
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات وین 

هنوزتوافقنکردهایم
موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  خارجه کشورمان  وزارت  سخنگوی 
وین گفت:االن  مذاکرات  جریان  در  ایران  برای  راستی آزمایی 
حل  حوزه  این  در  مسائل مان  تقریبا  که  هستیم  نقطه ای  در 

است. برگزیدگان سومین دوره مسابقه عکاسی شده 
تنوع زیستی تهران معرفی شدند 

نگاهدیگربهتنوعزیستی
گیاهیوجانوریتهران

شورای شهر تهران خواستار شد
لزومشفافسازی

گزارشسفرهایخارجی
مدیرانشهری

10 موشک فاتح 110 توسط سپاه 
به اربیل عراق شلیک شد

هشداربهاسرائیل

وضعیتسفرههای
آبزیرزمینی
بغرنجاست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

علی سالجقه: جدول حقابه تاالب ها و رودخانه ها را به وزارت نیرو دادیم 
اما می دانیم که وضعیت سفره های آبی کشور بغرنج است

 اجرای یک پرفورمنس در 
موزه هنرهای معاصر، اثر نوریوکی 

هاراگوچی را مخدوش کرد 

شیرجهبدندیوانهشیرجهبدندیوانه
درحوضروغندرحوضروغن
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تخریب بعضی تابلوهای روستای دوست دار کتاب تاج آباد

تابلوی کوچه شجریان مخدوش شد
قباد یاری، عضو شورای روستای تاج آباد در گفت وگو با »پیام ما« مخدوش کردن 
تابلوی بعضی از کوچه ها را تایید می کند. این کار در حالی از سوی افراد ناشناس 

انجام شده که پیش از این نامگذاری هر یک از کوچه ها با مشارکت و نظر همه اهالی 
روستا انجام شده است.

2

2

صبا
ی 

زار
رگ

خب

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2252   | دوشــنبه  23 اســفند 1400  |    قیمــت 2000 تومــان   | 

آگهیمناقصهعمومی
شماره1400/91/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه" مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 40 مگاوات بصورت EPC" را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 
جاده سیرجان-شیراز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با 
رتبه حداقل 2 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/01/21 در 
محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع 
مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/01/15 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد 

کمیسیون معامالت هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

ادارهکلتدارکاتوتأمینتجهیزات

انتشار اسناد مناقصه در سایت : ساعت 10 صبح روز  دوشنبه  مورخ  1400/12/23                    
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  1401/01/09            

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 14  روز  دوشنبه مورخ 1401/01/29           
زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/01/30           

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای الف: 
آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – خ معراج – ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره كل تداركات و 

شناسه آگهی : 1288902 م الف 4199تامین تجهیزات – اداره قراردادها. تلفن: 021-63148287

تجدیدفراخوانمناقصهعمومی
یکمرحلهای

تجهیز ، بازسازی و تعمیرات کلی 9 دستگاه خودرو آتش نشانی فرزیا
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده )چهار پاکت( تجهیز ، بازسازی 

و تعمیرات کلی 9 دستگاه خودرو آتش نشانی فرزیا را با شماره 2000001010000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، مجددًا 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

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

نوبتاول

مناقصهشماره0040140
1- نوع مناقصه : دو مرحله ای دارای ارزیابی كیفی 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
 )SGPC( 3 – نام ونشانی مناقصه گذار : شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسرای شمالی، شماره 255، شرکت 

پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه كمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر كمیسیون مناقصات : 37288016 -051 

- تلفن و نمابر دبیرخانه كمیسیون مناقصات : 051-37285024
4- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : تضمین های اعالم شده در آیین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ 370.000.000 ریال ) سیصد و هفتاد میلیون 
ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
تا ساعت 19  مورخ  توانند  متقاضیان می   :  5- نحوه و مهلت دریافت اسناد 
1401/01/11 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
فراخوان      شماره  با  و    www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد(  )سامانه  دولت 
به ذکر است تمامی مراحل  نمایند. الزم  اقدام  2000092134000207  در سامانه 

برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی كیفی تكمیل شده: متقاضیان بعد 
از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور می بایست حداكثر تا ساعت  19  
مورخ 1401/01/25  ، اسناد مناقصه تكمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذكر است 
پس از پایان مرحله ارزیابی كیفی اسناد شركت در مناقصه برای مناقصه گران 
تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ستاد(   ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی 
فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت 10 صبح مورخ  1401/03/25، 
در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد )دفتر آبكوه( به آدرس مشهد، خیابان آبكوه، 
نبش آبكوه 7 )دانشسرای شمالی(، شماره 255، شركت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد و حداقل با سه پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذكر است 
تاریخ و مكان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی( قطعی نبوده و با 

توجه به روند ارزیابی امكان تغییر وجود خواهد داشت. 

توضیح مهم: با توجه به این كه این مناقصه دارای ارزیابی كیفی می باشد در این مرحله صرفًا تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی كیفی و مستندات مربوطه مورد نظر می باشد. 
بدیهی است شركت هایی كه در فرایند ارزیابی كیفی تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدی كه متعاقبًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

خرید 5 عدد Ball Valve در سایز و كالس های مختلف تولید داخل کشور

روابطعمومیشرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژادشناسه آگهی 1290508 م الف -1
نوبتاول:1400/12/23-نوبتدوم:1400/12/25

| استاد دانشگاه شهید بهشتی  |

| یوسف رشیدی |

راهکارهایی برای 
تنفس هوای پاک 

شاید بتوان گفت یکی از نقاط ضعف مدیریت 
کشور تصویب قوانین با ظاهری خوب اما غیر 
منفی  اثر  دو  دارای  نکته  این  اجراست.  قابل 
نظر  در  است که  این  آن،  تاثیر  اولین  است 
مردم قبح قانون شکسته می شود و دوم اینکه 
اثربخشی آن کمرنگ می شود. شاید نمونه ای از 

این موضوع قانون هوای پاک باشد.
به نظر می رسد در تدوین قوانین و مقررات بهتر 
است قبل از تصویب نهایی توسط دستگاه های 
اجرایی آزمایش و در محدوده کوچکتر بصورت 
کامل اجرا شود تا ضمن رفع نقایص نسبت به 
بهبود و اصالح آن اقدام شود. نوشتن یک قانون 
خوب هنر نیست بلکه تدوین سازوکار اجرایی 

آن اهمیت ویژه دارد. 

6ادامه در صفحۀ
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ساعت یک و بیست دقیقه بامداد 22 اسفند 
ماه بود. اخبار یکی پس از دیگری مخابره 
شد. »انفجار در اربیل عراق«. ناامنی عراق و 
اوضاع آشفته منطقه سبب شد تا در ابتدای 
امر توجهات رسانه ای آنچنان که باید و شاید 
به این انفجار جلب نشود اما در ادامه اوضاع 
جدید  ساختمان  انفجار  محل  شد.  عوض 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  سرکنسولگری 
اربیل عراق بود و البته محلی دیگر. صابرین 
جمهوری  حامیان  به  نزدیک  رسانه  نیوز، 
اسالمی و نیروهای مقاومت در عراق منبع 
اولیه انتشار اخبار و فیلم ها بود. این رسانه 
دومین محل انفجارها را مقر نیروهای موساد 
و رژیم صهیونیستی در اربیل عراق اعالم کرد 
عنوان  موشک  اصابت  نتیجه  را  انفجارها  و 
کرد. تعداد موشک ها مشخص نبود. برخی 
6 موشک، برخی دیگر 8 و برخی دیگر 12 
موشک. در نهایت رسانه های درون و بیرون 
از ایران بر اصابت دوازده موشک اتفاق نظر 
به  تسنیم  خبرگزاری  دیروز  اما  پیدا کردند 
موشک   10 نوشت که  آگاه  منبعی  از  نقل 
محل  درباره  است.  شده  شلیک  عراق  به 
در  بود.  بحث  همچنان  موشک ها  شلیک 
همان ساعات اولیه، منابع عراقی اعالم کردند 
که محل شلیک موشک ها، جایی خارج از 
خاک عراق بوده است. رسانه های آمریکایی 
ذکر  بدون  آمریکایی،  مقام  یک  از  نقل  به 
نام او اعالم کردند که احتماال محل شلیک 
رسانه های  است.  بوده  ایران  موشک ها 
نزدیک به جریان سیاسی اصولگرا همچون 
خبرگزاری فارس، این اخبار را منتشر کردند 
اما  محل شلیک موشک ها را معرفی نکردند. 
کانال های تلگرامی منتسب به سپاه پاسداران 

همچون »کانال اخبار سپاه قدس«، »کانال 
اخبار سپاه«، »بیسیمچی« و... اما با انتشار 
موشک ها  شلیک  از  اختصاصی  فیلم هایی 
توسط سپاه از آذربایجان غربی خبر دادند. 
در شبکه های  به دست  فیلم ها دست  این 
اجتماعی منتشر شد اما ظهر دیروز که سپاه 
رسما مسئولیت حمله را پذیرفت، هیچکس 
رسما انگشت اشاره را به سمت این نیروی 

نظامی بلند نکرد.

تکذیب اولیه
رسانه های رسمی نظیر سایت نور نیوز، 
عالی  شورای  دبیرخانه  به  متعلق  رسانه 
به  موشکی  حمله  اخبار  ایران  ملی  امنیت 
اربیل عراق را با چند ساعت تاخیر کار کردند. 
این رسانه ها هیچ گمانه زنی نکردند و فقط 
عراقی  منابع  از  شده  منتشر  اخبار  ذکر  به 
مبنی بر احتمال شلیک موشک ها از محلی 
خارج از عراق و در شرق این کشور بسنده 
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  کردند. 
مصاحبه  یک  در  اسالمی  شورای  مجلس 
ویدیویی که خبرگزاری دانشجو منتشر کرد، 
را  نظامی  حمله  این  در  ایران  نقش  رسما 
مشکینی  عباس زاده  محمود  کرد.  تکذیب 
اظهار کرد: »موشک باران اربیل ارتباطی به 
ما ندارد. انتقام جمهوری اسالمی از اسرائیل 
بسیار جدی، سخت، آشکار و پشیمان کننده 
رژیم  منطقه دشمن  بود. ملت های  خواهد 
صهیونیستی  رژیم  هستند.  صهیونیستی 
کشور ها  برخی  با  آمد  و  رفت  که  بداند 
این  برساند.«  اهدافش  به  را  او  نمی تواند 
اینکه  تا  به دست چرخید  اظهارنظر دست 
حدود یک ساعت بعد بار دیگر مشخص شد 
اظهار نظر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از 

است.  بوده  بی اطالعی  سر  

تایید رسمی
ساعت 2 ظهر دیروز 22 اسفند ماه انتشار 
اطالعیه ای از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به همه گمانه زنی ها پایان داد و ایران برای 
دومین بار مسئولیت حمله موشکی به عراق 
را پذیرفت. حمله ای که راس ساعت یک و 
همان  صورت گرفت.  بامداد  دقیقه  بیست 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  شهید  ساعتی که 
سابق سپاه قدس در عراق توسط نیروهای 
آمریکایی ترور شد. سپاه پاسداران در اطالعیه 
خود آورده است: »در پی جنایات اخیر رژیم 
جعلی صهیونیستی و اعالن قبلی مبنی بر 
شرارت های  و  جنایت ها  نگذاردن  بی پاسخ 
مرکز  گذشته  شب  منحوس،  رژیم  این 
صهیونیست ها  شرارت  و  توطئه  راهبردی 
مورد هدف موشک های قدرتمند و نقطه زن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت. بار 
دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار 
می دهیم، تکرار هرگونه شرارت با پاسخ های 
به  می شو.  مواجه  ویرانگر  و  قاطع  سخت، 
ملت عظیم الشأن ایران نیز اطمینان می دهیم 
امنیت و آرامش میهن اسالمی، خط قرمز 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بوده 
و به احدی اجازه تهدید و تعرض به آن را 
نخواهند داد.« اشاره سپاه به »جنایات اخیر 
رژیم صهیونیستی« نشان دهنده انتقام ایران 
از حمله اسرائیل به مواضع خود در سوریه 
از  نفر  دو  آن  است. حمله ای که در جریان 
ماموران سپاه به شهادت رسیدند. اینکه در 
حمله سپاه تلفات جانی برای اسرائیل ایجاد 
شد یا خیر، هنوز به طور رسمی از سوی مقامات 
این رژیم اعالم نشده اما دیروز خبرگزاری مهر 

لیستی 10 نفره منتشر کرد و اعالم کرد که 
این افراد در جریان حمله موشکی سپاه به 
مقر اسرائیل در عراق زخمی و کشته شده اند. 
رسانه های آمریکایی دیشب اعالم کرده بودند 
که حمله موشکی ایران به مواضع این کشور 
در اربیل عراق تلفات جانی برای آمریکایی ها 
به همراه نداشته است. خبرگزاری تسنیم به 
نقل از منبعی آگاه همچنین درباره جزئیات 
اصابت  محل  »مرکز  نوشت:  حمله  این 
موشک ها محل اجتماع تعداد قابل توجهی 
از صهیونیست ها بوده و با توجه به تعداد افراد 
حاضر در این پایگاه، احتمال تلفات انسانی 
این رژیم بسیار باالست. موشک ها از منطقه 
شمال غرب ایران شلیک شده و تمام این 
موشک های قدرتمند به هدف اصابت کرده 
است. هدف اصلی موشک های سپاه از این 
حمله مقر صهیونیست ها بود که با مقّر نظامی 

آمریکایی  ها فاصله دارد.«

واکنش انتقادی عراق
عراق اما از حمله موشکی صورت گرفته 
همان  از  و  نبود  خوشحال  خود  خاک  به 
دیشب، پیش از آنکه سپاه پاسداران انقالب 
برعهده  را  حمله  مسئولیت  رسما  اسالمی 
و  پرداخته  حمله  این  از  انتقاد  به  بگیرند، 
را نقض »حاکمیت ملی« خود خوانده  آن 
بود. برخی منابع خبری اما بار دیگر تاکید 
منابع  به  حمله  از  پیش  ایران  که  کردند 
موشکی  قصد حمله  اعالم کرده که  عراقی 
به  ایران  از حمله  دارد. موضوعی که پیش 
از  بعد  روزهای  در  عراق  در  آمریکا  مواضع 
شده  مطرح  هم  سلیمانی  سردار  شهادت 
الکاظمی،  مصطفی  فارس،  به گزارش  بود. 
نخست وزیر عراق همان دیشب در توئیتر 
ما  عزیز  شهر  که  »حمله ای  نوشت:  خود 
اربیل را هدف گرفت و موجب ترس ساکنان 
ماست.  مردم  امنیت  به  حمله ای  شد  آن 
اقلیم  وزیر  نخست  با  را  تحوالت  این  من 
کردستان بررسی می کنم. نیروهای امنیتی 
ما تحقیق می کنند و در مقابل هر تهدیدی 
صالح،  برهم  می ایستیم.«  مردم مان  علیه 
رئیس جمهوری عراق نیز دیروز هدف این 
حمالت را تاثیرگذاری بر انتخابات آتی این 
انتقاد کرد.  آن  از  تندی  به  و  اعالم  کشور 
اطالعیه ای  در  هم  عراق  خارجه  امور  وزارت 
اربیل  به  ایران  موشکی  حمله  از  انتقاد  با 
عراق نوشت: »ما این حمله موشکی را که 
منطقه  اربیل  استان  در  شهروندان  منازل 
محکوم  داد،  قرار  هدف  را  عراق  کردستان 
می کنیم. این حمله نقض آشکار حاکمیت 
عراق، متزلزل کردن امنیت و ثبات در منطقه 
کردستان و کل کشور در مرحله ای بسیار مهم 
و حساس است. این تجاوز، تعدی به امنیت 
می شود.«  تلقی  آن  مردم  ثبات  و  عراق 
جریان صدر و حزب دموکرات کردستان عراق 
هم بر سر تشکیل کمیته حقیقت یاب برای 
مقر  وجود  بر  مبنی  ایران  ادعاهای  بررسی 
رژیم صهیونیستی در عراق توافق کردند. دفتر 
صدر در بیانیه ای اعالم کرد که »دو طرف طی 
تماسی تلفنی درباره حادثه حمله موشکی 
امروز سپاه پاسداران ایران به اربیل گفت وگو 
کردند.« براساس این اطالعیه، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر و مسعود بارزانی، رئیس 
تشکیل  سر  »بر  دموکرات کردستان  حزب 
کمیته حقیقت یاب برای بررسی بهانه وجود 
مقرهای اسرائیلی که در اربیل هدف حمله 
قرار گرفته است، توافق کردند.« واکنش های 
امور  وزارت  بود.  منتقدانه  هم  بین المللی 
خارجه ترکیه حمله موشکی ایران را محکوم 
کرد. در آمریکا هم برخی خواستار خروج این 
کشور از مذاکرات برجامی شدند. الن لوریا، 
تاکید  ویرجینیا  ایالت  از  دموکرات  نماینده 
کرد که »اگر صحت اخبار مربوط به حمله به 
کنسولگری آمریکا در اربیل تایید شود،  دولت 
بایدن باید از مذاکرات با ایران خارج شود.«

10 موشک فاتح 110 توسط سپاه در ساعت ترور شهید قاسم سلیمانی از ایران به اربیل عراق شلیک شد

هشداربهاسرائیل
سپاه: مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها هدف موشک های نقطه زن سپاه قرار گرفت
رهبر جریان صدر و رئیس حزب دموکرات کردستان عراق »ادعای وجود مقرهای اسرائیل در اربیل« را بررسی می کنند

خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره مذاکرات وین 

هنوز توافق نکرده ایم 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به 
در  ایران  برای  راستی آزمایی  موضوع  اهمیت 
نقطه ای  در  گفت:االن  وین  مذاکرات  جریان 
هستیم که تقریبا مسائل مان در این حوزه حل 

شده است.
در  زاده  خطیب  سعید  ایسنا،  گزارش  به   
اظهاراتی با اشاره به تأکید ایران برای راستی 
آزمایی از این که آمریکا تحریم های ظالمانه 
خود علیه ایران را برداشته است، گفت: راستی 
آزمایی برای این است که ما مطمئن شویم که 
آمریکایی ها در عمل تحریم ها را برداشته اند و 
فقط روی کاغذ نبوده است. در همین چارچوب 
نمایندگانی از وزارت نفت، اقتصاد، بانک مرکزی 
نیز در جریان مذاکرات وین حضور داشتند که 
در مورد روند این موضوع مذاکره کنیم و اینکه 
هر بخشی از اقتصاد کشور راستی آزمایی در 
حوزه خود را تعریف کند. گفت وگوها و مباحث 
در موضوع راستی آزمایی رفت و برگشت هایی 
قبول کردند،  را  آن ها یک چیزهایی  و  داشته 
یک چیزهایش را ما دادیم و االن در نقطه ای 
حوزه  این  در  مان  مسائل  تقریبا  هستیم که 
حل شده است. این دیپلمات ارشد کشورمان 
جریان  در  ایران  اینکه  بر  تأکید  با  همچنین 
های  تضمین  اخذ  دنبال  به  وین  مذاکرات 
سیاسی، حقوقی و اقتصادی بوده است، گفت: 
حال  در  نیز  امروز  به  تا  است که  ُبعدی  این 
بده بستان در مورد آن هستیم. خطیب زاده 
همچنین با بیان اینکه در مورد چگونگی اجرای 
تعهدات و اینکه آن ها باید اول این تعهدات را 
اجرا کنند بحث های مفصلی بین طرفین انجام 
شده است، افزود: یکی دیگر از مسائل مهم 
در جریان این مذاکرات تضامین هسته ای و 

حفظ دستاوردهای هسته ای است. 
ارتباط  همین  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
کرده  ضرر  کلی  که  ایم  گفته  ما  داد:  ادامه 
ایم. اسرائیلی ها در مورد سانتریفیوژ های ما 
 IR6 ،خرابکاری کرده اند. این ها از بین رفته اند
گذاشته ایم، این دستگاه را گذاشته ایم، آن ها 
گفته اند که باید خراب شود، ما گفتیم که این 
کار را نمی کنیم، در مورد این مسائل مذاکره 
هنوز  همچنین گفت:  زاده  ایم. خطیب  کرده 
توافقی نکرده ایم که جزئیات آن را بگوییم. تا 
روزی که توافق شود. وقتی توافق شد متن آن 
را بر روی سایت می گذاریم تا همه آن را ببینند. 

ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد در صورت 
عدم همکاری روسیه، این کشور به دنبال 

توافق بدون روسیه با ایران خواهد رفت

اولتیماتوم یک هفته ای
سنگ اندازی های روسیه در مسیر احیای توافق هسته ای 
موسوم به برجام، آن هم در شرایطی که بنا به اظهارات 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا متن توافق شده 
روی میز بود، سبب شد تا مذاکرات برای مدت زمان 
نامشخصی به حالت تعلیق درآید. این در حالیست که 
پیش از این هم ایران و هم آمریکا اعالم کرده بودند 
ممکنه  زمان  کوتاه ترین  در  توافقی خوب  خواستار  که 
تضمین  درخواست  از  پس  مذاکرات  توقف  هستند. 
روسیه از آمریکا برای صدور مجوز همکاری این کشور با 
ایران صورت گرفت. این در حالیست که تحریم های اخیر 
روسیه به واسطه حمله نظامی این کشور به اوکراین و 
آغاز جنگ بود و ارتباطی با ایران نداشت. ایران اما در این 
میان حداقل به طور رسمی درخواست تضمین روسیه را 
محکوم نکرد اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی در ابتدا و سپس سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران بر 
اساس منافع ملی خود تصمیم خواهد گرفت نه سایر 
کشورها و اجازه دخالت عوامل خارجی در مذاکرات را 
نمی دهد. ایران اما همزمان بدون اشاره به روسیه، توقف 
مذاکرات را در نتیجه زیاده خواهی طرف آمریکایی اعالم 
کرد. دیروز وزیر امور خارجه قطر ابتدا با وزیر امور خارجه 
ایران گفت وگو کرد و سپس با وزیر امور خارجه آمریکا. 
سفیر ایران در قطر به طعنه از تلفن تمجید کرد. پس 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  دیروز  تلفنی  رایزنی  این  از 
برای روسیه مهلت زمان یک هفته ای برای بازگشت به 

مذاکرات تعیین کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، 
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در پی درخواست 
روسیه برای دریافت تضمینی کتبی از واشنگتن جهت 
از  ایران  با  اقتصادی-تجاری اش  روابط  ماندن  مصون 
تحریم های آمریکا، گفت که آمریکا ]با مسکو[ برای حفظ 
توافق هسته ای درباره معافیت از تحریم های مربوط به 
اوکراین علیه روسیه مذاکره نمی کند و در عوض، اگر 
کرملین از درخواست لحظه آخرش ]در مذاکرات وین[ 
عقب ننشیند، تالش می کند توافقی جدید و بدون حضور 
روسیه انجام دهد. در پی به خطر افتادن یکی  از اهداف 
اصلی سیاست خارجی دولت جو بایدن که بازگشت به 
توافق هسته ای بود، به گفته این مقام ارشد وزارت امور 
خارجه آمریکا، مسکو یک هفته وقت دارد از خواستش 
از  شدن  معاف  جهت  کتبی  ضمانت  دریافت  برای 
تحریم های مربوط به اوکراین در زمینه روابط تجاری آتی 
مسکو با تهران، صرف نظر کند. همزمان وزیر امور خارجه 
ترکیه هم تلویحا از موضع منفی روسیه در قبال مذاکرات 
وین انتقاد کرد. مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه 
ترکیه دیروز، یکشنبه پس از یک  فروم دیپلماتیک آنتالیا 
در جمع خبرنگاران گفت که »امیدوار است مسکو موضعی 
منفی در مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته ای 
منفی  به گفته چاووش اوغلو، هر موضع  نکند.«  اتخاذ 
توسط مسکو بر همه از جمله روسیه تاثیر خواهد گذاشت. 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یازدهمین دوره 
به طور همزمان مشغول  اسالمی هم  مجلس شورای 
بررسی روند مذاکرات است. محمود عباس زاده مشکینی، 
این  این نشست گفت: »در  دیروز درباره چند و چون 
جلسه مذاکرات وین بررسی شد. کماکان اعتقاد داریم 
سیاسی  مباحث  و  شده  حل  مذاکرات  فنی  مباحث 
را  مذاکرات  توقف  او  است.«  وین  مذاکرات  موضوع 
»طبیعی« خواند و در شرایطی گفت: »مذاکره کنندگان 
باید در پایتخت ها حضور پیدا کرده و تصمیم های سیاسی 
را در پایتخت ها بگیرند. ایستگاه پایانی مذاکرات همین 
تصمیم گیری های سیاسی است. اگر غربی ها حسن نیت 
و جدیت از خود نشان دهند توافق خوبی حاصل می شود 
در غیر این صورت جمهوری اسالمی ایران زیر بار توافق 
بد نمی رود« که به نظر می رسد مسائل و اختالفات باقی 
مانده میان ایران و امریکا بر سر چگونگی خروج سپاه 
پاسداران از لیست تحریم های واشنگتن قابل حل باشد 
ولی موضع روسیه سبب شده تا مذاکرات فعال به حالت 

تعلیق درآید.

سخنگوی دولت
دبیر هیات دولت شد

علی  دکتر  حکمی  صدور  با  مخبر  محمد 
بهادری جهرمی را با حفظ سمت به عنوان دبیر 
هیئت دولت منصوب کرد. متن حکم معاون 
است:  شرح  این  به  جمهوری  رئیس  اول 
»نظر به تعهد ، شایستگی و تجربیات ارزنده 
و سوابق مفید ، به موجب این حکم به استناد 
ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 
1368.9.8  جنابعالی را به سمت »دبیر هیات 
دولت«، منصوب می کنیم. امید است با اتکال 
به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره گیری از 
محترم  کارشناسان  و  همکاران  توانایی های 
در  الزم  اهتمام  و  دولت  خارج  و  داخل 
سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت 
انقالبی گری«،   « محوری«،   »عدالت  اصول 
»مردم داری«، »پاکدستی و فساد ستیزی« 
انجام  در  مردمی،  دولت  قانون مداری«   « و 
باشید.«  موید  و  موفق  محوله  مسئولیت 
عنوان  به  امسال  ماه  آبان  جهرمی  بهادری 
سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت 
عضو کابینه  جوانترین  او  بود.  شده  منصوب 
دولت سیزدهم است. دانش آموخته دکتری 
حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیات 

علمی دانشگاه تربیت مدرس است. 

دو ُدز واکسن شرط ورود 
 به موزه ها در نوروز

مدیرکل  طالبی،  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
فضای  امنیت  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری 
بند  براساس  گفت:  وزارتخانه  این  مجازی 
ستاد  جلسه  هشتادوششمین  مصوبات  یک 
مدیریت  اجرای طرح  راستای  در  ملی کرونا 
کووید-19،  همه گیر  بیماری های  هوشمند 
گرفت  قرار  وزارتخانه  اختیار  در  امید  سامانه 
الکترونیکی  بلیت  یکپارچه  سامانه  و 
هوشمند  سامانه  به  فرهنگی تاریخی  ابنیه 
شد. متصل  )امید(  فراگیر   بیماری های 

او افزود: در تمام اماکن فرهنگی تاریخی پس 
از دریافت کد ملی یکی از اعضای خانواده و در 
صورت قرنطینه نبودن این شخص و دریافت 
اعضای  تمام  برای  واکسن  ُدز  دو  حداقل 
خانواده، بلیت صادر می شود. طالبی با تاکید بر 
تهیه بلیت به صورت الکترونیکی در بازدیدهای 
نوروزی موزه ها، اظهار کرد: از دو طریق سایت 
اپلیکشین  و   http://bilit.tafrihati.com
»تاپ« امکان خرید بلیت الکترونیکی وجود 
دارد که در شرایط کنونی بهتر است بلیت از این 
 دو طریق و به صورت الکترونیکی تهیه شود.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 
در پی جنایات اخیر رژیم 
جعلی صهیونیستی و اعالن 
قبلی مبنی بر بی پاسخ نگذاردن 
جنایت ها و شرارت های این 
رژیم منحوس، شب گذشته 
مرکز راهبردی توطئه و شرارت 
صهیونیست ها مورد هدف 
موشک های قدرتمند و نقطه زن 
"سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
قرار گرفت.

رئیس جمهور: از همه 
دست اندرکاران برگزاری اردوهای 
راهیان نور درخواست می کنم که 
همانگونه که با مدیریت مطلوب 
خود برگزاری این اردوها را به 
الگوی مسافرت ایمن تبدیل 
کردند، تالش کنند از جان این 
زائران در برابر بیماری کرونا نیز 
به نحو احسن صیانت کنند

»12 موشک بالستیک به اربیل عراق شلیک شد«، این خالصه خبری است که بامداد یکشنبه منتشر شد. منبع شلیک 
موشک ها در ابتدای امر مشخص نبود اما محل انفجار و اصابت  آنها »کنسولگری جدید آمریکا« و »مقر نیروهای موساد« 
در اربیل عراق بود. نمادهای استفاده شده در این حمله موشکی همچون زمان اصابت موشک ها ناخودآگاه افکار عمومی را 
به سمت ایران چرخاند ولی در ابتدا هیچ خبری از تایید رسمی ماجرا نبود تا اینکه ظهر دیروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در بیانیه ای رسما مسئولیت حمله نظامی به اربیل عراق را پذیرفت و هشدار داد در صورت تکرار اقدامات اسرائیل علیه ایران 

در منطقه، عواقب سخت تری در انتظار آنان خواهد بود.

دولت

|  
رنا

 ای
 |

رییس جمهوری درباره اردوهای راهیان نور:
جهاد تبیین است

اندیشه جوانان و نیروهای کارآمد ملت ها در حال غارت است
رئیس جمهوری راهیان نور را از مصادیق بارز جهاد 
تبیین توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه 
و شورای  مرکزی  اعضای ستاد  دیدار  در  شنبه 
سیاست گذاری راهیان نور، این جریان سراسری 
را از مصادیق بارز جهاد تبیین توصیف کرد و اظهار 
بزرگ  مدرسه  نور  راهیان  »سرزمین های  کرد: 
انسان سازی است که همواره برای همه عصرها و 
نسل ها درس آموز است و در این فرصت ارزنده 
جهاد تبیین، راویان و مبلغان باید اهداف واالی 
شهدا و درس های عینی امروز آن را برای نسل 
جوان تبیین کنند.« رئیس دولت سیزدهم خطاب 
به همه دستگاه های مسئول و اجرایی تاکید کرد: 
»همه باید به وظیفه الهی، انقالبی و قانونی خود 
برای حفظ و تداوم حیات مدرسه انسان ساز و 
تحول آفرین راهیان نور عمل کنند.« رئیس قوه 
از  دیگری  در بخش  اسالمی  مجریه جمهوری 
اظهاراتش ایمان راسخ مردم را مهمترین عامل 
اظهار کرد:  و  برشمرد  و قدرت ملی  خلق قوت 
»حرکت عظیم راهیان نور ایمان راسخ مردم و 
در نتیجه قدرت و قوت ملی را تحکیم ، تقویت و 
ارتقا می بخشد. حضور مردم در سرزمین های نور 
و آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس، باور مردم به 

نظام و کارآمدی الگوی مدیریت جبهه های جنگ 
را باال برده و هر چه اعتماد مردم به نظام ارتقا یابد،  

سرمایه اجتماعی کشور افزایش می یابد.«
رئیس جمهوری اردوهای راهیان نور را سرمایه 
اجتماعی توصیف کرد که با حکمت مقام معظم 
رهبری برقرار شد و امروز مایه ارتقای اقتدار کشور 
شده است و خاطرنشان کرد: »جمعیت عظیم 
راهیان سرزمین های نور که هر سال بر تعداد آنها 
افزوده شده است، برای کشور قدرت ساز و اقتدار 
آفرین بوده و هستند.« رئیسی با بیان اینکه »این 
حرکت عظیم فرهنگی با هدایت ها و حمایت های 
مقام معظم رهبری به نقطه بسیار مطلوبی رسیده 
است«، گفت: »همانگونه که امام حسین )ع( به 
برکت اخالص در نیت و عمل خود در پرتو نور 
الهی نورانیت یافت و سفینه نجات شد، شهدای 
دفاع مقدس نیز با تاسی به آموزه های کربال و 
تبعیت از ولی فقیه زمان، هم خودشان و هم 
مسیرشان نورانی شد.« رئیس جمهوری با بیان 
اینکه »نورانیت شهدای دفاع مقدس نیز مانند 
مسیر نورانی شهدای کربال ماندگار است«، افزود: 
»جلوه تحول آفرین و انسان ساز عاشورا در جوانان 
این مرز و بوم باردیگر تجلی یافت هر چه زمان 

از دوران دفاع مقدس می گذرد، پرده ها، از مقابل 
نورانیت آن ایثارگری ها کنار می روند و حقانیت 
بیان  با  رئیسی  می شود.«  آشکارتر  ایران  ملت 
تحول آفرینی  ظرفیت  ما  مقدس  »دفاع  اینکه 
عظیمی دارد«، افزود: »درست است که فضای 
رسانه ای در جهان در اختیار امپراطوری رسانه ای 
غربی است، اما خاصیت حق و نور این است که 
جای خودش را در میان ظلمت باز می کند و خدا 
دل ها را متوجه حق می کند لذا نباید از ترویج 

مسیر نورانی شهدا ناامید شد.«
رئیسی با بیان اینکه »امروز همانگونه که منابع 
طبیعی و ثروت های خدادادی ملت ها از سوی 
و  جوانان  اندیشه  می شود،  غارت  سلطه  نظام 
می شود«،  غارت  نیز  ملت ها  کارآمد  نیروهای 
تصریح کرد: »قطعا وقتی نیروهای جوان و با 
انگیزه کشور از سرزمین های نور بازدید کنند و با 
آنچه در این مناطق رخ داده آشنا شوند، تبدیل 
به رویش های انقالب شده و سرمایه نظام در 
مسیر پیشرفت و اقتدار خواهند بود.« او راه اندازی 
استان های مختلف  در  دفاع مقدس  موزه های 
کشور را اقدام ارزنده دیگری برای حفظ یاد و آثار 
دفاع مقدس و معرفی آن به عصرها و نسل های 

فرهنگی  آثار  چه  »اگر  و گفت:  دانست  بعدی 
و هنری ارزنده ای در زمینه دفاع مقدس خلق 
شده و تالش های ارزشمندی برای حفظ فرهنگ 
آن انجام شده، اما همچنان امکان فعالیت ها و 
تولیدات فرهنگی و هنری بسیاری وجود دارد 
که باید بالفعل شود.« رئیسی در ادامه با اشاره 
برای  در دولت مردمی  انجام شده  اقدامات  به 
مدیریت شیوع کرونا و کاهش آمار قربانیان این 
برگزاری  »از همه دست اندرکاران  بیماری گفت: 
که  می کنم  درخواست  نور  راهیان  اردوهای 
همانگونه که با مدیریت مطلوب خود برگزاری این 
اردوها را به الگوی مسافرت ایمن تبدیل کردند، 
بیماری  برابر  زائران در  این  از جان  تالش کنند 
کرونا نیز به نحو احسن صیانت کنند.« در پایان 
این مراسم از طرف سردار کارگر فرمانده ستاد 

مرکزی راهیان نور، نشان و لباس خادمی راهیان 
به پاس  یادمان شهدای شلمچه  و تصویر  نور 
برگزاری  به  رئیس جمهور  توجهات  از  قدردانی 
مطلوب و بهتر این اردوها به او اهدا شد. پیش از 
سخنان رئیس جمهوری، وزیر آموزش و پرورش 
به عنوان رئیس ستاد این وزارتخانه در شورای 
ستاد  نمایندگان  و  نور  راهیان  سیاست گذاری 
مرکزی راهیان نور، ستاد کل نیروهای مسلح، 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، نماینده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان هالل احمر، 
وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و سازمان 
از  ارائه گزارشی  به  سخنانی  در  سیما  و  صدا 
در شورای  متبوع خود  عملکرد ستاد سازمانی 

پرداختند. نور  راهیان  سیاست گذاری 
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مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
شورای  از  تشکر  با  مراسم  این  در  تهران 
سیاست گذاری، هیات داوران و شرکت کنندگان 
گفت: »جای مسرت است که آیین اختتامیه 
وجود  با  توانستیم  را  داوری  جلسات  و 
ببریم.  پیش  کرونا  از  ناشی  محدودیت های 
استقبال و مشارکت قابل توجهی صورت گرفت. 
بیش از 1840 اثر در این دوره دریافت شد و مورد 

گرفت.« قرار  بررسی 
شینا انصاری افزود: »تالش کردیم برنامه امسال 
کامل تر و جامع تر از دوره های قبل باشد و تنوع 
زیستی گیاهی عالوه بر تنوع جانوری اضافه شد. 
دو بخش ویژه از جمله تنوع زیستی غیربومی 

و اثراتش بر زیست بوم تهران و ابعاد مختلف 
زندگی شهری را نیز به این دوره اضافه کردیم.«
به گفته انصاری هدف از برگزاری جشنواره عکس 
تنوع زیستی که بیش از گذشته به اندوخته ها 
حفاظت  و  تهران  شهر  طبیعی  سرمایه های  و 
از زیستگاه های باقی مانده توجه کنیم: »هنوز 
دهه های  طی  بی مهری هایی که  وجود  با  هم 
گذشته انجام شده، ما شاهد جاذبه های طبیعی 
متعددی هستیم. از جمله کوهستان های شمال، 
روددره ها، باغاتی که برجای مانده، رودخانه های 
.« مدیرکل  درکه...  و  دارآباد  مانند  درون شهر 
محیط زیست شهرداری تهران در بخش دیگری 
داد  نشان  »پاندمی کرونا  سخنانش گفت:  از 

که بشر با وجود دستاورد های عظیمش چقدر 
و  است  شکننده  طبیعت  عظمت  مقابل  در 
وقتی تنوع زیستی یک اکوسیستم را از بین 
می بریم، سیستمی را که موجب بقا می شود، 
نابود می کنیم و زمینه را برای عوامل بیماری زا 

ایجاد می کنیم.«
او در مورد اقدامات صورت گرفته گفت: » اداره کل 
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران 
اقدامات  زیستی  تنوع  حوزه  در  کرده  تالش 
برنامه  این  بر  عالوه  دهد.  انجام  را  متعددی 
که سه دوره برگزار شده، کتابی بر مبنای بانک 
اطالعات تنوع زیستی مناطق بیست و دوگانه 
شهر تهران تهیه کرده است و یک فیلم مستند 

با  زنده«  شهر  »تهران،  عنوان  با  دقیقه ای  نود 
تهیه  و گیاهی  جانوری  زیستی  تنوع  موضوع 

است«. شده 
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران در پایان اضافه کرد: » تمام تالش ما در 
اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار بر این 
است که با سازمان حفاظت از محیط زیست 
تعامل نزدیک داشته باشیم تا موازین محیط 
پرنده نگری  بحث  شود.  اجرایی  زیستی 
رویکرد  طبیعت(  در  آزاد  پرندگان  )مشاهده 
اداره کل محیط زیست شهرداری تهران است و 
خوشبختانه دو نقطه شهر تهران، پارک شهر و 
دریاچه چیتگر، با کمک ادارات محیط زیست 

اساس  بر  است.  شده  راه اندازی  مناطق  این 
تهران، جلوگیری  اسالمی شهر  مصوبه شورای 
از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری حیوانات در 

قرار گرفته است.« اسارت هم مورد بحث 
هم  تهران  شهرداری  ستاد گردشگری  رئیس 
برگزاری  از  خرسندی  ابراز  با  نشست  این  در 
این جشنواره گفت: » تهران خود برگرفته از یک 
لغت محیط زیستی یعنی مکان گرم در مقابل 
تاریخ  است.  سرد  هوای  معنای  به  شمیران 
است.  همراه  زیستی  محیط  مسائل  با  تهران 
زکریای قزوینی و یاقوت وقتی تهران را توصیف 
وجود  و  طبیعت  هوا،  و  آب  مورد  در  می کنند 
درختان زیاد صحبت می کنند. این دلیلی است 
که شاه طهماسب تصمیم می گیرد در سال 961 
حصاری دور تهران بکشد و آن را به شکل شهر 
دربیاورد. تهران به نوعی نیز شکارگاه پادشاهان 
از جمله شاه طهماسب بوده است. در دوره قاجار 
نیز پادشاهان از جمله فتحعلی شاه در تهران به 
شکار می رفتند. در همین دوره، ناصرالدین شاه 
بیش از سی پلنگ در تهران شکار کرده و از آن 
عکس گرفته است. هنر عکاسی از همان زمان 
جزو  شاه  ناصرالدین  و  است  ایران شده  وارد 

اولین عکاس های ایران است.«
کاظمی ادامه داد: »در فرهنگ ایرانی-اسالمی 
ما، حفاظت از محیط زیست تاکید شده است. 
در قرآن بسیاری از آیات در مورد اهمیت محیط 
زیست است و تعداد زیادی از سوره های قرآن 
برگرفته از عناصر طبیعی است و این اهمیت 
موضوع محیط زیست را نشان می دهد. فلسفه 
نوروز هم حفاظت از محیط زیست است. نوروز 
در تاریخ کهن ما از 19 اسفند شروع شده است 
و این روز، نوروز رودها است. نیاکان ما رودها و 
چشمه ها را پاکسازی و مسیر آب را برای کارهای 
کشاورزی باز می کردند. ما هم به تبعیت از این 
موضوع با گروهی از دانش آموزان رود دره دارآباد 

را پاکسازی کردیم.«
رئیس گردشگری تهران با تاکید بر اهمیت این 
جشنواره افزود: »راه اندازی این گونه برنامه ها از 
سوی اداره کل شهرداری تهران، اهمیت محیط 
زیست را به ما یادآوری می کند و می تواند افکار 
تغییر دهد. خصوصا  را  ما  باورهای  و  عمومی 
و  دارند  برنامه حضور  این  در  هنرمندان  اینکه 

هنرشان در افکار عمومی تاثیر دارد.«
در بخش پایانی مراسم که در مجموعه ایوان 
شمس برگزار شد نفرات برتر جشنواره معرفی 
شدند. بر اساس اعالم هیات داوران در بخش 
تک عکس، امیر علیمرادیان )بخش جانوری(، 
عرفان سامان فر )بخش نگاه ویژه(، فرناز دمنابی 
در  همچنین  شدند.  اول  نو(  نگاهی  )بخش 
بخش گیاهی از فرناز دمنابی هم تقدیر شد. 
به  برگزیده بخش مجموعه عکس  نفر  جایزه 
حمید احمدی بصیر ) بخش جانوری( رسید. از 
نگین ابراهیمی هم در بخش گیاهی تقدیر شد. 

برگزیدگان سومین دوره مسابقه عکاسی تنوع زیستی تهران معرفی شدند 

نگاهدیگربهتنوعزیستیگیاهیوجانوریتهران
وضعیت هوای زنجان 
به مرحله ناسالم رسید 

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره  
کل حفاظت محیط  زیست استان زنجان گفت: 
پیش بینی می شود میزان آالینده ها در زنجان تا 
ساعاتی دیگر کاهش پیدا کند. الناز هاشمی به 
ایسنا توضح داد: شاخص کیفی هوای استان 
به 414  امروز  صبح  به هشت  منتهی  زنجان 
رسیده و در وضعیت خطرناک قرار گرفت. او 
در 3  هوا  شاخص کیفی  خوشبختانه  افزود: 
ساعت گذشته منتهی به 11 صبح به 175 رسید 
و در وضعیت ناسالم قرار دارد. با توجه به گزارش 
هواشناسی، پیش بینی می شود تا ظهر امروز 
میزان شاخص کیفی هوا کاهش پیدا کرده و رو 
به بهبودی برود. علت کاهش کیفیت هوا ذرات 
معلق در هوا با قطر کمتر از 1 میکرون است. 
ویژه  به  شهروندان  داد:  ادامه  این کارشناس 
سالمندان و کودکان و افرادی که بیماری های 
ریوی و قلبی دارند از فعالیت های سنگین و 
طوالنی خارج از منزل خودداری کنند.کارشناس 
بررسی آلودگی هوا در پایان عنوان کرد: شاخص 
هوا صفر تا 50 پاک و مابین 51 تا 100 قابل 
قبول، بین 101 تا 150 برای گروه های حساس، 
151 تا 200 نیز برای همه افراد، ناسالم است؛ 
همچنین شاخص هوا مابین 201 تا 300 بسیار 
ناسالم و 301 تا 500 نیز خطرناک خواهد بود.

معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست:

در نیم قرن ٧٠ درصد 
گونه های حیات وحش 

را از دست داده ایم 
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
اخیر ٧٠  قرن  نیم  طی  اینکه  بیان  با  زیست 
از  را  وحش  حیات  برجسته  درصد گونه های 
دست داده ایم، گفت: بسیاری از گونه ها از جمله 
انقراض  پرتگاه  لبه  در  نیز  آسیایی  یوزپلنگ 
قرار دارند.حسن اکبری دیروز آیین اختتامیه 
شهر  زیستی  تنوع  عکاسی  مسابقه  سومین 
تهران که ظهر امروز در تاالر ایوان شمس در اظهار 
کرد: برای نجات محیط زیست باید به سراغ 
اقدامات مشارکتی برویم و به دنبال راهکارهایی 
باشیم که شهروندان را به طور مستقیم در روند 
حفاظت از محیط زیست شهری دخیل کند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیست ادامه داد: زمانی که مردم مطالبه گر و 
حساسیت  زیست  محیط  تخریب  به  نسبت 
کشور  زیستی  سرمایه های  باشند،  داشته 
نجات  برای  که  همانگونه  شد  خواهد  حفظ 
ایران، تعداد بیشماری شهید تقدیم شد.او با 
بیان اینکه کره زمین در هرصورت چه با ما و 
چه بدون ما به حیات ما ادامه می دهد ولی 
ما انتخاب می کنیم که چطور و با چه کیفیتی 
زندگی کنیم تا فرزندانمان را از دیدن زیبایی های 
در  آموزش  نقش  به  نکنیم  محروم  طبیعت 
حراست و حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط 
زیست اظهار کرد: باید از کودکی و نوجوانی به 
فرزندانمان احترام به طبیعت را آموزش دهیم 
تا از همان کودکی عاشق سرزمین و طبیعت 
به محیط  آسیب  باشند. هرچه  پیرامون خود 
زیست و تخریب آن ادامه یابد جبران آن نیز 
سخت تر می شود. پس باید از خودمان شروع 
و برای احترام به طبیعت تمرین کنیم چرا که 
شادمانی واقعی انسان از محیط زیست سالم 

می گیرد. نشاط 

هنوز هم با وجود بی مهری هایی 
که طی دهه های گذشته انجام 

شده، ما شاهد جاذبه های 
طبیعی متعددی هستیم. از 
جمله کوهستان های شمال، 
روددره ها، باغاتی که برجای 

مانده، رودخانه های درون شهر 
مانند دارآباد و درکه... 

اختتامیه سومین دوره مسابقه عکاسی تنوع زیستی تهران به مناسبت روز جهانی محیط زیست برگزار شد. دیروز در مراسم اختتامیه 
سومین دوره مسابقه عکس تنوع زیستی تهران یک بار دیگر روشن شد که با وجود فشارهای فراوان بر شهر تهران، جاذبه های آن غیرقابل 

انکار است. تنوع زیستی گسترده گیاهی و جانوری سرمایه ای است که کمتر شهروندان تهرانی از آن آگاهی دارد.

مدیرکل محیط زیست شهرداری 
تهران: پاندمی کرونا نشان داد 
که بشر با وجود دستاورد های 

عظیمش چقدر در مقابل عظمت 
طبیعت شکننده است و وقتی 
تنوع زیستی یک اکوسیستم 

را از بین می بریم، سیستمی را 
که موجب بقا می شود، نابود 

می کنیم و زمینه را برای عوامل 
بیماری زا ایجاد می کنیم
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آگهیمناقصهعمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

نامه هیأت  بر اساس تصویب  را  اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل 
وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانكاران تعیین صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و ساختمان با در 
1400 بصورت زیربنائی ) بخشنامه سرجمع جدید ( و به صورت  بهای سال  نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست 
مناقصه  برگزاری  مراحل  . کلیه  نماید  واگذار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  و  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام  

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

توضیح اینکه : پایه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت ،  ظرفیت و پایه پیمانکار شرکت کننده در 
مناقصه بررسی و در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و یا مساوی پایه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد لذا شرکت کننده در 

مناقصه بایستی این موضوع را در نظر بگیرد . )هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد( 

اداره کل نوسازی
توسعه  و تجهیز دمارس استان زنجان

 )شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
مورخ   14/00 ساعت  لغایت    1400/12/22 مورخ    8/00 ساعت  از  مناقصه  در  شرکت  جهت  توانند  می  شرایط  واجد  پیمانکاران  لذا 
اداری  وقت  پایان   :  ) ستاد  سامانه  طریق  از   ( پیشنهادی  قیمت  ارائه  مهلت  آخرین  نمایند  مراجعه  مزبور  سایت  به   1400/12/26
)ساعت 14/00( مورخ 1401/1/15  می باشد . پاكات مناقصات ردیف های 1 تا 3 در مورخ 1401/1/16 و مناقصات ردیف های 4 تا 
5 در مورخ 1401/1/17 به ترتیبی که در ذیل آمده است در کمیسیون به نشانی: زنجان – خیابان خرمشهر – روبروی صدا و سیمای 

مركز زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034550 ( و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد .
 1 – تکمیل مدرسه ابتدائی 12 کالسه کاکایی ماهنشان با برآورد 83.420.614.315 ریال  و تضمین شرکت در مناقصه 4.171.100.000 ریال ) تمامی 
پایه های حقوقی( 2 - تکمیل خوابگاه دانش آموزی اردوگاه امام خمینی ) ره ( زنجان با برآورد  93.340.423.453 ریال و تضمین شرکت در 
مناقصه 4.667.100.000 ریال  ) تمامی پایه های حقوقی( 3 - احداث ) اسکلت (دبستان 6 کالسه گیلوان با برآورد 10.886.671.622 ریال و 
تضمین شرکت در مناقصه 544.400.000 ریال ) ) تمامی پایه های حقوقی و پایه های 1 و 2 حقیقی (  4 – احداث مدرسه ابتدائی 6 کالسه سهرورد 
با برآورد  39.830.409.960  ریال و تضمین شرکت در مناقصه 1.991.550.000 ریال  ) تمامی پایه های حقوقی(  5 - تکمیل استخر دانش آموزی 
ابهر ) تا اتمام مرحله سفت کاری ( با برآورد 66.105.779.729 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 3.305.300.000 ریال ) تمامی پایه های حقوقی(  

شناسه آگهی 1290054 م الف 0

بدینوسیله به آقای سید حسن سید حسین زاده نام پدر : تاریخ تولد: 1359/04/23 شماره 
ملی: 0829376232 به نشانی : بجنورد 17 شهریور شمالی کوچه ینگه قلعه سابق پالک 107 
احد از ورثه مرحوم سید اصغر سید حسین زاده مدیون پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 
140002673 – ابالغ می گردد مازاد چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 
3186 فرعی از 169 - اصلی بخش دو بجنورد ملکی مرحوم سید اصغر سید حسین زاده در 
قبال مبلغ هفتاد و چهار میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال به نفع سهم االرث ورثه زوجه 
مرحومه طیبه عظیم زاده و 5 درصد حقوق دولتی بازداشت گردیده است لذا طبق ماده 87 آئین 
نامه اجراء مراتب به شما اخطار می شود. ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از 

انتشار این آگهی ادامه خواهد یافت .

بدین وسیله به خانم اشرف خانم اسماعیل زاده فالح نام پدر: اسماعیل تاریخ تولد: 1341/01/05 شماره 
ملی :0828296782 شماره شناسنامه: 406 به نشانی: بجنورد خیابان 17 شهریور شمالی کوچه ینگه 
قلعه سابق بالک 107 احد از ورثه مرحوم سید اصغر سید حسین زاده مدیون پرونده اجرایی کالسه به 
شماره بایگانی 140002673- ابالغ می گردد مازاد چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
ثبتی 3186 فرعی از 169- اصلی بخش دو بجنورد ملکی مرحوم سید اصغر سید حسین زاده در قبال 
مبلغ هفتاد و چهار میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال به نفع سهم االرث ورثه زوجه مرحومه 
طیبه عظیم زاده و 5 درصد حقوق دولتی بازداشت گردیده است لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراء 
مراتب به شما اخطار می شود. . ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی چاپ و منتشر می گردد و عملیات اجرائی بالفاصله پس از انتشار این آگهی ادامه خواهد یافت .

در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی140002616له خانم زینت عبداله زاده مقدم و 
علیه ورثه مرحوم سید اصغر سید حسین زاده )اشرف خانم اسماعیل زاده فالح( به شماره ملی 
0828296782 بدینوسیله اعالم می گردد چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک 
ثبتی شماره 3186 فرعی از 169- اصلی بخش دو متعلق به مرحوم سید اصغر سید حسین زاده 
در قبال مبلغ 311/145/833ریال بابت طلب خانم زینت عبداله زاده مقدم و به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و 5 درصد بابت حقوق دولتی بازداشت گردیده است؛ لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا 
مراتب به شما اخطار می شود . ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود . در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه منتشر شده 
و عملیات اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت . و به جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد .

در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی140002616له خانم زینت عبداله زاده مقدم و 
علیه ورثه مرحوم سید اصغر سید حسین زاده )سید حسن سید حسین زاده ( به شماره ملی 
0829376232 بدینوسیله اعالم می گردد چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 
 شماره 3186 فرعی از 169- اصلی بخش دو متعلق به مرحوم سید اصغر سید حسین زاده در قبال مبلغ

311/145/833ریال بابت طلب خانم زینت عبداله زاده مقدم و به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و 5 درصد بابت حقوق دولتی بازداشت گردیده است؛ لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب به 
شما اخطار می شود . ضمنا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
و ترتیب اثر داده نمی شود . در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه منتشر شده و عملیات 
اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت . و به جز آگهی مزایده آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد .

آگهیابالغاخطاریهماده۸۷پروندهشماره:
14000400۷141002526/1

آگهیابالغاخطاریهماده۸۷پروندهشماره:
14000400۷141002526/1

آگهیابالغاخطاریهماده۸۷پروندهشماره:
14000400۷141002469/1

آگهیابالغاخطاریهماده۸۷پروندهشماره:
14000400۷141002469/1

شناسه آگهی: 1292038  میم الف: .
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

علی اوسط رستمی

شناسه آگهی: 1292035  میم الف: 0
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

علی اوسط رستمی

شناسه آگهی: 1292009 میم الف: 0
علی اوسط رستمی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

 شناسه آگهی: 1292012 میم الف: 0
 علی اوسط رستمی

ردرئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
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سالجقه:
وضعیت سفره های آب زیرزمینی بغرنج است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
جدول حقابه تاالب ها و رودخانه ها را به وزارت 
نیرو دادیم اما می دانیم که وضعیت سفره های 

آبی کشور بغرنج است.
علی سالجقه در جلسه ای با حضور رئیس دیوان 
محاسبات با اشاره به چالش های متعدد محیط 
زیست ایران تاکید کرد: با توجه به مشکالت 
محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست 

باید قوی ترین سازمان کشور باشد.
بحث  دو  زیست  محیط  در  افزود:  سالجقه 
اساسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ دیپلماسی 
داخلی و خارجی. در موضوع آب در سال 90 

به  مختلف  کشورهای  زیست  محیط  وزرای 
زیست  محیط  وزیر  اما  شدند  دعوت  ایران 
عربستان در این اجالس شرکت نکرد. ما 270 
میلیون هکتار کانون داخلی و خارجی آلودگی 
هوا و ریزگرد را شناسایی کردیم و بر اساس 
آن بیشترین مقدار ریزگرد که از خارج مرزهای 
ما وارد ایران می شود، از شبه جزیره عربستان 

است که با ما همکاری نمی کند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: مسائل محیط 
زیست بر ایجاد نارضایتی عمومی موثر است. 
اما مشکلی که در آب وجود دارد، تماما مربوط 
به داخل کشور نیست. در هیرمند مشکل داریم؛ 

با ظرفیت 1.7 میلیارد مترمکعب  سد کجکی 
وجود دارد و انتظار ورود 21 متر مکعب آب در 
ثانیه را داریم. همچنین سد کمال خان و پروژه 
گاپ ترکیه وضعیت آب ما را خطرناک تر از 
وارد  موضوع  این  به  نیز  عراق  همیشه کرده. 
نمی شود و ما تاوان این طرح ها را می دهیم. 
باید پذیرفت که ترکیه در حال مدیریت مساله 
آب منطقه است. ما در حوزه زابل آبی نداریم 
که وارد هامون شود و همه امیدمان به هیرمند 
است. برای حل این مشکالت باید دیپلماسی 

خارجی تقویت شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین 

گفت: ما جدول حقابه تاالب ها و رودخانه ها را بر 
اساس دوره کم آبی، میان آبی و پرآبی تنظیم و 
به وزارت نیرو دادیم، تخصیص این حقابه ها از 
عهده ما خارج است و باید وزارت نیرو وارد عمل 
شود. این در حالی است که وضعیت سفره های 

آبی کشور نیز بغرنج است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: 
به  آالینده  موتورسیکلت های  موضوع  وقتی 
میان می آید، حرف از گازسوز کردن 700 هزار 
موتورهای  شدن  برچیده  و  سیکلت  موتور 
باید  مرحله  این  در  می شود.  کاربراتوری 
مشخص شود که چه فرد یا نهادی مسئولیت 
کارگروه  این  در  دارد.  را  طرح  این  اجرای 
مشخص شده که نقش استانداری، شهرداری 

چیست؟ دیگری  مسئول  نهاد  هر  و 

سالجقه با اشاره به موضوع پسماند ادامه داد: در 
بحث پسماند نیز ما فضاسازی و فرهنگسازی 
می کنیم و در حال تکمیل زیرساخت ها هستیم 
اول  را  فرهنگ سازی  که  می گوییم  همیشه 
در  و  می کنیم  شروع  اجرایی  دستگاه های  از 
دستورالعمل ها بازبینی کرده ایم. ضوابط استقرار 

نیز مورد بازبینی قرار گرفته اند.
زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  گزارش  به 
تهران  اطراف  گفت:  دیگر  بخش  در  سالجقه 
48 لکه صنعتی داریم که بسیاری از واحدهای 
آن ها به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند و آب 
و خاک را از بین می برند و آلوده می کنند. به 
همین علت است که سازمان حفاظت محیط 
باشد،  کشور  سازمان  قوی ترین  باید  زیست 

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

اطراف تهران 48 لکه 
صنعتی داریم که بسیاری 

از واحدهای آن ها به صورت 
غیرمجاز فعالیت می کنند و 

آب و خاک را از بین می برند 
و آلوده می کنند
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»پنج  نمایشگاه  حالی  در  قبل  روز  دو 
بزرگداشت حکیم  با هفته  گنج« همزمان 
افتتاح  معاصر  هنرهای  موزه  در  نظامی 
جاده  »گربه  پرفورمنس  اجرای  که  شد 
که  اجرایی  بود.  آن  از  بخشی  ابریشم« 
فراز  بر  بندبازی  شامل  آن،  عمده  بخش 
معاصر  هنر های  موزه  فکر«  و  »ماده  اثر 
ویدئو های  که  شب  یکشنبه  اما  بود. 
فعاالن  شد،  دست  به  دست  اجرا  این 
موزه داران  و  هنرمندان  فرهنگی،  میراث 
یاسر  اجرا،  این  در  شدند.  خشمگین 
برخورد  حوض  داخل  روغن  با  خاسب، 
بیرون  به  را  آن  از  بخشی  و  می کند 
از  که  اثری  روغن  از  بخشی  می ریزد؛ 
معاصر  هنرهای  موزه  توسط   1977 سال 
ظرف  اثر،  این  بود.  شده  خریداری 
است  مربعی  شکلی  جوش خورده  فوالدی 
از  شده؛  پر  سیاه  روغن  با  آن  درون  که 
مانده  ثابت  آب  برخالف  روغن  که  آنجا 
یک  به  شبیه  دارد،  انعکاسی  خاصیت  و 
زمین  کف  در  رنگ  سیاه  بزرگ  آینه 
که  است  اثری  تنها  فکر  و  ماده  است. 
موزه  در  ثابت  صورت  به  سال   40 طی 
حضور داشته و در واقع جزئی از معماری 
ابراز  از  پس  است.  شده  موزه  هویت  و 
حریم  دار شدن  به خدشه  نسبت  نگرانی 

با  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  اثر،  این 
حین  در  پیش آمده  واقعه  از  تاسف  ابراز 
گشایش  جریان  در  پرفورمنس  اجرای 
و  کرد  صادر  بیانیه ای  پنج گنج،  نمایش 
به روغن  پرفورمر  نوشت: »برخورد  آن  در 
در طرح اصلی ارائه شده به موزه نبوده و 
این  در  است.  شده  ایجاد  اشتباه  اثر  در 
روغن  به  پرفورمر،  بدن  از  بخشی  اتفاق، 
برخورد می کند که موجب خروج مقداری 
جایگزینی  قابل  که  می شود؛  روغن 

است.«
»طی  که  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
روغن  اثر، همواره  از خلق  سال های پس 
تبخیر شده و به آن اضافه شده است. در 
سال نود و شش هم با حضور هنرمند، کل 
روغن خارج شد و روغن جدید جایگزین 
نوین  و  میان رسانه ای  هنرهای  در  شد. 
گذشته  آثار  بین  دیالوگ  ایجاد  معاصر، 
هنری،  بیان  برای  جدید  فضایی  حال،  و 
آینده،  روزهای  در  که  است  کرده  ایجاد 
از آن را منتشر خواهیم کرد«. نمونه هایی 
این  در  نهایت  در  معاصر  هنرهای  موزه 
بیانیه نوشته که »ضمن احترام به نظرات 
تأسف،  و  واقعه  این  پیرامون  شده  ابراز 
دوست داران  ناراحتی  موجب  چنانچه 
می شود  اعالم  باشد،  شده  عالقمندان  و 

محسوب  هنری  اثر  تخریب  اتفاق،  این 
به دلیل خطای سهوی،  نمی شود و صرفا 
شده، که  خارج  موزه  از  روغن  از  بخشی 
حفاظت  سویی  از  شد.  خواهد  جایگزین 
از آثار هنری موزه، در زمره ی اصلی ترین 
مهرماه  در  آن چنانکه  است،  موزه  وظایف 
را  هاراگوچی  نوریوکی  و شش،  نود  سال 
برای مرمت حوض روغن به ایران دعوت 
کرد و قبل از درگذشت او، این اثر مرمت 
حساسیت  و  دقت  با  داریم  امید  شد. 
این  از  خطاهایی  شاهد  آینده  در  بیشتر، 

نباشیم.« دست 

تعرض به حریم اثر 
قابل توجیه نیست

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران دیروز 
و  تعرض  به  نسبت  بیانیه ای  انتشار  با 
اثر  روغن  حوض  به  کردن  وارد  خدشه 
ـ  ژاپنی  هنرمند  ـ  هاراگوچی  نوریوکی 
واکنش نشان داد و نوشت: »در بیانیه و 
با  تعاملی  آثار  اجرای  به  موزه  توضیحات 
آثار هنری اشاره شده، اما تعرض به حریم 
اثر به هیچ عنوان قابل  به اصل  و خدشه 
سهل انگاری  مسئولیت  و  نیست  توجیه 
مسئوالن  با  اثر  انتخاب  و  برنامه ریزی  در 
هنرمندان  انجمن  بنابراین  است.  برگزاری 

مسئوالن  از  قدرت  با  ایران  مجسمه ساز 
درخواست  رویداد  برگزاری  عوامل  و  موزه 
تنویر  و  موضوع  شدن  روشن  جهت  دارد 
افکار عمومی، مستندات پروسه مطالعاتی 
اثر و پیش بینی های صورت گرفته  اجرای 
این  از  بعد  ارائه کنند.«  را  موزه  طرف  از 
به  ناچار  اثر  بود که یاسر خاسب، پرفورمر 
اتفاق،  یک  اثر  »بر  و گفت:  شد  توضیح 
اجرا، مشکلی در  پایان  از  لحظه ای پیش 
بخش فنی پیش آمد و سبب شد آونگی 
از  بخشی  و  شود  شل  داشتم، کمی  که 
تماس  حوض  روغن  با  دستم  و  صورت 
هنری  اثر  این  خوشبختانه  ولی  پیدا کرد 
آسیبی ندیده است. اگر اشتباهی کردم و 
مردم  از  و  متاسفم  آمد،  پیش  حادثه ای 
به ویژه  و  هنری  جامعه  از  کشورمان، 
عذرخواهی  تجسمی  حوزه  هنرمندان 
اطمینان می دهم که  آنان  به  ولی  می کنم 
نشده  زده  روغن  حوض  به  آسیبی  هیچ 

است.« 

موزه هنرهای معاصر گالری نیست
موزه  کارشناس  دبیری نژاد،  رضا 
پخش  اجرا  این  تصاویر  که  دیروز  از 
کرده  دریافت  بسیاری  تماس های  شده 
از  حوزه  این  فعاالن  و  موزه داران  و 
او گفته اند. دبیری نژاد  به  نگرانی هایشان 
اتفاق  »این  می گوید:  ما«  »پیام  به 
کرده  مخدوش  را  موزه ها  همه  حیثیت 
کل  برای  هزینه سازی  این  و  است 
زنجیره ای   موزه ها  که  چرا  موزه هاست 
موزه  وقتی  و  هستند  هم  به  متصل 
پیشگام  است  قرار  که  معاصر  هنرهای 
چنین  باعث  باشد  نو  هنرهای  برگزاری 
در  هم  موزه ها  حیثیت  شده،  اتفاقی 
داخل و هم در سطح بین المللی خدشه 
آینده  نگران  را  او  اتفاق  این  دار شده.« 
جامعه  حاال  که  دارد  تاکید  و  کرده 
گرفته اند.  قرار  سوال  مورد  موزه داران 
»اگر راحت از کنار این موضوع بگذریم، 
است  ممکن  بعدی  دفعات  در  یعنی 
نکته  شود.  تکرار  اتفاق  این  راحتی  به 
این  که  است  این  دیگر  نگران کننده 
گرفته  انجام  هنرمندی  وسیله  به  اجرا 
با  اما  است  مدرن  و کار  هنر  مدعی  که 

کرده.« ایجاد  را  تخریب  این  اثرش 
این  اجرای  از  پس  که  موضوعی 
از همه مورد توجه قرار  پرفورمنس بیش 
است؛  موزه  در  آثار  حفظ  ضوابط  گرفت، 
تاکید  آن  بر  هم  دبیری نژاد  که  نکته ای 
وارد  اثری  وقتی  می گوید که  او  می کند. 
موزه شده، دیگر متعلق به هنرمند صاحب 
مسئولیت  یک  بلکه  نیست،  هم  اثر 
اجتماعی در قبال آن وجود دارد. »اثری 
این  دارد.  حریم  می شود  موزه  وارد  که 
که  همانقدر  شود.  مخدوش  نباید  حریم 
در  نباید  اثر  یک  است که  مهم  برایمان 
 ... و  رطوبت  و  یا گرمای  شود،  موزه گم 
معنایی،  حریم  باید  نزند،  آسیب  آن  به 
شود.«  حفظ  هم  اثر  اجتماعی  و  هنری 
و  اشاره می کند  به حفظ حریم هنری  او 
برای  به همان شکل  باید  اثر  می گوید که 
باید بدانیم  نسل های بعدی حفظ شود و 
گالری   نقش  معاصر  هنرهای  »موزه  که 
این  به گنجینه  نسبت  که  همانقدر  ندارد. 
آثاری  برای  دارد  وجود  حساسیت  موزه 
که در معرض نمایش قرار داده شده هم 
همانقدر  او  به گفته  بود«.  حساس  باید 
جکسون  آثار  مثال  برای  نمی خواهیم  که 
ماده  اثر  نگران  باید  تخریب شود  پوالک 

باشیم.  هم  فکر  و 

حساسیت  به  موزه  کارشناس  این 
اشاره کرده  هم  اثر  از  حفاظت  اجتماعی 
برگزاری  که  می کند  تاکید  هم  باز  و 
گالری ها  اتفاق  با  موزه ای  رویدادهای 
فرق دارد. این مورد باید در خدمت حفظ 
معاصر  هنرهای  »موزه  باشد.  موزه  آثار 
متعهد  اش  مجموعه  به  نسبت  باید 
چنین  برگزاری  می دانیم  همه  باشد. 
پرفورمنسی برای مخاطب جذاب است و 
جدید  هنرهای  میان  تعامل  می دانیم  یا 
برای  است  ممکن  چطور  اما  دارد  وجود 
برای  هنرمندش  قبل  سال  چند  اثری که 
مرمت آن به ایران آمده بود و از او دعوت 
اتفاقی  باشد چنین  ناظر مرمت  بود  شده 

می دهد؟« روی 

هنرهای  موزه  فعلی  واکنش های  هرچند 
کرده اند  صادر  که  بیانیه ای  و  معاصر 
این  دادن  جلوه  کم اهمیت  نشان دهنده 
است  معتقد  دبیری نژاد  اما  است  اتفاق 
و  داده  رخ  اتفاقی  بگوید  نمی تواند  موزه 
خدشه دار  موزه  در  تابلویی  »اگر  تمام. 
راحتی می گفتند خدشه دار  به  آیا  می شد 
شده است؟ ممکن است افرادی بخواهند 
ایجاد شهرت و هیاهو کنند  این طریق  از 
معاصر  هنر  از  درکی  بگویند  هم  بعد  و 
توجیه  را  این طریق کار  از  و  ندارد  وجود 
پرفورمنس های  شاهدیم  ما  اما  کنند. 
که  می شود  برگزار  دنیا  در  جسورانه ای 
معرض  در  را  خودش  بدن  فرد  حتی 
معنای  راه  این  از  اما  گذاشته  آسیب 
این کار  و  رسانده  مخاطب  به  را  درستی 
است،  القا کرده  خودش  اثر  طریق  از  را 
فرد  زمان  یک  دیگر.  اثر  حریم  در  نه 
می گوید اثری را خریداری کرده و مالک 
حقوقی  نهادی  با  االن  اما  است  اثر  آن 
به  که  روبه روییم  مردم  نمایندگی  به  و 
نگهداری  را  آثار  این  مردم  از  نمایندگی 
می کند و در نهایت هیچ توجیهی پذیرفته 
هستند  ملی  موزه  در  موجود  آثار  نیست. 
باشیم.« پاسخگو  جامعه  کل  به  باید  و 

از  پیش  می گوید  همچنین  دبیری نژاد 
تمرین  و  بازبینی  مورد  اثر  حتما  اجرا، 
اتفاق  این  است  ممکن  اما  گرفته  قرار 
حتی به عمد توسط هنرمند هم رخ داده 
مشخص  هنوز  هم  مورد  این  و  باشد 
فرد  هم  و  موزه  هم  او  به گفته  نیست. 
قرار  بازخواست  مورد  باید  کننده  اجرا 
را  اتفاق  همه  نمی توان  هرچند  گیرند، 
اجرا  میانه  در  اما  انداخت  موزه  به گردن 
اتفاقی هم رخ می دهد، جلوی  که چنین 
نقص  این  و  نمی شود  گرفته  کار  ادامه 

است. بزرگی 

اجرای یک پرفورمنس در موزه هنرهای معاصر، اثر نوریوکی هاراگوچی را مخدوش کرد

شیرجهبدندیوانه،درحوضروغن
رضا دبیری نژاد، موزه دار: این اتفاق حیثیت همه موزه ها را مخدوش کرده است 
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران: تعرض به حریم و خدشه به اصل اثر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست 

پرسنل یگان حفاظت 
میراث فرهنگی کشور 
ضابط قضایی می شوند

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور از 
یگان  ویژه پرسنل  صدور کارت ضابط قضایی 
در  استان کشور   26 میراث فرهنگی  حفاظت 
اعالم  با  داد. حسن مهری  نزدیک خبر  آینده 
این مطلب گفت: »شعار ما در نوروز پیش رو 
"مشارکت اجتماعی و حفاظت اطمینان بخش" 
یگان  افزایش کارآمدی  راستای  در  لذا  است، 
با هماهنگی به  حفاظت میراث فرهنگی کشور 
عمل آمده با مسئوالن قضایی کشور، به زودی 
کارت ضابط قضایی ویژه پرسنل یگان حفاظت 
میراث فرهنگی صادر شده و از این پس فرمانده 
و پرسنل یگان حفاظت میراث فرهنگی سراسر 
کشور می توانند به عنوان ضابط قضایی نسبت 
به دستگیری، بازجویی، تشکیل پرونده و اعزام 
سوداگران میراث فرهنگی به دادگاه اقدام کنند.«

پایان  تا  و  جاری  سال  طی  »در  افزود:  او 
بهمن ماه، علی رغم شیوع چند باره ویروس کرونا، 
از 7281 مورد  ابالغ بیش  به  اقدام  این یگان 
این  متهمان کرده، همچنین  به  اوراق قضایی 
یگان طی 11 ماه امسال اقدام به بیش از 4285 
مورد گشت زنی در ابنیه و محوطه های تاریخی و 

باستانی در سراسر کشور کرده است.« 
مهری تصریح کرد: »492 مورد مقابله با تخریب 
در  غیرمجاز  حفاری  با  مقابله  مورد   619 آثار، 
ابنیه و محوطه های تاریخی، 582 مورد توقیف 
دستگاه های فلزیاب از سوداگران میراث فرهنگی 
وتشکیل 1126 مورد پرونده قضایی برای متهمان 
از جمله دیگر دستاوردهای این یگان در طی 

سال 1400 در سراسر کشور است.« 

صدور بلیط بازدیدکنندگان 
موزه، پس از دریافت 

کد ملی و احراز سالمت 
امنیت  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  مدیرکل 
فضای مجازی از اتصال سامانه یکپارچه بلیت 
سامانه  به  فرهنگی تاریخی  ابنیه  الکترونیکی 
صدور  و  )امید(  فراگیر  بیماری های  هوشمند 
بلیط برای بازدیدکننده ها پس از دریافت کد ملی 

و احراز سالمت آن ها خبر داد.
علیرضا طالبی گفت: براساس بند یک مصوبات 
کرونا  ملی  ستاد  جلسه  هشتادوششمین 
هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای  راستای  در 
اختیار  در  امید  سامانه  همه گیر،  بیماری های 
سامانه  اینکه  بیان  با  گرفت.او  قرار  وزارتخانه 
یکپارچه بلیت الکترونیکی ابنیه فرهنگی تاریخی 
به سامانه امید متصل شده است، افزود: »در 
تمامی اماکن فرهنگی تاریخی پس از دریافت 
در صورت  و  اعضای خانواده  از  یکی  ملی  کد 
قرنطینه نبودن شخص مذکور و دریافت حداقل 
دو دوز واکسن برای تمامی اعضای خانواده بلیت 
صادر می شود.«طالبی با تاکید بر تهیه بلیت به 
صورت الکترونیکی، افزود: از دو طریق سایت 
http://bilit.tafrihati.com و اپلیکیشن تاپ 
امکان خرید بلیت الکترونیکی وجود دارد، که در 
شرایط کنونی بهتر است بلیت از این دو طریق و 
به صورت الکترونیک تهیه شود. او در ارتباط با 
تاسیسات گردشگری، بیان کرد: هتل ها و اماکن 
http://myst.mcth. سامانه  به  نیز  اقامتی 
متصل شده اند که صحت سالمت  )جانا(،   ir
ملی  ورود کد  طریق  از  و گردشگران  پرسنل 
مشخص و در صورت سالمت پذیرش می شوند.

کاوش کتیبه 
سه زبانه داریوش 

در تختگاه تخت جمشید
صفه  در  داریوش  زبانه  سه  کتیبه  کاوش 
گروه  توسط  جمشید  تخت  تختگاه  جنوبی 
تخت  میراث جهانی  پایگاه  باستان شناسی 
میراث فرهنگی  پژوهشگاه  مجوز  با  جمشید 
بارانی  وحید  رسید.  انجام  به  گردشگری  و 
با اعالم این  سرپرست هیات باستان شناسی 
خبر گفت:»معموال آثار تاریخی پس از مدتی 
و  هوا، جذب  و  آب  مداوم  تغييرات  دليل  به 
تبخير رطوبت و ... دچار فرسايش زود هنگام 
افزود:  آسيب می بينند.«او  به سرعت  و  شده 
»باستان شناسانی كه از 80 سال پيش، كاوش ها 
از  را در تخت جمشيد آغاز کردند تا حدودی 
ابتدا  همان  از  و  بوده  آگاه  فرسايش  فرايند 
تخريب  از  جلوگیری  برای  زيادی  تالش های 
نقوش برجسته پلکان شرقی آپادانا و پلكان كاخ 
شورا... انجام داده اند.«بارانی تصریح کرد: »اين 
موقت  سايه بان های  نصب  با  باستان شناسان 
و حتی دائمی تالش در جلوگيری از تخريب 
نقوش برجسته و کتیبه ها كرده اند اما با اين حال 
تمامی عوامل آسیب رسان حذف نشده و نقوش 

پيدا می كردند.« بدتری  روز وضعيت  به  روز 
این باستان شناس با بیان اینکه يكی از داليل 
و  رسوبی  سنگ های  در  سطحی  آسيب های 
باالی  در  بارندگی  از  ناشی  آب  نفوذ،  آهکی 
پلكان ها بوده كه به پايين نفوذ كرده و سپس 
به جداره داخلی سنگ ها می رسد، افزود: »اين 
به سنگ ها  را  در خاک  موجود  امالح  رطوبت 
از داخل سنگ و  از عبور  منتقل كرده و پس 
حمل امالح درونی سنگ به سطح می رسد و 
پس از تبخير آب از سطح بيرونی، امالح مضر 

باقی می مانند.« روی سطح سنگ 

دبیری نژاد، کارشناس موزه: 
یک زمان فرد می گوید اثری را 
خریداری کرده و مالک آن اثر 
است اما االن با نهادی حقوقی 
و به نمایندگی مردم روبه روییم 
که به نمایندگی از مردم این 
آثار را نگهداری می کند و 
درنهایت هیچ توجیهی پذیرفته 
نیست. آثار موجود در موزه ملی 
هستند و باید به کل جامعه 
پاسخگو باشیم

چهار سال قبل که »نوریوکی هاراگوچی«، هنرمند ژاپنی به ایران آمد و در موزه هنرهای معاصر اثر »ماده و فکر« را پس از چهل سال دید، 
شگفت زده شد. او همان زمان در گفت وگویی گفته بود که فکر نمی کرد این اثرش بعد از سال ها هنوز در معرض دید باشد. مرمت اثر با 
حضور هاراگوچی انجام گرفت و دو سال بعد درگذشت. او ندید که چگونه برای اجرای یک پرفورمنس، حریم این اثر شکسته شده و پرفورمر 
)فرد اجرا کننده( در حوض شیرجه زده است. این اتفاق پس از تبدیل هفت حوض ورودی موزه فرش ایران )اثر کامران دیبا( به باغچه 
به دست رئیس جدید این موزه، بار دیگر واکنش های بسیاری به دنبال داشته و موزه هنرهای معاصر را وادار به توضیح کرده اما بسیاری 

قانع نشده اند و از بی توجهی به حریم اثر و مخدوش کردن آن خشمگین اند.

و  مخدوش  شجریان«  »محمدرضا  کوچه  تابلوی  ما|  |پیام 
تابلوی کوچه »سووشون« در تاج آباد گم شده است. تصاویر 
ناشناس  افراد  می دهد  نشان  »پیام ما«  دست  به  رسیده 
برخی از تابلوهای کوچه های روستای دوست دار کتاب تاج آباد 
)رسول آباد( در همدان مخدوش و دزدیده شده است. نام این 
روستا از دو سال پیش با نامگذاری کوچه ها به نام کتاب ها، 
افتاده  زبان ها  بر سر  و خارجی  ایرانی  و مشاهیر  نویسنده ها 
پائولو کوئیلو، نویسنده برجسته برزیلی این  و تیرماه امسال 

ابتکار عمل را تحسین کرده بود.
قباد یاری، عضو شورای روستای تاج آباد در گفت وگو با »پیام 
ما« مخدوش کردن تابلوی بعضی از کوچه هاا را تایید می کند. 
این کار در حالی از سوی افراد ناشناس انجام شده که پیش 
نظر همه  و  با مشارکت  از کوچه ها  نامگذاری هر یک  این  از 
روستا،  اهالی  او  گفته  به  است.  شده  انجام  روستا  اهالی 
همچنان به کتاب عالقه مندند و بسیاری شان عضو کتابخانه اند 
سرد  هوای  در  و  ندارد  بخاری  تاج آباد  روستای  اما کتابخانه 
این روزها قابل استفاده نیست. یاری می گوید: »علمک گاز را 
نصب کرده اند اما هنوز گاز به کتابخانه نرسیده است. گفته اند 
باید شوفاژ نصب کنیم اما توان مالی نداریم. از مدت ها پیش 
بعضی سازمان ها و اداره های دولتی آمدند و وعده کمک دادند 

اما هیچ وعده ای عملی نشد.«
یاری همچنین می گوید از سه سال پیش تا کنون 70 کوچه به 
نام  کتاب ها و مشاهیر ثبت شده و این کار به انتخاب و رای 

اهالی روستای تاج اباد انجام شده است.
مخدوش کردن تابلوهای کوچه های تاج آباد در حالی است که 
»کیمیاگر«  کوچه  از  تصویری  انتشار  با  این کوئیلو  از  پیش 

»کوچه های  بود:  نوشته  اینستاگرامش  شخصی  صفحه  در 
به  همگی  ایران،  غربی  شمال  همدان،  استان  در  روستایی 
ابتکار  شده اند.  نام گذاری  جهان  ادبیات  شاهکارهای  نام 
روستای  ادبیات،  به  عالقه مندان  و  کتاب  خوانندگان  عمل 
است. گلستان  کرده  مشهور  و  فرد  به  منحصر  را  رسول آباد 
پارسی  از شاعر  پارسی سعدی، شاهنامه  از شاعر  بوستان  و 
فردوسی، شازده کوچولو نوشته نویسنده فرانسوی آنتوان دو 
سنت اگزوپری، صدسال تنهایی از نویسنده کلمبیایی گابریل 
گارسیا مارکز، کیمیاگر اثر نویسنده برزیلی پائولو کوئلیو، »دن 
آرام« از میخائیل الكساندروویچ شولوخوف، نویسنده روسی و 
»مسیر سبز« از نویسنده آمریکایی استفان کینگ کوچه های 

است.« آراسته  را  روستا 

تخریب بعضی تابلوهای روستای دوست دار کتاب تاج آباد

تابلوی کوچه شجریان مخدوش شد

انجمن هنرمندان مجسمه ساز 
ایران: در بیانیه و توضیحات 

موزه هنرهای معاصر، به اجرای 
آثار تعاملی با آثار هنری اشاره 

شده، اما تعرض به حریم و 
خدشه به اصل اثر به هیچ 
عنوان قابل توجیه نیست 

و مسئولیت سهل انگاری در 
برنامه ریزی و انتخاب اثر با 

مسئوالن برگزاری است

|  
ان

یر
  ا

|

|  روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

اداره کل ثبت اسناد و امالک  
استان کهگیلویه و بویر احمد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک یاسوج
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 

موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060320001009950 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای / خانم سید مصطفی نبوی فرزند سید ابوالحسن بشماره شناسنامه 361 صادره از بویراحمد در یک باب 
خانه /یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2529 متر مربع پالک فرعی  از 398 از 831 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 398 فرعی از 831 اصلی قطعه 1واقع در بخش 6 فارس واقع در قریه کاکان خریداری از مالک رسمی 
آقای سید حسین صدری و فتح اله امیری اخچلو  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/12/23

حسین فرخی- رئیس ثبت اسناد و امالک

وم
 د

ت
نوب

مفقودی

مفقودی

برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواری 
پژو 

 992 انتظامی  شماره  به  مدل96 
موتور  شماره  به  و  68ایران24  ط 
به شماره شاسی و   124K1006953

به   NAAN21VE9HH753638
نام عظیم احمدنژادیان مفقود گردیده 

باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  واز 

و  از سند کمپانی  اعم  مدارک   کلیه 
برگ سبز کارت و بیمه نامه و کارت 
سوخت خودرو سواری سیستم پژو 
تیپ 405 جی ال ایکس آی 1/8 به 
رنگ نقره ای متالیک مدل1384وبه 
ایران 49  انتظامی 812ج84  شماره 
به شماره موتور12484177630و به 
مفقود   14265498 شاسی  شماره 
گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008003102 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیداحمد حسینی فرزند سیدعبدالحسین به شماره شناسنامه 26 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 379.1 مترمربع از پالک 6317 اصلی واقع در زرند خیابان 
فردوس کوچه شماره 13 خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف310
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/12/8
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به رغم اعالم وزیر نیرو مبنی بر افزایش نیافتن تعرفه آب بها، هیئت دولت طرح اصالح تعرفه ها در سال جدید را تصویب کرد

ابهامدربارهاثربخشی
اصالحتعرفههابرالگویمصرف

وزیر نیرو: تغییر تعرفه های آب از فروردین اجرایی می شود

آب آشامیدنی بهداشتی در 
حالی در شبکه آب شهری 
ایران توزیع می شود که در 
اغلب کشورهای جهان، تنها 

آب بهداشتی در شبکه توزیع 
به دست مشترکان می رسد. 
بنابراین می توان گفت برای 

تامین، انتقال و تصفیه و 
توزیع آب سرمایه گذاری های 

سنگینی می شود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
ایران زیرساخت الزم برای جایگزینی گاز روسیه را ندارد

جنگ روسیه و اوکراین تحوالت اساسی را در 
بازار انرژی به خصوص تامین نفت و گاز رقم 
مواجه  زیاد  بسیار  با جهش  را  و سوخت  زده 
کرده است، در این بین اروپا به دلیل اینکه عمده 
گاز مورد نیازش را از روسیه تامین می کند به 
دنبال جایگزین کردن منابع است و به اعتقاد 
کارشناسان قطر و ایران مهم ترین کشورهایی 
آیا  اما  هستند که می توانند جایگزین شوند، 

ایران امکان استفاده از این ظرفیت را دارد؟

مهرداد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
نایب رئیس انجمن گازهای فشرده استان تهران 
می گوید: »روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
گاز در جهان است و تامین کننده اصلی گاز اروپا 
اوکراین  و  روسیه  می بینیم که جنگ  و  است 
اثرات بسیاری در جهان گذاشته و قیمت نفت 
و گاز در سطح جهان جهشی بی سابقه داشته 
است. در این بین در دنیا ایران و قطر در حال 
می توانند  که  هستند  کشورهایی  تنها  حاضر 

کمبودهای گاز و مشکالت پیش آمده را جبران 
کنند و اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به گاز 
روسیه را کاهش دهد در واقع این یک فرصت 
برای ایران و قطر محسوب می شود که بتواند 
جایگزین روسیه در تامین انرژی اروپا شود اما 
ایران مشکالت زیرساختی بسیار زیادی دارد و 
به دلیل مصرف بیش از اندازه و چالش های 
ببرد،  از این فرصت بهره  زیرساختی نمی تواند 
هم  داخل کشور  در  حتی  ماه های گذشته  در 

شاهد کمبود گاز بودیم، بنابراین ایران عمال اروپا 
نمی تواند به گاز ایران فکر کند اما قطر یکی از 

جایگزین های اصلی خواهد بود.«
او در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا هم به صورت 
داده  افزایش  را  خود  صادرات گاز  جی  ان  ال 
است، می گوید: » البته هنوز صادرات گاز روسیه 
به اروپا قطع نشده و مقامات روس هم بارها 
گفته اند که قصدی برای قطع صادرات گاز به اروپا 
ندارند ولی اگر صادرات گاز و نفت روسیه به اروپا 
و دیگر کشورها قطع شود عمال با یک بحران 
روبه رو  جهان  سطح  در  جدی  و  بزرگ  بسیار 
خواهیم بود که نشانه های آن را در رشد بی سابقه 
قیمت حامل های انرژی و بنزین در آمریکا و... 

همین حاال هم می بینیم«
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره 
تا  می کند  تالش  سال هاست  اروپا  اینکه  به 
جایگزین  با  نفت  و  به گاز  را  خود  وابستگی 
انرژی های پاک کاهش دهد، می گوید:  کردن 
» اروپایی ها تالش های گسترده ای برای کاهش 
وابستگی خود به گاز روسیه داشته اند و به دنبال 
انرژی های پاک مثل  انواع  از  استفاده  توسعه 
تجدیدپذیر و... هستند اما این تغییر طوالنی 
مدت خواهد بود و در زمان کوتاه جواب نخواهد 
داد، بنابراین عمال آینده بازار و قیمت انرژی به 
جنگ روسیه و اوکراین و تصمیمات سیاسی که 

پوتین و... می گیرند، بستگی دارد.«

افزایش در این قسمت برای 
عموم مردم نیست و مربوط 

به زندگی های الکچری است، 
برای افرادی است که بیش از 

حد آب و برق استفاده می کنند. 
پیشنهاد این است که افزایش 

به صورت پلکانی باشد و 
شخصی که بیش از دوبرابر الگو، 

مصرف داشت افزایش 35 
درصدی لحاظ کنیم

| نماینده مجلس |

  | علیرضا سلیمی |

| وزیر نیرو |

  | علی اکبر محرابیان |

|  
رنا

  ب
|

گزارش نوبیتکس نشان داد

پایتخت نشینان بیشترین 
سهم معامالت 

ارز دیجیتال ایران را دارند 
بر اساس گزارش ساالنه نوبیتکس، تهرانی ها در 
معامالت بازار ارزهای دیجیتال، بیشترین سهم 
از معامالت را چه در بازارهای تتری و چه در 
بازار ریالی دارند. نوبیتکس گزارش ساالنه خود 
را منتشر کرده و در بخشی از این گزارش به 
بررسی سهم هر استان در معامالت رمز ارز کشور 
داده  بررسی نشان  این  نتایج  پرداخته است. 
تهرانی ها بیشترین سهم از معامالت خود را بازار 
رمزارز اختصاص داده اند. بعد از تهران، شهرهایی 
چون خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رتبه 

دوم و سوم قرار می گیرند.
افرادی  تمام  بین  در  دیجیاتو  گزارش  به 
بازار  این  در  استان های مختلف کشور  از  که 
بیشترین  تهرانی ها  کردند،  سرمایه گذاری 
از این موضوع هم به  را دارند. بخشی  سهم 
طبق  است.  مربوط  ثروت  شاخص  توزیع 
تهرانی ها  ثروت،  توزیع  شاخص  بررسی  
را  دیجیتال  ارزهای  دارایی  میزان  بیشترین 
دارند. طبق  استان های کشور  تمامی  بین  در 
داده های گزارش سال نوبیتکس از 3 میلیون 
و 500 هزار کاربر این صرافی ارز دیجیتال، 26 
رتبه  باالترین  و  هستند  تهرانی  آن ها  درصد 
ارزها دارند. بازار رمز  سرمایه گذاری را هم در 
سبد  درصد   18 شده  منتشر  آمارهای  طبق 
بیت کوین  را  تهرانی  سرمایه گذاران  دارایی 
از آن  را  رتبه دوم  ارزی که  تشکیل می دهد. 
 16 آن  سهم  است که  اتریوم  می کند،  خود 
درصد است. رتبه اول و دوم نشان می دهد که 
ساکنان استان تهران به دنبال سرمایه گذاری 
بلندمدت و کم ریسک تر هستند. رتبه سوم و 
چهارم هم به دوج کوین و کاردانو تعلق می گیرد 
که به ترتیب هر کدام 14 و 10 درصد سهم در 
این سبد دارند.  طبق داده های منتشر شده در 
گزارش سال نوبیتکس، حدود یک سوم کل 
دارایی موجود در کیف پول کاربران این صرافی 
تهرانی  اختیار سرمایه گذاران  در  دیجیتال  ارز 
تاثیر  بیشترین  استان  این  فعاالن  و  است 
همچنین  دارند.  ایران  رمزارز  معامالت  بر  را 
از نظر میانگین دارایی موجود در کیف پول، 
اول قرار  رتبه  تهران در  سرمایه گذاران استان 
دارند. شاخص ثروت نشان می دهد، میانگین 
حدود  تهرانی  سرمایه گذاران  دارایی  ارزش 

است. میانگین کل کشور  از  باالتر  24درصد 

سفرهای زمینی 
بین المللی برقرار است 

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: 
امسال تمامی سفرهای بین المللی زمینی برقرار 
بخش  هیچ  افندی زاده گفت:  شهریار  است. 
حمل و نقلی حق ندارد قیمت بلیت خود را برای 
افزایش دهد و در صورت مشاهده  نوروز  ایام 
برخورد می شود. به گفته معاون حمل و نقل وزیر 
راه و شهرسازی، سفرهای بین المللی زمینی از 
جمله به ترکیه و ارمنستان و عراق برقرار است و 
تنها سفر به ترکمنستان انجام نمی شود. فروش 
اتوبوس وجود دارد و ما برای  بلیت  اینترنتی 
بخش  در  جمله  از  نوروزی  سفرهای  تمامی 
جاده ای سرویس های فوق العاده قرار داده ایم.

برای حمل و نقل ریلی 2 میلیون و 200 هزار جابه 
جایی برای نوروز امسال پیش بینی شده و برای 
جابه جایی در بخش هوایی هم یک میلیون 
شناورهای  برای  و  جایی  جابه  هزار   700 و 
مسافری هم بیش از 6 میلیون سفر در نظر 
گرفته شده است. بر اساس پیش بینی ها برای 
جابه جایی با خودروهای شخصی روزی بیش 
از 2 میلیون تردد در مسیرهای جاده ای در نظر 
نوروزی در  گرفته شده است. برای سفرهای 
بخش هوایی 14 هزار و 71 مجوز برای پرواز 

داخلی صادر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
لرستان مطرح کرد:

احتمال تعطیلی 
مطلق کشاورزی 

لرستان:  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت منابع آبی استان نگران کننده است. به 
گزارش خبرآنالین، داریوش حسن نژاد با اشاره 
به وضعیت حاد آب در لرستان گفت: در صورت 
بی توجهی به بحران خشکسالی و فرونشست 
زمین و اتالف منابع آب زیرزمینی تا  چند سال 
استان  در  را  مطلق کشاورزی  تعطیلی  آینده 
شاهد خواهیم بود. متوسط سطح آب زیرزمینی 
امسال  بهمن  در  استان  بیالن  محدوده های 
نسبت به بهمن 99 حدود 2 متر افت داشته که 
معادل حجمی حدود 158 میلیون متر مکعب 
بوده و نسبت به سال گذشته حدود 120 درصد 
کاهش داشته است. حسن نژاد تصریح کرد: از 
این حجم افت، حدود 68 میلیون متر مکعب 
مربوط به حوضه کرخه و 90 میلیون متر مکعب 

مربوط به حوضه کارون بزرگ است.

محدودیت  در صورت  است  مجاز  نیرو  »وزارت 
در تامین آب مشترکان، جریان آب مشترکان 
با مصرف بیش از 2 برابر الگو را با اعالم اخطار 
قبلی به صورت موقت قطع کند« این بخشی از 
مصوبه ای است که در آن هیئت دولت وزارت نیرو 
را مجاز به افزایش تعرفه آب بها در سال جدید 
کرده است. آنطور که از اظهارات وزیر نیرو برداشت 
می شود افزایش تعرفه آب بها تنها شامل حال 
مشترکانی خواهد شد که مصرف خارج از الگوی 
تعیین شده دارند. حال باید دید آیا این تصمیم 
هم تا دو ماه بعد تغییر می کند یا خیر. چهارم 
اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در جریان 

قیمت  پلکانی  افزایش  با   1401 بودجه  بررسی 
علیرضا سلیمی  روز  موافقت کردند. همان  آب 
اعالم کرد: »افزایش در این قسمت برای عموم 
زندگی های الکچری  به  و مربوط  نیست  مردم 
است، برای افرادی است که بیش از حد آب و 
برق استفاده می کنند، ما برای حامل های انرژی 
یارانه می دهیم. پیشنهاد این است که افزایش 
به صورت پلکانی باشد و شخصی که بیش از 
دوبرابر الگو، مصرف داشت افزایش 35 درصدی 
در  مجلس  مصوبه  اساس  بر  کنیم«  لحاظ 
اهمین جلسه وزارت نیرو از طریق شرکت های 
آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف شد: 

»عالوه بر دریافت نرخ آب بهای  شهری، به ازای 
هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی 
مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد نرخ 
آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از 
دوبرابر الگو مصرف کرده اند، به ازای هر مترمکعب 
مازاد 35 درصد نرخ را افزایش و دریافت کنند«
هر چند دولت سیزدهم بارها شعار اصالح رفتار 
مشترکان و به عبارتی مدیریت تقاضا را داده، اما 
برای  موثری  اقدام  در سیاست های کالن خود 
این امر انجام نداده و در سیاست های کالن خود 
عرضه به هر طریق را بر مدیریت تقاضا ارجح 
دانسته است. حاال با افزایش تعرفه آب بها باید 

دید چه تغییری در بخش تقاضا اتفاق خواهد 
آب  همان  از  که  مصرف  پر  مشترکان  افتاد. 
تصفیه شده ای که وزیر تاکید دارد: »در سطح 
باالترین سطح  از  و  تصفیه شده  باالیی  بسیار 
کردن  پر  برای  است«  برخوردار  استانداردها 
استخرهای خانگی استفاده می کنند، با افزایش 
تعرفه آب بها به کاهش مصرف رو خواهند آورد 
و تغییری در الگوی مصرف و سبک زندگی شان 
خواهند داد؟ البته محرابیان در اظهارات اخیر خود 
گفته است: »در میان مردم فرهنگ صرفه جویی 
وجود دارد. اما مشترکاتی داریم که از این آب 
مصارف غیرمعقول دارند و برای شست و شوی 

خودرو و آبیاری فضای سبز و پرکردن استخرها 
استفاده می کنند. این آیین نامه و قانون تاکید 
به  دارند،  غیرمعقول  افرادی که مصرف  تا  دارد 
افزایش خواهد  آنها  تعرفه  نرخ  پلکانی  صورت 
است که  طرح  این  اجرای  از  پس  اما  یافت« 
می توان چگونگی این افزایش تعرفه و اجرایی 

شدن این مصوبه را ارزیابی کرد.
محرابیان گفته است: »بر اساس قانون بودجه 
1400 آیین نامه تعرفه گذاری جدید آب تقدیم 
در  جدید  آیین نامه  این  و  شد  دولت  هیئت 
رسید«  تصویب  به  دولت  هیئت  قبلی  جلسه 
در قانون بودجه سال جاری وزارتخانه های نفت 
و  برق  آب،  تعرفه های  شده اند  موظف  نیرو  و 
به گونه ای  را  کشور  خانوارهای  مشترکان  گاز 
جغرافیایی  مناطق  رعایت  با  که  کنند  اصالح 
خانوارهای  مشترکان کم مصرف  تعرفه  کشور، 
امداد و سازمان  محروم تحت پوشش کمیته 
بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف 
به صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف باالتر از 
الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس 
الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. اما گویا در 
نیفتاده که حاال  اتفاق  قانون  این  اجرای  عمل 
وزیر نیروی دولت سیزدهم از افزایش پلکانی 
این است که میزان  بر  قرار  تعرفه ها می گوید. 
بهای  پرمصرف  مشترکان  آب بهای  افزایش 
براساس ضرایب تعیین شده در قانون بودجه 
محاسبه شود. بر این اساس این هزینه شامل 
هزینه توزیع آب و جمع آوری فاضالب و مقادیر 
غیریارانه ای هزینه آب خام و انرژی برق برای 
مصرف  مازاد  به  نسبت  می شود که  آب  پمپاژ 
الگوی تعیین شده به صورت پلکانی محاسبه و از 

می شود. دریافت  مشترکان 
محرابیان می گوید: »آب آشامیدنی بهداشتی در 
حالی در شبکه آب شهری ایران توزیع می شود 
که در اغلب کشورهای جهان، تنها آب بهداشتی در 
شبکه توزیع به دست مشترکان می رسد. بنابراین 
و  تصفیه  و  انتقال  تامین،  برای  می توان گفت 
توزیع آب سرمایه گذاری های سنگینی می شود. 
است  محدود  آبی  منابع  آنجا که  از  همچنین 
ضرورت دارد این آب را با حداکثر صرفه جویی 
مصرف کنیم« وزیر نیرو اما در مورد وضعیت آب 
شرب در استان هایی مثل خوزستان و لرستان 
چیزی نگفت و اشاره نکرد که آیا تعرفه آب بهای 
مصرفی برای مشترکان خوزستان هم افزایش 
خواهد یافت یا خیر؟ وزیر درباره سطح تصفیه 
آب شرب موجود در شبکه توزیع آب خوزستان 
هم اظهار نظری نکرد. او فقط گفت: »مشترکانی 
که بر اساس رعایت الگوهای تعیین شده مصرف 
داشته باشند، مشمول هیچ افزایشی نخواهند 
شد« و تغییر تعرفه ها را گامی برای اصالح رفتار 
مشترکان و رعایت الگوهای مصرف عنوان کرد. با 
شرایطی که منابع آب کشور دارند و سیاست هایی 
پیش  در  آب  تامین  برای  سیزدهم  دولت  که 
گرفته است، مشخص نیست این سیاست تا چه 
اندازه می تواند اثربخش باشد و الگوی مصرف را 

در جامعه اصالح کند. 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با نسخ 
مخالفت  کشور  رسمی  ساعت  تغییر  قانون 
کرد. در این گزارش آمده است صرفه جویی در 
اجرای  برای  انگیزه  اصلی ترین  انرژی  مصرف 
طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است. اما در 
سال های اخیر، آثار سو تغییر ساعت بر سالمتی 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  جامعه  افراد 
تردید  با  این طرح  اجرای  تداوم  موجب شده 
مواجه شود. در واقع در سال های اخیر به دلیل 
افزایش اهمیت سالمتی افراد جامعه نسبت به 
صرفه جویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای 
طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم 
به اجرای آن مبادرت می ورزند. تنظیم فعالیت 
افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری 
بر سالمتی افراد )تغییر ساعت بیداری و خواب( 
در این جوامع اعالم شده  است. این در حالی 
است که در کشورهای اسالمی نظیر ایران، تنظیم 
فعالیت های افراد عالوه بر زمان محلی با زمان 
این گزارش  می شود.در  تنظیم  نیز  خورشیدی 
به  توجه  با   1386 مردادماه  در  شده که  ذکر 
بررسی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع 
صرفه جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور تصویب شد. در سال 1397، بازاندیشی 

برخی  در  ساعت،  تغییر  اجرای  عدم  برای 
کشورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر 
ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه ای 
شد. در حال حاضر، یک چهارم از کشورهای دنیا 
که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر 
ساعت مبادرت می ورزند. در ایران اسالمی، انجام 
فرائض دینی، مبتنی بر تغییرات طلوع و غروب 
آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه جویی انرژی، 
زمان بندی آغاز فعالیت های روزانه افراد به اوقات 
شرعی نزدیک تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، 
بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر اساس ساعات 
فیزیولوژیک ساعت 4 و بهینه ترین زمان آغاز 

فعالیت روزانه ساعت 8-7 صبح است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های 

آسیب  می رسد،  »به نظر  است:  آمده  مجلس 
به  ایران  در  ساعت  تغییر  از  ناشی  مترتب 
گستره ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، 
نباشد. ازسوی دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت 
انرژی برق  نقش به سزایی در کاهش مصرف 
دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه جویی 
مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر 
بین 3-1 درصد متغیر است. در کاهش پیک 
مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین 1/5-1درصد 
با توجه به بررسی  پیش بینی شده  است. لذا 
کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور به ویژه بر میزان صرفه جویی مصرف انرژی 
و ساعت پیک بار برق پیشنهاد می شود، کماکان 

این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور
صرفه جویی در مصرف انرژی انگیزه اصلی اجرای این طرح تغییر بود 

اما آثار سو تغییر ساعت بر سالمتی افراد جامعه تداوم اجرای آن را با تردید مواجه کرده است

انرژی

تاکنون بیش از 112 
میلی متر بارندگی در حوزه 

عملکردی استان تهران ثبت 
شده که این مقدار نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 

کاهش 36 درصدی را 
نشان می دهد

در سال های گذشته 
زیرساخت های نفت و گاز کشور 

به شدت قدیمی و فرسوده 
شده و از سوی دیگر مصرف 
داخلی انرژی هم در کشور به 
شدت رشد کرده و به نوعی با 
اعتیاد مصرف انرژی رو به رو 

هستیم که دلیل اصلی آن 
ارزانی انرژی است

داده های آبی کشور نشان می دهد
کاهش 17 درصدی ذخایر آبی نسبت به پارسال

با سپری شدن 171 روز از سال آبی تا 21 
مجموع   )1400-1401 آبی  )سال  اسفندماه 
سدهای  مخازن  در  آب  ذخایر  حجم 
متر مکعب  23.36میلیارد  به حدود  کشور 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی 
است.  کاهش  درصد   17 بیانگر  گذشته 
اطالعات  دفتر  مدیرکل  قاسم زاده  فیروز 
رابطه گفته  این  در  آب کشور  داده های  و 
سدهای  ورودی  وضعیت  بررسی  است: 
به مخازن  کشور نشان می دهد که ورودی 
متر  میلیارد   14.71 به  آبی جاری  در سال 
درصد   9 معادل  رسیده که کاهشی  مکعب 
گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
دارد. بخشی از بارش ها که به صورت برف در 
ارتفاعات بوده، بعد از ذوب برف در ماه های 
میزان  می شود.  ورودی ها  رشد  باعث  آتی 
پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، 
سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه و سدهای استان خوزستان 
در شرایط فعلی به ترتیب حدود 17 درصد، 
به  توجه  با  و  بوده  درصد   52 و  درصد   18
سال  در  کشور  جنوب  مناسب  بارش های 
جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبًا در 

دارند. قرار  پرشدگی کامل  شرایط 
حجم آب سدهای تامین کننده آب شرب 
استان تهران نیز در حال حاضر 310 میلیون 

ذخیره  با  مقایسه  در  است که  مترمکعب 
566 میلیون مترمکعبی در روز مشابه سال 
مترمکعب  میلیون   257 حدود  گذشته، 

می دهد. نشان  را  کاهش 
طبق اعالم وزارت نیرو، تاکنون بیش از 112 
میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی استان 
به  نسبت  مقدار  این  شده که  ثبت  تهران 
مدت مشابه سال قبل، کاهش 36 درصدی 
را نشان می دهد. میزان ورودی آب سدهای 
پنجگانه تامین کننده آب استان، از ابتدای 
 222.9 حدود  تاکنون،  جاری  آبی  سال 
مقدار  این  که  است  مترمکعب  میلیون 
بیش  آبی گذشته   سال  مشابه  مدت  در 
است.  بوده  مکعب  متر  میلیون   332 از 
به  به این سدها نسبت  میزان ورودی آب 
روز مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش 
یافته است با این حال نتایج برف سنجی 
تهران  استان  ارتفاعات  دهد که  می  نشان 
به  نسبت  مناسبی  نسبتًا  برفی  پوشش  از 

است. برخوردار  سال گذشته 
در مجموع وضعیت سدهای تهران مناسب 
با  مقابله  برای  اساسی  فکر  باید  و  نیست 
صورت  آب  بحران  با  مقابله  و  خشکسالی 
نباشیم  به فکر  اکنون  از هم  اگر  بگیرد که 
را  چالش  ابر  این  نمی توانیم  آینده  در 

کنیم. برطرف 

»آب گران نمی شود« این جمله را محرابیان دی ماه سال جاری اعالم کرد و گفت: »هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب نداریم 
و به دنبال آن نیستیم« چند روز پیش اما او از تغییر نظر دولت خبر داد و گفت: »تغییر تعرفه های آب در جلسه اخیر هیات دولت مصوب شده و 
تعرفه های جدید از فروردین اجرایی می شود. براساس این مصوبه تعرفه آب برای مشترکانی که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف کنند، افزایش 
می یابد« البته این نخستین بار نیست که وزارت نیرو تغییر موضع می دهد. مرداد ماه امسال اعالم شد آب مشترکان پرمصرف قطع می شود، دو روز 
بعد شرکت آبفا اعالم کرد: »قطع آب پرمصرف ها لغو شده و دیگر اجرا نمی شود، چرا که خوشبختانه مشترکان الگوی مصرف را رعایت می کنند« حاال 
هم وزیر نیرو اعالم کرده است تنها مشترکان پرمصرف قرار است آب بهای بیشتری بپردازند، اما با این رویه در وزارت نیرو بعید نیست که این افزایش 

تعرفه مشمول حال تمامی مشترکان شود و تا آن روز وزارت نیرو دلیلی برای این تغییر سیاست خود خواهد تراشید. 
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راهکارهایی برای
تنفس هوای پاک 

1ادامه از صفحۀ

شکل  این  به  مسئله  این  معموال  ما  قوانین  در 
به  بعد  و  می شود  تصویب  قانون  اول  که  است 
دولت و دستگاه های اجرایی مهلتی داده می شود 
تا آیین نامه اجرایی آن را بنویسند که این فرآیند 
سازوکار  اول  یعنی  شود.  برعکس  بایستی کامال 
اجرایی و انجام موفقیت آمیز آن صورت پذیرد و 

تدوین گردد. قانون  بعد 
اگر ما این فرآیند قانون گذاری را اصالح نکنیم در 
آینده نزدیک با تلنباری از قوانین به ظاهر زیبا و 

در عین حال غیرعملی مواجه می شویم. 
انتشار آالینده های هوا ناشی از فعالیت های شهری 
و صنعتی تقریبا جز الینفک زندگی مدرن است. 
اما خوشبختانه اتمسفر موجود در کره زمین کم و 
بیش باعث رقیق شدن  حذف آالینده ها می شود 
تهویه  توان  از  آالینده ها  تولید  مقدار  اینکه  مگر 
با  بشر  باشد.  خارج  اتمسفر  طبیعی  تصفیه  و 
اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا باعث مرگ 
آالینده ها  باالی  غلظت  دلیل  به  گسترده  میر  و 
نمی تواند هر مقدار  افتاد، متوجه شد که  اتفاق 
از عواقب تلخ آن  اتمسفر کند و  را وارد  آالینده 
مصون باشد. از این رو کشورهای مختلف تالش 
کردند تا مباحث آلودگی هوا هم از دیدگاه علمی 
و هم قانونگذاری در کانون توجه باشد تا تلفات 
و هزینه های بهداشتی مرتبط با آن کاهش یابد.

ما کاری کنیم  در صورتیکه  فرآیندی  هر  مشابه 
نتیجه آن را خواهیم دید و مثال های متعددی 
می توان  زمینه  این  در  هوا  آلودگی  با  ارتباط  در 
اشاره کرد. کاهش بسیار قابل مالحظه سرب از 
کاهش  و  آزبست  الیاف  کاهش  تهران،  هوای 

آالینده منواکسیدکربن نتیجه اقدامات قبل است. 
موثری  اقدامات  اخیر  سال های  در  متاسفانه  اما 
فرسوده کال  خودروهای  خارج شدن  زده  از  نظیر 
ناوگان حمل  ارتقا  و  نوسازی  تعطیل شده است. 
و نقل عمومی که رکن اصلی کاهش آلودگی هوا 
ندارد. حال  مناسبی  متاسفانه وضعیت  نیز  است 
افزایش  با  چگونه  که  است  این  اساسی  سوال 
راهکارهای  نشدن  اجرایی  و  خودروها  تعداد 
کاهش آلودگی هوا بتوان شاهد بهبود کیفیت هوا 

شد؟ شهرها  در 
مطالعات و بررسی های اخیر نشان می دهد برای 
آالینده ذرات  برای  آلودگی هوا بخصوص  کاهش 
به  خودروها  استانداردهای  سطح  افزایش  معلق 
تنهایی نمی تواند راهگشای حل مسایل باشد بلکه 
روی  بر  باید  نقل  و  در بخش حمل  اصلی  هدف 

تردد خودروها متمرکز شود. کاهش 
به منظور کاهش تردد خودروها بایستی اقدامات 
دولت  کامل  استقرار  شامل  منظمی  و  یکپارچه 
دستورالعمل های  و  مقررات  حذف  الکترونیک، 
زائد، توسعه گسترده حمل و نقل عمومی و تغییر 

پذیرد. امور صورت  رویه های سنتی  و  روال  در 
از کارهای بجا مانده  انبوهی  در شرایط کنونی که 
دارد الزم  اجرا نشده و مشکالت وجود  قوانین  و 
جای  به  اثربخش  و  پیوسته  اقدامات  تا  است 
پرداختن به تدوین قوانین و مقررات به ظاهر زیبا 
اما غیرقابل اجرا مد نظر قرار گیرد. این اقدامات 

باشد: زیر  موارد  می تواند شامل 
قطعات  مادام العمر  گارانتی  سیستم  استقرار   )1
موتورسیکت ها  و  خودروها  در  آلودگی  کنترل 
خودروها. فنی  معاینه  کارایی  افزایش  به منظور 

با  خودروها  فنی  معاینه  سیستم  ارتقا   )2
روش های  سایر  و   ECU اطالعات  از  بهره مندی 
از  آالینده ها  مستقیم  اندازه گیری  جای  به  مدرن 

خودروها. اگزوز 
صنایع  آلودگی  بر  مستمر  و  دقیق  نظارت   )3
بزرگ  و واحدهای صنعتی  نیروگاه ها  نظیر  بزرگ 
این صنایع  سیستم های پایش  بایستی در   که 
بصورت   را  مرتبط   اطالعات  تا  نصب شده  برخط 

بگذارند. عموم  اختیار  در 
نقل  و  حمل  توسعه  به  شهرداری ها  الزام   )4
و گسترده بخصوص سیستم های  عمومی کارآمد 

برقی.
آلودگی  بر  نظارت  نحوه  تکلیف  تعیین   )5
رها شده  کامال  در حال حاضر  موتورسیکت ها که 

ست. ا
بررسی  به منظور  سالیانه  انتشار  مقدار  تدوین   )6
شهرهای  در  آلودگی  تولید  کاهش  یا  افزایش 
بزرگ. هرچند در شهرهای کشور غلظت آالینده ها 
تولید  تاثیر  تحت  آن  اما  می شود  سنجیده 
هر  عملکرد  است.  هواشناسی  شرایط  و  آلودگی 
دولت در مهار آلودگی هوا کامال متناظر با کاهش 
بایستی در عملکرد  آلودگی است که  تولید  مقدار 
کاهش  در  مهم  شاخص  یک  عنوان  به  دولت ها 

لحاظ گردد. هوا  آلودگی 
7( توجه ویژه به اقدامات مدیریتی و نرم افزاری 
)نظیر دولت الکترونیک( بمظور مدیریت تقاضای 
سفر و کاهش تردد مردم  به دستگاه های دولتی 
و خدماتی. شاید بتوان گفت پاندمی کرونا ثابت 
کرد که میتوان اقدامات اجرایی کشور را با نصف 
اینکه  یا  کرد  راهبری  موجود  وضعیت  پرسنل 
دولتی  بخش  نیروهای  از  توجهی  قابل  بخش 
شهر  در  تردد  بدون  و  کنند  دورکاری  می توانند 

شود. انجام  امورات کشور 
خودروهای  کردن  خارج  رده  از  به  اقدام   )8
انجام  واردات خودرو  با مکانیزم  قبال  فرسوده که 
بدون  و  رها شده  کامال  در حال حاضر  و  می شد 

است. اجرایی  برنامه 

محمدمهدی کالنتری، دبیر سلسله نشست های 
بافت های  در  توسعه  و  حفاظت  »چالش های 
نشست گفت:  این  ابتدای  در  ایران«،  تاریخی 
مصوبات شورای عالی با تغییرات دولت و روی 
کارآمدن دولت جدید مورد بازیچه قرار گرفته و 
که این تغییر دولت منجر می شود این مصوبات 
لغو شوند که به دنبال آن باعث نابودی طرح ها و 

بافت های تاریخی می شود.
او گفت: مسئله ای که حائز اهمیت است تنها یک 
خیابان و یا بافت تاریخی نیست باید دانست 
که مسئولین به بهانه مردم خود را پشت مردم 
پنهان می کنند  زیرا مدیران ما فاقد ادبیات اولیه 
میراث فرهنگی و یا توسعه هستند. بدیهی است 
که سقوط یک شهر و یا بافت تاریخی دومینووار 
خواهد بود و به دنبال آن بافت های تاریخی دیگر 

هم نابود می شوند.
ما  مشکل  قوانین  کمبود  کالنتری،  گفته  به 
نیست بلکه عدم اجرای قوانین و عدم نظارت 
دستگاه های نظارتی مسئله پیش روی ما است.

درگیری طرح تفصیلی با خیابان کشی 
محمدسعید ایزدی، دکترای مرمت و شهرسازی 
در این نشست حضور داشت و گفت:  فارغ از آن 
که بخواهم کسی را متهم کنم، باید بدانیم عمده 
مشکالتی که با آن روبه رو هستیم ناشی از تاخت 
و تازهایی است که در بافت های تاریخی صورت 
می گیرد، همچنین ریشه این اتفاقات و تاخت 

بافت های  برای  تازها در طرح هایی است که  و 
تاریخی تصویب و اجرا می شود.

به گفته ایزدی، بافت های تاریخی تحت عنوان 
طرح تفصیلی درگیر پدیده ای به نام خیابان کشی 
هستند در صورتی که بافت های تاریخی باید به 
عنوان ثروتی برای آیندگان حفاظت شود و احترام 

و حافظت از آن ها باید مورد بررسی قرار بگیرد.
او تاکید کرد: به عنوان مثال در میدان نقش جهان 
و یا در سنندج پدیده خیابان کشی اتفاق افتاد 
اما لغو شد به نظر من باید کمپین هایی برای 
این طرح ها در شهرها شکل بگیرد تا بافت های 
تاریخی کم تر دچار تغییر و یا تاخت و تاز شوند.

بافت تاریخی فرسوده نیست 
علی غفاری، استاد رشته طراحی شهری در 
دانشگاه نیز معتقد است که پایداری و قابلیت 
بافت  برای حفظ  مهم  مسئله  دو  استطاعت  و 

تاریخی هستند.
او تاکید کرد: ما هویتی تاریخی، اجتماعی، زیست 
محیطی، معماری و ... داریم که حفظ آن ها باید 
برایمان مهم باشد و مسئله حفظ پایداری میان 
گذشته و آینده با اهمیت است. باید دانست که 
بافت های تاریخی ما فرسوده نیستند، همه آن ها 
می شوند،  محسوب  ما  اجتماعی  سرمایه های 
بافت تاریخی بالغی قزوین بافت زنده ای است 

زیرا مردم هنوز در آن زندگی می کنند.
دو  برنامه محور شدن  و  قانون محور  او  به گفته 

بافت  نجات  در  آن  فقدان  است که  موضوعی 
است.  حیاتی  تاریخی 

او معتقد است: هدف اصلی ارتقای کیفیت زندگی 
مردم است و حفظ بافت های تاریخی که مردم 
در آن زندگی می کنند بخشی از هدف ما است، 
باید  دارد  راه حل  تاریخی  بافت های  بازسازی 
جامعه محلی را سر جای خود نگه داریم و پدیده 

ثبات سکونت را حفظ کنیم.

غفاری با اشاره به طرح بالغی قزوین تاکید کرد: 
طرح بالغی قزوین به عنوان الگوی طراحی به 
دانشگاه واگذار شد و با همکاری شورای عالی 
هم به تصویب رسید اما مسئله این است که این 
اداری  افراد  اگر دست  اجرا شود،  طرح چگونه 
باشد، ممکن است اجرایی نشود یا بخشی از آن 
اجرایی شود زیرا مردم دوست دارند، در محله های 
قدیمی خود زندگی کنند و آن ها تخریب نشوند و 
به دنبال حفظ سرمایه های اجتماعی و بافت های 

تاریخی هستند.

مدیریت شهری 
عرصه آزمون و خطا نیست 

محمدعلی حضرتی، مدیرکل سابق اداره میراث 
درباره  این نشست  در  قزوین،  استان  فرهنگی 
تاریخچه استان قزوین گفت: شهر قزوین فعلی 
را باید به عنوان معدود شهرهای ساسانی ایران 
شهرستان  اصلی  هسته  دانست  و  شناخت 
شاپوری زنده است و حفظ شده و آن چنان هم 

دچار تغییر و تحول نشده است.
به گفته حضرتی، در پیرامون شهرستان شاپوری 
چند روستای متصل به شهر وجود داشته، در 
شرق آن روستای دستجرد قرار داشته است که 
پیش از اسالم هم نقطه مسکونی بوده و مدت ها 
شهرستان  جنوب  در  شد،  متصل  شهر  به  بعد 
این  شمال  در  دهک،  روستای  شاپوری 
شهرستان روستای کوشک و در شمال غربی 
آن روستای دیزج قرار داشته است و همچنین 
در زمان هارون الرشید در قزوین پیرامون شهر 

حصاری کشیده شد.
استان  فرهنگی  میراث  اداره  سابق  کل  مدیر 
جالب  تاکید کرد:  تاریخ شهر  مرور  با  قزوین 
است بدانید قزوین شهری مرکب از دو شهر 
خفته.  دیگری  آغوش  در  یکی  یعنی  است، 
شهر قزوین در آغاز دوره پهلوی اول با پدیده ای 
تحت عنوان مدرن نمایی یا نووارگی روبه رو شد 
که پدیده نووارگی در زمان شهردار وقت قزوین 

نابود شد.
چندین  دوم  پهلوی  دوره  در  داد:  ادامه  او 
ارزشمند در مجموعه دولت خانه صفوی،  بنای 
قصر  گلزار،  باغ  خورشید،  عمارت  جمله:  از 
بهرام  کاخ  دولت خانه،  حمام های  جهان نما، 
میرزا و ... تخریب شد که اگر این تخریب ها 
صورت نمی گرفت وجود چنین بناهایی منجر به 

می شد. قزوین  شهر  در  اشتغال آفرینی 
حضرتی در پایان گفت: در تغییر مسیر خیابان 
انصاری شرقی کمیسیون ماده 5 میراث فرهنگی 
صورت  به  را  خود  مخالفت  شهرسازی  و  راه  و 
مکتوب اعالم کردند اما باید دانست که مدیریت 
شهری عرصه آزمون و خطا نیست و ما باید از 
بافت های  تا  بگیریم  عبرت  پیشین  دوره های 

تاریخی بیش از این دچار آسیب نشود.

آسیب به مرمت شده ها 
سعید زارع پور، کنشگر میراث فرهنگی، درباره 
خیابان کشی در بافت های تاریخی گفت: مسئله 
خیابان کشی در بافت های تاریخی تجربه خوبی 
به همراه نداشت و به عنوان مثال، کوچه محمدیه 
به خیابان محمدیه تبدیل شد که به دنبال آن تردد 
ماشین های سواری و گاهی ماشین های سنگین 
در آن بیش از حد صورت گرفت، به همین دلیل 
به اجبار چندین بار بافت های تاریخی آن منطقه 
مرمت شدند که عالوه بر هزینه بر بودن با هر بار 

مرمت آن ها دچار آسیب شدند.
این کنشگر میراث فرهنگی تاکید کرد: تخریب 
بافت های تاریخی یا محله های قدیمی مشکالت 
مهمی از جمله ناامنی و فرونشست زمین را ایجاد 
اساتید  صحبت های  در  که  همان طور  می کند، 
پیش از من مطرح شد، مردم دوست دارند در 
محله های قدیمی خود که بافت قدیمی محسوب 

می شود، همچنان زندگی کنند.

تاثیر سطح پایین مشارکت اجتماعی در 
احیای بافت تاریخی قزوین

سمیه مراقی، کارشناس ارشد مرمت و احیای 
این  ادامه  در  هم  تاریخی  بافت های  و  بناها 
زمینه  در  عمده  ای  مشکل  گفت:  نشست، 
به  نسبت  قزوین  دارد که شهر  تاریخی وجود 
اجتماعی  مشارکت  سطح  از  دیگر  شهرهای 

است. برخوردار  پایین تری 
او تاکید کرد: باید دانست که شهر قزوین از بافت 
منسجمی برخوردار بوده که به مرور زمان دچار 
تغییر شده است زیرا تا سال های نه چندان دور 
این شهر از نبود نهادهای مردمی و پویا رنج برده 

است.
به گفته این کارشناس، در شهر قزوین بافت های 
تاریخی به مرور زمان شکافته شده که الزم است 
شهرداری این شهر طی ایجاد پروژه هایی به این 
مسئله رسیدگی کند زیرا افرادی زیادی که در این 
محله ها و بافت های تاریخی زندگی می کنند که 
اما شهرداری مردم را  به آن عرق دارند  نسبت 
در وضعیت بالتکلیفی قرار داده است و از زمانی 
که تخریب ها بیش تر شد تردد هم دشوارتر شد.

گزارش »پیام ما« از  نشست »زخم کاری خیابان انصاری شرقی بر بافت  تاریخی محله بالغی قزوین«

بافتهایتاریخیقزوینپیدرپیسقوطمیکنند
حضرتی، مدیرکل سابق اداره میراث فرهنگی استان قزوین:  در تغییر مسیر خیابان انصاری شرقی کمیسیون ماده 5 میراث 
فرهنگی و راه و شهرسازی مخالفت خود را به صورت مکتوب اعالم کرد

احداث و گسترش 
خیابان  ها و اجرای 
پروژه های عمرانی برای 
توسعه آن ها در مناطق 
مرکزی شهرها عموما با 
تخریب بافت تاریخی 
همراه است

| پیام ما | احداث و گسترش خیابان  ها و اجرای پروژه های عمرانی برای توسعه آن ها در مناطق مرکزی شهرها عموما با تخریب بافت تاریخی همراه 
است. مدیران شهری عموما با برچسب فرسوده بودن بافت تاریخی، دست به تخریب آن ها می زنند و تاریخ سقوط می کند. در یک ماه اخیر اتحادیه 
انجمن های علمی و دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران و کمیته میراث فرهنگی و گردشگری سلسله نشست هایی با عنوان »چالش های 
حفاظت و توسعه در بافت های تاریخی ایران« در نقد رویکرد مدیران شهری در فضای مجازی برگزار کرده است. سومین نشست به بررسی پرونده 
خیابان انصاری شرقی و تاثیرش در بافت تاریخی محله بالغی قزوین پرداخته است. پروژه ای که سه سال پیش بر اساس مصوبه شورای عالی معماری 
و شهرسازی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در این حوزه متوقف شده بود و اوایل اسفند امسال زمزمه های راه اندازی مجدد این پروژه توسط 

شهرداری شنیده شد. پروژه ای که اگر اجرایی شود، بخش وسیعی از بافت محالت »پنبه ریسه« و »فشتهول و بالغی« تخریب می شود. 

شهر قزوین فعلی را باید 
به عنوان معدود شهرهای 
ساسانی ایران شناخت و 

دانست هسته اصلی شهرستان 
شاپوری زنده است و حفظ 
شده و آن چنان هم دچار 
تغییر و تحول نشده است.
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شهردار بیرجند: 
شهرداری را با 85 
میلیارد تومان بدهی 
و پروژه های نیمه 
تمام تحویل گرفتم 
و پیشرفت فیزیکی 
و بوستان کاجستان، 
تنها 40 درصد است

شهردار بیرجند گفت: عدالت  محوری و 
ایجاد نشاط از اهمیت زیادی برخوردار 
است و به ولی نعمتان خود به ویژه در 
مناطق کم برخوردار شهر خدمات  رسانی 

می کنیم.
در  بهترین  مهدی  ایمنا،  گزارش  به 
بیرجند  شهرداری  اینستاگرام  صفحه 
دوم  بیانیه  گام  صدور  پیرو  نوشت: 
براساس  بیرجند  شهرداری  انقالب، 
فساد  و  عدالت محور  ارزشی  اصل  سه 
طریق  طی  و  کرده  کار  به  آغاز  ستیز 
به  عمل  راستای  در  تا  کرد،  خواهد 
رضایت  رهبری  دغدغه های  و  منویات 

کند. جلب  را  عموم 
 85 بدهی  به  نوشته  این  ادامه  در  او 
و  بیرجند  شهرداری  تومانی  میلیارد 
و  کرد  اشاره  افتاده  عقب  پروژه های 
گفت: بزرگ ترین امر به معروف زمان 
و  است  والیت  حریم  حفظ  ما  حال 
از  این راستا مصمم هستیم مردم  در 
شوند؛  بهره مند  ارزشی  دولت  ثمرات 
این یعنی 15 درصد شهرداری به طور 
درصد   85 و  عمرانی  امور  با  مستقیم 
حمل ونقل،  با  شهرداری  فعالیت های 
اقتصاد  شهری،  خدمات  سبز،  فضای 
و  فرهنگی  امور  همه،  راس  در  و 

اجتماعی سر و کار دارد. شهرداری را با 
85 میلیارد تومان بدهی و پروژه های 
پیشرفت  و  تحویل گرفتم  تمام  نیمه 
 40 تنها  بوستان کاجستان،  و  فیزیکی 

است. درصد 
ایام  در  بیرجند  شهر  او،  گفته  به 
و  بود  تحول  یک  دچار  فاطمیه 
که  حقی  به  خواسته های  توانستیم 
را  داشتند  گذشته  سنوات  در  مردم 
انقالب  جشن های  و  فاطمیه  ایام  در 
راستا  این  در  برآورده کنیم.  نسبت  به 
عدالت محوری و ایجاد نشاط از اهمیت 
زیادی برخوردار است و به ولی نعمتان 
خود به ویژه در مناطق کم برخوردار شهر 

می کنیم. خدمات رسانی 
با  است:  نوشته  نیز  ادامه  در  او 
همراهی شورای اسالمی شهر، عوارض 
شهری  مناطق  برخی  در  شهرداری 
نمی کند.  پیدا  افزایش  آینده  سال 
آسیب پذیر  اقشار  و  ما  ولی نعمتان 
پرداخت  را   1400 سال  تعرفه  همان 
کاهش  درصد   25 عماًل  که  می کنند 
تمام  داشت.  خواهد  دنبال  به  را 
دغدغه های  در جهت کاهش  تالشمان 
انقالب،  تراز  در  تا  است  شهروندان 

باشیم. داشته  انقالبی  شهری 

شهردار بیرجند: 
بیرجند 85 میلیارد تومان بدهی دارد 

پیام ما- علیرضا زاکانی، شهردار تهران و تعدادی 
دوشنبه  به  سفری  هفته گذشته  معاونانش  از 
پایتخت تاجیکستان برای شرکت در ششمین 
داشتند.  آسیایی  شهرداران  عمومی  اجالس 
سفری که اعضای شورای شهر تهران می گویند 
باید دستاوردهایش مشخص و چرایی حضور 
اعضای  شود.  روشن  آن  در  حاضر  افراد  همه 
پارلمان شهری تهران دیروز، 22 اسفند در تذکرات 
جداگانه ای به این موضوع واکنش نشان دادند. 
حبیب کاشانی، خزانه دار شورا خواستار گزارش 
سفرهای خارجی مدیران به شورا شد و در تذکری  
گفت: هفته گذشته هنگام سفر به نجف چند تن 
از همکاران به نمایشگاه اکسپو دبی می رفتند فارغ 
از اینکه این کار با پول شخصی یا غیر شخصی 
دارد  وجود  شهرداری  داخل  در  بوده، کمیته ای 
ویژه سفرهای خارجی که در آن دو عضو شورا 
نیز حضور دارند. لذا درخواست می کنم که این 
کمیته که مسئول این کار است در مورد اعزام ها و 
سفرهای خارجی گزارشی ارائه دهد و به سواالت 

مطرح شده پاسخ داده شود.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در جلسه 
علنی شورا در تذکر دیگری خواستار شفاف سازی 
سفر  در  مسافران  تعداد  حضور  چرایی  درباره 
دوشنبه شهردار تهران شد و گفت: قطعا چنین 
آورده  شهری  دیپلماسی  راستای  در  سفرهایی 
سوالی که  اما  داشت  خواهد  همراه  به  خوبی 
مطرح است اینکه چه تعدادی در این سفر آقای 
زاکانی را همراهی کردند و چه ضرورتی داشته 

که این تعداد در این سفر حاضر شوند؟ و در 
اسرع  در  می شود که  درخواست  ارتباط  همین 
وقت شهردار تهران گزارشی از سفر خود به دوشنبه 

پایتخت تاجیکستان به شورا ارائه دهد.
او به سفر یکی از مدیرکل های شهرداری تهران به 
دبی اشاره کرد و تاکید کرد: البته با پیگیری هایی 
که انجام دادم مشخص شد که این فرد با هزینه 
شخصی به دبی سفر کرده است اما در آن سفر 
نیز چند تن از همکاران ما در شهرداری در این 
سفر بوده اند و در واقع در این شرایط اقتصادی و 
معیشتی باید یک حساسیت ویژه ای در خصوص 

سفر مدیران شهری ایجاد شود.
رئیس  چمران،  مهدی  نیز،  جلسه  پایان  در 
درباره  خبرنگاران  جمع  در  تهران  شهر  شورای 
سفر زاکانی به دوشنبه تاکید کرد:  نامه ای نوشته 
بودند که اجازه بگیرند ما دیشب این نامه را پیدا 
کردیم اما سیستم خراب شده بود و این نامه 

نیامده بود و دیروز نامه را دستی آوردند و دیگر 
نامه دیر رسیده شفاهی گفتند  فایده نداشت. 
اما اینکه نامه کتبی ارسال شود و اجازه گرفته 
شود نامه در تاریخ 22 اسفند نوشته شده اما در 
سایت شورا عنوانش آمده است. دوستان اطالع 
داشتند اما این اطالع رسمی نبوده. هر شهرداری 
و  اطالع  با  قانون  باید طبق  هر جا که می رود 

موافقت شورا صورت بگیرد.
زاکانی و تیمش در حالی از دوشنبه بازگشتند که 
اطالعات سفرشان در بخش سفرهای خارجی 
کارکنان شهرداری تهران در سامانه شفافیت نیز 
بلکه  زاکانی  سفر  تنها  نه  است،  نشده  منتشر 
اطالعاتی از سفر مجتبی شفیعی، معاون حمل و 
نقل شهردار تهران که مدتی پیش به نمایندگی از 
شهردار تهران در اجالس یو سی ال جی به بارسلون 
در  و  موجود  در سامانه شفافیت  نیز  بود  رفته 

نیست.  دسترس 

اعضای شورای شهر تهران در واکنش به سفر شهردار به دوشنبه خواستار شدند 

لزوم شفاف سازی گزارش سفرهای خارجی مدیران شهری

پارلمان شهری 
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افقی
 1 - اال، شاید - كشوری در همسایگی فرانسه 

- پیك2 - آرواره، جانوردریایی - حیوان 
باركش - از مشتقات نفتی، مایه ای غلیظ که 

با شن مخلوط می کنند برای پشت بام - حرف 
همراهی عرب - بله بیگانه، سوره سی و ششم، 

از حروف مقطعه قران3 - تپه ها - رایگان، 
پسر طهماسب - دورشدن  - برادر پدر4 - 

درخت انگور، زینت رو، مظهر باریك - مبهوت 
و متحیر - قطره باران - از سازهای بادی 

5- چوپان گله را به آنجا می برد، كلمه پرسشی 

- ام البشر - حرف نداری، كالم فقدان - درد 
و الم6 - آزاده، آزاده كربال، نخستین شهید 

كربال - از غالت، اتمسفر - ستمگر - کدو 7 - 
خزنده خوش خط و خال، از خزندگان، مادر در 
زبان گیالنی - زن خانه دار، ام المنزل - خاطر 
- رودی در فرانسه، از باشگاه های فرانسوی8 
- بم وارونه - از اجسام معدنی بلوری شکل 

- سوپ وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی 
- هاون9 - از فیلسوفان سیاسی انگلستان  

- یهودی - بی خطر، جای آسوده، اطمینان10 - 
کاشتن نهال - درخت زبان گنجشك - درخت 
کنار - سقف دهان 11 - باد سرد - شاه مغول 

- ماشین جنگی - مشك12- در قدیم فیلم ها 
به این شکل ساخته می شدند، خاموش - زیر 

پای راننده است - زوج، گاو زراعت كننده13- 
پیروزی یافتن - خشک است و بسیار جدی، 

خشك مزاج - مرد جوانمرد و لوطی، داش 
مشدی14 - بازیگر فیلم ذهن زیبا - لوله 

تنفسی، از اجزای دستگاه تنفسی،حلقوم و گلو، 
زندان مسعود سعد سلمان - باد15 - روستا، 

عدد روستایی - تکنوازی در موسیقی - كمتر، 
كمترین اندازه - قلمه درخت، روییدن - 

خاندان، زائو ترسان، سرخ كمرنگ16 - عصبانی 
و خشمناك، پر حرارت - مقابل گرم، گرم 

نیست - شهر ارگ، صدای كلفت - كارد، وسیله 
ای برای برش17 - به معنی بگو  - بریدن با 

شمشیر و جز آن - گذر گاه - پس غذا، بعد از 
غذا تناول می كنند - بیتا بدون ب

عمودی
1 - صابون خیاطی، گل بتونه - بند دست، بند 
دست یا پا، مفصل  - جم وارونه - قالبی در 
شعر، نامی دخترانه - مهریه2 - جد مادری 
حضرت سلیمان - ازاشكال هندسی، حجم 
فرعونی - مهمانخانه3 - کفر وارونه - کندر 

رومی - ماه قمری4 - جام ورزشی - تكرار 
حرف دوم - نوعی آلبالو5 - حرکت کننده 

- گله در حال چریدن - بیماری ریوی، نت 
بیمار6 - رشته باریك، دنباله رو سوزن، واحد 

سیگار - الفت، انس گرفتن، عادت - سد 
خوزستان، سدی در جنوب كشور - اولین 

زیردریایی اتمی7 - شکاف - به زور كسی را 
به كاری واداشتن، مقابل اختیار، اكراه - دفاع 

فوتبال - گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی دفاع، 
شهر فراری8 - از رنگها - مبهوت و متحیر - 

تابلویی از فرانسیس مارگریت9 - بندگی - یک 

عامیانه، یك خودمانی - نو - نیم صدای 
سگ10 - اكنون، این زمان، الساعه، همین 

دم، الحال - جمع ظاهر - مایه حیات، مایه 
روشنایی، مظهر پاكی - عضو صورت، برگزیده 
هر چیز11 - شهر مذهبی، من تبریزی - کلمه 

همراهی، آش، حرف مشایعت - نمایش 

تلویزیونی، شوهر روستایی، شب روستایی 
- چاق - باال آمدن آب دریا، کاله الف، باب 

روز12 - انگل  - قله یاسوج، كوهی در كهگیلویه 
و بویراحمد - پسوند مراقبت13 - مادر عرب، 

عزیز تازی - مادر وطن - ظرفیت14 - نام 
سابق ماهشهر - مكر و حیله، زیركی، حیله - پا 

افزار - حرف هشتم التین15 - مزه فلفل - گله 
گوسفندان - خرما، سوغات گجرات - حرف 

ندا16 - خریدن - تالفی، تالفی نمودن - 
شایستگی17 - متداول، کارمند - الفت، خو 

گرفتن، همنشین جن - مخفف سیاه - 
شیرینی عزا، برای خیرات كردن پخته می شود
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کرمان 

 700 حدود  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  استاندار   
روستای استان دچار تنش آبی هستند، اظهار کرد: سپاه 
برای رفع این مشکل تالش ها و اقدامات بسیار خوبی 

داده است. انجام 
علی زینی وند عصر روز گذشته 22 اسفندماه در جلسه 
شهید  مکتب  گفت:  کرمان  استان  جهادی  گروه های 
الگویی برای فعالیت در عرصه های  سلیمانی به عنوان 

است. مردم  به  رسانی  مختلف خدمت 
او از هماهنگی ها و هم افزایی هایی که در استان کرمان 
در  کرد: سپاه  اظهار  و  آورد  میان  به  دارد سخن  وجود 
زمان سیل کمک های خوبی به مردم مناطق سیل زده و 
همچنین اقدامات بی نظیری در حوزه آبرسانی انجام داده 

اند و در مشکالت در کنار مردم بوده اند.
استاندار کرمان گروه های جهادی را پتانسیل عظیم در 
دسترس دانست و بیان کرد: مقداری خالء هماهنگی 
جهاد  سازمان  دارد که  وجود  جهادی  بین گروه های 
سازندگی می تواند هم افزایی الزم را بین این گروه ها 

ایجاد کند.

زینی وند تاکید کرد: همه دستگاه براساس دستور معاون 
اول رئیس جمهور در ایام عید نهایت همکاری را با گروه 
های جهادی انجام دهند و حتما به آموزش و پرورش 
ابالغ شود که اسکان جهادگران در مدارس دستور کار 

قرار دهند.
او با تاکید بر آنکه باید از ظرفیت این گروه های جهادی 
برای محرومیت زدایی بهره بگیریم و در ادامه با اشاره 
به سیل های زمستان امسال و خسارات آن، اظهار کرد: 
استان کرمان در اقدامات پس از سیل با همکاری همه 
دستگاه ها، سازمان ها و نهادها به خوبی عمل کرده است. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان پیش از 
این گفته بود که  در استان کرمان 12 شهر در وضعیت 
بحرانی، 13 شهر در معرض تنش آبی و 2650 روستای 
بحرانی به لحاظ آب وجود دارد. جعفر رودری، رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز اعالم 
کرده بود در بخش کشاورزی نه تنها میزان مصرف آب آن 
کاهش پیدا نکرده بلکه 19 میلیون مترمکعب نیز اضافه 

شده است.

قرارداشتن 700 روستای استان کرمان در تنش آبی
آذربایجان غربی -  مدیر کل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی گفت: به دنبال تعیین تکلیف 
ارومیه  فروشان  ضایعات  سریعتر  هرچه 
هستیم. محسن حمزه لو در گفت وگو با ایسنا 
اتاق  رئیس  نظر  اظهار  به  پاسخ  خصوص  در 
اصناف ارومیه در خصوص عدم واگذاری زمین 
فروشان  ضایعات  انتقال  برای  هکتاری   60
ارومیه در منطقه قطلو ارومیه ، توسط اداره راه 
اول  استان تصریح کرد: در گام  و شهرسازی 
زمینی که در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفت 
هکتار   13 به  فرایندی  طی  اما  بود  60هکتار 
کاهش یافت و در فرایند واگذاری زمین ادعا 
شده توسط اصناف، یک قسمت از این زمین 
از اراضی ملی خارج و به زمین  زراعی تبدیل 
مشکل  شد که  مالک شخصی  دارای  و  شده 

اصلی نیز در این قسمت است.
غربی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
شده  انجام  که  جلساتی  طی  شد:  آور  یاد 

به ویژه جلسه اخیر با شهرداری در حال رایزنی 
هستیم تا حدی که الزم است مشخص شده 
و جانمایی جدید انجام گیرد تا هرچه سریعتر 
ضایعات فروشان و حتی میدان میوه وتره بار 

ارومیه خارج شوند. داخل شهر  از 
و  ملی  اراضی  تصدی گری  یادآوری کرد:  او 
است  و شهرسازی  راه  با  داخل حریم  اراضی 
به  طبیعی  منابع  توسط  که  های  زمین  و 
برخی  شوند  می  شناخته  ملی  اراضی  عنوان 
انجام مصارفی در اختیار مجموعه راه و  برای 

گیرد. می  قرار  شهرسازی 
داریم  برنامه ریزی  کرد:  اظهار  لو  حمزه 
مجموعه های  سازی  خارج  طرح های 
میوه  میدان  فروشان،  ضایعات  همچون 
یعنی  باشند  10ساله  طرح های  بار  تره  و 
اندازی  اینگونه نشود که مجموعه ای که راه 
حریم  در  دوباره  طرح  اتمام  از  بعد  شده 

گیرد. قرار  شهر  داخل 

تعیین تکلیف ضایعات فروشان ارومیه به کجا رسید؟

و  جشنواره کاال  دوره  هفتمین  پایانی  آیین  کرمانشاه  از  ما  خبرنگار  به گزارش 
محصوالت فرهنگی کشور با عنوان »جایزه فیروزه« با حضور اسماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و تعدادی از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های کشور و 
برگزیدگان نهایی جشنواره در تاالر سوره حوزه هنری انقالب اسالمی تهران برگزار شد 
و از برگزیدگان نهایی که پس از برگزاری جشنواره های استانی به جشنواره جایزه 

جایزه ها راه یافته بودند تجلیل شد .
در این جشنواره دو اثر از  استان کرمانشاه در دو بخش نوشت افزار خانم فرشته 
قاسم آبادی و اسباب بازی آقای علی شاه اکبری حائز کسب جایزه نهایی فیروزه 

شده و جوایز خود را دریافت نمودند.
همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه در دومین سال حضور 
خود در این جشنواره با درخشش در کمیت و کیفیت  تولید آثار در بخش های کاالی 

فرهنگی، عروسک ،اسباب بازی و نوشت افزار حائز کسب تندیس جشنواره شد.
 مظفر تیموری معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل کرمانشاه همچنین از رایزنی 
و هماهنگی برای جلب حمایت بیشتر به منظور برگزاری باشکوه تر سومین دوره 

جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی در سال آتی خبر داد.

در حضور غالمرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قال و نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی؛ نشست هم اندیشی انجمن های فرهنگی، هنری، 

رسانه ای و قرآنی استان گلستان در صبح شنبه 21 اسفند ماه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، غالمرضا منتظری 
در این نشست با تاکید بر اینکه راه حل، دغدغه ها و بعضا خالء های قانونی از دل 
هم اندیشی و هم افزایی ها و بیان و ارائه راه حل تخصصی توسط انجمن ها و اهالی 
فرهنگ، هنر، رسانه و فعاالن قرآنی میسر خواهد بود. او گفت: بی شک موارد و 
دغدغه هایی وجود دارد که قابلیت طرح در مجلس و تبدیل شدن به قانون یا اصالح 
قوانینش است که امیدوارم انجمن های استان به آن توجه کرده و با ارائه نظرات و 

پیشنهادهای خود ما را یاری کنند.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس با اشاره به اینکه امیدوارم در گلستان شاهد 
شکل گیری دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر باشیم، افزود: نقد و نظرهای عالمانه 
و عملیاتی بی شک راه گشاست و انجمن ها می توانند با راه اندازی کمیته های 
رصد،  را  دارند  استانی  سویه های  ملی که  مسائل  و  استان  نیازهای  تخصصی؛ 

اولویت بندی و طرح موضوع کنند.

نوروز گفت:  ایام  فرارسیدن  به  اشاره  با  منطقه خراسان رضوی  نفتی  فرآورده های  مدیر 
خراسان رضوی در آستانه فرا رسیدن سال جدید میزبان هموطنان جهت تحویل سال است 
که این منطقه با 140 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و 137 جایگاه عرضه CNG آمادگی 
خدمت رسانی به هموطنان عزیز را دارد. علی اصغر اصغری ادامه داد : با تمهیدات به عمل 
آمده از ذخیره مطمئن سوخت در انبارهای نفت برخوردار هستیم و جهت اطمینان از آمادگی 
کامل منطقه بازدید دوره ای از جایگاهها را به صورت فشرده تر در این فرصت باقی مانده تا 
نوروز به خصوص از لحاظ نظافت نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی ، تجهیزات ایمنی و 
آتش نشانی، خرید به موقع فرآورده، آماده به کار بودن ژنراتورها و....  مورد بازدید قرار گرفته 
است.او افزود :  از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و 499 میلیون 208 هزار لیتر بنزین 
در سطح منطقه مصرف شده که نسبت به سال گذشته که یک میلیارد و 306 میلیون 332 
هزار لیتر بنزین مصرف شده رشد 15 درصدی را در سطح منطقه خراسان رضوی شاهد بودیم. 
مدیر  فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در انتها به افزایش تعداد جایگاهها و نقش 
موثر آن در رابطه با کاهش ترافیک اشاره و اعالم کرد: در ایام دهه مبارک فجر سه جایگاه 
در منطقه به بهره برداری رسید و یک جایگاه در نیشابور در روز والدت حضرت سجاد علیه 
السالم افتتاح شد. او همچنین به بهره برداری 2 جایگاه دیگر قبل از سال جدید اشاره داشت. 

 برنامه ریزی برای عرضه فرآورده های نفتی 
مسافران نوروزی در خراسان رضوی

برگزاری نشست هم اندیشی انجمن های 
فرهنگی، هنری، رسانه ای و قرآنی گلستان 

درخشش کرمانشاه 
در هفتمین دوره جشنواره »جایزه فیروزه«        

| کرمانشاه  | | گلستان  | | خراسان رضوی |

ذوب آهن خواستار 
دریافت یارانه گاز برای 

تولید برق است  
شرکت  بهره برداری  معاون   - اصفهان 
ذوب آهن  اگر  گفت:  اصفهان  ذوب آهن 
قیمت  که  برسد  سر  به  سر  نقطه  به 
شبکه  خرید  از  آن گران تر  تولیدی  برق 
قطع  طور  به  که  می شود  سراسری 
متوقف  را  خود  نیروگاه های  فعالیت 
کمبود  با  کشور  که  حالی  در  می کند، 

است. مواجه  برق  تولید 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  توالئیان  مهرداد 
درباره تحویل گاز به نیروگاه های ذوب آهن 
گاز  قیمت  حالیکه  در  و  آزاد  قیمت  با 
مشخص  تعرفه  اساس  بر  نیروگاه ها 
ابتدا  از  متاسفانه  کرد:  اظهار  می شود، 
سوبسید  هرگونه  تخصیص  درباره  تاکنون 

است. شده  اجحاف  ذوب آهن  به 
بخش  دو  در  ذوب آهن  اینکه  بیان  با  او 
نیروگاه های  برای  همچنین  و  فوالد  تولید 
در  داد:  توضیح  می کند،  دریافت  خود گاز 
اعتراضی  هیچ  ذوب آهن  نخست  بخش 
ندارد و گاز دریافتی خود را براساس تعرفه 
گاز صنعت و فوالد پرداخت می کند، اما از 
مصرف گاز  چشمگیری  مقدار  دیگر  سوی 
ذوب آهن در بخش نیروگاهی و تولید برق 
دارد  است که همواره ذوب آهن درخواست 
تعرفه های  مطابق  گاز  از  بخش  این  که 
که  شود  لحاظ  کشور  کل  نیروگاهی  گاز 
تاکنون  گذشته  سال های  طی  متأسفانه 
لحاظ  کشور  مادر  صنعت  با  همکاری  این 

است. نشده 
ذوب آهن  شرکت  بهره برداری  معاون 
برق  ذوب آهن  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
سراسری  شبکه  وارد  یا  را  خود  تولیدی 
برای  را  آن  یا  و  داخل کشور می کند  برق 
اگر  گفت:  می کند،  مصرف  خود  نیاز 
قطع  به طور  نکند،  تولید  برق  ذوب آهن 
شبکه  از  انرژی  این  دریافت  به  ناچار 

می شود. برق  سراسری 
او با انتقاد بر اینکه محاسبه گاز نیروگاه های 
نیروگاهی  تعرفه  با  ذوب آهن،  برق  تولید 
همواره  تصریح کرد:  است،  نیفتاده  اتفاق 
خواستار این موضوع هستیم، اما متأسفانه 
به  توجه  با  البته  و  نرسیده ایم  نتیجه  به 
افزایش قیمت دوباره تعرفه گاز، ذوب آهن 

این موضوع است. پیگیر  دوباره 

تجلیل از مدیرعامل 
چادرملو به عنوان مروج 

برتر کار و تالش 
نمونه  واحدهای  از  تجلیل  مراسم  در 
مهندس  از  یزد  استان  معدنی  و  صنعتی 
و  مدیرعامل شرکت معدنی  تقی زاده  ناصر 
کارآفرین  مدیر  به عنوان  چادرملو  صنعتی 
کار  فرهنگ  هنرمندانه  ترویج دهنده  و 
و  نوآوری ها  از  بهره گیری  و  کوشش  و 
و  توان  به کارگیری  با  نوین  فناوری های 
و  تجلیل  دانش بنیان،  ظرفیت شرکت های 

شد. اهدا  سپاس  لوح 
مراسم که  این  در  ما  خبرنگار  به گزارش 
مدیران  از  جمعی  و  استاندار  حضور  با 
استان  نمونه  معدنی  و  صنعتی  واحدهای 
یزد و قائم مقام وزیر صمت از سوی خانه 
صنعت، معدن و تجارت یزد برگزار شد؛ از 
مدیران واحدهای صنعتی و معدنی موفق 

آمد. عمل  به  تقدیر  یزد  استان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                       
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                                                
موضوع  اول  شماره140060306022000881هیات  برابررای 
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی 
فریمان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده 
از  شناسنامه324صادره  شماره  به  غالمرضا  فرزند  عامری 
مساحت200مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  در  سرخس 
دربخش13خریداری  واقع  اصلی  از276  پالک2401فرعی 
گردیده  محرز  بهلولی  محمدرضا  آقای  رسمی  ازمالک 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
نسبت  اشخاص  صورتی که  در  می شود   بفاصله15روزآگهی 
باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/12/23
محمدرضا رجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
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ت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوینوب

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر   
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت 

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

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 140060306012003010 هیأت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای / خانم حسین محمدی نقابی  فرزند حسن به شماره 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  کاشمر  از  صادره   0902441442 ملی 
در بخش  واقع  اصلی   1369 از پالک  مربع  متر   152/95 به مساحت 
یک شهر کاشمر به آدرس خیابان باقری 16 خریداری از مالک رسمی 
محرز  مالکی  اکبر  علی  ورثه  از  احدی  مالکی  غالمرضا  خانم   / آقای 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی  روز   15
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
 ، از تاریخ تسلیم اعتراض  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  پس 
بدیهی است در   . نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  دادخواست خود 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/23
احمد جهانگیر- رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی   

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک بجنورد مورد رسیدگی و تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی ) کثیراالنتشار و محلی ( بشرح ذیل 

آگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک 169 – اصلی اراضی صدرآباد

به  فوق  اصلی   169 از  فرعی   4 پالک  از  مسکونی  منزل  یکباب  1-ششدانگ 
مالکیت  محل  از  ایزانلو  محمدرضا  آقای  ابتیاعی  مترمربع   125/62 مساحت 
 –  1400/12/03 مورخه   1400  –  3391 شماره  رأی  برابر  گلچین  علی  رسمی 

کالسه 0040 – 1400
لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم 
شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد  اداره ثبت محل تحویل دهند درصورتی که 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند خواهد نمود ، ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/08

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/23
علیخان نادری- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد
شناسه آگهی : 1283585 مر
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرماننوب

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
شماره 140060319008003356 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
نجمه علیزاده فرزند علی به شماره شناسنامه 1422 صادره از زرند در یک 
دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ  265.8 مترمربع 
از پالک 1778 اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه 35 خریداری 
از مالک رسمی آقای مختار قلی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف309
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/23
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ملک زرند 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
برابر رای شماره  ساختمان های فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  دوم   هیات   140060319008003268
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  اکبر  فرزند  آبادی  تاج  جمالیزاده  فرشته  خانم 
در  زرند  از  صادره   3080011503 شناسنامه  شماره 
یک باب خانه به مساحت 291.05 مترمربع از پالک 
ولی  پوریای  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   2382
کوچه شماره 8 خریداری از مالک رسمی خانم مهناز 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  موسوی 
آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

م/الف311  شد.  خواهد 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/12/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/12/23
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

پیش از این طاهری پور، رئیس 
اتاق اصناف ارومیه به ایسنا گفته 
بود: با توجه به اینکه طبق قانون 
اداره کل راه و شهرسازی استان 

باید  زمینی را در منطقه قطلو 
به اصناف جهت انتقال ضایعات 
فروشان ارومیه واگذار کند هنوز 
به وعده خود عمل نکرده  است 

و وضعیت انتقال و واگذاری این 
زمین از سال 91 تاکنون راکد 

مانده است.
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
یاسمن طاهریان، فروغ فکری، 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری:فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 
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»تبن« ساحلی با کوه های مریخی در شهرستان پارسیان - عکس از مهرداد صفرپور دهکردی/ مهر

عکس:  مهر

|  آب انبار وکیل شیراز  |
آب انبار وکیل شیراز مثل هر آب انبار دیگری برای 
تامین آب مورد نیاز مردم در فصول مختلف سال 
از جمله فصل تابستان ساخته شده بود. تاریخ 
ساخت این آب انبار که به سال 1180 هجری قمری 
ایامی که مسجد  با  باز می گردد. یعنی همزمان 
وکیل شیراز در حال ساخته شدن بود. آب جمع 
شده در این آب انبار با نمک پاشی تصفیه شده و در 
اختیار مردم قرار می گرفت. این رویه چندین سال 
ادامه داشت تا اینکه از اردیبهشت 1331 لوله کشی 
آب به منازل انجام شد و کم کم آب انبار وکیل و 
سایر آب انبارهای شهر شیراز از رده خارج شدند. 
کسانی که با معماری سنتی ایران آشنا هستند، به 
خوبی می دانند که طرح کلی آب انبار وکیل شیراز 
از معماری دوران صفویه الهام گرفته شده است. 
بنابراین، سازه آب انبار وکیل بسیار محکم و بزرگ 
بوده و مخزن بسیار عظیمی را می توان در آن شاهد 
بود. به طور کلی، طرح آب انبار وکیل شیراز از راه 
پله سنگی، مخزنی به شکل مستطیل، بادگیر و 
پوشش تاق شکل یافته است. نکته جالب در مورد 

طرح معماری این آب انبار، بادگیرهای آن است که 
با استفاده از آجر و به زیباترین شکل ممکن تزئین 
شده اند. هدف از ساخت این بادگیرها خنک نگه 
داشتن آب و کمک به تهویه فضای داخل آب انبار 
بوده است. جالب است بدانید که در اطراف آب 
انبار وکیل شیراز ساختمان های دیگری نیز وجود 
داشته که از بین رفته اند. حتی بر روی خود آب 
انبار وکیل بنایی با نام نقاره خانه قرار داشت که این 
بنا نیز در گذر زمان رو به نابودی گذاشته است. با 

توجه به این که آب انبار وکیل شیراز به منظور خنک 
کردن آب در فصول ابتدایی سال تعبیه شده بود. 
به نظر می رسد که بازدید از این آب انبار در همین 
فصل ها بسیار خوب و مناسب باشد. با توجه به 
فاصله کم ایستگاه های مترو و اتوبوس به آب انبار 
وکیل شیراز، اغلب مسافران و گردشگران این شهر 
از وسایل حمل و نقل عمومی برای دسترسی به 
آب انبار وکیل استفاده می کنند.  /سیری در ایران

و  »هفت پیکر«  شیرین«،  و  »خسرو  نسخه گویای کتاب های 
»لیلی و مجنون« نظامی گنجوی منتشر شد. به گزارش هنرآنالین 
کتاب های »لیلی و مجنون«، »هفت پیکر« و »خسرو و شیرین« 
را که از آثار شاخص ادبیات کهن ایران  زمین است، همزمان با 
سالروز تولد حکیم نظامی گنجوی، به صورت کامل و جامع با 
کمک بهترین صداهای ماندگار و پیشکسوت عرصه دوبالژ کشور به 
صورت گویا منتشر شد. منظومه عاشقانه »خسرو و شیرین« را که 
نظامی به دستور سلطان ارسالن سلجوقی سروده و بیش از 6150 
بیت دارد پایگاه کتاب گویای ایران صدا به روایت بهروز رضوی و 
تهیه کنندگی ویدا بابالو تهیه و تولید کرده است. فاطمه آل عباس 
هم در نقش شیرین و سعید بارانی در نقش خسرو در این کتاب 
گویا ایفای نقش کرده اند. عالقه مندان برای شنیدن این کتاب های 
گویا می توانند اپلیکیشن تلفن همراه ایران صدا را برای سیستم 
عامل اندروید و IOS  از نشانی IRANSEDA.IR به صورت رایگان 

دریافت کنند.

 نمایش »آئورا« که با اقتباس از دو رمان »ربکا« و »آئورا« نوشته 
و ساخته شده، از شانزدهم فروردین سال 1401 در تاالر حافظ 
به روی صحنه خواهد رفت. به گزارش ایسنا، این اثر را مهدی 
محبعلی )سهاب( نوشته و کارگردانی کرده است که در سال جاری 
نمایش »شب جنایتکاران« را در سالن شهرزاد به روی صحنه برده 
بود. در »آئورا« المیرا صارمی، نسا یوسفی، محمدرضا حسن زاده، 
آیالر نوشهری، سوگند دیانی، عیسی حسینی، مهناز فراتی، فرنوش 
نادرپور، لیال هوشیاری، سارا محمودی، پوالد شعبانی، هلنا کریمی 
به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه این نمایش آمده: ویسنته 
نه نمی داند و نه قرار است بداند چرا پا در خانه ای می گذارد که نه 
واقعیت سرش می شود و نه رویا. وسوسه در انزوا شکل گرفته و 
انتظار او را می کشد. از دیگر آثار کارگردان این نمایش می توان به 
»همینه که هست«، »از دل گند مزاران«، »بی دیواری«، »پاریس«، 

»مرگ بازی« و »غارنشینان« اشاره کرد.

کارزاری با نام مخالفت با طرح گردشگری و تجاوز به جزیره 
#آشوراده  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار  در  آشوراده 
به  خطاب  کارزار  این  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری 
رئیس جمهوری اسالمی ایران آمده است: »اینجانبان جمعی 
از شهروندان و فعاالن اجتماعی و محیط زیستی ایران، استان 
خبر صدور ضرب االجل  با  ارتباط  در  و گنبد کاووس  گلستان 
شما جهت اجرایی شدن طرح گردشگری در جزیره آشوراده، 
پیروی نامه اعتراضی بی پاسخ مورخ دوم اسفند هزار و سیصد 
اعتراض شدید  نامه  این  امضای  با  نود شش خورشیدی،  و 
خود را نسبت به این تصمیم مضر برای محیط زیست و منابع 
طبیعی ایران اعالم می داریم. جناب رئیس جمهور با توجه به 
این موضوع که جزیره ی آشوراده زیستگاه پرندگان و گونه های 
جانوری و گیاهی نادر و دارای موقعیت منحصر به فرد و بی بدیل 
و انحصاری در شمال ایران است استدالل و توجیه اجرای طرح 
گردشگری در داخل این جزیره بر چه مبنایی استوار گشته 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  این کارزار  است.«امضاکنندگان 

»مخالفت با طرح گردشگری آشوراده« شوند.
این کارزار از 18 اسفند ١٤٠٠ آغاز شده و تا 20 فروردين ١٤٠١ادامه 
دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای اجتماعی بوده و از سوی 

بیش از1 هزار و 523 نفر امضا شده است.

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز

صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشم

پروانه را شکایتی از جور شمع نیست

عمریست در هوای تو می سوزم و خوشم

خلقم به روی زرد بخندند و باک نیست

شاهد شو ای شرار محبت که بی غشم

باور مکن که طعنه طوفان روزگار

جز در هوای زلف تو دارد مشوشم

سروی شدم به دولت آزادگی که سر

با کس فرو نیاورد این طبع سرکشم

دارم چو شمع سر غمش بر سر زبان

لب می گزد چو غنچه خندان که خامشم

هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب

ای آفتاب دلکش و ماه پری وشم

لب بر لبم بنه بنوازش دمی چو نی

تا بشنوی نوای غزل های دلکشم

ساز صبا به ناله شبی گفت شهریار

این کار تست من همه جور تو می کشم

شهریار

جغرافیایی  موقعیت  در  طرزه  آبشار 
E4947 N3256 در استان اصفهان واقع 
است. یکی از جاذبه های طبیعی و دیدنی 
است که  فریدون شهر  پشتکوه  منطقه  در 
سرچشمه  مرکزی  زاگرس   ارتفاعات  از 
مرکز  با  کیلومتر   85 حدود  و  می گیرد 
شهرستان فاصله داشته و در کنار روستای 
است. طرزه  آبشار  و  بوده  طـــرزه  زیبای 

 ارتفاع این آبشار حدود 40 متر و در تمام 
بر  آب  ریزش  از  زیبا  فصول سال جلوه ای 
جاده  می گذارد.  نمایش  به  صخره ها  روی 
ارتباطی این روستا به تازگی آسفالت شده 
است.  کرده  راحت تر  را  آن  به  دسترسی  و 
وجود انواع  درختان جنگلی شامل سیب، 
زالزالک، بنه، بلوط و گردو و انواع  پرندگان 
این جاذبه  دلنشینی  و  بر طراوت  وحشی، 
در  پشتکوه  منطقه  است.  افزوده  طبیعی 
شهرستان فریدون شهر واقع در جنوب غرب 
استان اصفهان یکی از زیباترین و خوش آب 
و هوا ترین مناطق ایران است. وجود مناطق 
جنگلی در محدوده ی روستاهای چالچرانه، 

کوالب، خوش میوه، گوه و دستگرد و درختان 
جنگلی حفاظت شده روستای پشندگان که در 
دو طرف رودخانه ی هورو واقع شده و دارای 
درختان فراوانی است به این منطقه زیبایی 
به  به فردی داده است. دسترسی  منحصر 
این آبشار از طریق اصفهان، داران، سه راهی 
فریدون شهر، فریدون شهر، جاده فریدون شهر 
به سیبک، جاده قلعه سرخ، میدانک اول و 
دوم، جاده پشتکوه موگویی به پشندگان و 

سپس روستای طرزه امکان پذیر است.
/ کویرها و بیابان های ایران

| ادبیات |

| تئاتر |

آبی  بدن  رنگ  نسبت کوچک،  به  جانور  این  جثه 
متمایل به خاکستری تیره و ریز بدن کمی روشن تر 
است. در روی سر و در فاصله بین سوراخ تنفسی تا 
نوک پوزه، سه نوار وجود دارد. باله های سینه ای داس 
مانند و حدود 46 سانتی متر است. تیغه های دندانی 
در جلو سفید و در عقب دهان تیره رنگ هستند. 
طول بدن این جانور 12 تا 15/5 متر بوده و شیارهای 
زیر گلو حدود 40 تا 50 شیار بوده است. تیغه های 
دندانی در هر طرف حدود 250 تا 370 عدد که به طور 
معمول در جلو بهم وصل نمی شوند. طول تیغه 45 
سانتی متر بوده و بیشترین وزن آن 40 تن است. در 
ایران خلیج فارس و دریای عمان، در سال 1386 الشه 

یک نهنگ براید در قشم مشاهده شده است. به طور 
معمول در دسته های پنج تا شش تایی مشاهده 
می شوند، برای کنجکاوی نزدیک کشتی ها می آیند. 
طول فواره حدود چهار متر است. به طور معمول بین 
چهار تا 20 دقیقه زیر آب باقی می مانند. از ماهیان 
کوچک، سخت پوستان و سرپایان تغذیه می کند. 
در تمام فصول قادر به جفت گیری هستند. طول 
آبستنی حدود 12 ماه است. یک بچه می زاید که 
حدود سه و نیم متر طول و حدود یک تن وزن 
دارد. کمتر از یک سال شیر می خورد. در 10 تا 12 
سالگی به سن بلوغ می رسد. طول عمر حدود 72 

سال است. /کویرها و بیابان های ایران

نهنگ براید

آبشار طرزه، فریدون شهر
آبخوان

مخالفت با طرح گردشگری 
و تجاوز به جزیره آشوراده

کارزار

نویسنده  کتاب های  بگیرید که  نظر  در   
اتفاقی  به طور  یک شب  هستید؛  جنایی 
وارد داستانی می شوید که آن هم جنایی 
ذهن  ساخته   روایتی  دیگر  اما  است 
درگیر  واقعی  دنیای  در  بلکه  نیست؛ 
ماجرایی عجیب شده اید. شاید اطرافمان 
آرام به نظر برسد اما در زیر پوست شب، 
آن  شنیدن  که  می دهد  رخ  اتفاقاتی 
می تواند برای ساعت ها شما را میخکوب 
کند. مانند داستان رمان تصویر دختری در 
آخرین لحظه. داستان کتاب دختری در 
آخرین لحظه از زمانی شروع می شود که 
یک رمان نویس قصد دارد نوشتن کتاب 
جدیدش را آغاز کند. یکی از شاگردانش 
با او تماس می گیرد و از او طلب کمک 
می کند چرا که نامزدش شقایق، به طرز 
عجیبی ناپدید شده است. داستان نویسی 
که این بار به جای آن که به سراغ داستان 
برود، خود داستان به سمت او کشیده شده 
است. نویسنده با وجود گرفتاری های خود 
به دیدار شاگردش می رود و سراسر این 
رمان در یک شب اتفاق می افتد و در واقع 
به دنبال کشف واقعیت، هویت آدم ها هم 
کشف می شود. داستان تشکیل شده از 
15 فصِل کوتاه که در جریان آن ها با هشت 
شخصیت اصلی و فرعی آشنا می شوید. از 
شب قبل از این داستان شقایق به خانه 
برنگشته و پدرش از ترس آبرو به پلیس 

اطالع نمی دهد و با نامزد شقایق تصمیم 
داستان های  نویسنده ی  از  می گیرند 
جنایی کمک بگیرند. شک آن ها به فردی 
است به نام نوید که در محل کار شقایق 
به نصب  برای مدت یک هفته مشغول 
با  داستان  در خالل  است.  بوده  دوربین 
تمام این افراد همراه می شوید اما اولین 
دودلی  می شوید،  آن  متوجه  چیزی که 
نویسنده در درگیر کردن خودش در این 
ماجرا است. سیامک گلشیری در نوشتن 
در  چه  دارد.  را  خودش  خاص  سبک 
نوشتن  در  چه  و  داستان کوتاه  نوشتن 
رمان. او سعی ندارد ادبی بنویسد و صرفا 
به  را  فضا  خواننده  برای  می کند  تالش 
را  این کتاب  خوبی بسازد. نسخه  چاپی 
را  آن  صوتی  و کتاب  چشمه  انتشارات 
انتشارات صوتی  رئیسی،  نیما  با صدای 

بازار کرده است.  روانه  رادیو گوشه 

| تصویر دختری در آخرین لحظه | 
| سيامک گلشيری |

آگهیمناقصهعمومی
 شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه توسعه شبکه و نصب شیر در شبکه شهر سمنان ) بلوک بندی(را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.       

كدسامانه ستاد، كد پایگاه ملی مناقصات، نوبت چاپ و شناسه آگهی حتما حتما قید گردد. در صورت عدم چاپ این موارد آگهی مجدد باید با هزینه نماینده چاپ شود.

به صورت یك مرحله ای همزمان با ارزیابی)کیفی( فشرده – شماره 1400-51

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

نوع،كمیت و كیفیت كاال یا خدمات

عملیات لوله¬گذاری شبکه فوالدی به قطر 4و6و8 اینچ با فشار psi 60 و نصب کلیه اتصاالت ، شیر آالت و متعلقات مربوطه به طول تقریبی 1152 متر
عملیات لوله¬گذاری شبکه پلی اتیلن به قطر 200و160و90 اینچ با فشار psi 60 و نصب کلیه اتصاالت ، شیر آالت و متعلقات مربوطه به طول تقریبی 640 متر -تهیه مصالح 
و اجرای اتصال ورودی وخروجی،درین زیر فیلتر  ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  کابینتی به ظرفیت 10000 متر مکعب در ساعت به همراه نصب کامل كلیه اتصاالت و متعلقات 

مربوطه  تست و تزریق گاز ،  راه اندازی و رفع كلیه نواقص- حمل، نصب و راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار T.B.S  کابینتی به ظرفیت 10000 مترمکعب بر ساعت و تست هیدرو 
استاتیک تا مرحله بهره برداری-*در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد

مبلغ 930,080,000  ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

از ساعت  9  مورخ 1400/12/23  لغایت ساعت 12 مورخ 1401/01/11 از طریق مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد(  به نشانی www.setadiran.irزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداكثر تا ساعت  12  مورخ  1401/01/27  در سامانه  فوق الذكر زمان تحویل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشایش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدزمان  و محل گشایش پاكات 

33453844-023تلفكس امور قراردادها

روابط عمومی شركت گاز استان سمنانجهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

  كد سامانه ستاد :
2000001045000099

 كد پایگاه ملی مناقصات:
ت اول53.112.277

نوب

شناسه آگهی : 1291990 م الف -1


