
سخنگوی وزارت امور خارجه:
 در مذاکرات وین

پیشرفت هایی حاصل شده است
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه گفت: آنچه در وین در جریان است 
گفت وگوهای فنی پیرامون چگونگی رفع تحریم های ظالمانه آمریکا و بازگشت 
امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  و  برجام  ذیل  خودش  تعهدات  به  این کشور 

سازمان ملل است.

طرح تاسیس وزارتخانه ای برای حوزه 
انرژی در مجلس بررسی می شود

اما و اگرهای تشکیل 
وزارت انرژی

بحث بر سر طرح تشکیل وزارت انرژی در پی خاموشی 
سراسری برق و ناهماهنگی میان دو وزارت نفت و نیرو 
شدت گرفت و این طرح دوباره در مجلس به جریان 
افتاد، اگرچه موافقان این طرح معتقدند تشکیل این 
وزارتخانه از مدیریت جزیره ای حوزه انرژی کم می  ند اما 
پژوهشگران معتقدند این طرح هم نمی تواند انتظارات 

پیش رو از مدیریت انرژی در کشور را برآورده کند.

 نقدی بر جمع آوری شبانه
و بی سروصدای پایانه تجریش 

شهِر ساکنان یا شهِر حاکمان
فرض کنید در یک نظرسنجِی خیالی از همه ساکناِن تهران 
)یا شهرهای دیگر( بپرسیم » چقدر احساس می کنند نظر 
آنها در تصمیماتی که برای شهر گرفته می شود موثر است« 
به نظرم پاسخ این سوال تکلیف مسئله مشارکت ساکنان 
در اداره شهر را تا حد زیادی مشخص خواهد کرد. مهم 
شهری  مدیران  از  چقدر  را  مشارکت  کلمه  ما  نیست 
می شنویم یا مهم نیست چند اداره و سازمان و مجموعه 

متولی »جلِب مشارکت« در شهر هستند.

رهبر انقالب:

 فقدان سردار حجازی
حقًا مایه  تأسف و اندوه است

آخرین فرصت رهایی از کربن
  فعاالن محیط زیست خواهان آن هستند که تا سال 2030، انتشار گازها به اندازه 50 درصد سطح انتشار در سال 2005 کاهش یابد

اما برخی تحلیلگران معتقدند سطح کاهش 40 تا 45 درصدی، واقع بینانه تر است

قدرت های اقتصادی جهان به منظور اقدامات اساسی برای مقابله با بحران آب و هوایی، در نشستی مجازی به میزبانی آمریکا شرکت می کنند

 از کل حجم گاز های آالینده، ۷5درصد آن متعلق به 10 کشور است
و عراق و ایران در رتبه دوم و چهارم قرار دارند 

 عراق و ایران عراق و ایران
در مسیر خاموشی فلرهادر مسیر خاموشی فلرها
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دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهرستان رفسنجان

اصالحیـه
بدینوسیله اعالم میگردد آگهی مناقصه شماره 1400/1/1/1/م )نوبت اول( چاپ 
مورخ 30 فروردین 1400 – پیاپی 1989 روزنامه پیام ما متعلق به شرکت آب 
و فاضالب رفسنجان میباشد ، که اشتباها در امضا سیرجان ذکر شده است، 

بدینوسیله اصالح میگردد.

نوبت دوم

آگهی مناقصـه  
شماره 1400/1/1/1/م

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد مقدار ۷۷000 متر )10۶4۷3 کیلو گرم( لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف
با برآورد تقریبی 1۶.28۶.400.000 ریال از محل اعتبارات داخلی از کار خانه ها و نمایندگی های رسمی کارخانجات تولید 
کننده لوله خریداری نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/01/30 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08 به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب 

رفسنجان دفتر قرار دادها مراجعه نمایند.

•مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 815.000.000 ریال می باشد .
•تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/02/18 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان می باشد.

•تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج پیشنهادی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 می باشد.
•به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
•سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب شهرستان رفسنجان
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن  شماره مجوز1400/407

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی شرکت گاز استان گیالن-شماره 7/م/1400

شرکت گاز استان گیالن1-دستگاه مناقصه گزار :
رشت- پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن۲-نشانی دستگاه مناقصه گزار :

انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گاز دار در سطح شرکت گاز استان گیالن3-موضوع مناقصه:
یکسال شمسی۴- مدت پیمان:

5-نوع و مبلغ تضمین :
  IR ۶1010000400111920۶3۷8۷4۶ ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب
به شناسه واریز 922119252292۶80010000000000001 بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر 
در آيين نامه شماره ت 50۶59/123402  ه مورخ94/9/22 به ملبغ 2/553/500/000 ریال

ساعت ۱۹ مورخ ۶۱۴00/۲/۴- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی :

ساعت 19 مورخ ۷1400/2/18- آخرین مهلت بارگذاری پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران:
ساعت ۳0 : ۱0 روز سه شنبه مورخ ۸۱۴00/۲/۲۱-زمان بازگشایی پاکات مناقصه :

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام می پذیرد.9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران:
۱0-شماره )تلفکس( تماس: ۳۳۳۶۹0۸۶  - 0۱۳ دفتر امور قراردادها

تذکر : در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود.
تذکر مهم : قيمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن                                                           و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
)معاونت راهبردی ریاست جمهوری  (http : / / iets . mporg . ir  قابل رویت میباشد.

نوبت دوم

  shana.ir ,   http : / / www . nigc - gl . ir

شهرداری محی آباد

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره )14002788815 (

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir  با شماره مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند .

زمان انتشار در سایت : 1400/1/31
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/2/11

تاریخ بازدید : 1400/1/31  لغایت 1400/2/10
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/2/18

زمان بازگشایی : 1400/2/19
زمان اعالم به برنده:1400/2/20

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی( ، هم صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) وديعه ( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

)www.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش " ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت اول

حضور  بدون  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
و  حل  جامعه  مشکالت  صحنه  در  مردم  فعال 
نظام  و  بخواهیم کشور  اگر  نمی شود، گفت:  فصل 
تعالی  و   را در مسیر سعادت  و مردم  حفظ کنیم 
امکان  یکدیگر  یاری  و  کمک  بدون  دهیم،  قرار 
ایرنا، حسن روحانی عصر  پذیر نیست. به گزارش 
فعاالن  و  خیرین  از  جمعی  دیدار  در  دوشنبه  روز 
ما  که  جامعه ای  در  افزود:  نهاد  مردم  سازمانهای 
زندگی می کنیم، هم محیط ما نیازمند به کمک است 
هم انسان ها نیاز به کمک هستند. نیازمندی ها البته 
نیازمندی های  بعضی ها  است.  متفاوت  مقدار  یک 
بیشتری دارند و برخی کمتر. اما در عین حال بدون 
حل  مشکالت  حتما  صحنه  در  مردم  فعال  حضور 
این که ما فکر  ادامه داد:  او  و فصل نخواهد شد. 
کنیم هر دولتی در هر جامعه ای و حتی در جوامع 
پیشرفته دولت قادر است همه مشکالت را حل کند 
و همه گره ها را باز کند و  شرایط و محیط مناسب را 
برای زندگی انسان ها فراهم کند این چنین نیست. 
پذیر  امکان  مردم  و حضور  فعالیت  و  بدون کمک 
نیست. رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به نقش 

جامعه  در  مردم ساالری  ارتقای  در  سیاسی  احزاب 
خاطرنشان کرد: احزاب در مسیرآگاه سازی بیشتر 
مردم، در مسیر دموکراسی جامعه و آشنا کردن مردم 
به اهداف مهم کشور رسالت ها و وظایفی دارند اما 
مهم  بسیار  خودش  جای  احزاب که  سیاسی  کار 
آنهایی  و  فعالیت خیران و سمن ها  با  نباید  است، 
مسائل  و  جناح  و  و گروه  حزب  ماورای  که کاری 
با  روحانی  شود.  آمیخته  می دهند،  انجام  سیاسی 
اینکه در مسائل سیاسی رقابت وجود دارد و  بیان 
فعالیت حزبی بدون رقابت امکانپذیر نیست، گفت: 
احزاب هر چند همه ممکن است قصد خیر داشته 
باشند اما برای تصاحب قدرت فعالیت می کنند اما 
و  است  متفاوت  شرایط  خیران،  و  سمن ها  بحث 
رقابت ها طوری نیست که یکی بخواهد آن یکی را 
از صحنه بیرون کند و قدرت در اختیار او باشد. او 
تصریح کرد: در موضوع سمن ها، هر چقدر تعداد 
سمن ها و خیران بیشتر باشد به نفع جامعه است 
و اگر تعداد کنونی آنها که چندهزارتاست، به چند ده 
هزار هم برسد ما ضرر نمی کنیم. در عین حال وجود 
زیرا گاهی  است  ضروری  سمن ها  بین  هماهنگی 

وقت ها جایی تکرار نیاز نیست و گاهی تکرار بیشتر 
نیاز است. رییس جمهوری ادامه داد: بسیار ارزشمند 
است که ما بتوانیم در سامانه هایی، همه سمن ها را 
جمع کنیم و آنها از همدیگر باخبر باشند و بدانند که 
دیگران چه کار می کنند و همدیگر را در کار خیر یاری 
و فعالیت ها را هماهنگ کنند. روحانی با بیان اینکه 
در کنار آگاهی بخشی و توانمند ساختن جامعه، ما 
باید مردم و نسل جوان و جامعه را آگاه کنیم، اظهار 
کرد: بخشی از آسیب های اجتماعی و مشکالتی که 
و  ویژگی ها  همه  اگر  است.  ناآگاهی  اثر  در  داریم 
قسمت های مسئله برای نسل ما و جامعه ما تبیین 
و روشن شود، گاهی اوقات با فهم و درک درست 
نقش  لزوم  بر  تاکید  با  وی  می شود.  حل  مسئله 
افرینی خیرین در مسائل طبیعت  و محیط زیست 
گفت: ما در کشوری هستیم که همیشه در شرایط 
خشکسالی است بنابراین نیازمندیم که آب را حفظ 
کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. بخش شرق کشور 
که نسبت به جاهای دیگر پرطراوت نیست و دچار 
مشکل است معضل اصلی آن آب است یعنی اگر 

آنجا آب بود زمین برای کشاورزی آماده است.

روحانی: 

بخشی از آسیب های اجتماعی و مشکالتی که داریم در اثر ناآگاهی است

تحریریه روزنامه پیام ما

 همکار گرامی
سرکار خانم فروغ فکری

» انا لله و انا الیه راجعون «

مصیبت وارده را به شما تسلیت می گوییم. 
 امیدواریم در تحمل این غم صبور باشید

ما را در غم خود شریک بدانید.
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رئیس جمهوری آمریکا اضطرار آب و هوایی 
را یکی از اولویت های مهم دولتش اعالم 
کرده و گفته که رشد پاک باید راهی برای 
شیوع  از  پس  آمریکا  اقتصاد  احیای 
به گزارش گاردین،  باشد.  ویروس کرونا 
امور  در  نماینده اش  جان کری،  و  بایدن 
از  نفر   ۴0 میزبان  است  قرار  آب و هوایی، 
بحران  مورد  در  تا  باشند  جهان  رهبران 
دنبال  به  و  کنند  گفت وگو  آب و هوایی 
انتشار  کاهش  برای  جدیدی  تعهدات 
شده  تعیین  اهداف  به  رسیدن  و  کربن 
انتظار  باشند.  پاریس  اقلیمی  توافق  در 
می رود که در همین نشست یا کمی بعد از 
آن، آمریکا برنامه ملی خود را برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای در ده سال آینده 
آشکار کند. اگر این طرح – که در پیمان 
پاریس از آن به عنوان »تعهد ملی تعیین 
شده« یا ان.دی.سی یا می کند- به اندازه 
کافی جسورانه باشد، و سایر کشورها هم 
دنیا  دنبال کنند،  را  آن  راحتی  به  بتوانند 
اهداف  به  پیدا می کند که  را  این فرصت 
تعیین شده در توافق پاریس دست یابد و 
مانع از رسیدن به سطوح خطرناک گرمای 
عمیق تر  انتظار  باید  نه،  اگر  بشود.  زمین 
شدن بحران آب و هوایی را داشته باشیم، 
از  پس  کربن  انتشار  افزایش  با  چرا که 
تعطیلی های کرونا، با حجم ناگهانی کربن 
فیگورس،  کریستینا  می شویم.  روبه رو 
هوای  و  آب  بخش  پیشین  رئیس 
سازمان ملل که بر نشست پاریس نظارت 
تعهد  در  باید  »همه  است:  می کرد، گفته 
کنند.  عمل  بهتر  خود  شده  تعیین  ملی 

کنیم.  بیشتر  را  جا طلبی هایمان  باید  ما 
اطالعات و داده های جدیدی که در علوم 
آب و هوایی منتشر می شود نشان می دهد 
که به نقطه بحرانی بسیار نزدیکیم. دیگر 
نمی توانیم در مسیر افزایش انتشار گازها 
گام برداریم.« ارزیابی سازمان ملل نشان 
شده  تعیین  ملی  تعهدات  که  می دهد 
درصدی   ۱ باعث کاهش  نهایت  در  فعلی 
انتشار گازها تا سال ۲0۳0 می شود. فعاالن 
که  هستند  آن  خواهان  زیستی  محیط 
 50 اندازه  به  گازها  انتشار   ،۲0۳0 سال  تا 
درصد سطح انتشار در سال ۲005 کاهش 
داشته باشد، اما برخی دیگر از تحلیل گران 
 ۴5 تا   ۴0 کاهش  سطح  که  معتقدند 
درصدی، واقع بینانه تر است. اما یک چیز 
روشن است. واقعیت این است که آمریکا 
می خواهد پس از خروج ترامپ از توافق 
مشخص  را  خود  ملی  تعهدات  پاریس، 
بسیار  شده  تعیین  ملی  تعهدات  کند. 
ضروری هستند چون اهداف طوالنی مدت 
بحران  مسئله  نمی توانند  کافی  اندازه  به 
و  اروپا  اتحادیه  حل کنند.  را  آب و هوایی 
بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و چین، 
اهدافی را تعیین کرده اند که تا اواسط قرن 
)۲050( به انتشار صفر کربنی برسند، اما 
بدون کاهش قابل توجه انتشار کربن در 
کاربرد  مدت  بلند  اهداف  آن  دهه،  این 
چندانی ندارند. این بدین خاطر است که 
آب و هوا با تجمع دی اکسید کربن و سایر 
شدت  به  اتمسفر  در  گلخانه ای  گازهای 
در  سراسری  تعطیلی  با  می شود.  متاثر 
دنیا در سال گذشته، انتشار گازها به شدت 

اقتصادها  شدن  باز  با  اما  یافت،  کاهش 
دوباره و به سرعت افزایش یافت. تا ماه 
دسامبر، انتشار کربن به سطح سال ۲0۱۹ 
رسید و داده های این ماه نشان می دهد 
که دی اکسیدکربن در اتمسفر به 50 درصد 
باالتر از سطح پیشاصنعتی رسیده است. 
درباره  ملل  سازمان  حیاتی  گفت وگوهای 
آب و هوا در نشست Cop۲۶ که قرار است 
برگزار  گالسکو  در  نوامبر)آبان(  ماه  در 
بیشتر  بر روی همگام سازی هرچه  شود، 
ملی شان  قوی  تعهدات  میزان  با  کشورها 
رئیس  شارما،  آلوک  بود.  خواهد  متمرکز 
»اهداف  می گوید:   Cop۲۶ نشست 
دستیابی  برای   ،۲0۳0 سال  برای  جهانی 
پاریس  توافق  در  تعیین شده  اهداف  به 
کافی نیست. بنابراین بریتانیا از میزبانی 
همه  از  تا  می کند  استفاده  نشست  این 
انتشار  کاهش  اهداف  بخواهد  کشورها 
گازها را که برای سال ۲0۳0 تعیین کرده 
قرار  صفر  کربن  انتشار  مسیر  در  بودند، 
دهند.« بریتانیا که خود پیشتر تعهد ملی 
تعیین شده اش را ثبت کرده، متعهد شده 
به  نسبت  را  کربن  انتشار   ،۲0۳0 سال  تا 
بدهد.  درصدی   ۶۸ کاهش   ،۱۹۹0 سال 
و  بیشتر  بریتانیا  معناست که  بدان  این 
سریع تر از هر کشور توسعه یافته دیگری، 
این  می دهد.با  کاهش  را  کربن  انتشار 
که  معتقدند  تحلیل گران  از  برخی  حال 
هم  این  از  حتی  می توانست  این کشور 
فراتر برود. اتحادیه اروپا متعهد به کاهش 
پارلمان  گرچه  است،  شده  درصدی   55
داده  ترجیح  را  درصدی   ۶0 اروپا کاهش 

است. ناتانیل کئوهان، معاون ارشد رئیس 
صندوق دفاع از محیط زیست گفته است: 
»این دهه، تعیین کننده است و آنچه در 
مهم  بسیار  اتفاق می افتد،  آینده  ۱0 سال 
اروپا  اتحادیه  و  انگلیس  فقط  اما  است، 
داده اند  ارائه   ۲0۳0 سال  برای  را  اهدافی 
که با هدف کربن صفر سال ۲050 مطابقت 
انتشار  عامل  بزرگ ترین  چین که  دارد.« 
گازهای گلخانه ای در جهان است، در ماه 
سپتامبر سایر کشورها را با هدف تعیین 
کربن  انتشار  به  رسیدن  که  خود  شده 
صفر تا سال ۲050 بود، شگفت زده کرد اما 
این کشور هنوز تعهد ملی تعیین شده ای 
ارائه نداده است. پاول بلدسو، از موسسه 
واشینگتن  در  پیشرو  سیاست های 
می گوید: »اگر چین چیزی نگوید، اوضاع 
در  اگر  چین  رفت.  نخواهد  پیش  خوب 
مورد کربن صفر جدی است، اما اقدامات 
الزم را انجام نمی دهد. آنها در حال ساختن 
۱50 نیروگاه جدید با زغال سنگ هستند.« 
پکن در برنامه پنج ساله اخیر خود تاکید 
کرده که تا سال ۲0۳0، به نقطه اوج میزان 
آن  از  دیگر  و  می رسد  خود  کربن  انتشار 
باالتر نخواهد رفت، اما برخی از تحلیل گران 
معتقدند که همین حاال هم برای کشاندن 
دیر  خیلی  صفر  کربن  سمت  به  جهان 
شده، در حالی که برخی از کشورها از اوج 
انتشار در سال ۲0۲5 حرف می زنند. روز 
شنبه، پس از سفر جان کری به شانگهای، 
اعالم  مشترکی  بیانیه  در  چین  و  آمریکا 
کردند که متعهد به همکاری برای مقابله 
با بحران آب و هوایی هستند. به گفته هلن 
امور  در  رئیس جمهور  معاون  مونتفورد، 
منابع  انستیتوی  در  اقتصاد  و  هوا  و  آب 
جهانی، نشست این هفته کاخ سفید، که 
پیش از نشست Cop۲۶ برگزار می شود، 
اقدام بسیار مهمی است که می تواند سایر 
اقتصادهای بزرگ جهان را برای گام نهادن 
در این مسیر تشویق کند. به عنوان مثال، 
کانادا تحت فشار است تا تعهد ملی خود 
کند.  بلندپروازانه تر  را  آن  و  تقویت کند  را 
کره جنوبی شاید با تاخیر یک ماهه تعهد 
است  ممکن  اما  کند  ارائه  را  خود  ملی 
زغال  سنگ  از  شود که  متعهد  هفته  این 
فاصله بگیرد. ژاپن هم سال گذشته که به 
خاطر ارائه تعهد ملی که با 5 سال گذشته 
مورد  بسیار  نداشت،  تفاوتی  هیچ  تقریبا 
در  داده که  قول  حاال  گرفت،  قرار  انتقاد 
این طرح بازبینی جدی کند. هند با هدف 
انرژی های  انتشار کربن روی  صفر کردن 
در  اما  کرده،  سرمایه گذرای  تجدیدپذیر 
به  وابستگی  عدم  برای  راهی  نقشه  تهیه 
با  است.  شده  مشکل  دچار  زغال سنگ 
برخی از کشورها اما چالش وجود خواهد 
اندازه  »به  می گوید:  بلدسو  پاول  داشت. 
کافی به روسیه توجه نشده است. مسکو 
 Cop تمایل به نقش حداقلی در نشست
اما تولید کننده  در سال های اخیر داشته 
قدم های  و حتی  است  نفت  و  بزرگ گاز 
باشد.  کوچکش هم می تواند بسیار موثر 
حتی اگر همه این کشورها هم با تعهدات 
هم  باز  بیایند،   Cop۲۶ نشست  به  قوی 
نیمی از جنگ باقی مانده است. بسیاری 
تعهدات  به  حتی  نتوانستند  کشورها  از 
نیکالس  دکتر  کنند.  عمل  خود  پیشین 
معتقد  جدید«  »اقلیم  موسسه  از  هونه 
است که تمرکز دولت ها باید روی اجرای 
باشد:  سیاسی  اقدامات  طریق  از  اهداف 
»هیچ کشوری نتوانسته سیاست های الزم 
را داشته باشد. دولت ها باید رویکردشان 

عوض کنند.« را 

قدرت های اقتصادی جهان به منظور اقدامات اساسی برای مقابله با بحران آب و هوایی، در نشستی مجازی به میزبانی آمریکا شرکت می کنند

آخرین فرصت رهایی از کربن
فعاالن محیط زیست خواهان آن هستند که تا سال 2030، انتشار گازها به اندازه 50 درصد سطح انتشار در سال 2005 
کاهش یابد اما برخی تحلیلگران معتقدند سطح کاهش 40 تا 45 درصدی، واقع بینانه تر است

رهبر انقالب: 
فقدان سردار حجازی حقًا 
مایه  تأسف و اندوه است

درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
سردار سیدمحمد حجازی را تسلیت گفتند. به 
گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم هللا الّرحمن الّرحیم

با تاسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار، 
را  رضوان هللا علیه  حجازی  سیدمحمد  سردار 
فکری  مجاهدت،  سراپا  عمری  دریافت کردم. 
از  آکنده  و  راستین  ایمان  از  دلی سرشار  پویا، 
انگیزه و عزم راسخ، و نیرویی یکسره در خدمت 
این  شخصیت  از  خالصه ای  انقالب،  و  اسالم 
مجاهد فی سبیل هللا است. او در مسئولیت های 
بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
خدمت کرده و در همه  آنها، سربلند و موفق بوده 
است. فقدان او حقًا مایه  تأسف و اندوه است. 
الزم می دانم به همسر گرامی و فرزندان و دیگر 
ایشان  همکاران  و  دوستان  به  و  خاندان  افراد 
صمیمانه تسلیت عرض کنم و صبر و تساّل برای 
آنان از خداوند متعال مسالت نمایم. رحمت و 

مغفرت و رضوان الهی بر این برادر فقید باد.
سّیدعلی خامنه ای
۳0 فروردین ۱۴00

رئیس قوه قضائیه:

قضات پیش از صدور حکم به 
دنبال سازش طرفین دعوا باشند

از صدور  پیش  قضات  قضائیه گفت:  قوه  رئیس 
حکم، به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند. 
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، 
قوه  عالی  در جلسه شورای  رئیسی  ابراهیم  سید 
قضائیه اظهار کرد: سیره امیرالمومنین علیه السالم 
در ماه مبارک رمضان ایجاب می کند که حل و فصل 
اختالفات و دعاوی در این ایام به دلیل شیوع کرونا 
و تنگناهای اقتصادی و مشکالت معیشتی بیش 
از پیش در دستور کار قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه 
تاکید کرد: قضات پیش از صدور حکم، به دنبال 
صلح و سازش طرفین دعوا باشند؛ شوراهای حل 
اختالف و نهادهای داوری و میانجی گری بهترین 

سازوکارها برای این کار هستند. 
اقتصادی  حوزه  در  دشمن  داد:  ادامه  رئیسی 
حرکات  با  هسته  ای  عرصه  در  و  تحریم  پروژه  با 
ایران  ملت  حرکت  در  اخالل  بدنبال  تروریستی، 

است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه پاسخ حرکت های 
تروریستی دشمن ایستادگی مقتدرانه است و آغاز 
غنی سازی ۶0 درصدی نمونه ای از همین اقدامات 
است، گفت: البته نباید به همین بسنده کرد بلکه 
پیگیری و ادامه مقتدرانه فعالیت های هسته ای به 
دشمن این پیام را می دهد که به هیچ وجه در این 

مسیر متوقف نمی شویم.
رئیسی تصریح کرد: باشگاه سلطه دنبال آن است 
از  مانع  ناجوانمردانه  حرکت های  و  تحریم  با  که 
حرکت علمی و فناوری ملت ایران شود، اما راهبرد 
رهبر انقالب رفع همه تحریم هاست و در این زمیه 
اجماع ملی نیز وجود دارد که پیگیری این راهبرد 
رهبر انقالب باید مقتدرانه و نه بصورت فرسایشی 

پیگیری شود.
در این جلسه علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر با 
اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در به  روزرسانی 
فهرست افراد تحت تحریم خود ذیل عنوان حقوق 
تحریم های  اعالم  از  پس  روز  دو  گفت:  بشر 
اتحادیه اروپا علیه ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی 
ایرانی، ستاد حقق بشر با دعوت از سفیر پرتغال 
که کشورش ریاست دوره  ای این اتحادیه را بر عهده 
بشر  دبیر ستاد حقوق  ۱۱ صفحه ا ی  نامه ای  دارد، 
ایران را به او ارائه کرد و سفیر پرتغال قول داد که 
اتحادیه  مقامات  به  را  مذکور  نامه  وقت  اسرع  در 

تسلیم می کند. اروپا 
او افزود: در این نامه با اشاره به فهرستی از نقض 
توسط  ایران  ملت  و  ایرانی  شهروندان  حقوق 
اتحادیه  مقامات  از  اتحادیه،  عضو  کشورهای 
به  را  عضو  کشورهای  تا  شده  خواسته  اروپایی 
رعایت حقوق شهروندان و ملت ایران و نیز جبران 

نماید. ملزم  وارده  خسارت های 
نامه  در  دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت که 
مذکور تصریح شده که عملکرد برخی از کشورهای 
اروپایی در نقض حقوق ملت ایران به مثابه جنایت 
علیه بشریت بوده و موجب قتل برخی از شهروندان 
ایرانی به ویژه کودکان مبتال به بیماری های خاص 

شده است.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به گزارش دبیر 
ستاد حقوق بشر ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات 
المللی،  بین  مجامع  در  ایران  ملت  بشری  حقوق 
ستاد حقوق بشر را مامور کرد تا گزارشات واصله 
به این ستاد در داخل کشور را نیز به هیات حفظ 
های  دادگستری   در  مستقر  شهروندی  حقوق 
را  هیات  این  رسیدگی  نتیجه  و  ارجاع  استان ها 
به تظلم خواهی مردم  برای رفع ظلم و رسیدگی 

کند. پیگیری 

نماینده روسیه:
مذاکرات وین به مرحله تهیه 

پیش نویس رسیده است
با  توییتری  پیامی  در  وین  در  روسیه  نماینده 
وین، گفت که  نشست  روند  از  مثبت  ارزیابی 
رسیده  پیش نویس  تهیه  مرحله  به  مذاکرات 
اولیانوف  میخائیل  ایسنا،  گزارش  به  است. 
در  بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
وین در صفحه توییترش درباره نتیجه مذاکرات 
وین در راستای احیای توافق هسته ای نوشت: 
رایزنی  و  بحث  هفته  دو  نتایج  جمع بندی  با 
اعالم  رضایت مندی  با  برجام  احیای  زمینه  در 
می کنیم که مذاکرات به مرحله تهیه پیش نویس 
رسیده است. اولیانوف در ادامه مطرح کرد: هنوز 
بیان  از  اما  داریم  فاصله  عملی  راهکارهای  با 
اظهارات کلی به توافق بر سر گام هایی به سمت 
هدف اصلی رسیده ایم. جلسات اخیر کمیسیون 
مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته ای 
از طریق لغو تحریم های اعمال شده آمریکا علیه 
ایران و بازگشت آمریکا و ایران به پایبندی به 

است. برگزار شده  توافق هسته ای 

398 فوتی جدید کرونا
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۲۴۳۴۶ بیمار 
در کشور  در شبانه روز گذشته  جدید کرونایی 
شناسایی شدند و متاسفانه ۳۹۸ تن نیز جان 
مرکز  اعالم  بنابر  و  ایسنا  به گزارش  باختند. 
بهداشت  وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی 
واکسن  اول  ُدز  نفر  و ۸۴  هزار   ۴۱۶ تا کنون 
را  دوم  ُدز  نیز  نفر   ۴۷ و  هزار   ۱۳۴ و  کرونا 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
رسید.  ُدز   ۱۳۱ و  هزار  به 550  در کشور  شده 
و   ۱۴00 فروردین   ۳0 تا   ۲۹ روز  از  همچنین 
 ۲۴ تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس  بر 
هزار و ۳۴۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که سه هزار و ۹0۱ نفر از 
بیماران کووید۱۹  مجموع  شدند.  بستری  آنها 
 ۴۳5 و  هزار   ۲۶۱ و  میلیون  دو  به  کشور  در 
نفر رسید. متاسفانه در طول این مدت، ۳۹۸ 
و  دادند  از دست  را  کووید۱۹ جان خود  بیمار 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۷ هزار 

نفر رسید. و ۱۳0 

ابتالی جمعی از نمایندگان 
به کرونا، مجلس را 2 هفته 

تعطیل  کرد
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که مجلس در دو هفته آینده جلسه علنی 
نخواهد داشت. محمدحسین فرهنگی در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: پیش از این و طبق برنامه ریزی 
قبلی مقرر شده بود مجلس از پس از تعطیالت 
نوروز به مدت ۴ هفته جلسه علنی داشته باشد و 
از یازدهم اردیبهشت نمایندگان به مدت یک هفته 
برای سرکشی به حوزه های انتخابیه بروند اما با 
توجه به پیک کرونا و ابتالی جمعی از نمایندگان 
و کارکنان مجلس به کرونا قرار شد مجلس هفته 
بنابراین  باشد.  نداشته  علنی  جلسه  نیز  آینده 

مجلس دو هفته آینده جلسه ندارد.

تعهدات ملی تعیین شده 
بسیار ضروری هستند چون 
اهداف طوالنی مدت به اندازه 
کافی نمی توانند مسئله بحران 
آب و هوایی را حل کنند. اتحادیه 
اروپا و بسیاری از کشورها از 
جمله آمریکا و چین، اهدافی را 
تعیین کرده اند که تا اواسط قرن 
)۲050( به انتشار صفر کربنی 
برسند، اما بدون کاهش قابل 
توجه انتشار کربن در این دهه، 
آن اهداف بلند مدت کاربرد 
چندانی ندارند

خطیب زاده: قرار نیست 
توافقنامه جدیدی کنار برجام 
داشته باشیم. همان طور که 
بارها گفته ایم آمریکا باید 
تمام تحریم ها را بردارد و 
بعد این اقدام از سوی ایران 
راستی آزمایی شود در ادامه 
آن وقت می تواند در چارچوب 
برجام حضور داشته باشد

با  مقابله  برای  اقدام  تعهداتش در مورد  از  نقطه کلیدی و حساسی  آمریکا در  ایاالت متحده  بایدن رئیس جمهوری  جو 
تغییرات آب و هوایی ایستاده است. این هفته قرار است او برنامه های اصلی خود را برای مقابله با بحران آب و هوایی مشخص 
کند و از همه اقتصادهای بزرگ جهان بخواهد که در اقدامی جسورانه در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در یک دهه آینده 

بپیوندند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

در مذاکرات وین پیشرفت هایی حاصل شده است
تاکید  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کرد: ایران همواره از گفت وگو با پادشاهی 
را  موضوع  این  و  استقبال کرده  سعودی 
به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و 
ثبات در منطقه می داند. به گزارش ایسنا، 
در  دیروز  صبح  خارجه  وزارت  سخنگوی 
داخلی  خبرنگاران  با  خود  خبری  نشست 
و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
گزارش برخی از رسانه های غربی مبنی بر 
انجام مذاکرات میان ایران و عربستان در 

این گزارش های  بغداد گفت:  سبز  منطقه 
دیده ایم.  نیز  ما  را  مطبوعاتی  و  رسانه ای 
بعضا  و  مختلف  قول های  نقل  البته 
متضادی منتشر شده است. او ادامه داد: 
چیزی که اهمیت دارد این است که ایران 
سعودی  پادشاهی  با  گفت وگو  از  همواره 
استقبال کرده و آن را به نفع مردم دو کشور 
و همچنین صلح و ثبات در منطقه می داند.
مکرر  پرسش  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
انجام  ایران  آیا  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران 

چنین گفت وگوهایی را بین تهران و ریاض 
ما  گفت:  نه،  یا  می کند  تایید  بغداد  در 
درباره گزارشات ضد و نقیض رسانه ای اظهار 
از  برخی  اینکه  به  توجه  با  نمی کنیم.  نظر 
نیز  اخبار  این  کننده  منتشر  رسانه های 

دارند. خبرسازی  در  طوالنی  سابقه 
با  ارتباط  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
کشور  دیپلماسی  دستگاه  پیگیری های 
از کشورهای  در مورد خرید واکسن کرونا 
خصوص  در  هند گفت:  جمله  از  مختلف 
خرید واکسن کرونا وزارت خارجه از همان 
مسائل  جدی  بسیار  صورت  به  اول  روز 
مرتبط با این موضوع را به جلو برده است. 
را  نامه نگاری کرده، پیگیری های مختلف 

است. داده  انجام  مختلف  سطوح  در 
او با بیان اینکه یکی از کشورهایی که در 
آن ها گفت وگو صورت گرفته  با  زمینه  این 
است، هند بوده، گفت: مذاکرات فشرده ای 
بخشی  و  داده ایم  انجام  هندوستان  با  را 
ادامه  در  ولی  شد  وارد  هند  از  واکسن  از 
شیوع  جمله  از  مسائل  از  برخی  خاطر  به 
دستور  به  هندوستان  در  کرونا  گسترده 
تداخلی  روند  این  بر  کشور  این  قضایی 
رایزنی  هند  با  ارتباط  این  در  شد.  ایجاد 
است  اعالم کرده  هندی  طرف  و  کرده ایم 

که در حال برطرف کردن موانع است تا به 
عمل کند. خود  تعهدات 

وزارت  و  دولت  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
ورود  موضوع  مختلف  مجاری  از  خارجه 
واکسن کرونا به کشور را پیگیری کرده اند، 
آینده  روزهای  طی  می کنیم  سعی  افزود: 
خارجه  وزارت  اقدامات  از  اینفوگرافی  یک 
در این زمینه منتشر کنیم تا مشخص شود 
که وزارت خارجه چگونه کمک کرده است 
که این مقدار واکسن به کشور وارد شود.
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در 
مورد گفت وگوها بین ایران و ۱+۴ در وین 
نتیجه ای  چه  به  این گفت وگوها  اینکه  و 
آنچه که در وین  اظهار کرد:  رسیده است، 
در جریان است گفت وگوهای فنی پیرامون 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  رفع  چگونگی 
تعهدات خودش  به  این کشور  بازگشت  و 
شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  و  برجام  ذیل 
امنیت سازمان ملل است. در این مذاکرات 
پیشرفت هایی حاصل شده است و ما در 
این  به  این  البته  هستیم.  درستی  مسیر 
معنا نیست که به مرحله نهایی گفت وگوها 

باشیم. رسیده 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  او 
صحبت های خود تصریح کرد: قرار نیست 
داشته  برجام  کنار  جدیدی  توافقنامه 
باشیم. همان طور که بارها گفته ایم آمریکا 
این  بعد  و  بردارد  را  تحریم ها  تمام  باید 
شود  آزمایی  راستی  ایران  سوی  از  اقدام 

چارچوب  در  می تواند  وقت  آن  ادامه  در 
آمریکا  اکنون  باشد.  داشته  حضور  برجام 
برجام  مشترک  کمیسیون  درهای  پشت 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  دارد.  حضور 
به  بخواهد  آمریکا  دولت  اگر  داد:  ادامه 
تصمیم  تصمیم،  این  برگردد  تعهداتش 
سختی نیست. اگر دولت آمریکا تعهدات 
ایران  دید که  خواهد  دهد  انجام  را  خود 
اجرای  آزمایی  راستی  از  بعد  بالفاصله  نیز 
تعهدات از سوی آمریکا، تعهداتش را انجام 

می دهد.
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  خطیب زاده 
دیگری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان 
راستی  موضوع  اعالم کرده اند که  مجلس 
آمریکا  سوی  از  تعهدات  اجرای  آزمایی 
باید توسط مجلس شورای اسالمی صورت 
و  خارجی  سیاست  مسائل  بگیرد، گفت: 
ابعاد مرتبط با آن دارای مجاری تخصصی 
موضوعات  تمامی  مورد  در  است.  فنی  و 
در این سطح در شورای عالی امنیت ملی 
مجلس  رئیس  می شود.  گرفته  تصمیم 
عالی  شورای  عضو  نیز  اسالمی  شورای 
شورا  این  تصمیمات  و  است  ملی  امنیت 
رسانده  رهبری  معظم  مقام  اطالع  به  نیز 
ارتباط  این  در  نیز  خارجه  وزارت  می شود. 
مثل  نیز  مجلس  و  است  هماهنگ کننده 
تمایل  صورت  در  مسیر  این  در  همیشه 
هم  و  هستند  مطلع  مسائل  از  خودشان 

دارند. ورود 
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فلرینگ  یا  گاز سوزی  بحث برانگیز  فرآیند 
فرآیندی است که در آن گازهای طبیعی خام 
سوزانده  نفت  استخراج  هنگام  شده  تولید 
یا  لوله  خط  که  کشورهایی  در  می شوند. 
گاز  انتقال  برای  مورد نیاز  زیرساخت های 
تولید  مانند  دیگر  صنایع  در  آن  استفاده  و 
برق وجود ندارد، این گازها به همراه گازهای 
می شوند.  سوزانده  فلر  برج های  در  دیگر 
عالوه  فرآیند  این  می گویند  متخصصان 
تغییرات  عوامل  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بر 
اقلیمی است، تهدیدی مرگ بار برای کسانی 
به شمار  می کنند  زندگی  آن  نزدیکی  در  که 
تشکیل  زیستی،  محیط  مشکالت  می رود. 
انرژی،  رفت  هدر  و  زیاد  سر و صدای  دوده، 
ریوی  بیماری های  آسم،  مانند  بیماری هایی 
با این آالینده ها مرتبط  و پوستی و سرطان 

شده اند. شناخته 
لحاظ  از  است که  کشورهایی  از  یکی  عراق 
و  دارد  باالیی  رتبه  مشعل سوزی  عملیات 
بصره، استانی که نهران عمر در آن قرار دارد، 
بیشتر از بقیه مناطق آسیب دیده است. عراق 
یکی از معدود کشورهایی است که هم گاز را 

می کند. وارد  هم  می سوزاند، 
 روزنامه ایندیپندنت سراغ ساکنان نهران عمر 
مرگ و میر  به  نسبت  هشدارهایی  که  رفته 
کودکان و مسن ها، ضعیف و قوی به خاطر 
فعالیت های برج های فلر داده بودند. با اینکه 
میان  مستقیمی  رابطه  می توان  سختی  به 
بیماری ها و گازسوزی پیدا کرد، اما به گفته 

در  سرطان  به  ابتال  نرخ  منطقه،  آن  شهردار 
پیدا کرده  افزایش  50درصد  اخیر  دهه  یک 

است.
محمدحسن، ۴۳ ساله که فرزند ۱۴ ساله اش 
»با  می گوید:  دارد  استخوان  مغز  سرطان 
و  کج  فقراتش  ستون  که  حالی  در  پسرم 
پوستش سفید شده بود پیش دکتر رفتیم. 
من  می کنید.  زندگی  پرسید کجا  ازم  دکتر 
گفت:  ادامه  در  دکتر  نهران عمر«.  گفتم 
»نیازی به توضیح بیشتر نیست. می دانم که 

است«. آلودگی  خاطر  به  اتفاق  این 
پاندمی  شروع  با  محمدحسن  نگرانی های 
بیشتر شده است. گزارش اخیر انجمن قلب 
۱5درصد  که  می زند  تخمین  اروپا  عروق  و 
هوا  آلودگی  به  کرونا  از  ناشی  مرگ و میر 

است. مرتبط 
به رغم سر و صدای کر کننده و گرمای بیش 
از اندازه برج های فلر، بشیر جباری، شهردار 
این  جمعیت  بیشتر  که  می گوید  نهران عمر 
شهردار  خواهر  شده اند.  بیمار  نوعی  به  شهر 
هم یکی از آنهاست که به سرطان مبتال شده.

دودکش ها  که  »وقتی  می گوید:  جباری 
فعالیت بیشتری دارند یا فیلترها به درستی 
کار نمی کنند، نمی توانید میزان ابرهای بزرگ 
باران  وقتی  کنید.  تصور  را  سنگین  و  سیاه 
همراه  را  ما  پای  تا  سر  باران  آب  می بارد، 
ادامه  در  جباری  می شوید.«  فاسد  دوده  با 
می گوید: »هوا، آب و زمین آلوده می شوند؛ 
حتی نمی توانیم گیاه بکاریم. همه چیز نابود 

می شود«.

اعمال تغییرات فوری 
قبل از آنکه دیر شود

نور  خاطر  به  شب  در  عراق  آسمان  روشنی 
مشعل هاست که عالوه بر گازهای گلخانه ای،  
مانند  آالینده ها  دیگر  و  متان  مانند  گازهایی 
دوده  و  دی اکسید سولفور  نیتروز،  اکسید 
برای  جدی  خطراتی  که  می شوند  تولید 

دارند.  انسان ها  سالمت 
بر اساس داده های بانک جهانی، عراق ساالنه 
بعد  و  می سوزاند  مترمکعب گاز  میلیارد   ۱۷
از روسیه در جایگاه دوم در دنیا قرار گرفته. 
عراق  در  شده  تولید  دی اکسید کربن  میزان 

معادل ۱0درصد کل جهان است.
دهه  دو  از  لنگان  لنگان  این کشور  اینکه  با 
جنگ عبور کرده، جاسم عبدالعزیز الهومادی، 
بهداشت،  و  زیست  محیط  وزیر  معاون 
آلودگی هوا را یکی از بحران های بزرگ عراق 
موسسه  تحقیق  حتی  است.  کرده  خطاب 
که   The Global Burden of Disease
بزرگترین مرکز بررسی بهداشت عمومی است 
به  آمریکا  حمله  زمان  از  می دهد که  نشان 
عراق در سال ۲00۳ ، افراد بیشتری از آلودگی 
تا جنگ. داده اند  از دست  را  هوا جان خود 

آژانس  در  انرژی  تحلیل گر  که  علی الصفار  
بین المللی انرژی است می گوید که این گاز 
باید نقش مهمی در تامین برق عراق داشته 
برابر  در  کشوری  که  وقتی  ویژه  به  باشد، 
پیامدهای تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر 

است.
نشان  علمی  »تحقیقات  می گوید:  الصفار 
 ۷ تا   ۲ عراق  دمای  میانگین  که  می دهند 
افزایش  است.  جهان  دمای  میانگین  برابر 
دما گستردگی خشکسالی، کمبود آب و فقر 
شدید را به همراه دارد. عراق نسبت به این 
تهدید آگاه باشد و از ثروت گازی خود برای 

کند«.   استفاده  بهتری  مصارف 
تحقیقات نشان می دهند که بصره به تنهایی 
گاز بیشتری را در مقایسه با ترکیب عربستان 
فلرها  در  کانادا  و  هند  چین،  صعودی، 
می سوزاند. میدان نفتی رمیله، سومین میدان 
نفتی بزرگ در دنیا  است که در بصره قرار 
می گویند که  همچنین  تحقیقات  این  دارد. 
ترکیب گاز سوزی و دیگر آلودگی های صنایع 
فعالیت های  و  نفتی  ضایعات  مانند  نفتی، 
عوامل  پاالیشگاه های غیررسمی، عمده ترین 
و  شدید  آب و هوایی  تغییرات  دما،  افزایش 
فرسایش گسترده در محیط زیست هستند.

جایگاه ایران در مشعل سوزی
روسیه،  جهانی،  بانک  داده های  طبق 
عراق، آمریکا و ایران نیز به مدت سه سال )از 
سال ۲0۱۷ تا ۲0۱۹( چهار کشوری هستند که  
۴5درصد گاز مشعل در دنیا را تولید می کنند. 
بین سال های ۲0۱۸ تا ۲0۱۹ مشعل سوزی در 
بسیاری از کشورهای جنگ زده و بحران دیده 
و  سوریه ۳5درصد  در  است؛  یافته  افزایش 
در ونزوئال ۱۶درصد. در آمریکا و روسیه این 
بوده  ۹درصد  و  ۲۳درصد  ترتیب  به  میزان 

به   ۲0۲0 اول  ماهه  سه  در  فلرینگ  است.  
دلیل کاهش آن در ۳0 کشوری که بزرگترین 
۱0درصد  هستند،  مشعل  گاز  تولید کننده 

است. یافته  کاهش 
دانشکده  محققان  گذشته  هفته های  در 
پارک  همراه  به  سمنان  دانشگاه  مکانیک 
علم و فن آوری این دانشگاه نیروگاه ترکیبی 
دودکش خورشیدی با گاز فلر را ثبت اختراع 
کردند. سه قرارداد نیز برای تامین تجهیزات 
مورد نیاز امضا شده است. به گفته محمدصادق 
ولی پور، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی 
محمدمهدی  مهندس  همراه  به  مکانیک که 
این  ثبت کرده اند  را  اختراع  این  اسماعیلی 
»نیروگاه دودکش خورشیدی، فناوری نوینی 
از نسل نیروگاه های حرارتی خورشیدی است 
که عالوه بر تولید معمول برق و استخراج برق 
از انرژی ذخیره شده، در تولید آب شیرین، 
و  هوا  تصفیه  کشاورزی،  محصوالت  تولید 

نیز کاربرد دارد«. شکست وارونگی دما 
تولید شده  ایران طرح جمع آوری گازهای  در 
در میدان های نفتی به زمان تاسیس شرکت 
و  برمی گردد   ۱۳۴۹ سال  در  ایران  ملی گاز 
همین  به  را  شرکت  این  تاسیس  بسیاری 
دلیل می دانند. در دهه 50 از این گازها برای 
بخشی  و  نیروگاه ها  و  شهرها  به  گازرسانی 
آمار سال  به روسیه صادر می شد.  نیز  دیگر 
گذشته بانک  جهانی نشان می دهد ایران در 
رده چهارم بیشترین تولیدکنندگان گاز فلز در 
دنیاست و عراق در رتبه دوم قرار دارد. بنا بر 
تا  بوده  موظف  دولت  توسعه،  برنامه ششم 
سال ۱۴00 )پايان برنامه( دست کم ۹0 درصد 

گازهاي مشعل را مهار و کنترل کند.
سخنگوی وزارت نفت عراق، عاصم جهاد نیز 
می گوید قرار است برای چند تا از میدان های 
و  چینی  شرکت های  با  نیز  دیگر  نفتی 
آمریکایی از جمله شرکت بیکر هیوز مذاکره 
فرانسوی  شرکت  با  دیگری  قرارداد  کنند. 
توسعه  است  حال  در  هم اکنون  که  توتال 
وزارت  سخنگوی  گفته  به  که  گرفته  صورت 
را  فلرینگ در عراق  نفت عراق می تواند کمر 
بشکند. اگر این قرارداد اجرایی شود می تواند 
بین ۳ تا ۶ میلیارد مترمکعب در سال گازهای 

بازیابی کند. را  »رتاوی«  نفتی  میدان 
سوزاندن گاز  بودند  داده  قول  عراق  مقامات 
و  برسانند  پایان  به  تا سال ۲0۲۲  را  مشعل 
از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند اما 
این امر تا سال ۲0۲5 به تعویق افتاده است.
از  یکی  هانون،  علی  به گفته  موقع  آن  تا 
زیست  محیط  و  بهداشت  وزارت  مقامات 
نهران عمر  در  نفتی  با شرکت های  بصره،  در 
سالمت  مشکالت  این  تا  می کنند  همکاری 
اقداماتی  کنند.  برطرف  زیستی  محیط  و 
موثر،  و  فیلترهای کارآمد  از  استفاده  چون 
همچنین  و  فلر  برج های  ارتفاع  افزایش 
عملکرد بهتر در دریاچه های نفتی اطراف آن 

گیرند.  صورت  است  قرار  منطقه 
دیگری  سایت  عراقی  مقامات   ۲0۱۸ سال 
 ۱0 به  نزدیک  ساالنه  که  کردند  افتتاح  را 
میدان  چهار  گازهای  از  متر مکعب  میلیارد 
از ۱5 میدان نفتی بصره را بازیابی می کند 
کار  خود  ظرفیت  برابر  دو  هم اکنون  و 

. می کند
 ۲0۱۸ سال  به  نسبت  اقلیمی  شرایط 
باعث  کرونا  پاندمی  است.  شده  وخیم تر 
نسبت  را  دید خود  مقامات عراقی  تا  شده 
مشکالتی  کنند.  عوض  زیست  محیط  به 
حاصل خیزی  عدم  و  غذایی  امنیت  مانند 
مهاجرت  طبیعی  بالیای  افزایش  و  خاک 
امنیت  روی  نهایت  در  شهروندان  اجباری 

می گذارد. تاثیر  کشورها  ملی 

 از کل حجم گاز های آالینده، ۷5درصد آن متعلق به  10 کشور است و عراق و ایران در رتبه دوم و چهارم قرار دارند

عراق و ایران در مسیر خاموشی فلرها
بر اساس تحقیق موسسه The Global Burden of Disease از زمان حمله آمریکا به عراق، شمار مرگ ومیر به علت 

آلودگی هوا از کشته های جنگ بیشتر بوده است

20 دوربین نظارتی 
جنگل های گلستان 

نیازمند اعتبار راه اندازی 
منابع  اداره کل  حفاظت  یگان  جانشین 
که  گفت  گلستان  آبخیزداری  و  طبیعی 
در  جدید  نظارتی  دوربین   ۲0 جانمایی 
جنگل های هیرکانی استان به پایان رسیده 
و نصب و راه اندازی آن نیازمند تامین اعتبار 

است.
محمد آریان فر به ایرنا گفت: »برآورد اعتبار 
بهره برداری  و  نصب  زیرساخت  ایجاد  برای 
منابع  عرصه های  در  نظارتی  دوربین  هر 
طبیعی گلستان به طور میانگین بین هفت 
و  اجرا  با  است.  ریال  میلیارد  هشت  تا 
بهره برداری از این طرح، نظارت بر تصرفات 
اراضی ملی و ورود دام به جنگل، پیشگیری 
از خسارت وقوع سیالب، جلوگیری از قاچاق 
چوب و مقابله با وقوع آتش سوزی، بیشتر 
می شود.« به گفته او شعاع دید هر دوربین 
نظارتی به کارگرفته شده در عرصه های منابع 
است.  ۱0 کیلومتر  از  بیش  استان  طبیعی 
بار در  آریان فر افزود: »پارسال برای اولین 
در  دوربین  سه  استان،  جنگلی  عرصه های 
و  آزادشهر  چشمه  ریگ  کالله،  داغ  عرب 
مناطق  این  پایش  و  نصب  درازنو کردکوی 

آغاز شد. به صورت لحظه ای 
اداره کل  حفاظت  یگان  جانشین  گفته  به 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به زودی 
عرصه های  در  دیگر  دوربین  دستگاه  سه 
راه اندازی  و  نصب  استان  طبیعی  منابع 
اعتبار  اختصاص  از  همچنین  او  می شود. 
در  دیده بان   ۳0 حدود  موقت  جذب  برای 
سال  در  استان  طبیعی  منابع  عرصه های 
جاری خبر داد و گفت: »از این افراد بیشتر 
در فصل تابستان )زمان برداشت محصوالت 
کشاورزی( و پاییز برای کمک به مهار آتش 

می شود.« استفاده 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مطابق گزارش 
اطفای  پایگاه  پنج  اداره کل  این  گلستان، 
حریق، ۳۲ سرجنگلبانی و ۱۳ پاسگاه ویژه 
ستادی  و  جنگلبان  نیروی   500 ظرفیت  با 
منابع  کل  اداره  مسئوالن  گفته  به  دارد. 
درصد   ۷0 گلستان،  آبخیزداری  و  طبیعی 
فعالیت های این اداره کل در حوزه حفاظت، 
با قاچاق  از آتش سوزی، مقابله  پیشگیری 
است.  اراضی  تصرف  از  ممانعت  و  درخت 
منابع  عرصه های  از  هکتار   5۸۴ پارسال 
دچار  گلستان  در  مرتع(  و  )جنگل  طبیعی 
حریق شد که بیشتر وسعت آتش سوزی در 
منطقه سخت گذر توسکستان گرگان با ۲00 

داد. رخ  هکتار 

آمریکا در معرض 
خشکسالی عظیم 

و حریق های بیشتر 
غربی  مناطق  از  برخی  اینکه  به  توجه  با 
خود  زمستان  خشک ترین  ایاالت متحده، 
در تاریخ این کشور را پشت سر گذاشته اند، 
در  دیگر  بار  تابستان  در  می رود که  انتظار 
بیشه های غرب این کشور، آتش سوزی های 

دهد. رخ  گسترده 
»سان  نشریه  از  نقل  به  ایسنا،  به گزارش 
فرانسیسکو کرانیِکل«، در واقع دانشمندان از 
آتش سوزی  خطر  افزایش  درباره  هم اکنون 
در سال ۲0۲۱ در مناطقی از جمله کالیفرنیا 
و دیگر نواحی غرب آمریکا، هشدار داده اند.

در  طبیعی  آتش سوزی های  که  مناطقی 
آن ها معمول است پس از زمستانی خشک 
بیشتر در معرض این مسئله قرار می گیرند 
زمستان گذشته،  است که  شده  و گزارش 
ایاالت  تاریخ  در  خشک  زمستان  سومین 

است. بوده  متحده 
آمریکا  که  زمستانی  می گویند  دانشمندان 
پشت سر گذاشت، کم آب ترین زمستان در 

بوده است. یک هزار و ۲00 سال گذشته 
شبکه خبری سی بی اس به نقل از مطالعات 
دیگر  و  آمریکا  بر خشکسالی  نظارت  اداره 
غرب  که  است  کرده  اعالم  دانشمندان 
با  مبارزه  مقدم  خط  در  منطقه ای  آمریکا، 
یک  پرتگاه  لبه  در  و  جهان  دمای  افزایش 

است. عظیم«،  »خشکسالی 
به نظر می رسد عصر »خشکسالی عظیم« که 
عواقب آن به  تازگی آغاز و مشاهده شده، از 
۲000 سال پیش شروع شده باشد که نقطه 
اوج آن، خشکسالی حاد و آتش سوزی های 

بیشه ای است.
در  مرکز  تنها  استاد  کلمنتس،  کریگ 
آتش سوزی های  معضل  به  که  کالیفرنیا 
طبیعی اختصاص دارد به نشریه »کرانیکل« 
گفته است که فقدان بارندگی در این فصل 
تاثیر  زمین  رطوبت  میزان  بر  شدت  به 
گذاشته و آن را مستعد آتش گرفتن کرده 

است. 
بر  نظارت  اداره  ایندیپندنت،  گزارش  به 
است  کرده  اعالم  نیز  آمریکا  خشکسالی 
آمریکا،  غربی  ایاالت  درصد   ۶0 حدود  که 
و  مفرط  خشکسالی  شرایط  در  هم اکنون 

دارند. قرار  استثنایی 

به رغم سر و صدای کر کننده و 
گرمای بیش از اندازه برج های 

فلر، بشیر جباری، شهردار 
نهران عمر می گوید که بیشتر 

جمعیت این شهر به نوعی بیمار 
شده اند. خواهر شهردار هم 

یکی از آنهاست که به سرطان 
مبتال شده

در روزهایی که آلودگی هوا به بیشترین میزان خود می رسد، زمانی که دودکش ها آن قدر سوت می کشند که پنجره ها به لرزش در می آیند، 
دود غلیظی آسمان را دربرمی گیرد، پوشش گیاهی از بین می رود و الیه ای از خاکستر همه جا را می پوشاند. برای ساکنان »نهران عمر«، 
شهری در جنوب عراق که نزدیک چندین چاه نفتی قرار گرفته، شعله هایی که از برج های فلر خارج و مواد شیمیایی سمی را وارد هوا 

می کنند، این اتفاق کامال عادی است.

الصفار می گوید: تحقیقات 
علمی نشان می دهند که 

میانگین دمای عراق ۲ تا ۷ 
برابر میانگین دمای جهان 

است. افزایش دما گستردگی 
خشکسالی، کمبود آب و فقر 
شدید را به همراه دارد. عراق 

نسبت به این تهدید آگاه باشد 
و از ثروت گازی خود برای 
مصارف بهتری استفاده کند
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فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط  
زیست گفت: »امسال همه موتورسیکلت های 
مجهز  جی پی اس  دستگاه  به  محیط بانان 

می شود.«
جمشید محبت خانی در حاشیه دیدار با خانواده 
شهید مهدی مجلل و شهید میکائیل هاشمی، دو 
محیط بان زنجانی که به ضرب گلوله شکارچیان 
غیرمجاز به شهادت رسیدند، با تاکید بر اینکه، 
سعی شده محیط بانان به تجهیزات مدرن مجهز 
برنامه ریزی های  »براساس  کرد:  اظهار  شوند، 
به عمل آمده، بی سیم محیط بانان در هفت استان 
مدیریت  با  تا  می شود  جی پی اس  به  مجهز 
درست شرایط را به نفع این قشر تغییر دهیم.«
او ادامه داد: »یکی دیگر از اقدامات، توزیع ۱500 
جلیقه ضدگلوله در سراسر کشور است و حتما 
محیط بانان در حین گشت زنی باید جلیقه به تن 
داشته باشند. همچنین دوره های آموزشی برای 
محیط بانان برگزار شده که این موضوع باعث ارتقا 

مهارت محیط بانان شده است.«
دیروز همچنین خبر رسید که سامانه مانیتورینگ 
ناوگان یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مرکز 
شده  راه اندازی  حفاظتی  خودروهای  کنترل 
است. مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری سازمان جنگل ها به ایسنا گفت: »در 
یگان حفاظت  تمامی خودروهای  حال حاضر 
مکان یاب  سیستم های  به  جنگل ها  سازمان 
)GPS( مجهز شده اند و مسیر حرکتی آن ها در 

سامانه مانیتورینگ ناوگان یگان حفاظت ثبت 
می شود.«

میثم حسینی لر با بیان اینکه نیروهای حفاظتی 
به صورت  طبیعی  عرصه های  و  جنگل ها  در 
شبانه روزی مشغول حفاظت و صیانت از طبیعت 
این  از  یک  هر  »برای  تصریح کرد:  هستند، 
نیروهای حفاظتی محدوده ای جهت حفاظت 
و رصد مشخص شده و هنگامی که خودروی 
آن ها شروع به حرکت می کند، می توانیم مسیر 
اوقات  مشاهده کنیم. گاهی  را  آن ها  حرکتی 
خارج  شده  تعیین  محدوده  از  خودروها  این 
می شوند یا چندین روز خاموش هستند، در این 
شرایط مدیران کل ادارات در جریان ماجرا قرار 

خواهند گرفت و علت را جویا می شوند.«
هشدارهای  دیگر  سویی  »از  داد:  ادامه  او  
مختلفی در این سامانه طراحی شده است که 
اگر نیروی حفاظتی در شرایط خطرناکی قرار 
گرفت یا حتی از مسیر خود خارج شد، هشداری 
به صورت پیامک همراه با لوکیشنی که خودروی 
حفاظتی در آن قرار دارد، برای مدیرکل استان 

می شود.« ارسال 
به گفته او درحال  حاضر ۱۴۴۳ نفر از نیروهای 
حفاظت، پست یگان حفاظت را گرفته اند و از 
این رو این افراد مشمول قوانینی که دولت برای 
یگان حفاظت تصویب می کند و یا سایر مزایای 

سازمانی می شوند.

بی سیم و خودروی حافظان طبیعت به GPS مجهز می شود
پایش

سال جاری، فروردین 
کم بارشی را شاهد بودیم 

و این کم بارشی در مناطق 
غربی و جنوب غربی بیشتر 

از سایر مناطق بوده است. 
این امر باعث شده نگرانی از 
تشدید بحران گرد و غبار را در 

سال ۱۴00 شاهد باشیم

نگرانی برای تشدید بحران ریزگردها در 1400
بارش ترین  کم   از  یکی  امسال  فروردین 
چنان  بود  اخیر  سال  چند  در  فروردین ها 
که بارش ها در اغلب استان های کشور کمتر 
شدید  کاهش  است.  بوده  نرمال  حد  از 
بارش در فروردین ماه جاری، تایید وجود 
به ویژه  سطح کشور  در  شدید  خشکسالی 
است.  شرقی  جنوب  و  جنوبی  استان های 
این در حالی است که از ابتدای سال جاری، 
و  جنوبی  شهرهای  موج گرد و غبار،  چندین 
غربی کشور را تحت تاثیر قرار داده و در کنار 
این  در  ساکن  مردم  نگرانی   پاندمی کرونا 

است. کرده  برابر  را چندین  مناطق 
به گزارش پانا، اگرچه رئیس سازمان محیط 
زیست اواخر سال گذشته از اختصاص ۲0 
بودجه  در  گرد و غبار  مهار  برای  دالر  میلیون 
شنیده ها  اما  داد  خبر  کشور  آینده  سال 
حاکی از این است که بودجه ای برای این 

نمی یابد. اختصاص  امر 
فراکسیون  سخنگوی  یوسفی،  مجتبی 
شوراها و مدیریت شهری و روستایی اخیرا 
گفته است که خشکسالی شدید امسال و 
هکتار  میلیون   ۳00 خطر  بارندگی،  کاهش 
منطقه غبار خیز کشورهای همسایه را برای 

می کند. تشدید  ایران  کشور 
بخشی از معضل گرد و غبار در کشور مربوط 
و بخش عمده  است  داخلی  به کانون های 
مشکل به کانون های خارجی از جمله کشور 

اخیر  سال  چند  در  اما  است  مربوط  عراق 
حوزه دیپلماسی محیط زیست از اقدامات 
و  غبار  و  گرد  کنترل  تا  گرفته  آب  حوزه 
ریزگردها تصمیمات موثری صورت نگرفته 

است.
کارشناس  حیدری،  محمد  حال  عین  در 
سال  دو  »در  می گوید:  زیست  محیط 
گذشته، بارش های خوبی در کشور داشتیم 
که این امر باعث شد در طول سال کمتر با 
توفان های گرد و غبار روبه رو شویم اما سال 
بودیم  جاری، فروردین کم بارشی را شاهد 
و این کم بارشی در مناطق غربی و جنوب 
است.  بوده  مناطق  سایر  از  بیشتر  غربی 
این امر باعث شده نگرانی از تشدید بحران 
باشیم.« را در سال ۱۴00 شاهد  گرد و غبار 

به  اشاره  با  زیست  محیط  این کارشناس 
کاهش  و  تاالب ها  احیای  مالچ پاشی، 
کنترل  برای  زیرزمینی  منابع  از  برداشت 
ریزگردها، ادامه می دهد: »کاهش میزان 
آبی در  آورده های  به کاهش  بارش، منجر 
غربی می شود  و جنوب  غربی  استان های 
و  خاک  فرسایش  نیز  مساله  این  که 
می زند.  رقم  را  پوشش گیاهی  ناپایداری 
پدیده  مساله  این  تشدید  با  نهایت  در 
باید  دولت  و  می شود  بحرانی تر  ریزگردها 
با  مقابله  برای  جداگانه  بودجه ای  ردیف 

بگیرد.« نظر  در  را  ریزگرد  کانون های 

| روزنامه نگار |
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ابتدا ترکه ها آماده می شود، یعنی گره ها از هم 
جدا و برگ ها حذف می شود. بعد ترکه ها را به 
حسب طول و قطرشان دسته بندی می کنند و 
در ظرف های بزرگ می گذارند و ۱۲ ساعت تمام 
در آب می پزندشان. در مرحله بعد باید پوست 
ترکه ها را با دست جدا کرد و با »چوب قاچ« 
مروار  حاال  تقسیم کرد.  قسمت  سه چهار  به 
آماده بافتن است. مردان و زنان چیره دست با 
گره زدن و چیدن چوب، هم گرهی از زندگی خود 
باز می کنند، هم با هنر، به کالبد بی جان ترکه ها، 

روح می بخشند.
در گزارشی که ايسنا نوشته آمده است: از بین ۲0 
رشته فعال در حوزه صنایع دستی در شهرستان 
مالیر، مرواربافی پس از مبل منبت، با اشتغال 
مستقیم بیش از ۱000 نفر و فعالیت ۲0 کارگاه، 
به  شهرستان  این  در  صنعت  شاخص ترین 
حساب می آید. به گفته  ابراهیم جلیلی، رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
محصوالت  فروش  بازار  مالیر،  شهرستان 
تولیدی حاصل از هنر دست مرواربافان هنرمند 
بسیاری  رونق  از  خارجی  بازارهای  در  ایرانی، 
برخوردار است و بسیاری از کشورها از جمله 
ایتالیا، ترکیه، آذربایجان و کشورهای عربی از 
خریداران پروپاقرص سبدهای بافته شده از 
مروار در ایران هستند یعنی به عکس سایر 
فعالیت های اقتصادی، در این صنعت مشکل 

بازاریابی و فروش نداریم.
مرواربافی  حوزه  فعاالن  از  یکی  حیدری  لیال 
از  بیش  برای  تاکنون   ۹۷ سال  از  است که 

۱00 نفر در شهر ازندریان و روستاهای الفاوت، 
بوربور، خردمند و علوی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و به بیش از 
۱50 نفر که شامل برخی از مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( نیز می شود، به صورت 
رایگان این هنر را آموزش داده است. به گفته 
او در حال حاضر بخشی از سبدهای بافته شده 
با واسطه به کشورهای عراق، دبی و لبنان صادر 

می شود. 

 کمبود سرمایه ترمز توسعه 
کارگاه ها را کشیده

رئیس اداره میراث فرهنگی مالیر می گوید به 
صنعت  این  به  ورود  برای  باال  اولیه  سرمایه 
آموزش  با  بزرگ  »کارگاه های  نیست.  نیاز 
افراد عالقمند و سپس ثبت سفارش به آنها، 
زمینه اشتغال زایی برای بسیاری از زنان را به 
صورت مشاغل خانگی فراهم می کنند، یعنی 
زنان می توانند بدون صرف هزینه، با یادگیری 
این هنر، عالوه بر رسیدگی به امور خانه داری، 
درآمدزایی برای خود داشته باشند.« اما حیدری 
نظر دیگری دارد. او می گوید: »در حال حاضر 
کمبود سرمایه بزرگترین مانع پیش روی او برای 
گسترش کارگاه و افزایش نیروهای کار است.« 
او که تاکنون با وجود سختی های دریافت وام 
و سنگ اندازی بانک ها برای جور کردن ضامن 
و دادن چک ضمانت، یکی دو باری موفق به 
میراث فرهنگی،  اداره  از طریق  تسهیالت  اخذ 
صنایع دستی و گردشگری شده، در حال حاضر 

با وجود درخواست هایی برای اخذ تسهیالت، 
تسهیالتی به او تعلق نگرفته است.

گرانی چند برابری قیمت مواد اولیه مرواربافی
دستگاه های  است که  معتقد  این کارآفرین 
ایجاد  در  را  خود  تالش  تمام  باید  ذی ربط 
راهی هموار برای کارآفرینان داشته باشند چرا 
که در بسیاری مواقع کارآفرین به علت وجود 
ریسک هایی در مسیر ایجاد اشتغال متحمل 
را  زیان ها  از جیب خود  باید  و  ضرر می شود 
پرداخت کند پس هموار بودن راه اخذ تسهیالت 
و ایجاد سرمایه کافی برای کارآفرینان، قوت 
قلبی است که می توانند با آسودگی خاطر و 
بدون داشتن دغدغه تأمین هزینه مواد اولیه 
و دستمزد هنرجویان، محصول خود را به بازار 
عرضه کنند. حیدری ادامه می دهد: »بسیاری 
از مرواربافان مالیری با گرانی چند برابری مواد 
اولیه شامل مروار و تخته مواجه شده اند و این 

ادامه کار را برای ما سخت کرده است.«
حوزه  فعاالن  از  دیگر  یکی  مجیدی،  داوود 
مرواربافی در شهرستان مالیر، ۱5 سال است 
که زندگی خود را به مروارها گره زده و در حال 
حاضر با ایجاد دو کارگاه مرکزی زنان در میدان 
امیرکبیر و برادران در محل فنی و حرفه ای شهید 
چمران مالیر برای حدود ۱00 نفر اشتغال ایجاد 

کرده است.
دو کارگاه  این  بر  »عالوه  می گوید:  مجیدی  
زنان  ظرفیت  از  استفاده  ما  تالش  مرکزی، 
روستایی برای ورود به این هنر است و در این 
راستا تاکنون در ۱0 روستای تابعه شهرستان به 

صورت رایگان هنر مرواربافی آموزش داده شده 
سپس مواد اولیه را در اختیار حدود ۸0 هنرآموز 
قرار می دهیم تا با قبول سفارش، برای خود 

درآمدزایی داشته باشند.«

کاهش 40 درصدی صادرات
 با شیوع کرونا

به گفته این کارآفرین برتر، دو کارگاه مرکزی در 
شهرستان و کارگاه های روستایی ساالنه نزدیک 
به ۴00 هزار قطعه انواع سبد تولید می کنند که 
۷0 درصد این محصوالت در بازار داخلی و ۳0 

درصد آن در بازار خارجی به فروش می رسد.
او علت اصلی کاهش صادرات از اواخر سال ۹۸ 
را شیوع بیماری کرونا می داند و ادامه می دهد: 
»محصوالت تولیدی در سه بخش صنعت گل 
آشپزخانه  لوازم  و  نوزاد  سیسمونی  فروشی، 
سبدهای  گل،  سبدهای  انواع  و  دارد  کاربرد 
تزئینی، سبدهای میوه و آجیل، میز تلویزیون، 
عمده ترین محصوالت  فر  و چوب  تلفن  میز 

ساخته شده از مروار هستند.«

 ضرورت ساخت
 شهرک صنعتی مروار

مجیدی عالوه بر این ها می گوید: »با توجه به 
تولید مواد اولیه مرواربافی در خود شهرستان، 
یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه این هنر 
دستی در شهرستان مالیر، احداث یک شهرک 
صنعتی مروار است که سبب ایجاد یک شغل 
ثابت و پایدار برای افراد جویای کار خواهد شد. 
البته در حال حاضر بسیاری از فعاالن در این 
زنان خانه داری هستند که در خانه  عرصه، 
سبد می بافند اما این زنان ۴0 درصد از جامعه 
مرواربافی مالیر را به خود اختصاص می دهند 
و احداث یک شهرک صنعتی برای ۶0 درصد 

مابقی ضروری است.«
 او معتقد است که صنعت مرواربافی به علت 
تولید مواد اولیه و در دسترس بودن آن، ایجاد 
اشتغالزایی پایدار و باال و نیز تولید محصوالت 
قابل  مالیر  شهرستان  در  روز  به  و  کاربردی 
توسعه است و امید است با حمایت و کمک 
مسئوالن، این هنر به یک برند ملی و جهانی 
تبدیل شده تا به جایگاه مطلوب خود برسد.
این فعال حوزه صنایع دستی اضافه می کند: 
»در حال حاضر شهرستان مالیر با داشتن بیش 
از ۲0 کارگاه فعال و اشتغال ۱000 نفر و با تأمین 
۶0 درصد نیاز کشور، سبب کاهش واردات این 
محصول از کشور چین به میزان ۸0 درصد شده 

است.«

 استفاده از مددجویان برای جبران 
کمبود نیرو

محمد لطیفی نیز یکی از مرواربافان مالیری 
به  اولیه مجبور  به علت گرانی مواد  است که 
تعدیل نیرو از ۷0 نفر به ۱5 نفر شده است. 
او مهمترین مانع پیش روی هنر مروار بافی 
را کمبود نیروی متخصص و متعهد می داند و 

ادامه می دهد: »بسیاری از هنرآموزان پس از 
آموزش و مدتی فعالیت در این حوزه، کار را رها 
کرده و دست ما را در پوست گردو می گذارند 
یعنی تقاضا برای این سبدها بیش از توان ما 
نیروی کار  وقتی  است،  سفارش  قبول  برای 
نیست ما هم مجبوریم بسیاری از سفارشات 
ظرفیت  از  استفاده  طرفی  از  بزنیم،  پس  را 
اما در  روستاها تا حدودی کمک کننده است 
زنان  محصوالت،  برداشت  و  فصل کشاورزی 
روستایی وقتی برای قبول سفارشات ندارند.«

به گفته لطیفی، استفاده از مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیز زندانیان 
راهکاری برای پر کردن خال کمبود نیروی کار 
قیمت  برابری  چند  افزایش  طرفی  از  است، 
مواد اولیه طی چند سال اخیر سبب افزایش 
تولیدی شده  برابری محصوالت  چند  قیمت 
و از طرف دیگر بسیاری از کارگاه را مجبور به 
کاهش سفارشات و به دنبال آن تعدیل نیرو 

است. کرده 

 تسهیالتی که نیست
میراث فرهنگی،  اداره  رئیس  گفته  به 
با  صنایع دستی و گردشگری مالیر، سال ۹۹ 
پیگیری های فرمانداری ویژه مالیر دو میلیارد 
وام  قالب  در  قیمت  ارزان  تسهیالت  تومان 
فعاالن  به  علوی  بنیاد  طریق  از  و  روستایی 
صنعت مرواربافی تعلق گرفته است اما زنان 
کارآفرینی همچون لیال حیدری هنوز هم معطل 
دریافت وامی برای توسعه کارگاه کوچک خود 
این حوزه  فعاالن  به گفته  هستند. همچنین 
افزایش  متعهد،  و  متخصص  نیروی  کمبود 
چند برابری قیمت مواد اولیه و کمبود سرمایه 
و موانع بسیاری که در راه اخذ تسهیالت بانکی 
مرواربافان  عمده  مشکالت  از  دارد،  وجود 
مالیری است، از طرفی کشت مواد اولیه این 
صنعت یعنی مروار در مالیر و در دسترس بودن 
و کیفیت مرغوب آن و نیز عدم مشکل بازاریابی 
و فروش برای سبدهای بافته شده از مروار دو 
مزیت مهم این صنعت نسبت به دیگر صنایع 
دستی است و نیازمندی مرواربافان به ایجاد 
یک شهرک صنعتی مرواربافی در مالیر و برند 
شدن این هنر را بیش از پیش پررنگ می کند.

معاون   - ایرنا   - بندرعباس 
میراث فرهنگی استان هرمزگان گفت: »بر 
بادگیرهای  باال،  و رطوبت  اثر زمین لرزه ها 
زیادی  آسیب  قشم  الفت  تاریخی  بندر 
از  بیشتر  به  آنها  مرمت  برای  و  دیده 

است.« نیاز  اعتبار  ریال  ۱00میلیارد 
نامناسب  شرایط  درباره  نوروزی  عباس 
بادگیرهای الفت به ایرنا گفت: »وضعیت 
به  قشم  الفت  تاریخی  بندر  بادگیرهای 
مرمت  و  رسیدگی  اگر  که  است  گونه ای 
ریزش  احتمال  نشود  انجام  مورد نیاز 
همین  در  دارد.  وجود  مردم  سر  بر  آن ها 
مشارکت  برای  قشم  آزاد  منطقه  با  راستا 
بادگیرهای  مرمتی  هزینه های  تامین  در 
است  امید  که  شده  مذاکره  روستا  این 
بتوان  و  شود  حاصل  آن  از  خوبی  نتایج 
و  ایمن سازی  را  تاریخی  سازه های  این 

کرد.« حفظ  آیندگان  برای 
او ادامه داد: »عالوه بر بادگیرها، کف سازی 
نگهداری  و  حفظ  برای  هم  جداره های  و 
روستای  این  تا  دارند  اعتبار  به  نیاز 
ملی  آثار  فهرست  در  شده  ثبت  تاریخی 

برسد.« مطلوبی  وضعیت  به  کشور 
و  بادگیر  چهار  مرمت  نوروزی  گفته  به 
عارفی  تاریخی  خانه  بازسازی  و  تجهیز 
 ۲00 و  میلیارد   ۳ افزون بر  اعتباری  با 

آغاز  سال گذشته  در  اعتبار  ریال  میلیون 
یافت. خاتمه  امسال  فروردین  و  شد 

و  تاریخی  جاذبه های  با  الفت  بندر 
سال  در  طبیعی  و  تاریخی  گردشگری 
فهرست  در   ۱۶۳۱5 شماره  به   ۱۳۸5
الفت  روستای  شد.  ثبت  ملی کشور  آثار 
است.  قشم  جزیره  شمالی  ساحل  در 
قسمت قدیمی روستا شامل هسته اولیه 
فعلی  ساخت و سازهای  مرکزی  بخش  در 
تپه های  و  دریا  فاصل  حد  در  و  بوده 
گرفته است.  شکل  آب  چاه های  اطراف 
طول  به  و  یکپارچه  صورت  به  بافت  این 
متوسط  عرض  و  کیلومتر  یک  تقریبی 

۱۷0 متر در چند راستای اصلی به موازات 
چهار  دارای  و  است  واقع  ساحل  امتداد 
است  مسجد  چهار  مرکزیت  به  محله 
بادگیر  و  مرکزی  حیاط  خانه ها  تمام  که 
در  ایرانی  تمدن  مظاهر  از  بادگیر  دارند. 
مرطوب  و  گرم  مناطق  ساختمان های 
ایران است که جریان باد را به داخل خود 
یا  درون  آبی که  با تشت های  و  می کشد 
زیر آن تعبیه شده، هوا را خنک و سبک 
و  داخل هدایت می کند  به  را  آن  و  کرده 
در تعدیل دما نقش موثری دارد، از طرف 
خانه  از  بیرون  به  آلودگی  و  گرم  دیگر 

می شود هدایت 

زنان و مردان مروارباف مالیر از مشکالت تولید صنایع دستی می گویند

گره های حصیری گره گشا
لیال حیدری، مروارباف: بسیاری از مرواربافان مالیری با گرانی چند برابری مواد اولیه شامل مروار و تخته مواجه شده اند
محمد لطیفی، مروارباف:به علت گرانی مواد اولیه مجبور به تعدیل نیرو از ۷0 نفر به 15 نفر شد ه ام

معاون میراث فرهنگی هرمزگان

مرمت بادگیرهای الفت  10میلیارد تومان اعتبار می خواهد

یونسکو »سرزمین 
کاروانسراها« را برای ثبت 

جهانی ارزیابی می کند
کاروانسراهای شهرستان میامی، که به سرزمین 
کاروانسراها شهرت دارد، توسط ارزیاب یونسکو 
برای ثبت در فهرست جهانی بررسی می شود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان سمنان با اعالم این خبر 
کاروانسراهای  وضعیت  دوشنبه  »روز  گفت: 
سمنان  استان  شرق  در  میامی  شهرستان 
علمی  آموزشی،  سازمان  ارزیاب  حضور  برای 
)یونسکو(  متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و 
در  دوست محمدی  شد.«حمیدرضا  بررسی 
از کاروانسراهای میامی اضافه  بازدید  جریان 
 ۱0 وجود  دلیل  به  میامی  »شهرستان  کرد: 
سرزمین  به  تاریخی  ارزش  با  کاروانسرای 
کاروانسراها معروف است و این کاروانسراها در 
صورت برخورداری از شرایط الزم، در پرونده ثبت 
مجموعه کاروانسراهای ایران در فهرست جهانی 
قرار می گیرند.«او ادامه داد: »وجود کاروانسرای 
مجموعه  )جهان آباد(،  سپنج  میامی، 
کاروانسراهای میاندشت شامل سه کاروانسرا، 
صدرآباد،  الحاک،  عباس آباد،  کاروانسرای 
شریف آباد،  سنگی  و  ابریشم  پل  محمد آباد 
و  شهرستان  این  تاریخی  اهمیت  نشانگر 
است.«دوست محمدی  ایران  معماری  شکوه 
برای  گران قیمت  سرمایه ای  را  کاروانسراها 
شهرستان میامی در استان سمنان عنوان و بیان 
کرد: »مرمت و معرفی این کاروانسراها، نقش 
مؤثری در توسعه شهرستان دارد و حفاظت و 
مرمت این آثار ارزشمند از اهداف اصلی اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان سمنان است و نیاز به همکاری سایر 
کاروانسراها  مالکان  و  اجرایی  دستگاه های 
منطقه  چهار  دارای  میامی  دارد.«شهرستان  
نمونه و هفت روستای هدف گردشگری است. 
بزرگ ترین مجموعه کاروانسرای ایران در این 
شهرستان قرار دارد. به گفته سرپرست اداره کل 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
آرامگاه  فرومد،  جامع  استان سمنان مسجد 
شیخ حسن جوری و شاعر نام آور ایران ابن 
تاریخی  جاذبه های  دیگر  از  فریومدی  یمین 

است. میامی  شهرستان 

توضیح میراث فرهنگی 
درباره شکسته شدن 

درخت 2۷00 ساله البرز
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
به  البرز درباره آسیب وارد شده  صنایع دستی 
گفت:  شهرستانک  ساله   ۲۷00 ُارس  درخت 
درختی  از  حفاظت  تکنیک  »میراث فرهنگی 
چند هزار ساله را ندارد و این وظیفه به عهده 
سازمان هایی مثل جنگلداری که در این حوزه 
ایسنا  به  محمدی  است.«فریدون  متخصص 
توضیح داد: »این درخت یکی از کهنسال ترین 
گفته های  بنابر  که  است  ایران  درختان 
کارشناسان ۲۷00 سال سن دارد و در دوره های 
گذشته در فهرست آثار ملی به عنوان یک اثر 
طبیعی  منحصر به فرد به ثبت رسیده است. 
آثاری که به ثبت ملی می رسند از لحاظ ماهیت 
با یکدیگر تفاوت دارند، اگر بنایی در فهرست 
آثار ملی به ثبت برسد وظیفه نگهداری از آن با 
میراث فرهنگی است اما اگر اثر ثبت شده بنا 
نباشد مثل همین درخت ُارس یا جنگل های 
هیرکانی شمال، وظیفه نگهداری و حراست از آن 
به عهده منابع طبیعی و محیط زیست است.«او 
ادامه داد: »میراث فرهنگی وظیفه دارد از حریم 
این اثر طبیعی محافظت کند تا در محدوده آن 
ساخت و ساز و تعرضی صورت نگیرد اما تکنیک 
حفاظت از درختی چند هزار ساله را ندارد. اگر 
میراث فرهنگی  از  متولی کمکی  سازمان های 
برای حفاظت بهتر از این درخت قدیمی طلب 
کنند دریغ نمی کنیم و حتی حاضریم اعتباری 

برای این امر اختصاص دهیم.«

سراب نیلوفر خرم آباد 
ثبت ملی شد

شهرستان  توابع  از  چنگایی  سراب نیلوفر 
خرم آباد به شماره ۶0۸ در فهرست آثار طبیعی 
ملی به ثبت رسید. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی لرستان با اعالم 
تقسیمات  »طبق  ایمنا گفت:  به  خبر  این 
پدیده  این  استقرار  دقیق  محل  کشوری 
طبیعی و زیبا در شهرستان خرم آباد، بخش 
به  خرم آباد  جاده  هفت  کیلومتر  مرکزی، 
سفیدکوه  جنوبی  یال  دامنه  در  کوهدشت، 
چنگایی  سراب  روستای  جنوب  طرف  به 
که  اثر  »این  افزود:  قاسمی  امین  است.« 
می گردد،  باز  کواترنر  دوره  به  آن  قدمت 
سرانجام با تالش های ما به شماره ۶0۸ در 
شد.  ثبت  ملی کشور  طبیعی  آثار  فهرست 
طبیعی  پدیده های  قبیل  این  ملی  ثبت 
معرفی  موجب  لرستان  استان  در  بی همتا 
رونق  و  طبیعی  جاذبه های  تنوع  شایسته 
می شود.« زیبا  استان  این  در  گردشگری 

بسیاری از هنرآموزان پس از 
آموزش و مدتی فعالیت در این 
حوزه، کار را رها کرده و دست 
ما را در پوست گردو می گذارند. 
وقتی نیروی کار نیست ما هم 
مجبوریم بسیاری از سفارشات 
را پس بزنیم، از طرفی استفاده 
از ظرفیت روستاها تا حدودی 
کمک کننده است اما در فصل 
کشاورزی، زنان روستایی وقتی 
برای قبول سفارشات ندارند

|پیام ما| مالیر هم مرکز کشت مروار است و هم مرواربافان بسیار دارد. چنان که کارگاه های این شهر ۶0 درصد نیاز کشور را تامین می کنند. 
مواد اولیه همیشه در دسترس است اما مرواربافان که سبدهای مرواری را گره به گره و با زحمت می سازند، می گویند با اینکه زمین های 
کشت مروار نزدیک است، مواد اولیه گران شده و با همه گیری کرونا صادرات سبدهای مرواری بافی، 40 درصد کمتر از همیشه شده است. 

عالوه بر این ها برای توسعه کارگاه های صنایع دستی مرواری بافی سرمایه کم است و نیروی متخصص و متعهد هم.

محوطه

در کیوتو حدود ۲ هزار۶00 
خانه تاریخی وجود داشته 
که تا کنون ۲۲00 خانه باقی 
مانده است. در حالی که 
هیچ گونه قانون و نظام فنی 
برای نگهداری از این بناها 
وجود ندارد، خود مردم از 
بافت تاریخی نگهداری 
کرده اند

فرهنگ  به  توجه  و کارشناسان  استادان 
برای  اولویت اصلی  را  بنا  ارزش  و حفظ 
تدوین نظام فنی مرمت در ایران دانستند.

و  حفظ  دفتر  مدیر کل  ایرنا،  به گزارش 
احیای بناها، بافت و محوطه های تاریخی 
نظام های  تحلیل  و  شناخت  وبینار  در 
جهانی  روز  مناسبت  به  اجرایی  و  فنی 
به  اشاره  با  تاریخی  و محوطه های  بناها 
اینکه بر طبق قانون، نظام فنی و اجرایی 
تاریخی  محوطه های  و  بناها  اختصاصی 
گفت:  می شد،  تنظیم  و  تدوین  باید 
»پیش از این قرار بود سازمان برنامه این 
نظام نامه را تدوین فنی کند که ما مخالفت 
ترسیم  و  تدوین  باید مرجع  زیرا  کردیم 
این نظام نامه وزارت میراث فرهنگی باشد. 
با وجود محدودیت های موجود، دانشگاه 
نظام نامه  این  تدوین  در  بهشتی  شهید 

کرد.« همکاری 
از  یکی  تقی زاده  اکبر  همچنین 
مرمت  و  احیا  حوزه  پیشکسوت های 
بناهای تاریخی با اشاره به اینکه در تدوین 
نظام فنی باید حفظ ارزش بنا در اولویت 
ارزش های  به  »توجه  بگیرد، گفت:  قرار 
غیر مادی و ناملموس در حفظ بنا باید در 
اولویت قرار بگیرد . پژوهش محور بودن 

است.« مهم  نیز  فنی  نظام  این 
بنا های  از  درصد   ۹0 اینکه  بیان  با  او 
تاریخی در اختیار مردم قرار دارد، گفت: 

»باید توجه کنیم که مخاطبان این نظام  
فنی مردم عادی هستند و باید فهم کامل 

ببرند.« فنی  نظام  متن  از 
عادل فرهنگی یکی دیگر از پیشکسوتان 
حوزه مرمت و احیای بناها و محوطه های 
از  از  نمی توان  اینکه  بیان  با  تاریخی 
موضوعات فرهنگی غافل شد، گفت: »در 
خانه  هزار۶00   ۲ حدود  ژاپن  کیوتو  شهر 
 ۲۲00 تا کنون  داشته که  وجود  تاریخی 
حالی  در  است.  مانده  باقی  خانه  عدد 
برای  فنی  نظام  و  قانون  هیچ گونه  که 
نگهداری از این بناها وجود ندارد و خود 
مردم از بافت تاریخی نگهداری کرده اند.«

نیز  این حوزه  ایزدی، کارشناسان  سعید 
اجرایی  فنی  نظام  اهمیت  به  اشاره  با 
تاریخی،  بافت های  و  بناها  اختصاصی 
گفت: » امیدواریم در تدوین جدید نظام 
لحاظ  بافت ها  تفاوت  و  شناخت  فنی، 
شود.  طبقه بندی  تاریخی  آثار  و  شود 
طبقه بندی بناهای تاریخی فاخر از دیگر 
جمله  از  تاریخی  خانه های  مانند  بناها، 

است.« موارد  این 
تجربه  و  دانش  از  استفاده  ادامه  در  او 
استادان داخلی و بین المللی را ضروری 
از  فارغ  »باید  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
حاشیه ها از تجارب افراد و استادان این 
نظام نامه کارآمد  تا  شود  استفاده  حوزه 

شود.« تدوین 

توجه به حفظ ارزش بنا، اولویت تدوین نظام فنی مرمت

 در حال حاضر شهرستان مالیر 
با داشتن بیش از ۲0 کارگاه 
فعال و اشتغال ۱000 نفر و با 
تأمین ۶0 درصد نیاز کشور، 

سبب کاهش واردات این 
محصول از کشور چین به میزان 

۸0 درصد شده است

|  
رنا

 ای
 |



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۱۹۹0   | سه شنبه  ۳۱ فروردین ۱۴00  |4 چارسوق

طرح تاسیس وزارتخانه ای برای حوزه انرژی در مجلس بررسی می شود

اما و اگرهای تشکیل وزارت انرژی
سند ملی آمایش در صورت اجرایی شدن می تواند به عنوان سند پشتیبان طرح  وزارت انرژی مورد استفاده قرار گیرد

ناهماهنگی ها بین دو وزارتخانه 
حوزه انرژی مهم ترین دلیل 

مطرح شدن طرح وزارت انرژی 
است  به ویژه اینکه در زمان 
بروز مشکالتی مانند قطعی 

برق و یا بحث سوخت مازوت 
این ناهماهنگی ها بیشتر به 
چشم می آید چرا که معموال 
وزارت نیرو این مسائل را به 
تامین نشدن سوخت مورد 

نیاز نیروگاه ها نسبت می دهد 
و وزارت نفت آن را ناشی از 
عملکرد وزارت نیرو می داند

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

بخش آب وزارت نیرو باید در 
بخش های دیگر کشور مثل 

منابع طبیعی و محیط زیست 
که همبستگی بیشتری دارند، 

ادغام شود به همین منظور هم 
طرح تشکیل وزارتخانه آب و 

محیط زیست به صورت موازی 
همزمان با طرح تشکیل وزارت 

انرژی در جریان است

|  
انا

ش
  |

وزیر کار:

با محدود کردن غربالگری 
ژنتیک مخالفیم

پیامی  در  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
توییتری اعالم کرد: با تصویب آن بخش از 
شورای  مجلس  جمعیت«   جوانی  »طرح 
اسالمی که محدود کردن غربالگری ژنتیک را 
در پی دارد، مخالفیم.»محمد شریعتمداری«  
نوشت:  توییتر  در  خود  کاربری  حساب  در 
سازمان  نظرات  مبنای  بر  را  خود  »اعتراض 
شورای  از  فوری  استمداد  برای  بهزیستی 
نگهبان به آن شورا فرستادیم. با انجام این 
و ۳00  تولد هفت هزار  از  تاکنون  غربالگری 
است«.  شده  جلوگیری  معلولیت  دارای  نوزاد 
گذشته  سال  ماه  اسفند  ایرنا،  گزارش  به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اجرای 
تعالی  و  جمعیت  جوانی  طرح  آزمایشی 
کردند. موافقت  سال  هفت  مدت  به  خانواده 
و  جنین  ممنوعیت سقط  غربالگری،  حذف 
توزیع و فروش وسایل پیشگیری از بارداری، 
از مواردی است که این طرح بر آن تاکید کرده 
است.مخالفان این طرح می گویند اجرای آن 
اثرهای زیان باری بر سالمت جسمی و روحی 
و عشایری  مناطق محروم  در  ویژه  به  زنان 

خواهد داشت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی 
اعالم کرد:

کاهش 95 درصدی 
پروازها به ترکیه

سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از کاهش 
چشمگیر پروازها بین ایران و ترکیه خبر داد و 
گفت: اکنون فقط از پنج درصد ظرفیت پروازها 
»محمدحسن  می شود.  انجام  دو کشور  بین 
سفرهای  پایان  از  اظهارداشت:  ذیبخش« 
نوروزی تاکنون با وجود ظرفیت باالی پروازی 
بین ایران و ترکیه، تنها 5 درصد این ظرفیت 
تعلیق  البته  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
کاهش  این  دالیل  از  نیز  مسافرتی  تورهای 
می تواند باشد. او با بیان اینکه برنامه ای برای 
قطع پروازها بین دو کشور تا زمان ابالغ رسمی 
ستاد مبارزه با کرونا وجود ندارد، افزود: کاهش 
پروازها براساس توافقات صورت گرفته بین دو 
کشور انجام شده، به گونه ای که در مسیر مذکور 
در ۲۴ ساعت گذشته 5پرواز خروجی و ۷ پرواز 
ورودی انجام شده است. ذیبخش یادآورشد: 
عدم منع تردد مستلزم ارائه تست PCR منفی 
با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا و انجام تست مجدد 
باالی  مسافران  برای  به کشور  ورود  از  پس 
۸سال در کشورهای پر خطر است و تردد در 
سایر کشورها با الزام ارائه تست PCR منفی 
با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا و انجام مراقبت های 
سندرومیک پس از ورود به کشور و انجام تست 
مجدد در صورت نیاز بالمانع است. به گفته او، 
ارائه تست PCR فقط در آزمایشگاه های مورد 
تایید وزارت امورخارجه ایران در کشورهای مبدا 
دارای اعتبار است و اکنون پروازهای بین ایران 
و ترکیه به 5 درصد کاهش یافت. به گزارش 
ایرنا دو هفته پیش و در پی افزایش آمار ابتال 
به کرونا در ترکیه، تورهای مسافرتی به ترکیه از 

طرف ایران لغو شد.

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد

اخطار به ۶00 واحد صنفی 
به دلیل رعایت نکردن 
محدودیت های کرونایی

اینکه  بر  تاکید  با  تهران  اصناف  اتاق  رئیس 
باشند،  باید تعطیل  مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ 
گفت: در خصوص باز بودن اصناف در شرایط 
کرونایی به ۶00 واحد صنفی اخطار داده شده 
پلمب  واحدها  ناچار  به  دوم  اخطار  از  بعد  و 
می شوند. به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی 
در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعطیلی 
اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا گفت: 
پیشنهاد اتاق اصناف این بود که به جز اصناف، 
بانک ها، بیمه و مابقی مراکز مرتبط با صنوف 
نشد. واقع  قبول  مورد  باشند که  تعطیل  هم 

این در حالی است که به گفته او وقتی اصناف 
تعطیل هستند، اما بانک و تامین اجتماعی و 
دارایی باز باشند، صاحبان اصناف برای انجام 
کارهای خود به این مراکز می روند و عمال باز 
هم قرنطینه به درستی اجرا نمی شود. رئیس 
اینکه  با تاکید بر  ایران در ادامه  اتاق اصناف 
باشند،  باید تعطیل  مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ 
گفت: درخصوص باز بودن اصناف در شرایط 
کرونایی به ۶00 واحد صنفی اخطار داده شده 
پلمب  واحدها  ناچار  به  دوم  اخطار  از  بعد  و 
می شوند. امیدوارم بعد از تذکر نیاز به برخورد 
به  مجبور  نکنند  توجه  اگر  اما  نباشد،  قهریه 
استفاده از قوه قهریه هستیم. او افزود: باید 
دستورالعمل های  تا  دهیم  آگاهی  مردم  به 
بهداشتی گفته شده را رعایت کنند، اما تنها با 
تعطیلی اصناف مشکل حل نمی شود مابقی 

مراکز هم باید تعطیل باشند.

در  اجاره بها  گذشته  سال  زمستان  در 
درصد   ۴.۴ متوسط  طور  به  شهری  نقاط 

است. داشته  افزایش 
مرکز  گزارش  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
در  مهم  بخش های  از  یکی  ایران  آمار 
مصرف کننده،  قیمت  شاخص  برآورد 
شامل  بخش  این  است.  مسکن  بخش 
واحدهای  »اجاره بهای  بخش های  زیر 
نگهداری و تعمیر  مسکونی« و »خدمات 
واحد  )تعمیرات جزئی  واحد مسکونی"« 
برق  گچ کاری،  لوله کشی،  مسکونی: 

است. و...(  ایزوگام  نصب  کاری، 
آمار  مرکز  گزارش  تازه ترین  اساس  بر 
شاخص   ،١٣٩٩ زمستان  در  ایران، 
در  مسکونی  واحدهای  اجاره بهای  قیمت 
رسید که   ٢١٨,٣ عدد  به  شهری،  مناطق 
٤.٤ درصد  نسبت به فصل قبل )٢٠٩.٠(، 

است.  داشته  افزایش 
فصلی  تورم  نرخ  بیشترین  فصل  این  در 
درصد   ١٠.٥١ با  سمنان  استان  به  مربوط 
استان  به  مربوط  آن  و کمترین  افزایش 
لرستان با ١.٢٢ درصد افزایش می باشد. 
اجاره بها  قیمت  شاخص  تغییرات  درصد 
فصل  به  نسبت   ١٣٩٩ زمستان  فصل  در 
نقطه(،  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه 
فصل  به  نسبت  که  است  درصد   ٢٨.٩
٠.٥واحد  درصد(،   ١٣٩٩)٢٨.٤ پاییز 

می دهد.  نشان  افزایش  درصد 
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  بیشترین 
درصد   ٣٩.٤ با  همدان  استان  به  مربوط 
استان  به  مربوط  آن  و کمترین  افزایش 
درصد   ١٢.٩ با  سیستان و بلوچستان 
خانوارهای  عبارتی  به  است.  افزایش 
استان همدان به طور متوسط ١٠.٥ واحد 
و  کشور  کل  میانگین  از  بیشتر  درصد 
سیستان و بلوچستان  استان  خانوارهای 
١٦ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور 

کرده اند. هزینه  اجاره بها  بخش  در 

فصل  به  منتهی  فصل  چهار  تورم  نرخ 
مشابه  دوره  به  نسبت   ١٣٩٩ زمستان 
 ٢٧,٥ برابر  اجاره بها،  بخش  در  قبل  سال 
استان  در  مذکور  اطالع  است.  درصد 
عدد  بیشترین  درصد(   ٣٥.٧( همدان 
 ١٤.٧( سیستان و بلوچستان  استان  در  و 
می دهد. نشان  را  عدد  کمترین  درصد( 
افزایش هزینه اجاره بها برای کل  متوسط 
داشته اند،  قرارداد  تمدید  که  خانوارهایی 
 ٣٨,٦ با  برابر   ١٣٩٩ زمستان  فصل  در 

است. درصد 

 افزایش اجاره بهای مسکن در نقاط شهری
مسکن

برنامه ریزی برای اختصاص 
پساب تولید شده سال ۹۹ 
تصفیه خانه های فاضالب به 

فضای سبز شهرداری تهران با 
میزان تقریبی ۴۴.۱ میلیون 

مترمکعب انجام گرفته 
است که در فاز اول منطقه 

۲ شهری به دلیل وجود 
چاه های غیرمجاز شهرداری 
و منطقه 5 شهری به دلیل 
اضطرار شهرداری تهران به 

عنوان مناطق تحت پوشش 
استفاده از پساب و مدیریت 

منابع آبی انتخاب شده اند

معاون وزیر نیرو خبر داد:
اختصاص 44 میلیون مترمکعب پساب به فضای سبز تهران

و  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
از اختصاص ۴۴ میلیون مترمکعب پساب به 
فضای سبز شهرداری تهران خبر داد و افزود: 
تهیه اطلس جانمایی فضای سبز شهری، 
نیز  پایتخت  سطحی  آب  منابع  و  چاه ها 
توسط شهرداری تهران در دست اقدام است.

امضای  مورد  در  تقی زاده خامسی  قاسم 
موضوع  با  تهران  شهرداری  با  تفاهم نامه 
تهران  شهر  سبز  فضای  پایدار  آب  تامین 
از محل پساب و دیگر منابع آبی تا پایان 
راستا کارگروه سه  این  در  سال ۹۹، گفت: 
جانبه ای بین شرکت آب منطقه ای، شرکت 
آب و فاضالب و شهرداری تهران تشکیل یافته 
و تاکنون نیز چهار جلسه مشترک در این 

است. شده  برگزار  خصوص 
او افزود: برنامه ریزی در خصوص اختصاص 
پساب تولید شده سال ۹۹ تصفیه خانه های 
فاضالب به فضای سبز شهرداری تهران با 
میزان تقریبی ۴۴.۱ میلیون مترمکعب انجام 
گرفته است که در فاز اول منطقه دو شهری 
به دلیل وجود چاه های غیرمجاز شهرداری و 
منطقه 5 شهری به دلیل اضطرار شهرداری 
پوشش  تحت  مناطق  عنوان  به  تهران 
آبی  منابع  مدیریت  و  پساب  از  استفاده 

انتخاب شده اند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل 

شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: 
پیگیری شرکت آب و فاضالب استان تهران 
در خصوص پیشنهاد قیمت تمام شده یک 
مترمکعب پساب قابل واگذاری به فضای 
آب و فاضالب  مهندسی  توسط شرکت  سبز 
کشور انجام و جهت تصویب به شورای شهر 

ارسال شده است.
ویژه ای  کرد: جلسه  اظهار  تقی زاده خامسی 
بند  موضوع  آب های سطحی  در خصوص 
دو تفاهم نامه که در آن مقرر شده تا سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران تا پایان 
سال ۹۹ نسبت به ارسال گزارش و اطالعات 
نحوه  برداشت،  نقاط  با مشخصات  مرتبط 
برداشت و میزان منابع آب به همراه سطوح 
آبیاری به تفکیک مناطق در وضع موجود 
با  اقدام کند،  سطحی  آب های  مجاری  از 

شهرداری تهران برگزار شده است.
او در پایان با اشاره به تدقیق آمار چاه های 
مجاز و غیرمجاز مناطق دو و پنج شهری 
تهران، گفت: در راستای عملیاتی ساختن 
تهران  سبز  فضای  پایدار  آب  تامین  طرح 
از محل پساب و سایر منابع آبی، به منظور 
کاهش بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی 
و  مجاز  چاه های  شده  تدقیق  اطالعات  با 
غیرمجازی که توسط شرکت آب منطقه ای 
انجام  برنامه ریزی الزم  بازدید شده،  تهران 

است. شده 

امروز  انرژی قرار است  طرح تشکیل وزارت 
در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

شود.  بررسی 
این طرح بیش از ۱ دهه است که در کشور 
سوم  برنامه  به  آن  سابقه  و  شده  مطرح 

می رسد. توسعه 
تشکیل  از  صحبت  توسعه  سوم  برنامه  در 
اما  بود  شده  انرژی  حوزه  برای  وزارتخانه ای 
قانون گذاران بحث مدیریت واحد حوزه انرژی 
را از آن برداشت کردند و به جای وزارتخانه، 
شورای عالی انرژی را تشکیل دادند. شورایی 
مسئوالن  و  کارشناسان  برخی  نظر  به  که 
و  مجلس  نماینده  کریمی  علی اکبر  همانند 
بیشتر   « معادن  و  صنایع  عضو کمیسیون 
است.« پیدا کرده  ویترینی  و  اداری  حالت 

 پس از آن در سال ۱۳۸۸ این طرح در ادامه 
طرح های ادغام وزارتخانه ها به صورت ادغام 
انتقادات  شد که  مطرح  نفت  و  نیرو  وزارت 
زیادی در پی داشت و راه به جایی نبرد اما 
همچنان به عنوان یک پیشنهاد مطرح بود. تا 
اینکه در زمستان ۹۹ پس از قطعی سراسری 
برق در کشور، وزیر نفت بار دیگر این طرح را 

مطرح و از آن حمایت کرد.

 مدیریت جزیره ای انرژی
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در بهمن ماه 
انرژی گفت:  وزارت  تشکیل  مورد  در   ۱۳۹۹
»من در گذشته مخالف ادغام وزارت خانه های 
نفت و نیرو بودم اما امروز این کار را ضروری 

می دانم.«

 اما رضا اردکانیان وزیر نیرو، به سرعت به این 
مساله واکنش نشان داد و ضمن مخالفت با 
آن این طرح را شتاب زده دانست:» در فصل 
سرما وقتی به مشکل کمبود سوخت برخورد 
راه حل هایی  چنین  سراغ  به  رفتن  می کنیم، 
بیشتر آدرس غلط دادن است«. او اظهار کرد 
الگوی  اصالح  فکر  به  اکنون  است  بهتر  که 

مصرف باشیم.
دو  این  بین  ناهماهنگی ها  همین  واقع  در 
وزارتخانه حوزه انرژی مهم ترین دلیل مطرح 
شدن طرح وزارت انرژی است.  به ویژه اینکه 
و  برق  مانند قطعی  بروز مشکالتی  زمان  در 
ناهماهنگی ها  این  مازوت  سوخت  بحث  یا 
بیشتر به چشم می آید چرا که معموال وزارت 
نیرو این مسائل را به تامین نشدن سوخت 
نیروگاه ها نسبت می دهد و وزارت  نیاز  مورد 
نیرو  وزارت  عملکرد  از  ناشی  را  آن  نفت 

می داند.
به  مسوالن  از  برخی  هم  خاطر  همین  به 
این مساله انتقاد می کنند »در شرایط فعلی 
اداره  به صورت جزیره ای  انرژی کشور  حوزه 
اکبری  محمدرضا  صحبت ها  این  می شود« 
انرژی مجمع تشخیص مصلحت  کارشناس 
نظام  در آخرین جلسه بررسی طرح وزارت 
است  مجلس  پژوهش های  مرکز  در  انرژی 
در  مجلس  طرح  پیشبرد  »برای  او گفت:   .
زمینه تشکیل وزارت انرژی راه های مختلفی 
می توان پیشنهاد داد. سناریو اول این است 
با همه جزئیات مشخص  که طرح مجلس 

شود و به صورت جزئی همه موارد آن مطرح 
این صورت  در  بعد تصویب شود که  و  شود 
کنیم. سناریو  عبور  زمانی  از محدودیت  باید 
دوم این است که دوران گذاری تعریف شود 
و در این دوران گذار دولت تالش کند با ایجاد 
ایجاد  انرژی کشور  در حوزه  را  تمرکز  نهادی 
کند تا طرح مجلس نهایی شود. سناریو سوم 
هم اینکه مجلس اصل طرح را نهایی کند اما 
قانون  در  و  نبریم  را جلو  کار  از  یک بخشی 
نهایی  دولت  توسط  آن  بنویسم که جزئیات 

شود.«

 آب چه می شود؟
دو  ادغام  مورد  در  سواالتی که  از  یکی 
وزارتخانه نفت و نیرو مطرح می شود، در مورد 

بخش آب و آبفای وزارت نیرو است. 
هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور 
نفت  وزیر  از صحبت های  پس  برنامه ریزی، 
این سوال  به  انرژی  در مورد تشکیل وزارت 
پاسخ داده بود. او به باشگاه خبرنگاران گفت 
که بخش آب وزارت نیرو باید در بخش های 
محیط  و  طبیعی  منابع  مثل  کشور  دیگر 
زیست که همبستگی بیشتری دارند، ادغام 

شود.«
به همین منظور هم طرح تشکیل وزارتخانه 
موازی  صورت  به  هم  زیست  محیط  و  آب 
در  انرژی  وزارت  تشکیل  طرح  با  همزمان 

است. جریان 

 نظر کارشناسان چیست؟
یکی از پژوهش های جامعی که در اینباره 

مطالعات  اندیشکده  به  است،  صورت گرفته 
حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی 
شریف تعلق دارد این پژوهش که با عنوان 
 ۹۷ سال  در  انرژی  وزارت  تشکیل  الزامات 
انجام شده است، پنج مشکل اصلی حکمرانی 
به  پارادایم غلط وابستگی دولت ها  را  انرژی 
نبود  حکمرانی،  و  تصدی گری  تداخل  نفت، 
سیاست جامع در بخش های مختلف انرژی، 
نبود منابع اطالعاتی کافی برای تصمیم گیری 
سیاست گذار و عدم بهره گیری از مجموعه های 

سیاست ساز عنوان می کند.
است:  آماده  پژوهش  این  نتیجه گیری  در 
ابزاری  همواره  و گاز  نفت  ایران،  کشور  »در 
برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی 
نگاه  این  تا زمانی که  و  بوده است  دولت ها 
انرژی  پارادایم  عبارتی  به  یا  و گاز  نفت  به 
انرژی  وزارت  تاسیس  دارد،  وجود  کشور  در 
این صنعت  به رفع مشکالت  کمک چندانی 
را نمی کند. بنابراین برای آن که وزارت انرژی 
پارادایم  باید  باشد  داشته  مناسبی  عملکرد 
نفتی  درآمدهای  به  دولت  وابستگی  فعلی 

کند.« تغییر 
برای  هم  را  مزایایی  البته  پژوهش  این 
»مزایای  نام  می برد:  وزارتخانه  تشکیل 
داشتن  راستای  در  انرژی  وزارت  تاسیس 
سیاست گذار و تنظیم گر واحد و کارآمد انرژی 
انرژی  سیاست های  و  برنامه ها  تبیین  و 
است. از جمله مزایای این طرح می توان به 
تولید  و  انرژی  عرضه  در  بهره وری  افزایش 
برق در نیروگاه ها، افزایش قدرت مالی و فنی 
وزارت نفت فعلی و تمرکز در برنامه ریزی و 

کرد.« اشاره  انرژی  سیاست گذاری 
باشد  قرار  اگر  که  می افزاید  پژوهش  این 
باید  الزاماتی  شود  تاسیس  انرژی  وزارت 
جدایی  الزامات  این  از  یکی  شود  انجام 
انرژی  بخش  در  گری  تصدی  از  حاکمیت 
است مورد دیگر ایجاد توانایی سیاست گذاری 
نیرو  و  نفت  خانه  وزارت  در  تنظیم گری  و 
است، تشکیل سامانه های اطالعاتی جامع در 
بخش انرژی و حل بحران فعلی بدهی های 
سنگین و عدم سرمایه گذاری در وزارت نیرو 

است. شده  عنوان  الزامات  دیگر  از  هم 

 نیاز به سند آمایش سرزمین است
البته این نهاد تنها نهاد پژوهشی نیست 
نمی تواند  وزارتخانه  ادغام  است  معتقد  که 
شاهانی  امیررضا  بلکه  کند  چندانی  کمک 
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های 
مجلس  هم در آخرین  جلسه بررسی این 
طرح در مرکز پژوهش های مجلس گفت:» 
در حوزه های مختلف باید طرح جامع داشته 
باشیم تا بر اساس آن قانون گذاری کنیم. با 
این شیوه ادغام وزارتخانه ها مخالف هستم 
چرا که کشور را دچار آسیب می کند. باید ابتدا 
چارچوب کلی مدیریت کشور مشخص شود و 
بعد متناسب با آن چارچوب ادغام انجام شود 
با چالش های  را  ما  ادغام ها  این گونه  وگرنه 

بیشتری مواجه می کند.«
او  ادامه داد:»سند ملی آمایش می تواند به 
و  انرژی  وزارت  طرح   پشتیبان  سند  عنوان 
قرار  استفاده  مورد  دست  این  از  طرح هایی 

گیرد.«

بحث بر سر طرح تشکیل وزارت انرژی در پی خاموشی سراسری برق و ناهماهنگی میان دو وزارت نفت و نیرو شدت گرفت و این 
طرح دوباره در مجلس به جریان افتاد، اگرچه موافقان این طرح معتقدند تشکیل این وزارتخانه از مدیریت جزیره ای حوزه انرژی کم 
می کند اما پژوهشگران معتقدند این طرح هم نمی تواند انتظارات پیش رو از مدیریت انرژی در کشور را برآورده کند و نیاز به اقدامات 

زیربنایی تری وجود دارد.
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افقی
 ۱ - مخلوط آرد و خرما، نوعی دسر سنتی 
تأسف  باعث  فجیع،  آور،  رقت   - ایرانی 
تصدیق  بیماری،  لر،  مادر   - اندوه۲  و 
 ، ، بیماری و امراض  روسی - ناخوشی 
پرسشی،  - کلمه  وارونه  لنا   - بیماری  
فوتبالی،  ماه   - چیزی۳  چه  مخفف 
توپ  شدن  خارج  میالدی،  های  ماه  از 
از  و  دان  موسیقی   - بازی  میدان  از 
مقابل   - کوچک۴   - سنتور  نوازندگان 

پوشیده، روت - همبازی پت - از رنگها 
- نت چهارم، نت قبل از سل، کلید آن در 
موسیقی معروف است5 - عصاره کنجد 
خاموش کردن،   - احواالت  جریانات،   -
فرو نشاندن۶ - مجازات - جاده، طریق، 
خوشی - آشکار۷ - تکرار حرف دوازدهم 
- مسرور، خوشحال، مسرور و خوشحال 
- کم کردن۸ - پسر قزوینی - شکمو - 
اطالعات رایانه - ریشه۹ - یاغی، گردنکش 
و نافرمان - رمق آخر - محله و برزن۱0 
- صدای اعالم خطر - رودی در فرانسه، از 

باشگاه های فرانسوی - همنشین برگ در 
هنگام سحر، ژاله۱۱ - دست عرب، هالوژن 
نمک طعام، از هالوژنها - چهره بردار، کسی 
حیوان  وحشی،   - می گیرد  عکس  که 
آهو،  شکم  زیر  خوب  بوی   - وحشی۱۲ 
سقا بر دوش دارد تا تشنگان را سیراب 
کند، ماده سیاه رنگ و خوش بویی که در 
ناف آهوی مشک تولید می شود - آخرین 
حرف التین - از توابع اهر - رطوبت، رطوبت 
ناچیز۱۳ - ورزش مادر، عدد بهم زدنی - 
مقابل راست، راست نیست - کمیاب، نادر 
و کمیاب، نادر - پاره ای از چیزی، قطعه۱۴ 
- ارجمندی - نام سابق هشترود - دهن 
کجی۱5 - دشمن سرسخت - روزنامه ها 

- نام سابق شهرکرد

عمودی
پول  وام،  بهره   - کننده   دعوت    -  ۱
شدن،  واصل  رفتن،  مقابل   - نامشروع 
شهر   - کرمان  شهر   - مراحعت کردن۲ 
تلویزیونی،  نمایش   - عراق  در  عزیزی 
شوهر روستایی، شب روستایی۳ - کلوچه 
 - شماردن۴   - روس  روستایی  مرد   -
چشم  تنگ  پره،  شب   - مفقود  ناپیدا، 
- سو چشم - سد خوزستان، سدی در 
جنوب کشور5 - کاشف میکروب طاعون 
- جوانمرد - طال، همراه سیم۶ - گندم 
درشت - درخت چنار - سرگیجه، گردنده۷ 
- کارها، دستورات، رود آسیایی - عر وارونه 
سه  طعام،  خوراک،  خوراک،  و  طعام   -
وعده در روز عادی است۸ - یاری کردن، 
یاری و همراهی، استعانت - انکار ناتمام 

فوری،  تبریزی۹ -  - شهر مذهبی، من 
ناله،  سودای   - درنگ  بی  فوری،  و  زود 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - راهنمایی 
کردن، هدایت کردن۱0 - بیماری ریوی، نت 
بیمار - صدای گوسفند - پول ژاپن، پول 

آسیایی، پول قدرتمند آسیا - آهن نوک 
تیز، سر نیزه۱۱ - پژمردگی - بزرگ ایل 
- بريدن با شمشير و جز آن۱۲ - کودک 
- بندر اوکراین - تن - یک عامیانه، یک 
خودمانی۱۳ - حرف ندا - خمیر ور نیامده 

نیم   - نیست  برنده  سریع،  متضاد   -
اطوار -  و  ادا  صدای ساعت۱۴ - ژست، 
پرده نقاشی، سرزمین - منقار کوتاه۱5 - 
مجازات شرعی، اندازه - مصونیت، کمربند 

محافظ - آماده کردن، مقدمه چینی

جدول شماره 1990

استاندار خوزستان:
عملکرد برق خوزستان 

رضایت بخش است
برق  شرکت  عملکرد  گفت:  خوزستان  استاندار 
رضایت  استان  برق  توزیع  و  خوزستان  منطقه ای 
بخش است و این دو شرکت نسبت به تعهدات و 

اند. عمل کرده  خوبی  به  خود  برنامه های 
قاسم سلیمانی دشتکی در بازدید از پست برق فوق 
توزیع ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت میداوود در شهرستان 
در  نحوی  به  برنامه ریزی ها  کرد:  بیان  باغملک، 
بخش برق انجام شود که در تابستان پیش رو با 

نشویم. رو به رو  مشکلی 
به  برق  وضعیت  که  است  این  انتظار  افزود:  او 
دچار  برق  تامین  نظر  از  مردم  باشد که  گونه ای 

ندهد. رخ  خاموشی  و  نشوند  مشکلی 
استاندار خوزستان با اعالم رضایت از اقدامات انجام 
توزیع  و  برق منطقه ای خوزستان  شده در شرکت 
استان، تاکید کرد: این دو شرکت نسبت به تعهدات 
و برنامه های خود به خوبی عمل کرده اند و از آنها 

تقدیر می شود.

گرایش مردم به استفاده
 از سازه های بتنی

سازمان  ونظارت  بازرسی  معاون  یزدانپناه  محسن 
با  رابطه  در  استان کرمان  وتجارت  معدن  صنعت، 
مافیای افزایش قیمت سیمان در بیرون از کارخانه 
گفت: با توجه به اینکه قیمت فوالد و آهن افزایش 
سازه های  به  ساخت و ساز  برای  مردم  است  یافته 

آورده اند. روی  بتونی 
باعث  نیز عامل دیگری است که  افزود: شایعات  او 
شد تا همه باور کنند که با کمبود تولید سیمان روبه رو 

هستیم.
با  سودجویان  برخی  متاسفانه  عنوان کرد:  یزدانپناه 
شایعه پراکنی باعث شدند تا جو کمی متشنج شود 
مبنی بر اینکه به دلیل افزایش قیمت سیمان هم اکنون 

کارخانه ها اقدام به تولید نمی کنند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان کرمان 
بیان کرد: کلیه نیروهای بازرسی سازمان صنعت،معدن 
وتجارت استان کرمان از  ۲0 فروردین در کارخانه سیمان 
توزیع  و  تولید  رصد  حال  در  و  شده  مستقر  کرمان 

سیمان تا مبدا هستند.
عطش مردم برای خرید سیمان تعادل بازار را بر هم 
زده است یزدانپناه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
مردم  بین  در  تامین سیمان  در حال حاضر عطش 
ایجاد شده بنابراین سیمانی که تولید و توزیع می شود 
نمی تواند بازار را اشباع و رضایت مصرف کننده را همراه 
داشته باشد.  او افزود: هنوز هیچ افزایش قیمتی از 
هیچ کجای کشور ابالغ نشده است و کماکان سیمان با 

همان قیمت مصوب عرضه می شود. 
یزدانپناه به نرخ سیمان پاکتی و فله ای نیز اشاره کرد و 
گفت: سیمان پاکتی با قیمت ۲0 هزار و پانصد و سیمان 
فله ای که برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته می شود 
با قیمت کارخانه ۲۳۹ هزار و ۸00 تومان که شامل کرایه 

نیز می شود؛ عرضه می شود.
معاون نظارت اداره صمت شمال استان کرمان مجددا 
توصیه کرد: چنانچه شهروندان و مردم متوجه شدند که 
برخی عامالن و توزیع کنندگان سیمان را از ۲0 هزار و 500 
تومان گرانتر در اختیار مصرف کننده قرار می دهند حتما 

با شماره ۱۲۴ اطالع رسانی کنند.

اصفهان 

کرونا  با  مقابله  اطالع رسانی  ملی  پویش  نشست 
حریرچی  ایرج  حضور  با  سالمت(  ره  ملی  )پویش 
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
اطالع  و  روابط عمومی  مرکز  رئیس  جهانپور  کیانوش 
رسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران و مسئوالن 
ملی  پویش  و  بسیج  چهارم  همراه گام  سازمان های 
اطالع رسانی مقابله با کرونا به صورت ویدیو کنفرانس 

شد. برگزار  استودیو سالمت  در 
که  این  بیان  با  حریرچی  نشست  این  ابتدای  در 
مسائل  سایر  با  و  چندوجهی  موضوعی  سالمت 
سالمت  اصوال  گفت:  است،  مرتبط  بسیار  اجتماعی 
به  درصد   ۸0 از  بیش  روانی  و  از جسمی  اعم  مردم 
که  است  وابسته  سالمت  بر  موثر  اجتماعی  عوامل 
خارج از حوزه بهداشت و درمان رخ می دهد. همچون 
ملی،  سرانه  خصوصا  کشور  آن  ملی  درآمد  میزان 
و  اشتغال  میزان  درآمد،  عادالنه  و  مناسب  توزیع 

منفی  موارد  یا  مناسب  مسکن  از  مردم  بهره مندی 
که  است  بی راهه  بیکاری.  و  طالق  اعتیاد،  مانند 
با  را  درمان کشور  و  بهداشت  مسائل  همه  کنیم  فکر 

کرد. رفع  می توان  پزشکی 
در  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل  یزدی زاده  منصور 
اقدامات گسترده این شرکت  با تشریح  این نشست 
شهید  بیمارستان  اختصاص  و  کرونا  با  مبارزه  در 
مطهری برای ارائه خدمات به مردم و کمک هایی که 
باشد،  داشته  زمینه  این  در  می تواند  بهداشت  وزارت 
پروتکل های  رعایت  اصفهان،  ذوب آهن  در  گفت: 
بر  غلبه  برای  اقدامات الزم  و  بهداشت، عملی  وزارت 
از  خارج  در  باید  بنابراین  است،  شده  انجام  کرونا 
مراقب  تعطیالت،  ایام  در  ویژه  به  و  محیط های کار 
افراد بود. او افزود: ما نیز خود را در راستای غلبه بر 
کرونا مسئول می دانیم تا ان شاهللا این دوره سخت 

بگذاریم. سر  پشت  را 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

اقدامات الزم را برای غلبه بر کرونا انجام می دهیم سبب  اخیر  سال   ۲ مناسب  بارش های 
عده ای  اما  شد  آوه  فصلی  رودخانه  احیای 
مالک  را  خود  غیرقانونی  تصرف  و  دخل  با 
این نعمت عمومی تلقی و با فروش حقابه، 
باغداران  و  کشاورزان  از  هنگفتی  رقم های 

کردند. دریافت 
۲0 کیلومتری  در  آوه  شهر  ایرنا،  به گزارش 
و  است  شده  واقع  ساوه  شهرستان  جنوب 
محصوالت  زمینه کشت  در  شهر  این  مردم 
دامداری  و  کشاورزی  باغداری،  گلخانه ای، 

دارند. فعالیت 
فصلی  رودخانه های  جزو  که  آوه  رودخانه 
برف های  ذوب  از  و  می شود  محسوب 
امید  نقطه  می شود  پرآب  جنوبی  ارتفاعات 
کشت  رونق  برای  باغداران  و  کشاورزان 
در  اما  است  کشاورزی  اراضی  توسعه  و 
سال های اخیر با تصرف آب رودخانه توسط 

شد. تلخ  آنها  کام  سودجو،  عده ای 

و  کشاورزی  انهار  اصالح  بهانه  به  افراد  این 
در مقابل دریافت مبالغ گزافی، آب رودخانه 
به  می دادند که  قرار  کشاورزان  اختیار  در  را 
همین سبب پیگیری این موضوع و برخورد 
آوه  مطالبات کشاورزان  از  یکی  متخلفان  با 
خصوص  این  در  آوه  شهر  جمعه  امام  بود. 
که  آوه  رودخانه  آب  تصرف  ایرنا گفت:  به 
ظلم  است،  عموم  به  متعلق  و  الهی  نعمتی 
کشاورزان  ویژه  به  و  مردم  حق  در  بزرگی 
به شمار می آید آن هم در سال  این منطقه 
که  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
عرصه های  در  تولیدات  توسعه  شرایط  باید 

یابد. تسهیل  مختلف 
نکویی ماهانی«  »محمدجواد  حجت االسالم 
در  و گندم  موانع کشت کلزا  از  یکی  گفت: 
آوه، تصرف آب رودخانه و تحمیل هزینه های 

بود. باغداران  و  به کشاورزان  گزاف 
او گفت: آب رودخانه آوه از سوی این افراد 

بهره برداران  به  نفر  با مبالغ کالن توسط چند 
فروخته می شد و در این بین مراجعاتی به 
من می شد که حاوی گالیه برخی کشاورزان 
از خشک شدن مزارع شان بود زیرا جریان 

آب را بر روی آنها بسته بودند.
از کشاورزان اهل آوه  در این خصوص یکی 
مراجع  سوی  از  اینکه  با  ایرنا، گفت:  به  نیز 
برخوردهایی شده است  افراد  این  با  قانونی 
اما مشکل اینجاست که آنها در شب باز هم 
نسبت به دخل و تصرف در آب رودخانه اقدام 
می کنند و مشکالتی را برای ما کشاورزان و 

می کنند. ایجاد  باغداران 
او خواستار اجرا و اعمال قانون در این رابطه 
شد و گفت: منابع آب این رودخانه در زمره 
انتظار  و  است  اشخاص  نه  و  اموال عمومی 
داریم برای رونق کشاورزی و اشتغال منطقه 
حامی  ذی ربط  مراجع  خصوص  این  در 

باشند. و کشاورزان  باغداران 

بساط فروشندگان آب رودخانه آوه جمع شد

به عنوان یک دردسر  اراضی کشاورزی طارم سفلی  به  تهاجم ملخ مراکشی 
سال  چندین  برای  منطقه  این  است که کشاورزان  درحالی  جدید  چالش  و 
پی درپی درگیر رویارویایی و مقابله با آفت مگس زیتون بوده اند. به گزارش 
نقاط  برخی  در  مزارع کشاورزی  به  مراکشی  ملخ های  هجوم گسترده  ایرنا، 
کشور از جمله استان قزوین موجب زحمت و دغدغه کشاورزان شده است، به 
طوری که این روزها کشاورزان طارمی همراه با کارشناسان حفظ نباتات پس از 
چندسال مبارزه فرسایشی با پدیده آفت مگس زیتون این بار مشغول نبردی 
سخت با این آفت سمج هستند. در حال حاضر مزارع کشاورزی واقع در مرز 
استان های قزوین، زنجان و گیالن شامل طارم سفلی، طارم علیا و رودبار یکی 
از کانون های این آفت خارجی در کشور به شمار می رود، آفتی که در صورت 
بزرگ شدن عالوه بر مزارع می تواند تهدید جدی برای باغات زیتون این منطقه 
به شمار رود. این موجودات که گفته می شود از عربستان وارد کشور شده اند، 
برخالف جثه ریز خود می توانند با طغیان در مزارع خسارات بزرگی را به بخش 
کشاورزی وارد کنند و امنیت غذایی جامعه را با خطرات جدی روبه رو سازند و 

به هیچ عنوان نباید قدرت تخریب آنها را دست کم گرفت.
سرعت باالی تخم گذاری و رشد این حشره باعث می شود تا آنها به سرعت 

تکثیر شوند و به شکل دست جمعی به مزارع هجوم بیاورند.

رئیس جامعه هتلداران منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه کرونا از ابتدای امسال 
تا کنون ۳0 میلیارد تومان به هتلداران این منطقه خسارت وارد کرد گفت: این 
رقم روز به روز در حال افزایش است. بهروز شهنوازی روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با ادامه محدودیت ها، میزان خسارت هتلداران این 
منطقه از ۳0 میلیارد تومان هم عبور می کند. او با بیان اینکه لوکیشن ها ) مراکز 
گردشگری ( با وجود محدودیت ها باز هستند تصریح کرد: ما هم می توانیم 
همچون سایر کشورها با بررسی صحت و سالمت افراد در این حوزه فعالیت 
رئیس جامعه  منطقه شوند.  وارد  ارائه گواهی سالمت  با  و گردشگران  کنیم 
هتلداران منطقه آزاد چابهار بیان کرد: اگر بخواهیم بدون بهره گیری از روش های 
مختلف، جلوی ورود گردشگران را بگیریم، شریان زندگی همه اقشار این دیار 

به طور زنجیروار قطع می شود.
او ادامه داد: وقتی که مسافر و گردشگر به چابهار نیاید، از راننده های تاکسی 
گرفته تا رستوران ها، کافی شاپ ها و سایر اصناف دچار ورشکستگی می شوند 
این  اما می توان همه  اختیار ما نیست(  این اصناف در  که )میزان خسارت 
موضوعات را به خوبی مدیریت کرد چرا که منطقه آزاد چابهار، محصور است و 

گردشگران باید از مبادی مشخصی وارد شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از کاهش 50 درصدی بارندگی ها در این 
استان خبر داد. عباس جنگی مرنی روز دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: میزان 
آب ورودی به سدها ۳0 تا 50 درصد کاهش نشان می دهد به طوری که در حال 
حاضر حدود ۳۴ میلیون متر مکعب آب در پشت سد یامچی اردبیل وجود دارد.

 او اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود، قرارگاه مدیریت منابع آب در استان فعال 
می شود تا در فصل گرما از کسری و  کمبود آب جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت:با توجه به افزایش مصرف آب در 
بخش شرب، مجبور به کاهش توزیع آب کشاورزی در ماه های آینده هستیم 
را در بخش آب درست  باغداران استان مزارع خود  و ضروری است زارعان و 
مدیریت کنند و تولید بهینه را مد نظر قرار دهند. جنگی مرنی ادامه داد: با هماهنگی 
آب و فاضالب استان سعی می شود تا مصرف آب شرب مدیریت و بخشی از منابع 
آب تولید شده صرف بخش کشاورزی شود. او گفت: با توجه به اینکه نیمی از 
مصرف آب شرب شهر اردبیل از سد یامچی تامین می شود، ذخیره آب این سد 
در سال جاری با کاهش روبه رو بوده و در صورت تداوم این روند و افزایش مصرف 

در فصل تابستان با مشکل کمبود آب مواجه می شویم.

ملخ، دردسر تازه کشاورزان طارمی کرونا امسال 30 میلیارد تومان 
به هتلداران چابهار خسارت زد

کاهش 50 درصدی بارندگی 
در استان اردبیل
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مفقودی 
131SLمدل  سایپا  سواری  سبز  برگ 
به  رنگ  –متالیک   ای   1390نقره 
شاسی موتور401۶188وشماره  شماره  

S1412290۷40581 به شماره پالک 54ایران 
درویش  ابراهیم  به  8۶متعلق  ۷93س 
منش فرزند گلمحمد مفقود واز درجه اعتبار 

گنج  .قلعه  است  گردیده  ساقط 

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

هیات   ۱۳۹۹/۱۱/۱5  -۱۳۹۹۶0۳۱۸0۱۱0۱۴۳۹۷ شماره   رای   برابر    
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
از   صادره   ۴۲۴ شناسنامه  شماره   به  یحیی   فرزند  تن   سیاه  پور  بابا  سکینه  
مربع   متر   ۳۸۷/5۷ بمساحت  زمین   قطعه   یک  ششدانگ   در   سرا   صومعه 
مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  ۱5  متر مربع  پالک  ۷۶۴ فرعی  از ۱۴  
واقع  در قریه   اصلی    ۱۴ از  از پالک ۴5 فرعی   اصلی  مفروز  و مجزی  شده 
مردخه  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  یحیی  بابا پور   محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  
چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  
اعتراض مدت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول   است و رسید در صورت  

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۱/۳۱

910/25- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه 9902434 

  نظر به اینکه آقای مهدی ملک پورافشار بدهکار پرونده فوق نسبت به پرداخت بدهی 
خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند و بنا به درخواست وکیل بستانکار خودرو پژو 
۴05 به شماره انتظامی ۴5 - ۹5۲ ق ۳۷ جهت وصول طلب مهریه مزایده می گردد که مشخصات 
آن طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: )یک دستگاه خودرو سواری پژو  
SIX TU5  ۴05  مدل ۱۳۹0، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور *۱۳۹۹00۱۲05۱* و شماره شاسی 
*۳5۲0۴۱* تعداد سیلندر: ۴، ظرفیت جمع 5 نفر، نوع سوخت: بنزین، که بنابر اظهار متصدی پارکینگ 
مطهری در وضعیت آماده بکار در مورخ ۱۳۹۹/۱0/۲5 متوقف شده بدلیل در دسترس نبودن سوییچ آن 
با موتور خاموش بازدید بعمل آمد، مشاهده گردید چراغ جلو راست، جلو پنجره و راهنمای بغل گلگیر جلو 
راست دچار شکستگی گردیده، هاللی گلگیر عقب راست، بغل درب عقب راست در باالی زه و گلگیر عقب 
چپ خط و خش دارد، سینی جاقفلی در سمت راست اثر برخورد، فرورفتگی و رنگ پریدگی دارد، سپر 
عقب مقداری رنگ پریدگی دارد، لبه درب جلو راست و لبه گلگیر جلو راست اثر ضربه و رنگ پریدگی 
دارد، لبه درب عقب راست در باالی زه به طول ۲ سانتی متر اثر ضربه و فرورفتگی به سمت عقب خودرو 
دارد، الستیک های عقب دارای آج ۳0 درصد و جلو دارای ۷0 درصد می باشد، بغل گلگیر جلو راست 
اثر فرورفتگی بدون ریزش رنگ دیده می شود(. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 

۹۳0/000/000 ریال معادل نود و سه میلیون تومان قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴00/0۲/۱۲در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع 
در ضلع شمالی پارک انشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ نود و سه میلیون تومان که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ 
پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
میگردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام 
خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه 

نمایند.  م الف ۹۴-تاریخ انتشار: سه شنبه  ۱۴00/0۱/۳۱
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی مزایده اتومبیل
   به موجب پرونده اجرائی کالسه۹۹00۷۷5  یک دستگاه 
نقره  رنگ  به  ای  ایکس  ال  ۴05 جی  پژو  سواری  خودرو 
ای متالیک مدل۱۳۸۳ دوگانه دستی به شماره پالک ۴۱۶ 
د ۹۹ ایران ۳۶ فاقد بیمه نامه شخص ثالث متعلق به مصطفی کریمی 
فرزقی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۶0.000.000 ریال)چهارصدو 
روز   ۱۲ الی   ۹ از ساعت  آن  مزایده  ارزیابی شده،  ریال(  میلیون  شصت 
چهارشنبه مورخ ۱۴00.0۲.۱5  در محل اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان 
پایه  مبلغ  از  مزایده  از طریق  بلوار شهید  شریفی جنب مصلی  در  واقع 
باالترین  به  و  شروع  ریال(  میلیون  شصت  ریال)چهارصدو   ۴۶0.000.000
قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای 
پایه  مبلغ  از  )۱0%( درصد  ده  پرداخت  به  منوط  آزاد است فروش  عموم 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
ثبت  به حساب سپرده  را  مانده فروش  در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
واریزنکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از 
تعطیلی جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین 
و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک 
فوق  نشانی  به  مزایده  جلسه  در  خودرو  قیمت  درصد   ۱0 مبلغ  به  رمزدار 
شرکت نمایند ضمنابدهی های مربوطه  اعم از بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد 
برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجوه  برنده مزایده است و  به عهده 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد 
انتقال  تنظیم سند  و  نقدا وصول می گردد  مزایده  و حق  نیم عشر  شد 
موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.

 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز سه شنبه مورخ ۱۴00.0۱.۳۱
علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

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

  برابر رای  شماره  ۱۳۹۹۶0۳۱۸0۱۱0۱۳5۷۲- ۱۳۹۹/۱۱/۱ هیات موضوع 
قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
سعید  متقاضی  مالکانه  سراتصرفات  صومعه  ملک  ثبت  واحد  در  مستقر   رسمی  
از چالوس در ششدانگ   به شماره  شناسنامه 5۴ صادره  محرمی فرزند احمد علی 
یکقطعه  زمین بمساحت ۱۳۲۲ متر مربع  مشتمل بر ساختمان  احداثی  بمساحت 
۳0  متر مربع  پالک  ۳۴۷ فرعی  از ۳۱ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک ۱ 
فرعی  از ۳۱ اصلی  واقع در قریه  فشخام  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از  نسق 
گردیده  محرز  زاده  فشخامی  یعقوب شعبان  و  نژاد  فشخامی  اشترکامی  اسمعیل 
به  فاصله  ۱5  روز  آگهی   به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت   .لذا  است 
بشرح  متقاضی   مالکیت  سند   صدور   به   نسبت  اشخاصی   چنانچه  شود   می 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک 
ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  
بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت 

مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۱/۳۱
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آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 ۱۳۹۹/۱0/۳0  -۱۳۹۹۶0۳۱۸0۱۱0۱۳۴۹۱ شماره   رای   برابر   
تکلیف  تعیین   قانون   موضوع  هیات    ۱۳۹۹/۱0/۳0 و۱۳۹۹۶0۳۱۸0۱۱0۱۳۴۸۳- 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک 
اسماعیل   فرزند  طاهر صفت صیقالنی  مرتضی  متقاضی  مالکانه  صومعه سراتصرفات 
فرزند   دهاقانی   مریم  سنجری   و  فالورجان   از  ۲۹۲ صادره  به شماره  شناسنامه 
اسماعیل  به  شماره  شناسنامه ۱۲۷0۱۱۱50۷ صادره  از اصفهان)مشاعا بالسویه( در 
ششدانگ  یکقطعه  زمین  بمساحت ۳۳۷  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  
بمساحت  ۱۳0  متر مربع  پالک 5۴۳فرعی از  5۱ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از 
پالک ۲۱۱ فرعی  از 5۱ اصلی  واقع  در قریه  صیقالن  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  

از نسق  علی اکبر  آزاد  پسند  سلیمانی   محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض  از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه   تسلیم  و پس 
در  و رسید  بدیهی  است  نمایند   تقدیم   به مراجع  قضایی   را   دادخواست  خود 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/۱/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴00/۱/۳۱
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دهیاری اسالم آباد 

آگهی مناقصه
)نوبت دوم آگهی اول(

دهیاری اسالم آباد رفسنجان جهت خرید 
روشنایی  پروژه  اجرای  منظور  به  برق  لوازم 
بلوار پروین اعتصامی به متراژ تقریبی1200متر 
از  شرایط  واجد  پیمانکار  انتخاب  به  ،تصمیم 

طریق مناقصه عمومی را دارد . 

از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود حداکثر تا 
تاریخ 1400.02.0۷ جهت دریافت اسناد مناقصه به 
بخشداری آقای آرمان پور مراجعه نمایند . بدیهی 
است دهیاری در انتخاب یا رد پیشنهادات مختار 

می باشد
زمان عودت اسناد مناقصه حداکثر سه روز پس از 

پایان زمان مناقصه می باشد .



پیامک شما را دربـاره 
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می گوید  شیراز  زمین شناسی  مرکز  مدیر 
در  ریشتر  هفت  از  باالتر  زمین لرزه ای  وقوع 
ندارد.  وجود  بوشهر  و  فارس  استان های 

بررسی   در  ایرنا گفت:  به  یوسفی،  طهمورث 
محدوده هایی که به عنوان مرکز زلزله مذکور 
اعالم شد به این نتیجه رسیدیم که چون مرکز 
زلزله در مناطق کوهستانی بوده خسارت ها و 

تخریب های کمتری را شاهد بودیم.
از  خارج  زلزله  این  مرکز  اگر  داد:  ادامه  او 
مناطق کوهستانی و در مناطق مسکونی بود 

می شد. وارد  بیشتری  خسارت های 
او اظهار داشت: تخریب هایی هم که این زلزله 
به دنبال داشته مربوط به خانه های قدیمی، 
غیر مهندسی ساز و فاقد مقاومت الزم است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
جنوب کشور مستقر در شیراز بیان کرد: اینکه 
در چه منطقه ای امکان وقوع چه زلزله ای وجود 
دارد به شرایط زمین شناسی هر منطقه و سوابق 
وقوع زلزله در آن منطقه بستگی دارد. یوسفی، 
با بیان اینکه منطقه زاگرس قابلیت زلزله های 
باالی هفت ریشتر را ندارد افزود:  قوی ترین 
زلزله ای که در این منطقه رخ داده مربوط به 
منطقه قیر و کارزین با ۶.۷ دهم ریشتر بوده و 
با توجه به اینکه در آن زمان خانه ها نسبت به 
امروز به مراتب از مقاومت و استحکام کمتری 
برخوردار بوده، میزان تخریب ها هم باال بوده 

است.

او ادامه داد: در بخش های شمالی کشور امکان 
وقوع زلزله هفت ریشتری وجود دارد اما در 
منطقه زاگرس با توجه به شرایط زمین شناسی 
آن این امکان وجود ندارد و از لحاظ شرایط 
زلزله ای  چنین  وقوع  منطقه،  زمین شناسی 

غیر ممکن است. 

زلزله کامال  هر  از  بعد  پس لرزه  وقوع 
طبیعی است

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
جنوب کشور مستقر در شیراز، با اشاره به تعدد 
پس لرزه های زلزله 5.۹ ریشتری گناوه گفت: 

وقوع پس لرزه ها بعد از هر زلزله امری کامال 
طبیعی است. یوسفی افزود: زلزله ای که شدت 
آن نزدیک ۶ ریشتر بوده می تواند پس لرزه هایی 
به بزرگی پنج تا پنج و نیم ریشتری هم داشته 
باشد اما شدت پس لرزه ها به اندازه زلزله اصلی 
نمی شود. او ادامه داد: تداوم پس لرزه ها تا یک 
ماه کامال طبیعی است و در پاره ای مواقع حتی 
تا ۲ ماه هم پس لرزه  رخ می دهد. پس لرزه ها 
کمک می کند که انرژی درون زمین تخلیه شود 
تا انباشت انرژی باعث گسیخته شدن الیه های 
درونی زمین و وقوع زلزله های بزرگتر در آینده 

نشود.

نقدی بر جمع آوری شبانه و بی سروصدای پایانه تجریش 

 شهِر ساکنان یا شهِر حاکمان
دوگانه غلط    اندازی که همواره در برابر ایده مشارکت ساکنان شهر مطرح می شود دوگانه مردم یا متخصصان است، 

اولین و مهم ترین دلیل ایجاد این دوگانه، توجه نکردن به سطوح مختلف مشارکت است

امکان وقوع زلزله  بزرگتر از ۷ ریشتر در زاگرس وجود ندارد

 سهم ساکنان از همه این 
تغییرات چقدر بوده است؟ 

تقریبًا هیچ! آنها مجبور هستند 
در این تغییرات زندگی کنند 
حتی اگر آنها را نخواهند یا 
زندگی شان را دشوار کنند. 

نظام  تصمیم سازی شهری، 
روندی بروکراتیک از ترکیب 

نامتوازنی میان »متخصصان« 
و »مدیران« است

مدیریت بحران

به گفته رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران 

شهر تهران با استفاده از 
این سنسورها می توان در 

پیش بینی سرعت وزش باد 
و احتمال وقوع توفان و یا 
آلودگی هوا از آن استفاده 

کرد

سنسورهای سنجش باد و توفان در پایتخت نصب شد 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
سنجش  حسگرهای  نصب  از  تهران  شهر 
سمت و سرعت باد که می توانند منشا بوی 

بد در پایتخت را ردیابی کند، خبر داد.
ایسنا  به  باره  این  در  کرمی محمدی  رضا 
سامانه های  توسعه  راستای  در  گفت: 
مخاطرات  هشدار  و  پایش  پیش بینی 
هشدار  و  پیش بینی  سامانه  نظیر  جوی 
سال گذشته  در  که   ... و  یخبندان  سیل، 
در پایتخت رونمایی شد، امسال نیز طرح 
سنجش  تجهیزات  راه اندازی  و  خرید 
از سال گذشته در  باد که  سمت و سرعت 
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  کار  دستور 
بحران شهر تهران قرار گرفته بود، به مرحله 

رسید. اجرا 
او با بیان اینکه نقاط اولویت دار و جانمایی 
شده  شناسایی  سنسورها  این  نصب  برای 
تعدادی  راستا  همین  در  افزود:  است، 
سنسور و ملزومات ایستگاه سنجش سمت 
 ۱0 حدود  شده که  خریداری  باد  سرعت  و 
و  شده  راه اندازی  کامل  طور  به  ایستگاه 
مابقی در سال جاری نصب و به بهره برداری 

می رسد.
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
این  البته  داد:  ادامه  تهران  شهر  بحران 
آن  اطراف  و  تهران  برای  ایستگاه  تعداد 
امسال  برنامه های  از  و  نیست  کافی 
سازمان این است با توجه به محدودیتی 

بتوانیم  جایی که  تا  داریم  بودجه  در  که 
گفته  به  دهیم.  افزایش  را  آن  تعداد 
اثرات  افزایش  به  توجه  با  کرمی محمدی، 
سال های  در  اقلیمی  تغییرات  از  ناشی 
وقوع  و  شدید  بادهای  وزش  نظیر  اخیر 
می تواند  تهران  در  موقت  توفان های 
ایجاد  را  مختلفی  خطرات  و  مشکالت 
و  رو موضوع سنجش سمت  این  از  کند، 
بحران  از دغدغه های مدیریت  باد  سرعت 
بر  نیز  سامانه  این  و  است  تهران  شهر 
گفته  به  می شود.  اجرایی  راستا  همین 
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
این  از  استفاده  با  تهران  شهر  بحران 
این  متخصصان  فنی  دانش  و  سنسورها 
حوزه، می توان در پیش بینی سرعت وزش 
آلودگی  یا  و  طوفان  وقوع  احتمال  و  باد 
برای   همچنین  کرد.  استفاده  آن  از  هوا 
تهران  شهر  نامطبوع  بوی  جهت  تشخیص 
باشد  مشخص  باد  حرکت  مسیر  چنانچه 
می توان فهمید که چه مناطقی تحت تاثیر 
پیدا کرد. نیز  را  آن  منشا  و   گرفته  قرار 

این  با کمک  اینکه  بیان  با  کرمی محمدی 
داده های  اساس  بر  اطالعات  سنسورها 
گمان  و  حدس  اساس  بر  نه  و  واقعی 
تقریبی بدست می آید، افزود: با پیش بینی 
احتمال وقوع توفان نسبت به پیش  آگاهی 
مجموعه مدیریت شهری در این زمینه نیز 

می شود. اقدام 

 فرض کنیم به دالیل 
موجهی، طرحی برای برچیدن 

پایانه وجود دارد. اولین و 
ابتدایی ترین شکل مشارکت 

خبر کردن مردم از این 
طرح است. مدیریت شهری 

پلتفرم های متعددی برای 
اطالع رسانی دارد و پلتفرم های 

متعدد دیگری را می تواند ایجاد 
کند
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کیفرخواست برای 4 عضو 
شورای شهر ایالم صادر شد 
ایالم  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
گفت: کیفرخواست برای چهار عضو شورای شهر 
و شهردار ایالم صادر شد.  به گزارش مهر، افشار 
خسروی زاد اظهار کرد: برای شهردار شهرستان 
افزود:  او  ایالم کیفرخواست صادر شده است. 
شهردار ایالم متهم به تصرف غیرقانونی، اهمال در 
انجام وظایف قانونی منجر به تضییع بیت المال 
است.  دولتی  معامله  انجام  در  تدلیس  و 
خسروی زاد اضافه کرد: همچنین برای چهار نفر 
از اعضای شورای شهر این شهرستان به اتهام 
اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع 

بیت المال کیفرخواست صادر شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خوزستان:

جمع آوری مدارس 
سنگی جسته و گریخته 

آغاز شده است 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مدارس  است  قرار  اینکه  بیان  با  خوزستان 
جمع آوری  سال  سه  مدت  در  استان  سنگی 
شوند، گفت: جمع آوری مدارس سنگی پیش از 
این جسته و گریخته انجام می شد اما از سال 
گذشته به صورت جدی و با سرعت بیشتری 
آغاز شده است. علی قربانی در خصوص آخرین 
به  وضعیت جمع آوری مدارس سنگی استان، 
ایسنا گفت: جمع آوری مدارس سنگی پیش از 
این جسته و گریخته انجام می شد اما از سال 
گذشته به صورت جدی و با سرعت بیشتری 
سنگی  کالس  هزار  حدود  از  است.  شده  آغاز 
از ۲00  تاکنون بیش  دارد،  استان وجود  که در 
کالس اجرایی شده اند. البته این اجرایی شدن 
در مراحل مختلف است، برخی در مرحله مناقصه 

و بسیاری از آن ها تکمیل شده اند.
سنگی  مدارس  جمع آوری  اینکه  بیان  با  او 
سه کالسه در اولویت و هدف اصلی ما است، 
گفت: این مدارس حدود ۳00 مدرسه بوده اند و 
امیدواریم حداقل ۷0 درصد مدارس سنگی سه 

کالسه را تا مهرماه آینده به پایان برسانیم.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
خوزستان بیان کرد: با ابالغ اعتبارات سال ۱۴00، 
جمع آوری مدارس سه تا شش کالسه را آغاز 
می کنیم. در مجموع قرار است مدارس سنگی 
و  در حدود سه سال جمع آوری شوند  استان 
داشته ایم. خوبی  پیشرفت  تاکنون  خوشبختانه 

موافقت وزیر کشور با 
تقسیمات تازه تهران 

وزیر کشور با تغییر تقسیمات استان تهران 
موافقت کرد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
به  ابالغیه ای  در  کشور  وزیر  رحمانی فضلی 
انعکاس  با  تهران  استاندار  محسنی بندپی 
دستور  باره  این  در  وزیران  هیات  مصوبه 
ضوابط  و  تعاریف  قانون  به  توجه  با  داد؛ 
تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرائی آن 

شود. دنبال  زمینه  این  در  الزم  اقدام 
محسنی بندپی  به  ابالغیه ای  در  کشور  وزیر 
روستای  ادغام  و  الحاق  با  تهران  استاندار 
دماوند،  شهرستان  دماوند  شهر  در  مشا 
شهر  در  ضرغام  عباس آباد  روستای 
روستای  پاکدشت،  شهرستان  شریف آباد 
شهرستان  نسیم  شهر  در  باال  خیر آباد 

کرد. موافقت  بهارستان 

درخواست عضو شورای شهر اهواز: 

شهردار را عزل کنید 
عضو شورای شهر اهواز در نامه ای به رئیس 
علت  به  اهواز  شهردار  عزل  خواستار  شورا 
غسال ها  واکسن کرونا  سهمیه  از  استفاده 
اسکندر  نامه  در  ایمنا،  گزارش  به  شد. 
همان  »احترامًا  است:  آمده  لطفعلی زاده 
گونه که مطلع هستید آقای نوشادی شهردار 
اهواز اقدام به سواستفاده از سهمیه واکسن 

است. پاکبانان کرده  و  غسال ها 
وزارت  داده که  روی  در حالی  تخلف  این   
و  حاد کرونایی کشور  شرایط  در  بهداشت 
اولویت  واکسن،  تامین  محدودیت های 
و  آسیب پذیر  را گروه های  واکسن  دریافت 
جمله کادر  از  با کرونا  مواجهه  مقدم  خط 
زحمتکش  پاکبانان  و  غسال ها  درمان، 

است.«  کرده  معین 
او در نامه خود تاکید کرده است: لذا ضمن 
درخواست اقدام عملی مناسب از سوی شورا 
که کم ترین آن عزل شهردار است، به شهردار 
از  عذرخواهی  از  پس  می دهم  تذکر  اهواز 
غیراخالقی  حرکت  این  بابت  مردم  عموم 
مرجع  به  را  خود  مسئولیت،  از  استعفا  و 
قضایی معرفی کند. خواهشمند است تذکر 
رسمی بنده طبق ماده ۷۳ قانون تشکیالت، 
اسالمی کشور  انتخاب شوراهای  و  وظایف 
و انتخاب شهرداران به شهردار ابالغ شود.« 

پایان آواربرداری مناطق زلزله زده سی سخت 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پایان آواربرداری 

در مناطق زلزله زده سی سخت خبر داد. 
به گزارش مهر، حسین کالنتری در بازدید از 
برداری  آوار  زلزله زده سی سخت، گفت:  شهر 
۸00 واحد در مناطق مختلف شهر سی سخت به 
مراحل پایانی خود رسیده و باید سایر فازهای 
ساخت و ساز منازل به سرعت و دقت اجرایی 

شود.
به  واحد   ۲500 معرفی  به  اشاره  با  کالنتری 
بانک، تصریح کرد: ۴50 مورد عقد قرارداد با 
بانک انجام و شروع ساخت ۲00 واحد عملیاتی 

است. شده 
او با بیان اینکه صدور مجوز، پروانه ساخت و 
تسهیالت سرعت می گیرد،  ارائه  مراحل  طی 

برای  مناسبی  و  ویژه  امتیازات  دولت  گفت: 
ساخت  وساز سی سخت در نظر گرفته و باید به 

نحو مطلوبی از این پتانسیل بهره برد.
استاندار با اشاره به مصوبه معاون اول ریاست 
جمهوری پیرامون ساخت و ساز باالی ۸0 درصد، 
گفت: مقرر شد اگر ساخت و ساز باالی ۸0 درصد 
در زمان مشخص شده شکل بگیرد، در صورت 

بنیاد  و  استاندار  تایید  با  هزینه  نیاز، کمک 
مسکن انقالب اسالمی تامین و افزایش اعتبار 

شکل بگیرد.
استاندار همچنین در بازدید از هنرستان کار و 
دانش سی سخت از نیاز به تعمیر ۲۶ مدرسه در 

سی سخت خبر داد.
کالنتری با بیان اینکه هشت مدرسه نیاز به 
تخریب و بازسازی داشته و چهار مدرسه نیازمند 
خوزستان،  داشت:  ابراز  است،  مقاوم سازی 
اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس به عنوان 

استان معین هرکدام اهدا و مقاوم سازی دو 
واحد را خواهند داشت.

بر همین اساس جذب بیش  تاکید کرد:  او 
از ۱00 میلیارد تومان کمک از طریق خیرین، 
استان های معین و اعتبار استانی برای بهبود 
خواهیم  را  سی سخت  مدارس  زیرساخت 

داشت.
کمک  تومان  میلیارد   ۸0 افزود:  کالنتری 
استان های معین و ۱5 میلیارد تومان کمک 
خیرین برای ساخت مدارس سی سخت است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 
آوار برداری ۸00 واحد در مناطق 

مختلف شهر سی سخت به 
مراحل پایانی خود رسیده و 
باید سایر فازهای ساخت و 

ساز منازل به سرعت و دقت 
اجرایی شود

حاال فرض کنید در همان نظرسنجی خیالی از 
ساکنان بپرسیم »اگر امروز بخواهند در اداره 
باشند  داشته  مشارکت  محله /شهرشان  امور 
مشخص  سوال  این  پاسخ  می کنند؟«  چه 
می کند که ساختار اداره شهر تا چه اندازه به 
روی ساکنان گشوده و نظام تصمیم گیری در 
شهر تا چه اندازه برای ساکنان شفاف است. 
اگر همین امروز بخواهید در اداره امور محله تان 
مشارکتی داشته باشید کجا باید بروید؟ چه کار 
باید بکنید؟ با چه کسی باید گفت وگو کنید؟ 
ثبِت  شهر  اداره  در  مشارکت  از  منظورم  طبعًا 
شکایت روی تلفن شکایات شهرداری نیست.

بی قدرت و شگفت زده در برابر تغییرات
پایانه  از  عکسی  پیش  روز  چند 
اتوبوس های تجریش در شبکه های اجتماعی 

حیرت  با  می شد که کسی  دست  به  دست 
بیدار  خواب  از  »صبح  بود:  نوشته  آن  روی 
نیست«  خبری  پایانه  از  دیگر  و  می شوی 
پایانه اتوبوس های تجریش در تهران نه فقط 
دلیل  به  بلکه  محله ای  اتوبوس  پایانه  یک 
صالح  امام زاده  حرم  و  تجریش  بازار  وجود 
است،  تهران  ساکنان  از  بسیاری  تردد  محل 
شهرداری تهران به دالیلی که شاید موجه هم 
باشند تصمیم گرفته است که پایانه را برچیند. 
از این اتفاق استفاده می کنم تا نشان بدهم 
که چطور مشارکت ساکنان شهر در اداره شهر 
در هر سطحی اگر نگوییم غیرممکن دست کم 
باید بگوییم بسیار سخت و نیازمند تالش زیاد 
از جانب ساکنان است. هرکدام از ما اگر در 
یافت که  خواهیم  جستجو کنیم  خاطراتمان 

است:  شگفت زده کرده  را  ما  بارها  شهر  این 
میدان هایش  شده،  میدان  چهارراه هایش 
شده،  خراب  ساختمانی  شده،  برچیده 
سبز  کوچه مان  سر  ناگهان  بلندی  ساختمان 
دیگری  شده، خیابانی عریض شده، خیابان 
یک شبه یک طرفه شده و هزاران مثال دیگر که 
در خاطره ما زنده هستند و هر روز مثال های 

می شوند. اضافه  آن  به  دیگری 
چقدر  تغییرات  این  همه  از  ساکنان  سهم 
آنها مجبور هستند  بوده است؟ تقریبًا هیچ! 
در این تغییرات زندگی کنند حتی اگر آنها را 
نظام   کنند.  دشوار  را  زندگی شان  یا  نخواهند 
بروکراتیک  روندی  شهری،  تصمیم سازی 
»متخصصان«  میان  نامتوازنی  ترکیب  از 
قالب  در  متخصصان  است.  »مدیران«  و 

شرکت های مشاوره ای در پروژه های متوسط 
شهری  مدیران  مورد نظر  مطالعات  بزرگ  و 
این  انجام می دهند،  تغییرات  انجام  برای  را 
مطالعات  این  اساس  بر  هستند که  مدیران 
معلوم  هرگز  که  دیگری  صالحدید های  و 
نمی شود دقیقًا چیست در مورد تغییرات شهر 
و نظام اداره آن تصمیم می گیرند. این شکل 
از غیاب ساکنان در تصمیم سازی شهری دو 
هرگز  ساکنان  اینکه  اول  دارد:  بزرگ  معلول 
حتی  و  شهر  اداره  پیچیدگی های  جریان  در 
نمی گیرند.  قرار  تغییرات  برخی  بودن  مثبت 
از  اداره شهر  برای  اینکه ظرفیتی بزرگ  دوم 
برای  اجماع ساکنان  می رود: ظرفیت  دست 

شهری. زیست 
معمواًل دو ادعای بزرگ برای توجیه این غیاب 

مشارکت  امکان ناپذیری  اول  می شود  تکرار 
ساکنان در همه تصمیم سازی ها و دوم امکان 

اشتباه کردن مردم در غیاب متخصصان.

سطوح مختلف مشارکت شهری
برابر  در  همواره  اندازی که  غلط     دوگانه 
می شود  مطرح  شهر  ساکنان  مشارکت  ایده 
دوگانه مردم یا متخصصان است. این دوگانه 
و  اولین  است.  اشتباه  بسیاری  دالیل  به 
سطوح  به  نکردن  توجه  آن  دلیل  مهم ترین 
مثال  به  برگردیم  است.  مشارکت  مختلف 
به  کنیم  فرض  تجریش.  اتوبوسرانی  پایانه 
پایانه  برچیدن  برای  طرحی  موجهی،  دالیل 
شکل  ابتدایی ترین  و  اولین  دارد.  وجود 
مشارکت خبر کردن مردم از این طرح است. 
برای  متعددی  پلتفرم های  شهری  مدیریت 
اطالع رسانی دارد و پلتفرم های متعدد دیگری 
را می تواند ایجاد کند. این پلتفرم ها می توانند 
وظیفه اطالع رسانی در مورد پروژه های شهری 
را که قرار است انجام شود -و البته نه آنها که 
اجرا شده است- بر عهده بگیرند. اولین سطح 
با همین یک گام محقق می شود.  مشارکت 
اگر  شهر،  ساکن  به عنوان  من  دست کم 
بخواهم می توانم خبر بگیرم که چه تغییری، 
سکونتم  محل  شهر  در  زمانی  چه  در  و  چرا 

افتاد. خواهد  اتفاق 
زمینه ای  کردن  فراهم  مشارکت  دوِم  سطِح 
برای نظارت ساکنان بر شیوه اجرای پروژه های 
شهری است. این کار با اطالع رسانی در مورد 
اختصاص  و  پروژه  پیمانکار  پروژه ها،  زمان  
سامانه ای بر روی شهرداری نواحی و مناطق 
امکان پذیر است. ساکنان داوطلب می توانند 
حتی در این زمینه آموزش ببینند و به شکل 

اطالع رسانی کنند. عمومی 
در  مشارکت  مشارکت  سوم  سطح 
پایانه  تصمیم سازی هاست. مثاًل فرض کنیم 
تجریش، مشکالتی در محله ایجاد کرده است 
کاربری های  دیگر  با  محل  در  وجودش  یا 
محله ای ناهم خوان است. این مسئله به طور 
واضح و با جزئیات به اطالع عموم می رسد. 
قرار  مشکالت  جریان  در  نه تنها  ساکنان 
نظراتی  این باره  در  می توانند  بلکه  می گیرند 
بدهند. این نظرات توسط متخصصان شهری 
در حوزه های مختلف بررسی، امکان سنجی و 
اطالع رسانی می شود و از میان طرح ها یکی 
انتخاب و برای اجرا آماده می شود. هیچ کدام 
نیستند  غیرممکن  مشارکت  سطوح  این  از 
بلکه می خواهم ادعا کنم با ظرفیت های فعلی 
شهرداری تهران به خوبی قابل انجام هستند. 
یا  مردم  میان  انتخاب  متضمن  هیچ کدام 
متخصصان نیستند. حتی این ها ساده ترین 
َاشکال مشارکت شهری هستند که همین فردا 
می توانند ممکن شوند. َاشکالی که می توانند 
پیوند  شهر،  ساکنان  با  را  شهری  مدیریت 
بدهد. هم ساکنان را از مشکالت شهر آگاه کند 
هم از ظرفیت آنها برای اداره شهر بهره بگیرد.
حاال باید از خودمان بپرسیم چرا این اتفاق نه 
افتاده نه به نظر می رسد در افقی کوتاه مدت 

خواهد افتاد؟

در  آنها  نظر  می کنند  احساس  چقدر   « بپرسیم  دیگر(  شهرهای  )یا  تهران  ساکناِن  همه  از  خیالی  نظرسنجِی  یک  در  فرض کنید 
تا  را  اداره شهر  تکلیف مسئله مشارکت ساکنان در  این سوال  پاسخ  به نظرم  برای شهر گرفته می شود موثر است«  تصمیماتی که 
حد زیادی مشخص می کند. مهم نیست ما کلمه مشارکت را چقدر از مدیران شهری می شنویم یا مهم نیست چند اداره و سازمان 
و مجموعه متولی »جلِب مشارکت« در شهر هستند، مهم این است که ما به عنوان ساکنان، احساس می کنیم در اداره شهر موثر 
هستیم یا نه؟ نتیجه همه آن نهادها و سازمان ها و سخنرانی ها و مصوبه ها باید ایجاد این احساس باشد که شهر متعلق به همه 

ماست.



۱۹۹0 پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴00 فروردین   ۳۱ سه شنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 0۳  ۳۳۳  8494
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مزرعه سیب زمینی در فرانسه / رویترز

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: »در سال ۹۹ برای جبران بخشی 
برای  خصوصی  بخش  تماشاخانه   ۴5 کرونا،  دوران  خسارت های  از 
دریافت تسهیالت کارآفرینی به بانک عامل معرفی شدند. البته تعدادی 
از تماشاخانه های معرفی شده به دلیل مراجعه نکردن و یا ارائه مدارک 

ناقص موفق به اخذ تسهیالت نشدند.«/ ایرنا

ماه  فروردین   ۳0 در  سال گذشته 
با  گزارشی  به  »پیام ما«  روزنامه 
و  زمین  میان  عنوان»مستاجران 
هوا«  و موضوع افزایش اجاره بها و 
جابه جایی مستاجران در دوره کرونا 
پرداخته است. همچنین عکس ۱ 
روزنامه با تیتر»آغاز پروژه منشایابی 
دوده در هوا« به آلودگی هوا پرداخته 

است.

نویسندگان  و  منتقدان  جامعه   ۱۴00 ساالنه  جایزه  نخستین  فراخوان 
معماری با موضوع »نقد معماری ایران در سده واپسین« منتشر شد. 
مدیر برگزاری این جایزه عنوان کرد: تمامی افراد فعال در حوزه هنر و 
معماری؛ نویسندگان و اهل قلم؛ اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیالن 
معماری، شهرسازی و هنر و معماران حرفه ای می توانند در این فستیوال 

شرکت کنند. /ایلنا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی انتقاد تند نماینده کرمان در مورد لغو 
استمرار برگزاری موسیقی نواحی در کرمان با ادامه فعالیت این جشنواره 
با اشاره به  در این استان موافقت کرد. همچنین سید عباس صالحی 
درخواست پورابراهیمی مبنی بر تکمیل تاالر مرکزی فرهنگ و هنر کرمان 
افزود: تا پایان دولت دوازدهم عملیات ساخت این مجموعه فرهنگی و 

هنری به اتمام می رسد. /هنرآنالین

به کارگردانی »لئوس کاراکس« آغازگر هفتاد و  فیلم فرانسوی »آِنت« 
این  داستان  بود.  فیلم کن خواهد  بین المللی  دوره جشنواره  چهارمین 
آنجلس روی  بازی »ماریون کوتیار« و »آدام درایور« در لس  با  فیلم 
می دهد و درباره زندگی یک کمدین استندآپ با نام ِهنری و یک خواننده 

شناخته شده بین المللی به نام »آن« است./ ایسنا

منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز هامون- هیرمند عمدتًا به 
آبخوان های آبرفتی محدود شده و منابع آب سازندی از ذخیره 
و پتانسیل آبی اندکی برخوردارند. به استثنای رودخانه هیرمند 
که با حجم رواناب ساالنه قابل توجه از سلسله جبال هندوکش 
افغانستان سرچشمه گرفته و در ناحیه شرقی به هامون ها ختم 
می شود، منابع آب سطحی حوضه فاقد رژیم جریان دائمی بوده 
و بیش از ۳5 درصد نیاز آبی ذی نفعان از منابع آب زیرزمینی 
تامین می شود. بنابراین منابع آب زیرزمینی از اهمیت و جایگاه 

ویژها ی در حوضه آبریز هامون- هیرمند برخوردار است.

تنوع زیستی
تاالب هامون به دلیل ویژگی های اکولوژیک خود از تنوع زیستی 
باالیی برخوردار است. مهم ترین گونه های گیاهی این تاالب، گونه 
نی )نیزارها( و از بین گونه های جانوری، پرندگان مهم ترین گونه 
هستند. بررسی ها نشان می دهد که برای پرورش نیزارها به آب 
ساکن تا جاری با سرعت بسیار کم و حداقل دمای معادل ۱۷ 
باید حدود ۳0  آب  است. حداکثر عمق  نیاز  درجه سانتی گراد 
تا ۱00 سانتی متر باشد. گونه های کلیدی پرندگان در هامون به 
چند دسته تقسیم می شوند:پرندگان کنار آبزی شامل بوتیمار 
کوچک، سسک چشم سفید، سنقر سفید، سنقر تاالبی، یلوه 
. گروه  آبی، یلوه نوک سرخ، فاالروپ گردن سرخ  خالدار، یلوه 
بزرگ،  اگرت  پاخاکستری،  پلیکان  آبچر شامل  پرندگان  دوم: 
حواصیل  ارغوانی،  حواصیل  شب،  حواصیل  کوچک،  اگرت 
خاکستری، کفجه نوک، اکذاس سیاه، فالمینگو، تنجه، آنقوت، 
اردک سرسبز، خوتکا، خوتکای هندی، اردک نوک پهن، اردک 
ارده ای، گیالر، اردک مرمری، فیلوش، قوی گنگ، غاز خاکستری، 
غاز پیشانی سفید، درنا، آبچلیک پاسبز، چوب پا.  گروه سوم: 
پرندگان غواص شامل کشیم کوچک، کشیم گردن سیاه، کشیم 
بزرگ، باکالن، باکالن کوچک، اردک بلوطی، اردک تاجدار، اردک 
سرحنایی، اردک سیاه کاکل، اردک سرسفید، کاکایی نقره ای، 
کاکایی بزرگ، کاکایی سرسیاه، کاکایی صورتی، کاکایی کوچک، 
پرستوی  سفید،  گونه  دریایی  پرستوی  سیاه،  پشت  کاکایی 
دریایی معمولی، پرستوی دریایی کوچک، ماهی خورک کوچک. 

/ سازمان حفاظت محیط زیست

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

که به هر حلقه موییت گرفتاری هست

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

هر که عیبم کند از عشق و مالمت گوید

تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

همه دانند که در صحبت گل خاری هست

نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس

که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد

آب هر طیب که در کلبه عطاری هست

من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

من از این دلق مرقع به درآیم روزی

تا همه خلق بدانند که زناری هست

همه را هست همین داغ محبت که مراست

که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست

عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند

داستانیست که بر هر سر بازاری هست

سعدی

| تئاتر | | معماری | | موسیقی | | سینما |

تاالب های ایران 
تاالب هامون |بخش 3|

روتوایلر سگی بسیار قوی و مهربان است که اصالتی آلمانی دارد. 
از این نژاد در گذشته برای کشیدن بار استفاده می شده و امروزه 
می توان تاثیر آن را در قفسه سینه و بدن عضالنی آن ها مشاهده 
کرد. هنگامی که روتوایلر حرکت می کند قدرت خود را به نمایش 
می گذارد و با نگاه کردن به چشم های او می توان هوش، آمادگی 
و نترس بودن او را مشاهده کرد. روتوایلری که به خوبی تربیت 
شده، آرام و مطمئن است. این نژاد معموال نسبت به افراد غریبه 
کمی گوشه گیر هستند با این حال نباید این اخالق او را با ترس 
اشتباه گرفت. روتوایلر هنگامی که به افراد یا موقعیت های جدید 
روبه رو می شود، رفتار صبر و مشاهده را در پیش می گیرد. هنگامی 

که همه خصوصیات شخصیتی او به درستی در کنار یکدیگر 
قرار می گیرند، سگی نگهبان را به نمایش می گذارند که نه 
تنها در ارتش و پلیس موفق بوده، بلکه یک دوست خوب 
برای خانواده و محافظ آنان است. الزم به تاکید است با این 
که روتوایلرها بسیار جذاب به نظر می رسند، برای همه افراد 
مناسب نیستند. چرا که نه تنها باید روی اجتماعی بودن و 
رفتار مناسب او بسیار وقت بگذارید، بلکه باید با اشخاصی 
نیز که به طور پیش فرض این حیوان را تهدیدی برای خود 
به شمار می آورند نیز کنار بیایید. روتوایلر سگی نیست که او 
را در حیاط گذاشته و وجود او را به کلی فراموش کنید. این 
سگ نسبت به صاحبان خود بسیار وفادار است و دوست 

petha.ir /.دارد که در کنار آنان باشد

آشنایی با نژاد سگ روتوایلر

آبخوان

مسعود فاطمی مقدم - شهردار بروات

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفینوبت اول
شهرداری بروات در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت فیلی، مراحل ثبت نام در سایت 

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

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بروات  
2-موضوع مناقصه: اجرای پروژه بوستان ملت واقع در شهرستان بم - بخش بروات- بلوار ولیعصر 

3- مهلت تهیه و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت1۷:00 مورخ 1400/02/09از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استاد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند 

4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 5/94۷/۷25/292 ریال و از محل منابع داخلی شهرداری بروات می باشد.
5- مدت اجرای کار: ۶ماه شمسی

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 300/000/000 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 
0108۶233۶3008 و یا شماره شبا  IR 3501۷0000000108۶233۶3008 نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی )ره( شهر بروات یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
بروات تهیه و تضمین مذکور را عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهر 

شده تا آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به امور قراردادها شهرداری بروات تحویل نمایند . 
۷-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادهای خود را تا ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ارایه و بارگذاری) به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل امور قراردادها شهرداری بروات نمایند .
8-تاریخ گشایش پاکات مناقصه: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 می باشد.

9- شهرداری در رد و با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 10-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفايل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای 
مزایده واگذاری امور بوفه بیمارستان شفادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مزایده: 12/20/2/1400دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

مزایده واگذاری امور بوفه بیمارستان شفاموضوع :مزایده
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

2/448/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

122/400/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8 روز یکشنبه دریافت اسناد
مورخ 1400/02/19

تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/02/19آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یک شنبه  مورخ 1400/02/12 در محل  اموراداری بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مزایده(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

م الف ۷08۶

نوبت اول


