که مشترکان اگر 
از سقف تجاوز کردند قیمت واقعی و تمام شده برق 
برای آنان محاسبه شود تا به نحوی که مردم مصرف 

خود را مدیریت کنند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان نیز 
با ارائه گزارشی از  خدمات شرکت به چالش های پیش 

روی صنعت برق اشاره کرد.
نیروی  تورم  به  توجه  با  سلیمانی  محمد  همچنین 
داشت:   اظهار  شرکت  بخش های  برخی  در  انسانی 
هرگونه جذب و به کارگیری نیرو  بر حسب تخصص 
و دانش نیروی انسانی با گرفتن مجوز شرکت توانیر و 
از طریق آزمون و یا روش های عادالنه صورت خواهد 
گرفت.  محمد سلیمانی با اشاره به عدم افزایش قیمت 
انشعاب از سال 139۷ تاکنون گفت:  بطور میانگین از 
هر مشترک ۲ میلیون و پانصد هزارتومان بابت امتیاز 
برق و سایر تجهیزات آن گرفته می شود اما بیش از ده 
میلیون تومان برای هر اشتراک هزینه می کنیم که این 
امر منجر شده تا خدمات رسانی توزیع برق روند کندی 

به خود بگیرد . 
او در بحث فروش انرژی نیز به تفاوت بین قیمت های 
اصلی  عوامل  از  اشاره کرد که  شده  تمام  و  تکلیفی 

است. برق  زیرساخت  توسعه  و  نقدینگی  کاهش 
او در ادامه به طرح کرامت خورشید اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه با اجرای این طرح با محوریت کمیته امداد 
امام )ره( و احداث نیروگاه های کوچک و خانگی برای 
مددجویان عزیز با عقد تفاهم نامه خرید تضمینی برق 
حاصل از پنل های خورشیدی  خریداری و صورتحساب 
آن به حساب مددجویان  به عنوان درآمد فروش انرژی 

خورشیدی واریز می شود.
سلیمانی در پایان از امام جمعه کرمان به خاطر همراهی 
و همدردی با خانواده محترم جانباختگان حادثه سیل 
گلباف تقدیرو تشکر کرد. و ادامه لطف و همراهی امام 
جمعه محترم در ترغیب مردم به صرفه جویی در مصرف 
برق در این روزهای گرم سال را از تریبون های مقدس 

بخصوص نماز جمعه خواستار شد.

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

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

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13966۰319۰1۲۰۰36۲۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد علی طاهر فرزند شاهمراد بشماره شناسنامه 
13۷۲ صادره از سیرجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲5۰ متر مربع 
پالک 51۷ فرعی از 19۴ اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سیرجان 
شریف آباد بلوار شهدا نرسیده به تاالر باغستان کوچه اخر سمت چپ خریداری از 
مالک رسمی آقای حسن و محمد علی بستان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۰۸۷

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰۴/۰۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/۰۴/۲3

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت
ملی3111۲۴9۸۰۸  شماره  عباس  فرزند  بالدنده  علی  آقای 
شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  استناد  به 
اختالف  حل  شورای  تقدیم  5۸93۴1ف/۲3  شماره  به  خواستی  در  ورثه 
عباس شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  بروات  دو   شعبه 
اقامتگاه  در  تاریخ 1۴۰۰/۰3/۰3  در  على شماره شناسنامه۴9۴۲  فرزند  باالنده 
ناز  از: 1-گل  عبارتند  الفوت وی  و ورته حين  بدرود حیات گفته  دائمی خود 
متولد 1335  ملی 6۰59۸۰۸9۷۲  شماره  به  عباس  فرزند  آبادی  رکن  باالنده 
ملی  شماره  به  عباس  فرزند  آبادی  رکن  باالنده  فرخنده   -  ۲ متوفی  فرزند 
فرزند  آبادی  رکن  بالدنده  متوفی 3-على  فرزند  متولد 13۴5   311۰۴5۰96۸
مريم   -۴ متوفی  فرزند   135۲ 3111۲۴9۸۰۸متولد  ملی  شماره  به  عباس 
باالرودی رکن آبادی فرزند امر اله به شماره ملی 3۰3۰۷35۷۷1 متولد 135۲ 
همسر متوفی 5- امیر محمد باالنده رکن آبادی فرزند عباس به شماره ملی 
31۰۰۸51۸5۴متولد 139۲ فرزند متوفی 6-امیر مهدی باالنده رکن آبادی فرزند 
متوفی ۷-معصومه  فرزند  ملی 31۰۰65۰۷35متولد 13۸6  شماره  به  عباس 
 باالنده فرزند عباس به شماره ملی 311۰۴5۰9۷6 متولد 13۴۷ فرزند متوفی
اينك با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد 
تا چنانچه شخصي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.م/الف۲5
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف بروات- فاضله 
خاقانی

حصر وراثت
برواتي  باراني  على  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
به  شده  ثبت  تقديمي  دادخواست  شرح  به  بداله  فرزند 
درخواست  شورا  این  از  کالسه1۴۰۰۲19۲۰۰۰۰9195۲5 
گواهی حصر وراثت نموده و با استناد به شهادتنامه و گواهی فوت به شماره 
شادروان  که  داشته  بیان  چنین  و  است  داشته  تقدیم   )19 )9۰۸۴۴۷/ف 
آقای یدهللا بارانی بر واتی به شماره شناسنامه ۲1۲۴ در تاریخ 1396/۰6/۰1 در 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به:
1-شمسی بارانی برواتي فرزند يداله به شماره شناسنامه 3۴۷6 متولد 1339، 
به شماره  يداله  فرزند  برواتي  بارانی  منوفي. ۲- شهناز  فرزند   ، بم  از  صادره 
شناسنامه 3۴۷۷ متولد 13۴1 صادره از بم ، فرزند متوفی. 3- عباس بارانی 
بروانی فرزند یداله به شماره شناسنامه 13 متولد 13۴۴ صادره از بم ، فرزند 
متوفی. ۴- على بارانی برواتی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۴۴۴۷ ، متولد 
13۴5 صادره از بم ، فرزند متوفی. 5- محمد بارانی برواتی فرزند يداله به شماره 
شناسنامه ۴9۴۰ ، متولد 13۴9 صادره از بم ، فرزند متوفی. 6- طاهره بارانی 
برواتی فرزند يداله به شماره شناسنامه ۴9۴1 ، متولد 13۴9 صادره از بم ، فرزند 
متوفي. ۷- احمد بارانی برواتی فرزند يداله به شماره شناسنامه 5۸۴۸ ، متولد 
135۲ صادره از بم ، فرزند متوفی. ۸- صغری بارانی برواتی فرزند یداله به شماره 
شناسنامه 69 ، متولد 13۲۰ صادره از بم، همسر متوفي اينك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصي اعتراضي 
دارد و یا وصیت نامه اي از متوفی نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت 
يكماه به این شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جزء 
رسمی و سری بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط مي باشد.م/الف۲۴

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف ہروات . 
مهدیه دهقان کروکی
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 فرصت 10 روزه برای جاری شدن روح زندگی در زاینده رود / مهر

رمان »زمانی برای معجزه« نوشته آن لوق بوندو به تازگی با ترجمه بیتا 
ابراهیمی توسط انتشارات پیدایش با ۲16 صفحه،  شمارگان هزار نسخه 
و قیمت 5۴ هزار تومان منتشر و راهی بازار نشر شده است. این  کتاب 
یکی از عناوین مجموعه »رمان نوجوان« است که این ناشر چاپ می کند. 

این کتاب برنده جایزه بتچلدر شده است. / مهر

در روز ۲3 تیرماه 1399، روزنامه سراسری 
»اوراق،  عنوان  با  گزارشی  »پیام ما« 
منتشر  شدن«  خانه دار  به  میان بری 
کرده است که به افزایش کمیت و کیفیت 
چرخه خانه دار شدن اقشار مختلف با اوراق 
رهنی مسکن اشاره دارد. همچنین گزارش 
آلوده  روزهای  در  »آیا  تیتر  با  دیگری 
مرگ ومیر بیشتر است؟« در این شماره از 

است. به چاپ رسیده  روزنامه 

تا 31  تاریخ 1۴  از  ملبورن  فیلم  بین المللی  نهمین جشنواره  و  شصت 
بخش  برگزاری  ضمن  و  می شود  برگزار  استرالیا  کشور  در  ماه  مرداد 
می کند.  برگزار  نیز  را  ایران  سینمای  میزگرد  ایران«،  جدید  »سینمای 
فرهادی، »خورشید« ساخته  اصغر  فیلم های »قهرمان« ساخته جدید 
صناعی ها،  بهتاش  به کارگردانی  سفید«  »قصیده گاو  مجیدی،  مجید 
»بندر بند« از منیژه حکمت، »جاده خاکی« از پناه پناهی و چند مستند 

ایسنا پرده می روند./  روی  به  دیگر 

ماه سال جاری  مرداد  روز ششم  آنالین کیهان کلهر  تازه ترین کنسرت 
باغالما  ساز  ترکیه ای  نوازنده  ارزنجان  اردال  همراهی  با   ۲1:3۰ ساعت 
پیش روی مخاطبان قرار داده می شود. کیهان کلهر و اردال ارزنجان طی 
و کشورهای مختلف  ایران  در  را  متعددی  کنسرت های  اخیر  سال های 
برگزار کرده بودند که اغلب این برنامه ها با استقبال خوب مخاطبان نیز 

مواجه شده بود./ مهر

بخش  سه  در  مجازی  عروسکی  تئاتر  بین المللی  جشنواره  دومین 
موضوع  با  عروسک  ساخت  و  طراحی  و  نوجوان  و  بزرگسال،  کودک 
اساطیر کهن و شخصیت های داستانی کالسیک ایران و جهان به دبیری 
بهرام بهبهانی فراخوان خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

هنرآنالین برگزار می شود./   1۴۰۰ ماه  آبان  دوم  اختتامیه جشنواره 

وادی عشق که جز تشنه در او نایاب است

ریگش از خون دل تشنه لبان سیراب است

خواب مرگ است در آن وادی و بیدار دلی

شده در سایه هر خاربنش در خواب است

سربنه یا سر خود گیر که این وادی را

قوت زاغان همه از مغز اولوااللباب است

خارها خم شده بر خار مغیالن گویی

جذب جان را ز تن خسته دالن قالب است

جمع خواهی دلت اسباب جهان تفرقه کن

تخم جمعیت دل تفرقه اسباب است

صوت ابواب فتوح است صدای نی و چنگ

کو مغنی که دلم طالب فتح الباب است

لب فرو بند ز بیگانه که از دور سماع

دور به هر که نه از دایره اصحاب است

منع جامی مکن از چاشنی شربت عشق

که مگس وار فرو رفته درین جالب است

جامی

| چاپ و نشر  | | سینما | | موسیقی | | تئاتر |

این جانور جثه بزرگ و استوانه شکلی دارند، سطح 
بدن بدون مو است. فقط موهای نازک و کوتاهی در 
سطح پهلوها و دم، و موهای کلفت و کوتاهی در دو 
طرف لب باال دیده می شود. رنگ پشت این حیوان 
خاکستری متمایل به قهوه ای، پهلوها و پایین بدن 
خاکستری است. قسمت جلوی پوزه کاماًل به طرف 
است.  شکاف دار  باالیی  لب  دارد.  خمیدگی  پایین 
طول بدن گاوهای دریایی به طور میانگین ۲5۰ تا ۴1۰ 

سانتی متر بوده و وزن آن ها گاهی به هزار کیلوگرم 
می رسد. این جانور در سواحل کم عمق و غرقابی دریا 
با پوشش گیاهان آبزی مناسب، و گاهی رودخانه های 
آب شیرین زندگی می کنند. گاوهای دریایی روزها در 
آب های به نسبت عمیق و شب ها در مناطق غرقابی 
زندگی  فامیلی  به صورت  به چرا می پردازد. معمواًل 
می کند. دشمن طبیعی گاوهای دریایی کوسه و نهنگ 
قاتل است. آلودگی آب ناشی از جنگ خلیج فارس 
و چاه های نوروز و همچنین گیر افتادن در تورهای 
ماهیگیری باعث کاهش جمعیت این حیوان شده 

است./ کویرها و بیابان های ایران

گاو دریایی )دوگونگ(

دریاچه های ایران
دریاچه مهارلو

دریاچه مهارلو در استان فارس واقع است. دریاچه مهارلو در حدود 
1۸ کیلومتری جنوب خاوری شیراز قرار دارد. ارتفاع این دریاچه، 
1۴6۰ متر از سطح دریا و بیشینه ژرفاى آن 3 متر است. به همین 
دلیل میزان تبخیر باالست و بخشى از بستر آن را الیه ای از نمک 
می پوشاند و فقط در بخش هاى شمالى و مرکزى آن، آن هم 
با ژرفاى خیلی کم )حداکثر 5۰ سانتی متر( و شوری زیاد، آب 
وجود دارد. تامین کننده اصلی آب این دریاچه رودها و آبراهه هایی 
تخلیه  آن  در  خاورى  جنوب  و  باخترى  شمال  از  هستند که 
می شوند. مساحت آن در فصول مختلف متفاوت و تابع بارش هاى 
جوى است. جدا از تبخیر زیاد، نهشته هاى گچى سازند ساچون 
و دو گنبد نمکى واقع در خاور این دریاچه، در شوری بی اندازه 
آن تاثیربه  سزایی دارند. نام این دریاچه، برگرفته از نام روستای 
مهارلو از توابع شهرستان سروستان است که در مجاورت آن قرار 
گرفته است و بخش قدیمی روستای مهارلو در بخش ساحلی 
دریاچه واقع است. دریاچه مهارلو در یک فرونشست ناودیس 
مانند با روند شمال باخترى – جنوب خاورى، شکل گرفته که 
گسل جوان و لرزه اى سروستان از آن می گذرد. به نظر می رسد که 
حرکات این گسل به ویژه از زمان پلیستوسن پسین به بعد، موجب 
تشکیل این فرونشست ناودیس گونه شده باشد. به باور کرینسلی 
)19۷۰( به دلیل نبود سواحل کهن یا پادگانه هاى بلند، امکان وجود 
دریاچه اى در زمان پیش از پلیستوسن کم است و اگر دریاچه اى 
هم وجود داشته، در نقاطى بوده که امروزه در حاشیه دریاچه فعلى 
قرار دارد. این تاالب بیشتر دارای آب شور است که توسط سه 
رودخانه  »نوبه اى خشک« ،  »حمزه«  و »سروستان«  و همچنین 
رواناب هاى کوه هاى مجاور تامین می شود. به عالوه چشمه های 
بزرگ و دائمی دریاچه نظیر » بارمیشور«  و »آب پروران« از منابع 
تامین کننده آب تاالب مهارلو هستند  که به ترتیب در منتهی الیه 
شمال غربی  و در حاشیه شمالی آن واقع اند.  از گیاهان اطراف این 
 Tamarix-Suaeda- تاالب می توان به گیاهان شور پسند نظیر
salicornia اشاره داشت.  ولی در کنار  ریزتاالب های »بارمیشو« 
و »آب پروران«  که از آب شیرین برخوردار هستند، پوشش گیاهی 

شامل Typha – Phragmites- Sedges- Chara است.
ایجاد  ریزتاالب های  و  آب شیرین  دائمی  کنار  چشمه های  در 
شده آن ، مهارلو زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر نظیر انواع  
اردک ها  ، غازها و  فالمینگوها   است که عموما  برای زمستان 
گذرانی  به این تاالب  می آیند. در گزارش های سازمان حفاظت 
محیط زیست  پرندگان فهرست شده زیر به ثبت رسیده است: 
اردک مرمری، یلوه آبی، یلوه نوک سبز، چوب پا، خروس کولی دم 
سپید، پرستوی دریایی کوچک، سسک ابرو سفید، سسک تاالبی  
پر سروصدا، پلیکان سفید، غاز خاکستری، تنجه، آنقوت، خوتکا، 
پیشانی سفید،  غاز  بزرگ،  فالمینگوی  آوست،  معمولی،  درنای 
پلیکان پاخاکستری، اردک سرسفید، عقاب دریایی دم سفید، 
عقاب تاالبی، عقاب شاهی، باالبان، شاهین،  دم جنبانک کله زرد و 

گلو آبی است. / کویرها و بیابان های ایران

 آبخوان

ت اول
نوب

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

-مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد. 
-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/098/000/000 ریال )5 %براورد اولیه( در وجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد. 

-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است. 

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/04/23 می باشد. 
-پایان مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:00 مورخ 1400/04/29 

-پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/05/09 
-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 1400/05/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شهرستان بم- بخش 
بروات- بلوار آزادی- خیابان باقر العلوم- شهرداری بروات- امور قراردادها- تلفن:44232556-034 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام 

مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام :85193768-88969737

 شهرداری بروات در نظر دارد مناقصه عمومی رفت و روب معابر سطح شهر و نگهداری بخشی از فضای سبز شهر بروات را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: ) www.setadiran.ir ( انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بممسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات

 پیاپی 2059
-  14

00/4/23

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/04/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/04/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ10 /1400/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت9:00 روز دوشنبه تاریخ11 /1400/05

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست- تلفن 44344601-034 و 
034-44340316

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی به شماره ط-ب-
2-00/04 را به مدت یکسال شمسی از تاریخ01 /1400/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

م/الف15 )1164440( شناسه آگهی 1164440


