
 روحانی در جلسه هیات دولت:

منظور از امنیت 
بگیر و ببند نیست
رئیس جمهور گفته که منظور از امنیت بگیر و ببند و دزدی 
در خیابان نیست، بلکه منظور از امنیت این است که قانون 
و مقررات تثبیت شود

هشدار جامعه باستان شناسی ایران 
به وزارت میراث فرهنگی 

درباره سرنوشت آثار تاریخی 
مسئوالنه برخورد کنید

درباره  سرگشاده  نامه ای  در  باستان شناسی  جامعه 
شرایط نامناسب میراث فرهنگی کشور هشدار داد و از 
نهادهای نظارتی میراث فرهنگی خواست که مسئوالنه 

رفتار کنند.

واکنش رییس شورای عالی استان ها
به طرح تازه مجلس درباره تحدید 

اختیارات شورای شهری ها 

آسمان به زمین نمی آید 
از عضو شورا آزمون بگیرند

قوانین شورای شهرها قرار است تغییر کند، قرار است 
قبل از برگزاری انتخابات برای اعضای شورای شهر 
امتحان برگزار شود و مجلس نظارت استصوابی روی 
انتخابات شوراهای شهر داشته باشد. در آن سوی 
ماجرا اما شوراهای شهر در برخی از شهرهای کشور 
در حال انحالل اند و اعضایشان در حال دستگیری. 

وضعیت آلودگی هوا در استان تهران 
قرمز شد اما شهر را تعطیل نکردند

روز عادیِ آلوده
اثرات  از  گفتن  به  مختلف  کارشناسان  اصرار 
روان  و  جسم  سالمت  بر  هوا  آلودگی  جبران ناپذیر 
بی فایده است. تهران حتی در آلوده ترین روز سال 99 
هم تعطیل نشد. دیروز همه ایستگاه های سنجش 
آلوده هوای نصب شده در نقاط مختلف تهران، از شرق 
تا غرب و از شمال تا جنوب، وضعیت هوا را »قرمز« 
نشان می دادند، یعنی ناسالم برای همه افراد. در حالی 
که قانون هوای پاک هم برای در این شرایط برای 
تماس حداقلی با این هوای دودآلود، از تعطیلی و 
محدودیت های ترددی گفته اما این شهر تعطیل نشد. 
حتی ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونای پایتخت 
تعطیلی هم کارساز نشد و دیروز یک روز بسیار آلوده 

اما عادی برای تهران بود.

معمای برق
  امسال ذخیره برق نیروگاه ها صفر گزارش شده در حالی که در دی ماه سال 1398 ذخیره نیروگاه ها 2,754 مگاوات بوده  است

استخراج رمز ارز، صادرات برق، کمبود گاز در نیروگاه ها یا عوامل دیگر، کدام یک تامین برق در زمستان امسال را با چالش روبه رو کرد؟

| سردبیر |

| امین شول سیرجانی |

دفاع آقای نماینده 
از  بیراهه

در همین روزهایی که شاخص آلودگی هوا 
و  برای کودک  هوا  و  فلک کشیده  به  سر 
پیر و جوان ناسالم شده، فریدون عباسی، 
یک  در  مجلس  انرژی  کمیسیون   رئیس  
برنامه تلوزیونی )نقل به مضمون( گفته چه 
اشکال دارد مازوت بسوزانیم؟ آقای عباسی 
نیست.  بد  مازوت  »سوزاندن  است:  گفته 
کشورهای دیگر از ایران مازوت می خرند که 
با آن برق تولید کنند. کشورهای دیگر ذغال 
سنگ هم می سوزانند. می خواهند اشتغال 
ایجاد کنند رفاه خودشان مد نظرشان است 
و کاری هم به گازهای گلخانه ای ندارند این 
اتفاقی است که در کشورهای بزرگ و درجه 

یک دنیا هم روی می دهد«. 
به زبان دیگر آقای عباسی بر این نظر است 
»کشورهای  ایشان  قول  به  برخی  چون 
به  اشتغال زایی  شعار  با  جهان«  یک  درجه 
طرفداران  نرویم؟  ما  چرا  می روند  بیراهه 
بین حوضه ای هم  انتقال آب  و  سدسازی 

مشابه همین استدالل را دارند. 
آنها می گویند چین و آمریکا این همه سد 
ساخته اند چرا ما نسازیم؟ کشورهای خلیج 
فارس این همه آب شیرین کن نصب کرده اند 
چرا ما نکنیم؟ گویی اجرای چنین طرح هایی 
فی نفسه عملی مثبت است و چگونگی اجرا و 
پیامدهای آن ها چندان اهمیتی ندارد. هر آدم 
عاقلی که کمی از محیط زیست سر در بیاورد، 

 گروهی از دانشمندان در نامه ای هشدارآمیز تاکید کردند جهان در درک مقیاس واقعی تهدیدهای 
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3ادامه در صفحۀ

آگهی مزایده عمومی
شهرداری بروات در نظر دارد به استناد مصوبات شماره) 261 مورخ 95/07/22، 220 مورخ 99/05/14 و شماره 234 مورخ 99/07/28( شورای محترم اسالمی شهر بروات 

و بر اساس ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به واگذاری یازده قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش با کاربری مسكوني واقع در بروات با مشخصات و شرایط ذیل از طریق 
مزایده عمومی به افراد واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می شود ضمن بررسی ردیف های زیر حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/10/30 جهت دریافت 

اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی خود به نشانی: )بروات- بلوار آزادی- خیابان باقر العلوم- شهرداری بروات- امور قراردادها( مراجعه نمایند.

شماره ردیف
قطعه

مساحت 
قیمت پایه کاربریپالک ثبتیآدرس)مترمربع(

)لاير(

870/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک اکبرآباد- خیابان پرستو    1254435

870/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک اکبرآباد- خیابان پرستو    2307435

392/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    397392

406/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    4143406

406/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    5144406

392/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    6150392

392/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    7151392

392/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19    8153392

490/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19   181490    9

490/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19   10192490

490/000/000مسکونی3084 / 1فرعیشهرک امام علی )ع(- بلوک19   11194490

1-متقاضیان واجد الشرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300/000 ریال )سیصد 
به  نسبت  بروات  بنام شهرداری   0218933404004 به حساب  هزار لاير( 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
2-ارائه فیش واریزی به میزان 5% قیمت پایه زمین های مورد درخواست 
متقاضیان و به حساب شماره 0108623363008 و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 

در وجه شهرداری بروات به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی می باشد.
3-کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر 

مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4-به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر 

واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-برنده مزایده موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از اعالم 
کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین )مبلغ پیشنهادی( به 
شهرداری مراجعه نماید، در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده وی به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
6-بازدید از امالک موضوع مزایده و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از 

شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
7-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده شرکت در 

مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

9-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع معامله در اسناد مزایده مندرج 
بوده و متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری بروات 

)امور قراردادها( مراجعه نمایند.

نوبت دوم

مسعود فاطمی مقدم شهردار بروات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
تاریخ 99/10/25 )نشر بار دوم(

ــی  ــه پیمانکاران ــاد را ب ــه ای احــداث مرکــز جامــع ســامت هــادی آب ــک مرحل ــن در نظــر دارد مناقصــه عمومــی ی ــی قزوی ــات بهداشــتی درمان ــوم پزشــکی و خدم دانشــگاه عل
کــه دارای رتبــه 5 ابنیــه و همچنیـــن گواهینامــه صاحیــت ایمنــی از اداره تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی میباشــند را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس               

ــد. ــذار نمای www.setadiran.ir  واگ
1ـ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به تاریخ 99/10/26 میباشد.

2ـ قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 100.000ریال می باشد.
3ـ مبلغ تضمین ارجاع کار: به مبلغ 522.751.584 ریال می باشد که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
ـ ارایه ضمانت  نامه  از بانکهای  دولتی  و یا مووسسات  اعتباری  غیربانکی  دارای  مجوز از بانک  مرکزی  جمهوری  اسامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید  تا سه  ماه  دیگر

4 ـ منبع تامین اعتبار: از محل طرحهای عمرانی )خزانه و سایر منابع صندوق توسعه ملی(
5ـ مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه: ازساعت  8  صبح تاریخ  99/10/26  لغایت ساعت  17 تاریخ 99/11/03 میباشد.

6ـ مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 14 به تاریخ 99/11/14 میباشد
7ـ زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت10 صبح به تاریخ 99/11/15 میباشد.

جهت کسب  اطاعات بیشتر با  واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

نوبت دوم

8903
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

 فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

24/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 
محور روستایی کلجک و نرگسان

10،876،393،872

براساس بخشنامه 
123402/ت  50659هـ  

مورخ 94/09/22 آئین نامه 
تضمین برای معامالت 

دولتی

543,819,693
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 )فهرست بهای تجمیعی(

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

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

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 10/27/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ  11/01/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 11/16/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ  11/18/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت دوم
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جمله  از  دانشمند   17 به گزارش گاردین، 
پروفسور پاول اِرلیش از دانشگاه استنفورد، 
و  جمعیت«  »بمب  کتاب  نویسنده 
دانشمندان دیگری از مکزیک، استرالیا و 
آمریکا می گویند که سیاره زمین نسبت به 
آنچه مردم – و حتی دانشمندان- تصور 

دارد. بدتری  بسیار  وضعیت  می کنند، 
 Frontiers« این گروه از دانشمندان در مجله
in Conservation Science« در گزارشی 
که به بیش از 150 پژوهش با جزئیات به 
مهم ترین چالش های محیط زیستی جهان 
اشاره دارد، نوشته اند: »مقیاس خطراتی که 
زیست کره و تمام اَشکال زندگی آن – از 
می کند،  تهدید  را  انسانی-  زندگی  جمله 
در حقیقت آن قدر زیاد است که درک آن 
حتی برای متخصصان کامال آگاه هم دشوار 

است.«
این دانشمندان در گزارش خود نوشته اند که 
فاصله زمانی میان »تخریب جهان طبیعی« 
و »تاثیرات این اقدامات«، باعث شده که 
مردم، میزان گستردگی این مشکل را درک 
بافت  مداوم  فرسایش  وجود  »با  نکنند: 
تمدن بشری، جریان غالب مردم، در درک 

بزرگی این آسیب ها مشکل دارند.«
می دهند  هشدار  گزارش  این  نویسندگان 
که مهاجرت های جمعی ناشی از تغییرات 
همه گیری های  و  پاندمی  آب وهوایی، 
بیشتر، و در نهایت نزاع و درگیری بر سر 
منابع، اجتناب ناپذیر خواهد بود، مگر آن که 
اقدامی فوری برای رفع این مشکل صورت 
بگیرد: »خواسته ما تسلیم نیست؛ هدف ما 

این است که »دوش آب سرِد واقعیت« را 
بر سر رهبران جهان باز کنیم – و مجبوریم 
این کار را بکنیم- تا آن ها برای جلوگیری 
از آینده ای وحشتناک برنامه ریزی و اقدام 

کنند.«
در این گزارش آمده است که برای مقابله 
تغییرات  به  نیاز  بزرگ،  مشکل  این  با 
گسترده ای در سرمایه داری جهانی، آموزش 
و برابری داریم. محققان می گویند که این 
دائم  رشد  ایده  بردن  بین  از  شامل  موارد 
عوامل  مناسب  قیمت گذاری  اقتصادی، 
از  استفاده  توقف  محیط زیستی،  بیرونی 
سوخت های فسیلی، کنترل و مهار البی ها و 

است. زنان  توانمندسازی  نهایت،  در 
موفقیت  عدم  از  پس  ماه ها  این گزارش 
تنوع  هدف  یک  به  دستیابی  در  جهان 
زیستی در کنوانسیون آیچی سازمان ملل، 
دنیای  نابودی  از  جلوگیری  منظور  به  که 
طبیعی برگزار شده بود، دست پیدا کند و این 
دومین بار متوالی بود که دولت ها نتوانستند 
اهداف تنوع زیستی خود را برآورده کنند. 
این هفته، ائتالفی متشکل از بیش از 50 
کشور کشور متعهد شدند که تا سال 2030، 
تقریبا از یک سوم سیاره زمین محافظت 
کنند. بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، 
حدود یک میلیون گونه در معرض انقراض 
دهه  چند  در  آن ها  از  بسیاری  دارند؛  قرار 

آینده منقرض می شود.
است:  گفته  گاردین  به  اِرلیش  پروفسور 
بشری،  تمدن  برای  محیط زیست  »زوال 
یا  ترامپیسم  تهدیدکننده تر  بی نهایت 

است.« کووید-19 
پروفسور اِرلیش در کتاب »بمب جمعیت« 
به  نسبت  منتشر شد،  در سال 1968  که 
انفجار قریب الوقوع جمعیت و مرگ صدها 
هشدار  گرسنگی  خاطر  به  نفر  میلیون 
داده بود. اگرچه او تایید کرده که برخی از 
زمان بندی هایش اشتباه بوده است، اما او 
اصلی کتابش  پیام  بر  همچنان  گفته که 
مبنی بر رشد جمعیت و میزان باالی مصرف 
نابودی  باعث  که  ثروتمند  کشورهای  در 

است. ایستاده  می شود، 
او در مصاحبه با گاردین گفته است: »رشد 
اقتصادی مداوم مرِض مرگ بار تمدن است 
و باید آن را با کارزارهایی جایگزین کرد که 
برابری و بهباشی و رفاه را در جامعه ایجاد 
را  ناخواسته  مصرف  این که  نه  می کنند، 

دهد.« افزایش 
در مقاله اخیرا منتشر شده آمده است که 
آن ها  مداوم  رشد  و  بزرگ  جمعیت های 
باعث تخریب خاک و از بین رفتن تنوع 
زیستی می شود: »افراد بیشتر به معنای 
تولید بیشتر ترکیبات مصنوعی خطرناک 
که  است  ریختنی  دور  پالستیک های  و 
بسیاری از آن ها باعث افزایش سموم بیشتر 
در زمین می شود. همچنین این اتفاق باعث 
همه گیری هایی  وقوع  احتمال  افزایش 
می شود که منابع ما را هرچه بیشتر کاهش 

می دهد.«
آب وهوایی  اضطراری  شرایط  پیامدهای 
بیش از نابودی تنوع زیستی مشهود است 
با این وجود، جامعه در کاهش دادن  اما 

انتشار گازهای گلخانه ای ناکام مانده است. 
اگر مردم میزان بحران ها را درک کنند، تغییر 
در سیاست ها و سیاست گذاری ها می تواند 
با توجه به شدت این تهدیدات نیز تغییر 

کند و مطابقت پیدا کند.
دانشگاه  از  بلومشتاین«  »دنیل  پروفسور 
کالیفرنیا در لس آنجلس که در نوشتن این 
می گوید:  به گاردین  گزارش کمک کرده، 
»نکته اصلی ما این است که هنگامی که 
به بزرگی و قریب الوقع بودن خطر پی بردید، 
مشخص می شود که ما بیش از اقدامات 
پالستیک کمتر،  از  استفاده  مانند  فردی 
خوردن گوشت کمتر یا پرواز کمتر نیاز داریم. 
نکته ما این است که ما نیازمند تغییرات 

بزرگ سیستماتیک و سریع هستیم.«
این مقاله به تعدادی از گزارش های مهم 
که در چند سال اخیر منتشر شده، اشاره 

می کند:
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2020 
که از بین رفتن تنوع زیستی را به عنوان 
اقتصاد  برای  تهدیدها  مهم ترین  از  یکی 

جهانی عنوان کرده است.
- گزارش ارزیابی جهانی IPBES در سال 
2019 که می گوید 70 درصد سیاره زمین به 

دست انسان ها تغییر یافته است.
- گزارش WWF )صندوق جهانی طبیعت( 
متوسط  می داد  هشدار  2020 که  سال  در 
جمعیت مهره داران در پنج سال گذشته، 68 

درصد کاهش یافته است.
- گزارش بین دولتی تغییرات اقلیمی در 
سال 2018 که می گوید جهان در حال حاضر 
باالی گرمای  از 1 درجه سانتی گراد  بیش 
جهانی دوره پیشاصنعتی قرار دارد و قرار 
است تا میان سال های 2030 تا 2052 به 
افزایش درجه حرارت 1.5 درجه ای برسد.

ناامیدی از  بی عملی
این گزارش به دنبال هشدارهای شدیدی 
می آید که سال ها دانشمندان برجسته جهان 
در مورد وضعیت کره زمین داده اند؛ از جمله 
بیانیه 11 هزار دانشمند در سال 2019 مبنی بر 
این که مردم »به دلیل بحران آب وهوایی« با 
»رنج ناگفته« روبه رو می شود، مگر این که 

تغییرات عمده ای صورت بگیرد.
دانشمند   150 از  بیش   ،2016 سال  در 
آب وهوایی در استرالیا در نامه ای سرگشاده 
که به نخست وزیر وقت، »مالکوم ترنبول« 
نوشتند، خواستار »اقدامات فوری« در زمینه 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شدند. در 
همان سال، 375 دانشمند – از جمله 30 
برنده جایزه نوبل- در نامه ای سرگشاده به 
جهانیان از ناامیدی خود نسبت به بی عملی 
آب وهوایی  تغییرات  مورد  در  سیاسی 

نوشتند.
ُالیور« بوم شناس دانشگاه  پروفسور »تام 
گزارش،  این  که  می گوید  »ریدینگ« 
خالصه ای ترسناک اما واقعی از تهدیدهای 
یک  مثل  آن  با  جامعه  است که  بزرگی 
»اتفاق عادی و متعارف« برخورد می کند. 
او می گوید: »دانشمندان اکنون باید فراتر از 
نابودی محیط زیست  ِصرِف مستندسازی 
یافتن  دنبال  به  باید  عوض  در  و  بروند 
موثرترین راه ها برای انجام اقدامات سریع 
رئیس  بروکر«،  »راب  پروفسور  باشند.« 
بخش علوم زیست محیطی در انستیتوی 
»جیمز هاتون«، می گوید که این گزارش به 
وضوح بر فشار این چالش ها تاکید می کند: 
»قطعا ما نباید در مورد بزرگی چالش هایی 
که با آن ها روبه رو هستیم و تغییراتی که 
برای مقابله با آن ها باید ایجاد کنیم، شک 

باشیم.« داشته 

گروهی از دانشمندان در نامه ای هشدارآمیز تاکید کردند جهان در درک مقیاس واقعی تهدیدهای ناشی از 
حذف تنوع زیستی و بحران آب وهوایی در حال شکست خوردن است

انقراض دسته جمعی
این گزارش، خالصه ای ترسناک اما واقعی از تهدیدهای بزرگی است که جوامع با آن مثل یک اتفاق عادی برخورد می کنند

محمد جواد ظریف:

حکم بازداشت »ترامپ« با 
پیگیری وزارت امور خارجه 

و سایر نهادها صادر شد
محل  این که  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزیر 
و  سلیمانی  شهید  ترور  حقوقی  پیگیری 
و  ایران  قضایی  محاکم  ایشان  همراهان 
دونالد  بازداشت  »حکم  است، گفت:  عراق 
پیگیری  با  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ 
زیادی که توسط وزارت امور خارجه و سایر 
به  است.  شده  صادر  صورت گرفت  نهادها 
گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در جلسه 
بین المللی  شورای سیاست گذاری همایش 
مقدس  دفاع  حقوقی-بین المللی  مطالبات 
در  خارجه  امور  وزارت  پیگیری  به  اشاره  با 
ویژه  گزارشگر  از  آمریکا  محکومیت  گرفتن 
قانونی  فرا  قتل های  مورد  در  ملل  سازمان 
شهید  ترور  حقوقی  پیگیری  »محل  گفت: 
سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی 
بیانیه  به  اشاره  با  او  است.«  عراق  و  ایران 
صدور  بر  مبنی  عراق  قضایی  عالی  شورای 
حکم بازداشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
فرماندهان  ترور  جنایت  دلیل  به  آمریکا 
شهید مقاومت گفت: »این حکم با پیگیری 
زیادی که توسط وزارت امور خارجه و سایر 

است.« شده  صادر  صورت گرفت  نهادها 

97 فوتی جدید کرونا و شناسایی 
6317 بیمار دیگر در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 6 هزار و 317 
مورد جدید کووید19 در کشور طی 24 ساعت گذشته 
الری  سیما سادات  دکتر  ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر 
معیارهای  اساس  بر  و  ساعت گذشته  در 24  گفت: 
قطعی تشخیصی، 6 هزار و 317 بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که 653 نفر از آن ها 
بستری شدند. او همچنین افزود: متاسفانه در طول 
24 ساعت گذشته، 97 بیمار کووید19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 56 

هزار و 457 نفر رسید.

به رغم مخالفت پنس؛

مجلس نمایندگان آمریکا 
قطعنامه فعال سازی متمم 
25 را برای برکناری ترامپ 

تصویب کرد
صدور  با  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
با  خواست  پنس  مایک  از  قطعنامه ای 
برای  اساسی  قانون   25 متمم  فعال سازی 
برکناری ترامپ از قدرت به دلیل نقشش در 
شورش های هفته گذشته در کنگره موافقت 
ترامپ  معاون  است که  در حالی  این  کند. 
پیش از این جلسه، در نامه ای هشدار داده 
بود که که این اقدام پیامدهای وحشتناکی 
دارد. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، 
مجلس نمایندگان با 220 رای در برابر 205 
کرد.  تایید  را  قطعنامه  این  مخالف،  رای 
دونالد  معاون  پنس،  مایک  از  قانون گذاران 
ترامپ خواستند وظیفه رئیس جمهور موقت 
را برعهده گرفته و ترامپ را به دلیل ناتوانی 
پلوسی،  نانسی  کند.  برکنار  کار  انجام  در 
بود  نمایندگان آمریکا گفته  رئیس مجلس 
معاون  از  درخواست  تصویب  از  پس  که 
 25 متمم  کردن  فعال  برای  رئیس جمهور 
به  ساعت   24 طی  باید  او  اساسی،  قانون 

دهد. پاسخ  درخواست  این 

اثربخشی 50.4 درصدی 
واکسن کرونای چین در 

آزمایش های بالینی برزیل 
کروناویروس  واکسن  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
تولید شده در شرکت چینی سینوواک در آزمایشات 
به  است.  بوده  اثربخش  درصد   50.4 برزیل  بالینی 
به  واکسن  داد که  نشان  بررسی  این  ایسنا،  گزارش 
میزان قابل توجهی کمتر از داده های قبلی اعالم شده 
از اثربخشی الزم در برابر ویروس برخوردار است. هفته 
گذشته محققان برزیلی اعالم کردند که این واکسن 
در برابر نوع خفیف تا شدید بیماری از اثربخشی 78 

است. برخوردار  درصدی 

مهدی کروبی از دبیرکلی حزب 
اعتماد ملی  استعفا کرد 

در پی رد صالحیت مهدی کروبی برای دبیرکلی حزب 
اعتماد ملی و عضویت در شورای مرکزی این حزب از 
سوی کمیسیون ماده 10، او از دبیرکلی حزب اعتماد ملی 
استعفا کرد. به گزارش خبرآنالین، مهدی کروبی دبیرکل 
حزب اعتماد ملی با ارسال نامه ای به الیاس حضرتی 
قائم مقام این حزب از سمت خود استعفا داد. او در 
متن استعفای خود نوشته است که این استعفا »در پی 
تصمیم اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در 
مورد اینجانب و سه عضو الیق و ارزشمند این حزب که از 
بدو تاسیس، حضوری فعال در این مجموعه داشتند« او 
بار دیگر از اعضای شورای مرکزی خواسته تا با درخواست 

استعفایش موافقت کنند.

سئول مدعی روشن نبودن 
پاسخ ایران به درخواست 
آزادی نفتکش کره ای شد

سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی مدعی شد که 
ایران پاسخ روشنی به درخواست سئول برای آزادی 
نفتکش توقیف شده کره ای و خدمه آن نداده است. 
چوی  هانکیوره،  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  به گزارش 
یانگ سام سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی روز 
چهارشنبه مدعی شد که معاون وزیر امور خارجه این 
کشور که به تازگی به تهران سفر کرده بود هنوز پاسخ 
توقیف  نفتکش  با  رابطه  در  ایران  سوی  از  روشنی 
نکرده است. سخنگوی دستگاه  شده کره ای دریافت 
ایران نیز بر  دیپلماسی کره جنوبی همچنین گفت که 
موضع قبلی خود در خصوص دسترسی به دارایی های 
تاکید  بانکی کره ای  حساب های  در  خود  شده  بلوکه 
کرده است. این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ، 
صبح دیروز به نقل از وزارت امور خارجه کره جنوبی از 
تداوم گفت وگوها میان تهران و سئول برای حل و فصل 
مسئله دارایی های بلوکه شده ایران در کره و همچنین 
آزادی نفتکش توقیف شده کره ای در خلیج فارس خبر 

داده بود.

پس از نزدیک به 70 سال 
یک زن در آمریکا اعدام شد 
مقامات آمریکا اعالم کردند که حکم اعدام 
بامداد  ساله   52 مونتگومری،  لیزا  فدرال 
چهارشنبه 13 ژانویه در ساعت 1و 31 دقیقه 
با تزریق ماده کشنده به او در زندان فدرال 
ایندیانا اجرا شده است. به گزارش یورونیوز، 
اولین  به  مونتگومری  لیزا  ترتیب  این  به 
اعدامش  حکم  شد که  تبدیل  زنی  زندانی 
پس از حدود 7 دهه در ایاالت متحده اجرا 
سال  در  بار  آخرین  این  از  پیش  می شود. 
برای  فدرال  اعدام  حکم  میالدی   1953
بود.  شده  اجرا  اعدام  به  محکوم  زن  یک 
از  است که  زندانی  یازدهمین  همچنین  او 
ماه ژوئیه یعنی از زمانی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و مدافع حکم اعدام، 
اجرای احکام اعدام فدرال را پس از وقفه ای 
17 ساله از سر گرفت، با تزریق ماده کشنده 
از  پس  مونتگومری  حکم  می شود.  اعدام 
تعویق  سر  بر  حقوقی  کشمکش  مدت ها 
اعدام به دلیل شرایط روحی او و تالش های 
وکیلش برای توقف روند اعدام اجرا شد و 
درنهایت نیز دادگاه عالی آمریکا رای نهایی 

در این باره را صادر کرد.
لیزا مونتگومری که به گفته وکیلش دوران 
دلیل  به  و  داشته  وحشتناکی  کودکی 
عمر  »یک  مکرر  جنسی  سواستفاده های 
شکنجه شده« و از بیماری های روحی رنج 
می برده، از سوی دادگاه به دلیل ارتکاب به 

بود. شده  محکوم  آدم ربایی  و  قتل 
به  بارداری  زن  پیش،  سال  شانزده  او 
ماهه  هشت  که  را  جو استینت  بابی  نام 
با  را  نوزادش  طناب خفه کرد،  با  بود  باردار 
سزارین از رحمش خارج کرد و با خود برد. 
از آن که در میانه  گفته می شود حتی پس 
سزارین، بابی جو استینت برای لحظاتی به 
هوش آمده و سعی در نجات خود داشته، 
لیزا مونتگومری با ضربات چاقو او را از پای 

است. درآورده 

گروهی از دانشمندان در 
گزارشی که به بیش از 150 
پژوهش با جزئیات به 
مهم ترین چالش های زیست 
محیطی جهان اشاره دارد، 
نوشته اند: مقیاس خطراتی که 
زیست کره و تمام َاشکال زندگی 
آن – از جمله زندگی انسانی- را 
تهدید می کند، در حقیقت آن قدر 
زیاد است که درک آن حتی 
برای متخصصان آگاه نیز دشوار 
است

آنچه باید در مجلس تصویب 
شود الیحه دولت است نه 
طرح مجلس و نه پیشنهاد 
نمایندگان. یعنی ماهیت و 
کلیت بودجه باید این باشد. 
حاال طبیعی است وقتی الیحه 
تصویب می شود در گوشه و 
کناری اصالحاتی هم انجام 
می شود

سیاره ما در حال مواجهه با یک »آینده وحشتناک انقراض جمعی، سالمِت رو به افول و تالطم های اختالل آب وهوایی« 
است که به خاطر بی توجهی و بی عملی، زندگی انسان ها را به خطر انداخته است. این را گروهی از دانشمندان در سراسر جهان 
گفته و اعالم کرده اند که مردم هنوز به ضرورت تنوع زیستی و بحران آب وهوایی پی نبرده اند. بیشتر مردم، این اتفاقات را 

امری عادی و متعارف می دانند، حال آن که چنین نیست.

امنیت  از  منظور  که  گفته  رئیس جمهور 
نیست،  خیابان  در  دزدی  و  ببند  و  بگیر 
قانون  است که  این  امنیت  از  منظور  بلکه 
ایسنا،  به گزارش  شود.  تثبیت  مقررات  و 
روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
صبح دیروز در جلسه هیات دولت با تاکید 
مردم  همکاری  و  خداوند  این که کمک  بر 
ویروس  برابر  در  و  فشارها  مقابل  در  را  ما 
کرونا موفق می مند، گفت: »غیر از کواکس 
و  است  دسترس  در  که  واکسن هایی  و 
وزارت بهداشت تایید می کند با تاکید بانک 
مرکزی مشکلی برای تامین و پرداخت ارز 
تا  و همه تالش ها صورت می گیرد  نداریم 
زمان بندی  طبق  سراسری  واکسیناسیون 

شود.« انجام  مشخص 
خارج  »رسانه های  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
از کشور و برخی در داخل، به جای آن که 
بگویند آمریکا چه ظلمی به ملت ایران روا 
داشته به دنبال نادیده انگاری همه ظلم ها و 
فشارهای آمریکا هستند، گویی آمریکا علیه 
ملت ایران هیچ ظلمی انجام نداده و این 
مدیران کشور بوده اند که یک مرتبه ضعیف 
اگر ترامپ هم  افزود: »حتی  او  شده اند.« 
از سیاست  چیزی  این که  با  می شد  پیروز 
نمی فهمد او هم می فهمید که این سیاست 

غلط بوده است.«

فشار  »سیاست  گفت:  ادامه  در  روحانی 
با  آمریکا  اقتصادی  تروریسم  و  حداکثری 
شکست قطعی و حتمی مواجه شده است 
خورده اند  شکسته  آن  طراحان  تنها  نه  و 
حیات  بلکه  می شود  تمام  دولت شان  و 
است.  یافته  پایان  هم  آن ها  سیاسی 
سیاسی  فهم  که  آمریکا  رئیس جمهور 
نداشت و یک وزیر خارجه سفیه و مشاور 
و  کنارش  در  نادان  و  افراطی  ملی  امنیت 
قماربازی  و  تاجرمآبی  تفکر  هم  خودش 
پایان  که  می برد  پیش  را  آن  و  داشت 

دیدیم.« را  کارشان 
رئیس دولت دوازدهم با بیان این که امروز 
هستیم،  اقتصاد  احیای  شاهد  کشور  در 
اظهار کرد: »با وجود همه فشارها و کرونا ما 
در پایان سال 99 شاهد یک حرکت با ثبات 
در اقتصاد هستیم و انتظارات تورمی شرایط 
افق روشن تری  و مردم  پیدا کرده  دیگری 

را می بینند.«

امور برنامه و بودجه مستقیما به 
عهده رئیس جمهور است

از  دیگری  بخش  در  مجریه  قوه  رئیس 
بودن  مهم  به  اشاره  با  خود  صحبت های 
بودجه  الیحه  درباره  مجلس  با  همکاری 
عنوان کرد: »قانون اساسی در بودجه با یک 

بودجه  اوال  و گفته  زده  لحن خاصی حرف 
الیحه است و طرح نمی تواند باشد و حتما 
باید دولت این الیحه را بدهد و این الیحه 
ای که دولت تهیه، آماده و تدوین می کند 
این  و تصویب کند.  باید رسیدگی  مجلس 
با  ما  همکاری  پس  است  قانون  تعبیر 
مهم  برایمان  این مقطع خیلی  در  مجلس 
و  تلفیق  کمیسیون  در  باید  دولت  و  است 
همه  با  همکاری  در  و  کمیسیون ها  سایر 
می دانند  ما  مردم  شود...  فعال  نمایندگان 
طبق اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و 
بودجه کشور مستقیما به عهده رئیس جمهور 
است و هیچ جایی قانون گذار تعبیر به این 

است.« نداده  انجام  محکمی 
روحانی همچنین بیان کرد: »آنچه باید در 
است  دولت  الیحه  شود  تصویب  مجلس 
نمایندگان.  پیشنهاد  نه  و  نه طرح مجلس 
یعنی ماهیت و کلیت بودجه باید این باشد. 
تصویب  الیحه  وقتی  است  طبیعی  حاال 
هم  اصالحاتی  و کناری  گوشه  در  می شود 
سالی که   20 آن  در  قدیم  می شود.  انجام 
می گفتیم  همیشه  بودیم  مجلس  در  ما 
تغییری که مجلس نسبت به الیحه دولت 

است.« درصد  تا سه  دو  بین  می دهد 
روحانی همچنین با تاکید بر اهمیت ارزش 
پول ملی عنوان کرد: »مشکلی که ما امسال 

داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی 
که داشت در دسترس اش نبود. مثال شما 
مناسبت هایی  به  کشوری  یک  به  راجع 
زیاد شنیده اید که هفت میلیارد دالر ما در 
کشوری حبس است و آن را قفل کرده اند. 
اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد 
یعنی همین منابع اگر آزاد شود و نه درآمد 
جدید، قیمت دالر از 24 و 25 هزار تومان 
می آید روی حدود 15 و 16 هزار تومان. االن 
این قیمت دالر در سامانه نیما و بازار قیمت 
برای  مرکزی  بانک  منتهی  نیست  واقعی 

اعمال سیاست دستش بسته است.«
از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
این که  بر  تاکید  با  خود  صحبت های 

اقتصاد، تولید و حرکت جامعه وابسته به 
امنیت است، اظهار کرد: »منظور از امنیت 
این  و  خیابان  در  دزدی  و  ببند  و  بگیر 
این  امنیت  از  منظور  بلکه  نیست.  چیزها 
شود.  تثبیت  مقررات  و  قانون  که  است 
نمی شود که مثال فردا وزارت نفت تصمیم 
تغییر  را  گاز  لوله  فالن  مسیر  که  بگیرد 
می شود.  ناامنی  باعث  چیزها  این  دهد. 
مبانی  آن  به  نسبت  مردم  بگذاریم  باید 
که سرمایه گذاری کرده اند اطمینان داشته 
وقت  یک  و  دهند  ادامه  را  آن  و  باشند 
امید و اطمینان  چیزی تصویب نشود که 
حرکت  و  گذاری  سرمایه  در  را  مردم 

کند. مشکل  دچار  اقتصادی 

روحانی در جلسه هیات دولت:

منظور از امنیت بگیر و ببند نیست

دولت
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دفاع آقای نماینده 

از  بیراهه

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

آقای  گفت وگوی  از  دقیقه  دو  تماشای  با 
دستش  حساب کار  تلویزیون  با  عباسی 
انرژی  کمیسیون  رییس  که  می آید 
مجلس به مسایل انرژی و محیط زیست 

دارد.  نگرشی  چه 
یک  همین  از  است.  خروار  نمونه  مشت 
نباید  که  شد  مطمئن  می توان  گفت وگو 
تا  بست  دل  نگرشی  چنین  صاحب  به 
مسیر قانون گذاری کشور را به نفع محیط 
زیست هدایت کند. هر چه باشد این یک 
»به  ادعای  با  است که  جریانی  از  نشانه 
اختیار  در  را  مجلس  بودن«  مردم  فکر 
گرفته است. البته اگر از برخی تفاوت های 
جزیی چشم پوشی کنیم، توجه به محیط 
همچنان  آن  اولویت های  فهم  و  زیست 
یک  کشور  سیاسی  جریان های  برای 
شوخی بزرگ است، حتی اگر با دستاویز 
قرار دادن آن از مردم رای ستانده باشند. 
او  همفکران  و  عباسی  آقای  حال  این  با 
مدافعان  به  همچنان  جهان  و  ایران  در 
اندرسفیه  عاقل  نگاهی  با  زیست  محیط 
پوزخند می زنند که: »شما زیادی فانتزی 

می کنید«. فکر 

هفته پیش هم که تهران در شرایط اضطرار 
قرار داشت و پیشنهاد تعطیلی مطرح شده 
بود، واکنش هیات دولت به این پیشنهاد 
اشجعی،  بهزاد  وقت  همان  بود.  سکوت 
فنی  کمیته  دبیر  و  هوا  آلودگی  کارشناس 
سازمان  زیست محیطی  مجوزهای  صدور 
حفاظت محیط زیست گفته بود که » اصرار 
نیست،  آلودگی هوا  برای تعطیلی، رفع  ما 
آلوده  هوای  با  افراد  حداقلی  تماس  بلکه 
حتمًا کمیته  باید  شرایط  این  در  و  است 
تهران  تعطیلی  برای  و  تشکیل  اضطرار 
فکری شود.« حاال رویدادهای هفته پیش 
باز هم در حال تکرار است. آلودگی تداوم 
نارنجی  روزهای  هفته گذشته  پیدا کرده. 
روزهای قرمز.  این هفته  و  تداوم داشتند 
پاک  هوای  قانون  آیین نامه های  طبق 
مساوی  قرمز  شرایط  با  روز  دو  تداوم 
تصمیم های  و   است  اضطرار  شرایط  با 
بنفش  با شرایط  باید مساوی  اتخاذ شده 
حتی  نشد،  این طور  هم  دیروز  اما  باشد، 
تهران.  بنفش  نقطه  تنها  شمیرانات،  در 
در  نشدن  تعطیل  و  آلودگی  تداوم  این 
علیرضا  این  از  پیش  که  است  شرایطی 
در  با کرونا  مقابله  عملیات  فرمانده  زالی، 
تهران گفته بود که در شرایط آلودگی هوا، 
می شود. تشدید  هم  به کرونا  ابتال  خطر 

کرونا در آلودگی بیشتر دوام دارد

عملیات  ستاد  فرمانده  صحبت های 
دیروز  پایتخت  کرونای  بیماری  مدیریت 
هم به آلودگی هوا گره خورد. او گفت: »در 
شرایط فعلی تعطیلی چنده روزه می تواند 
برای بهبود وضعیت تهران و کاهش آلودگی 
هوا کمک کند.« زالی که در حاشیه نشست 
کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان 
می گفت،  سخن  تهران  استان  خانواده  و 
هم  تنفسی  بیماری  هر  »با  داد:  توضیح 
و  می یابد  افزایش  کرونا  به  ابتال  شانس 
هم شدت عالئم را تغییر می دهد و هم در 
کسانی که  در  بود.  خواهد  موثر  مرگ و میر 
بیماری تنفسی دارند که در تهران به برخی 
دالیل، تعداد آنان کم هم در میان اطفال و 
هم در میان سالمندان کم نیست، کسانی 
دارند  اسم  و  آلرژیک  بیماری  زمینه  که 
بیماری  دارد،  امکان  هوا،  آلوده تر شدن  با 
آنان شعله ور شود و در ادامه زمینه تشدید 
به  ابتالی همزمان  و  تنفسی  بیماری  خود 
بیماری کرونا خطر مرگ و میر افزایش پیدا 

می کند.«

با  آن که  بر  عالوه  تهران  در  او  گفته  به 
در  و  هستیم  روبه رو  هوا  وارونگی  پدیده 
روزهای اخیر میزان نزدیکی این الیه ها به 
همچین  است.  شده  بیشتر  زمین  سطح 

برخی نقاط شهر از یک سیستم دو الیه ای 
به  نقاط  بعضی  در  و حتی  می کند  تبعیت 

است. رسیده  نیز  متر   200 ارتفاع 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
ویروس  کرونا،  »ویروس  گفت:  بهشتی 
و  تهویه  نبود  شرایط  در  و  است  سنگینی 
در  می تواند  بیشتری  زمان  هوا،  چرخش 
بر همین  و  باشد  آن محیط حضور داشته 
افزایش  آن  بقای  زمان  مدت  اساس 
نیز  شهروندان  ابتالی  شانس  و  می یابد 

می شود.« بیشتر 

او در ادامه به شاخص ها اشاره کرد و اینکه 
»حتی افراد سالم نیز در این وضعیت در 
معرض خطر هستند« و »سطح آلودگی به 
شعاع  تحت  نیز  را  آنان  است که  میزانی 

قرار می دهد.«

میان  این  در  زالی  به گفته  دیگر  از سوی 
تنفسی  و  قلبی  بیماری  که  افرادی  نیز 
دارند،  مزمن  تنفسی  بیماری  دارند، 
دارند،  آسم  بیماری  زمینه  که  کودکانی 
مزمن  قلبی  بیماری های  دچار  کسانی که 
معرض  در  بیشتر  مسمن  افراد  و  هستند 
خطر هستند چون ظرفیت حیاتی ریه آنان 
تا  نیز  کودکان  در  و  است  یافته  کاهش 
دارد  ریه کاهش  ظرفیت  سالگی   10 سن 
مستعد  بیشتر  آنان  اساس  همین  بر  و 

هستند. مشکالت  با  مواجهه 

بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  فرمانده 
خود  »در  داد:  ادامه  پایتخت  کرونای 
فصل سرما نیز به دالیلی بر میزان آلودگی 
میزان  و  باشد  داشته  مستقیم  تاثیر  هوا 
متاسفانه  دهد؛  افزایش  نیز  را  آالینده ها 
این که  بر  عالوه  تهران  در  آالینده هایی که 
و  تنوع  باالست،  آالینده ها  مطلق  قدر 
است  دار  مشکل  نیز  آالینده ها  گوناگونی 
روبه رو هستیم.  آالینده ها  از  بسته ای  با  و 
آثار  می تواند  آالینده ها  این  از  کدام  هر 
انسان ها  بر  بیولوژیکی  تاثیرات  و  تخریبی 
مشکل ساز  افراد  برای  و  باشد  داشته 

شود.«

 تعطیلی چند روزه الزم است
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  آشنا  توصیه های  ادامه  در  بهشتی 
نهادهای  از  و  تکرار  را  آلوده  روزهای 
»چرا  کرد  مشارکت  درخواست  اجرایی 
شهر  در  حضور  به  مجبور  شهروندان  که 
پرخطر  افراد  که  کرد  توصیه  او  هستند« 
زنان  دارند،  زمینه ای  بیماری های  که 
باردار و افراد مبتال به بیماری های قلبی و 
سرطانی در این روزها از خانه خارج نشوند 

شود. متوقف  ورزشی  فعالیت های  و 

زالی خارج نشدن از خانه را تنها راهبردی 

دانست که در این شرایط می توان در پیش 
»تعطیلی  اشاره کرد:  تعطیلی  به  و  گرفت 
دست  این  از  مداخله ای  اقدامات  و  شهر 
می تواند موثر باشد که اجرای آن از اختیار 

است.« شهروندان خارج 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
روزه  چند  تعطیلی  خواستار  بهشتی 
مراقبت کرد  »باید  افزود:  و  شد  پایتخت 
شهر  از  خروج  به  منجر  تعطیلی  این  تا 
نشود و مردم بدانند که خود خروج از شهر 
مشابه  شرایطی  نقاط که  دیگر  به  سفر  و 
دنبال  به  برایشان  را  جدی  خطر  دارند، 

دارد.«

از طرف دیگر او با اشاره به رعایت نشدن 
حمل و نقل  در  اجتماعی  گذاری  فاصله 
»حمل و نقل  گفت:  تهران،  شهر  عمومی 
جدی  معضلی  عنوان  به  پایتخت  عمومی 
هم در آلودگی هوا و هم در موضوع کرونا 
راه حل های  نیازمند  و  دارد  نقش  ویروس 

است.« حمایتی 

تهران آلوده بدون آمبوالنس
 در قانون هوای پاک برای شرایط اضطرار 
وضعیت  در  گرفتن  )قرار  هوا  آلودگی 
بنفش بسیار  همین طور  و  ناسالم  ـ  قرمز 
متناسب  اقداماتی  و  توصیه ها  ناسالم( 
است.  شده  مطرح  شهر  هر  شرایط  با 
و  نوعی  محدودیت های  اعمال  تشدید 
موتورسیکلت ها  و  خودروها  برای  زمانی 
کل  یا  مصوب  ترافیک  محدوده های  در 
محدوده شهر، ممنوعیت های ترددی دیگر 
از  عمرانی  فعالیت های  درباره  مواردی  و 
است. قانون  در  اشاره  مورد  موارد  دیگر 

به  موظف  بهداشت  وزارت  پ  بند  در 
فوریت های  سیار  پایگاه های  استقرار 
با  هالل احمر  و  )اورژانس(  پزشکی 
برای  پرتردد  و  آلوده تر  مناطق  جانمایی 
شده  پایگاه ها  به  دسترسی  زمان  کاهش 
این وظیفه جز در دو روزی که  اما  است. 
به  و  شد  مطرح  تهران  تعطیلی  احتمال 

نشد. اجرا  نرسید،  سرانجام 

از سوی دیگر اما با این که شرایط اضطرار 
و  شده  تایید  پایتخت  هوای  آلودگی 
هم  سنجش  ایستگاه های  اعداد  در 
در حالی که شهرهایی چون  و  هویداست، 
تعطیل اند،  نیمه  کرونا،  شرایط  در  تهران 
تعطیلی  درباره  نگرفتن  تصمیم  دلیل 
مشخص نیست. تعطیلی مقاطع تحصیلی 
اما  افتاده  اتفاق  کرونا  شیوع  واسطه  به 
دولتی،  سازمان های  نهادها،  وزراتخانه ها، 
برنامه ای  اصناف  و  خصوصی  و  عمومی 
طبق  روزانه   کار  ساعات  مدیریت  برای 
نظر  در  آمده  پاک  هوای  قانون  در  آنچه 
نگرفته است. عالوه بر این ها آمار مراجعه 
به  هوا  آلودگی  دلیل  به  بیمارستان ها  به 
نیست  پیدا  و  همه گیری کرونا گره خورده 
نفر  هوا، چند  این  در  نفس کشیدن  تداوم 

است. کشانده  درمانی  مراکز  به  را 

محیط زیست  حفاظت  سازمان  کارشناسان 
تداوم  اول  متهم  کشور  وزارت  معتقدند 
اجرا  را  کاهش  طرح  چون  است  آلودگی 
نکرده، بر اجرای معاینه فنی نظارت نداشته، 
حمل و نقل  ناوگان  توسعه  و  نوسازی  در 
دوده  جاذب  فیلتر  بوده،  ناتوان  عمومی 
شهری  درون  عمومی  خودروهای  روی 
ترافیک  در  غلطی  مدیریت  نکرده،  نصب 
داشته، در کاهش تقاضای سفرهای درون 
کنار  در  این ها  همه  و  بوده  ناتوان  شهری 
آلودگی  وضعیت  سبز  فضای  توسعه ندادن 
است. بغرنج کرده  تمام کالن شهرها  در  را 

وضعیت آلودگی هوا در استان تهران قرمز شد و شهر را تعطیل نکردند

روز عادِی آلوده
 فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران: تعطیلی چند روزه می تواند برای بهبود وضعیت تهران و کاهش آلودگی هوا کمک کند

رئیس پیشین 
محیط زیست دماوند 

با شلیک گلوله کشته شد
شهرستان  محیط زیست  پیشین  رئیس 
دماوند مورد هدف رگبار گلوله افراد ناشناس 

باخت. قرار گرفت و جان 
به گفته دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
محیط زیست  اداره  سابق  رئیس  دماوند، 
شب   21 ساعت  حوالی  دماوند  شهرستان 
گذشته در مسیر جاده گرمابسرد به سمت 
جنگی کالش  سالح  از  استفاده  با  دماوند 

قرار گرفت.« مورد حمله و هدف گلوله 
محمدتقی تقی زاده، با اعالم این خبر گفت: 
به  از سو قصد  »عباس میرزاکریمی، پس 
منتقل  بیمارستان  به  جنگی،  وسیله سالح 
شد و بر اثر شدت جراحات جان خود را از 

داد.« دست 
انقالب  و  عمومی  دادستان  گفته  به 
شهرستان دماوند علت، انگیزه و شناسایی 

است. بررسی  دست  در  مهاجمان 
یگان  فرمانده  محبت خانی،  جمشید 
حفاظت محیط زیست کشور نیز طی پیامی 
شدم،  خبر  با  تاسف  »با کمال  اعالم کرد: 
میرزاکریمی  عباس  حاج  محیط  دار  ارشد 
قدیمی  و  پرتالش  محیط بانان  از  یکی  که 
بر  بود،  ایران  از طبیعت  در عرصه  حفاظت 
دست  در  آن  وقوع  دالیل  حادثه ای که  اثر 
تسلیم  جان آفرین  به  جان  است،  بررسی 
در  خدمت  سال های  طول  در  ایشان  کرد. 
منشا خدمات  محیط زیست  یگان حفاظت 
آن ها  از  بسیاری  نتایج  بود که  ارزشمندی 
همچنان در مناطق مختلف و به ویژه منطقه 

است.« لمس  قابل  دماوند 

50 کشور برای حفاظت 
از 30 درصد خشکی ها 
و اقیانوس ها تعهد دادند

سال  تا  که  شدند  متعهد  جهان  50 کشور 
2030 از حداقل 30 درصد مناطق خشکی و 

کنند. محافظت  جهان  اقیانوس های 
به گزارش ایسنا، گروهی متشکل از 50 کشور 
جهان متعهد شدند تا در سال 2030 حداقل 
جهان  اقیانوس های  و  اراضی  درصد   30 از 
تنوع  کاهش  بحران  با  تا  کنند  محافظت 
زیستی مقابله شود. این تعهد برای احیای 
طبیعت در اجالس »یک سیاره« اعالم شد 
رهبران  برای  نشستی کلیدی  عنوان  به  که 
جهان و به میزبانی فرانسه، بانک جهانی و 

سازمان ملل برگزار شد.
انگلیس،  رهبری  به  کشورها  ائتالف 
 28 حدود  هم  روی  فرانسه  و  کاستاریکا 
یک  و  جهان  خشکی  حیوانات  از  درصد 
تشکیل  را  زمین  کربن  ذخایر  از  چهارم 
اقدامات  دارد  قصد  گروه  این  می دهند. 
بیشتری در زمینه جلوگیری از کاهش تنوع 
زیستی پیش از اجالس مهم تنوع زیستی 
سازمان ملل متحد که قرار است در ماه مه 
دهد. انجام  شود،  برگزار  چین  در  جاری  سال 
نشست  در  ایندیپندنت،  روزنامه  از  نقل  به 
توافقنامه  مورد  در  کشور   200 حدود  چین 
حیات وحش  از  محافظت  برای  جدیدی 

می کنند. مذاکره 

هفته پیش هم که تهران در 
شرایط اضطرار قرار داشت و 

پیشنهاد تعطیلی مطرح شده 
بود، واکنش هیات دولت به 

این پیشنهاد سکوت بود. همان 
وقت دبیر کمیته فنی صدور 

مجوزهای زیست محیطی گفته 
بود که اصرار برای تعطیلی، رفع 
آلودگی هوا نیست، بلکه تماس 

حداقلی افراد با هوای آلوده 
است و در این شرایط باید 

حتمًا کمیته اضطرار تشکیل و 
برای تعطیلی تهران فکری شود

علیرضا زالی، فرمانده عملیات 
مقابله با کرونا پایتخت: 
ویروس کرونا، ویروس 

سنگینی است و در شرایط 
نبود تهویه و چرخش هوا، 

زمان بیشتری می تواند در آن 
محیط حضور داشته باشد و بر 
همین اساس مدت زمان بقای 

آن افزایش می یابد و شانس 
ابتالی شهروندان نیز بیشتر 

می شود

اصرار کارشناسان مختلف به گفتن از اثرات جبران ناپذیر آلودگی هوا بر سالمت جسم و روان بی فایده است. تهران حتی در آلوده ترین روز 
سال 99 هم تعطیل نشد. دیروز همه ایستگاه های سنجش آلوده هوای نصب شده در نقاط مختلف تهران، از شرق تا غرب و از شمال تا 
جنوب، وضعیت هوا را »قرمز« نشان می دادند، یعنی ناسالم برای همه افراد. در حالی که قانون هوای پاک هم برای در این شرایط برای 
تماس حداقلی با این هوای دودآلود، از تعطیلی و محدودیت های ترددی گفته اما این شهر تعطیل نشد. حتی ستاد عملیات مدیریت 

بیماری کرونای پایتخت تعطیلی هم کارساز نشد و دیروز یک روز بسیار آلوده اما عادی برای تهران بود.
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حیات وحش  امور  بر  نظارت  اداره  رئیس 
استان تهران از انتقال تمساح مرکز تجاری 
اعالم کرد که  و  داد  خبر  باغ کنتیا  به  اپال 
فضای  در  بحث هایی که  علت  به  کار  این 

است. شده  انجام  آمد،  پیش  مجازی 
حیوانات  حقوق  فعاالن  اعتراض  وجود  با 
درباره تاثیر نمایش این حیوان در پاساژ ها 
محمد  حیات وحش،  قاچاق  افزایش  و 
کرمی معتقد است که نگهداری این تمساح 
ندارند:  مشکلی  نگهداری  بحث  نظر  از 
در  حیوانات  این  نمایش  دیگر  »موضوع 
انظار عمومی است که ما با این درخواست 
اتفاقاتی  از  بعد  هم  االن  نکردیم،  موافقت 
افتاد، تمساح جابجا  که در فضای مجازی 
باغ  در  که  اصلی  مرکز  در  و  است  شده 
نگهداری  بنزین ولنجک  کنتیا، پشت پمپ 

می شود.«
به  اشاره  با  ایلنا  با  گفت وگو  در  کرمی 
تصویری از نگهداری یک تمساح کوچک و 
غرب  در  اپال  خرید  مرکز  در  خزنده  چند 
شده  منتشر  مجازی  فضای  در  که  تهران 
است، بیان کرد: »موضوع را بررسی کردیم 
از  یکی  اپال  تجاری  مرکز  از  بخشی  در  و 
خزر،  گونه های  وارد کننده  شرکت های 
که  گونه  ای  چند  و  کرده  ایجاد  را  فضایی 

است.« داده  جا  فضا  این  در  را  داشته 
دو  شامل  جانداران  »این  داد:  ادامه  او 

یک  و  آفریقایی  الک پشت  یک  ایگوانا، 
همه  گروه ها  این  که  است  کیمن  تمساح 
وارداتی هستند و اصاًل جزو گونه های بومی 
کشور محسوب نمی شوند، پرورشی هستند، 
یعنی از طبیعت گرفته نشدند، اما زیستگاه 

است.« برزیل  کشور  در  آن ها  اصلی 
حقوق  فعال  سلیمی،  سپهر  این  از  پیش 
حیوانات به »پیام ما« گفته بود: »تصاویری 
است که  این  نشان دهنده  شده  منتشر  که 
جای حیوان مناسب نیست. این تمساح در 
مرکز خریدی نگهداری شده که در معرض 
وجه  هیچ  به  و  است  شهروندان  رفت و آمد 
شباهتی به زیستگاه این حیوان ندارد.« او 

نهایت  اقدام در  این  بود که  همچنین گفته 
منجر به ترغیب بیشتر افراد برای نگهداری 
حیوانات وحشی در منزل و قاچاق حیوانات 
می شود و هر نوع نمایش حیوانات وحشی 
در مراکز تجاری به نوعی راه خرید و فروش 
یک  »این  می کند:  هموار  را  حیوانات  این 
را  اتفاقات  نیست و سلسله  ماجرای ساده 
به دنبال دارد. چه بسا خیلی از فروشندگان 
در  را  این ها  رایگان  به  هم  حیات وحش 
اختیار مرکز خرید بگذارند که تبلیغی برای 
آن ها شود. عمال اگر کسی بخواهد تمساح 
و  خریدار  شماره  تجاری  مراکز  در  بخرد 

پیدا می کند.« را هم  فروشنده اش 

»تمساِح اپال« به باغ کنتیا منتقل شد
حیات وحش

مجمع پژوهشگران 
محیط زیست در نامه ای 

درخواست کرده که بودجه 
انتقال آب خزر به سمنان،  
مطالعه و ساخت سدهای 

زارم رود، فینسک، چهاردانگه، 
کسیلیان، سد خاکی چاشم 
و همینطور سجادرود حذف 

شود

درخواست پژوهشگران محیط زیست 
برای حذف بودجه 7 سد مخرب

و  کارشناسان  صاحبنظران،  از  جمعی 
فعاالن محیط زیست تحت عنوان »مجمع 
حقوقدانان  و  فعاالن  پژوهشگران، 
به  نامه ای  ارسال  با  محیط زیست« 
تلفیق  رئیس کمیسیون  نادران،  الیاس 
بودجه مجلس شورای اسالمی خواستار 
حذف ردیف های بودجه مطالعه و اجرای 
هفت طرح ساخت سد با نگاه انتقال آب 
بودجه سال  در الیحه  به سمت سمنان 

شدند.  1400
در این نامه به 7 طرح سدسازی اشاره 
برای  ساخت  و  »مطالعه  است:  شده 
شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به 
سمنان،  مطالعه و ساخت سد زارم رود 
آن  آب  انتقال  نگاه  با  )سرشاخه تجن( 
به سمنان در آینده، ساخت سد فینسک 
)سرشاخه رود تجن( و انتقال آب آن به 
سمنان،  احداث سد چهاردانگه یا چرگت 
انتقال  نگاه  با  تجن(  رود  )سرشاخه 
آب آن به سمنان در آینده، ساخت سد 
انتقال  و  ِتالر(  رود  )سرشاخه  کسیلیان 
و  مطالعه  سمنان،  به  آن  آب  از  بخشی 
احداث سد خاکی چاشم )سرشاخه رود 
تالر( و انتقال آب آن به سمنان و مطالعه 
و احداث سد سجادرود روی بابلرود در 

دل مناطق جنگلی اشاره شده است.«

کارشناسی  بررسی های  با  مجمع  این 
طرح ها،  این  موجود  مطالعات  برخی 
مردود  را  آن ها  اساسی  صورت  به 
دانسته است. در این نامه ادعا شده که 
متوجه  فقط  طرح ها  این  مادی  منافع 
و  و کشاورزان  بوده  مجری  شرکت های 
مردم ساکن مبدا و مقصد این طرح ها، 

هستند. آن  اصلی  متضرر 
به طرح  نامه  این  از  در بخش دیگری 
شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر 
شده  گفته  و  شده  اشاره  سمنان  به 
و  طرح  این  منفی  بازده  دلیل  به  که 
بهره برداری  و  ساخت  باالی  هزینه 
منابع طبیعی  به  عمده  خسارات  و  آن 
شمال  جنگل های  و  محیط زیست  و 
آلودگی  و  مراتع  کوهستان،  ایران، 
به وسیله  آبزیان  و  ساحلی  اکوسیستم 
مکش  و  آب شیرین کن ها  پساب 
تخریب  و  ساحلی  آبزیان  نوزادان 
انتقال  زمین های کشاورزی مسیر خط 
پایین  فایده  مقابل  در  150 کیلومتری، 

است. مردود  آن 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
و  مدیریت  سازمان  و  اسالمی  شورای 
برنامه ریزی بر ضرر اقتصادی این طرح 

گذاشته اند.  صحه 
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محله  سرخاب در کنار تاریخ غنی و هویت 
دهن کجی  وجود  با  و  تبریز  به  بخشی 
هنوز  آن،  تاریخ  به  مدرن  ساخت و ساز 
نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  از  تکه هایی  هم 
عمارت  داده که  جای  دلش  در  را  تبریز 
میان  در  بوده که  آن ها  از  یکی  قائم مقام 
مدرن،  ساخت و سازهای  توانمند  بازوان 
رفت و آمد گوسفندان،  محل  به  و  تسخیر 

است. شده  تبدیل 
این  وضعیت  درباره  گزارشی  در  ایسنا 
در  تابلوی  از  با گذر  است:  نوشته  عمارت 
عمارت  حیدر تکیه سی،  گذر  و  سرخاب 
افتادگی  و  متانت  نهایت  در  قائم مقام 
عمیق  خوابی  به  راست،  سمت  در 
این صدای گوسفندان و سگ  و  فرو رفته 
خواب  از  را  آن  گاهی  که  است  نگهبان 
عمارتی  با  سمت  این  در  می کند،  بیدار 
مواجه  زیاد  بسیار  متراژ  در  نیمه جان 
راست  دست  ساختمان  در  که  می شویم 
باالی  طبقه ی  و  می دارند  نگه  احشام  آن 
چپ  دست  و  بوده  قهوه خانه  هم  آن 
و  ورزشی  سالن  به  تبدیل  هم  عمارت 

است. شده  پارک 
شهرداری  تملک  در  قائم مقام  عمارت 

می رسد،  نظر  به  و  بوده  تبریز   10 منطقه 
این  و  میراث فرهنگی  منتظر  شهرداری 
تا  است  شهرداری  منتظر  هم  کل  اداره 
بازسازی عمارت  و  احیا  برای  را  اول  گام 
قائم مقام بردارند، اداره کل میراث فرهنگی 
در  را  مرمت  هایی  شرقی  آذربایجان 
داده  انجام  قائم مقام  عمارت  در  برهه ای 
است، اما این عمارت هم اکنون رها شده 
و به نظر می رسد شهرداری منطقه 10 باید 
شود،  دیر  آن که  از  قبل  و  زودتر  چه  هر 

کند. اقدام  آن  سازماندهی  برای 
برجسته   نویسنده   و  مورخ  گفته  به 
تاریخ  بازنشسته  استاد  و  تبریزی 
به  متعلق  عمارت  این  تبریز،  دانشگاه 
پیشکار  مکرم الملک،  عدل  یوسف خان 
مجلس  نماینده  و  آذربایجان  استاندار  یا 
و  پنجم، ششم  دوره های  در  شورای ملی 
بنای  تاریخچه  که  است  تبریز  از  هفتم 
حدودا  و  شاه  ناصرالدین  دوران  به  آن 
هجری قمری   1255 الی   1250 سال  به 
پاشا  زینب  می شود که  بازمی گردد؛ گفته 
باشکوه  و  مجلل  خانه  این  تخریب  قصد 
به  یا  آذربایجان  پیشکار  به  متعلق  را که 
تعبیر امروز، استاندار بوده، داشته و این 

خانه دارای باغ باشکوهی هم بوده است.
درباره  شکوهی  برادران  سیروس 
به  قائم مقام  عمارت  ساخت  تاریخچه 
قائم مقام  »عمارت  می گوید:  ایسنا 
یا  و  ملی  مدرسه  به  شاه  رضا  دوره  در 
سپس  و  شد  تبدیل  کنونی  غیرانتفاعی 
از ملک  اقدام به خرید بخشی  شهرداری 
پارک  به  تبدیل  را  آن  و  کرده  وراث  از 
حتی  و  باقی مانده  کنونی که  تاالر  و  کرد 
قرار  محله  این  در  نانوایی که  و  مغازه  ها 
و  باغ  و  خانه   از  بخش هایی  هم  دارد 

است.« بوده  قائم مقام  عمارت 
رجال  معرفی  به  که  تاریخی  منابع  در 
عدل  یوسف  که  است  آمده  پرداخته اند، 
که  بود  قائم مقام(  بعدا  و  )مکرم الملک 
زمان  در  او  می شد،  والیات  حاکم  اکثرا 
حکومت  کفالت  احمدشاه،  ولیعهدی 
رضاخان،  دوره   در  و  داشته  را  آذربایجان 
همسر  بوده،  مجلس  وکیل  دوره  چهار 
میرزای  عباس  نوه ی  مکرم الملک، 
و  معمم  علی آقا  حاج  پدرش،  و  ولیعهد 
آجی  پل  می شود  گفته  که  بوده  مالک 
تبریز  حوالی  در  را  )تلخه رود(  چای 

است. کرده  احداث 

برای حفاظت ساختم،  دیواری 
کردند تخریبش 

حسن آقا که از گوسفندانش در ساختمان 
به  و  می کند  نگهداری  عمارت  مجاور 
بدی  امانتدار  است،  مشغول  قصابی  کار 
پشت  در  »ماشین ها  می گوید:  و  نبوده 
را  عمارت  حریم  و  کرده  پارک  عمارت 
نصف و نیمه ای  دیوار  می کنند،  تخریب 
باز  که  بودم  ساخته  بنا  از  حفاظت  برای 
تخریب کردند،  هم  را  آن  خودروها   هم 
و  بوده  استاندار  به  متعلق  اینجا  می گویند 
است که  زیادی  از مرگش، سال های  بعد 
زیرزمین  مدتی  میراث فرهنگی  شده،  رها 
هم  شهرداری  مسئوالن  و  کرد  مرمت  را 
که  است  مدت ها  اما  می زند،  سر  گاهی 
کسی به اینجا سر نزده است.« به گفته ی 
عمارت  در  ماشین  و  موتور  مدتی  اهالی، 
و  می شده  تعمیر  و  نگهداری  قائم مقام 
برای  دور  بسیار  سال های  از  محل  این 
می شده  استفاده  گوسفندان  نگهداری 

است.

شهرداری  میراث فرهنگی:  معاون   
برای مرمت اعالم آمادگی کرده

میراث فرهنگی،  معاون  قوچی،  علیرضا 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  اداره کل 
این  در  آذربایجان شرقی هم  گردشگری 
اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  خصوص 
تحت  تبریز،  قائم مقام  عمارت  این که  به 
و  مرمت  برای  است؛  شهرداری  مالکیت 
احیای این مجموعه با مشارکت شهرداری 
و  کرده  آمادگی  اعالم  تبریز،   10 منطقه 
چندین  در  »میراث فرهنگی  می گوید: 
کاروانسرای  مرمت  به  اقدام  مرحله 
قائم مقام کرده، اما آماده همکاری مجدد 
مرمتی،  طرح  ارائه  و  تبریز  شهرداری  با 
فنی  شورای  مصوبه  و  مرمت  مجوز  اخذ 
کاربری  تغییر  و  میراث فرهنگی  وزارت 

هستیم.« مجموعه  این  برای 

انتظار  10: در  شهردار منطقه 
بودجه ایم

 10 منطقه  شهردار  وظیفه شناس،  رسول 
پایین عمارت  تبریز هم می گوید: »طبقه 
مرمت  میراث فرهنگی  توسط  قائم مقام 
شده است، امیدواریم برای بازسازی این 
نظر  در  بودجه ای  آن  احیای  و  مجموعه 
آماده  هم   10 منطقه  شهرداری  و  بگیرند 
کمک به احیای عمارت قائم مقام است.«
دیگر  برنامه ریزی های  از  همچنین  او 
»این  می گوید:  قائم مقام  عمارت  برای 
به  می تواند  بازسازی  از  پس  مجموعه 
برای  تاریخی  خانه  و  سنتی  سفره خانه  
برای  محلی  به  یا  و  گردشگر  پذیرش 
هنری  فرهنگی  گروه های  برخی  استقرار 
میراث فرهنگی  کل  اداره  شود؛  تبدیل 
و  بازسازی  به  اقدام  شرقی  آذربایجان 
منطقه  در  تاریخی  خانه  چندین  مرمت 
اصلیشان  هویت  به  را  خانه ها  و  10 کرده 
بازگردانده، امیدواریم به کمک هم نسبت 
همت  هم  قائم مقام  عمارت  بازسازی  به 

» . کنیم
بدترین  در  قائم مقام  عمارت  همه  این  با 
بین  تعارفات  حل  منتظر  ممکن،  وضعیت 
تنها  و  بوده  میراث فرهنگی  و  شهرداری 
مراقب این بنا که همزمان گوسفندانش را 
هم در این در ساختمان روبه روی این بنا 
که جز حریم عمارت قائم مقام است، نگه 
نیازمند  انتقال محل کارش  برای  می دارد، 
توسط  ساختمان  تملک  و  جدید  مکانی 

است. شهرداری 

صنایع دستی،  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
از  بهره برداری  و  احیا  و  دستباف  فرش 
صندوق  این  آمادگی  از  تاریخی  اماکن 
خبر  طاق کسری  احیای  و  مرمت  برای 
داد و گفت: »با وزارت امور خارجه در این 

شد.« نامه نگاری  باره 
دغدغه  به  پاسخ  در  میرزایی  هادی 
دوستداران  و  عالقه مندان  و  متخصصان 
عراق  و  ایران  کشور  دو  میراث فرهنگی 
سوی  از  که  مردمی  کمپین  ویژه  به  و 
برای  هنرمندان  و  شهرسازان  معماران، 
است،  افتاده  راه  به  طاق کسری  نجات 
ارزنده  سوابق  به  توجه  »با  کرد:  عنوان 
اماکن  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق 
و  سرمایه  جذب  در  فرهنگی  و  تاریخی 
تاریخی  ارزشمند  پروژه های  موفق  احیا 
در  آمده  پیش  شرایط  به  توجه  با  و 
خصوص اتفاقات اخیر در بنای با عظمت 
مدائن،  ایوان  یا  طاق کسری  شکوهمند  و 
در  موثری  نقش  می تواند  صندوق  این 
میراث  این  طاق کسری،  احیا  و  مرمت 

باشد.« داشته  جهانی  مشترک 
اساس  بر  احیا  صندوق  او  گفته  به 
با  علمی  همکاری  تفاهم نامه های 
چند  و  کشور  مطرح  دانشگاه های 
تفاهم نامه  ویژه  به  و  دانشگاه مهم جهان 
و  بغداد  دانشگاه  بین  که  مستقیمی 
دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شده، 

کند. دخالت  موضوع  این  در  می تواند 
به  اشاره  با  احیا  صندوق  مدیرعامل 
اساسنامه  در  شده  پیش بینی  ظرفیت 
ظرفیت های  توسعه  بر  مبنی  صندوق 
ابنیه  احیا  و  مرمت  از  حمایت  و  علمی 
سازمان  دارد  »ضرورت  گفت:  تاریخی 
اعتباراتی  و  تمهیدات  بودجه  و  برنامه 
در  ایران  تاریخی  آثار  مرمت  جهت 
با  اگر  تا  پیش  بینی کند،  مرزها  از  فراتر 
امکان  این  شد  توافق  میزبان  کشورهای 
تخصصی  نیروهای  از  باشد  داشته  وجود 
فاخر  آثار  این  از  حفاظت  راستای  در 

شود.« استفاده 
در  تسریع  برای  کرد  تاکید  میرزایی 

یونسکو  ظرفیت  از  می توان  حتی  امور 
قبال  در  که  بین المللی  نهاد  عنوان  به 
برای  دارد،  مسئولیت  جهان  تاریخی  آثار 
مرمت طاق کسری بهره برد تا این ثروت 
میان نسلی که یادگار درخشان فرهنگ و 
باشکوه در کشور عراق است  ایران  تمدن 
حفاظت و استحکام بخشی شده و زمینه 
ایرانی  متخصص  باستان شناسان  حضور 
دامنه دار  کاوش های  و  پژوهش  برای 
و  میراث فرهنگی  در  باستان شناسی 

شود. فراهم  ایران  تمدنی 
گفته  میراث فرهنگی  وزیر  این  از  پیش 
به  بنا  این  مرمت  طرح  اجرای  که  بود 
دارد. نیاز  دالر  هزار   600 حدود  اعتباری 

بنای بازمانده قائم مقام ویران شده و منتظر حل تعارفات بین شهرداری و میراث فرهنگی است 

چرای گوسفندان در عمارت قائم مقام
معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی: عمارت قائم مقام تبریز، تحت مالکیت شهرداری است و آنها برای 
مرمت و احیای این مجموعه اعالم آمادگی کرده اند

وعده دوباره مرمت طاق کسری

هشدار جامعه باستان شناسی 
ایران به وزارت میراث فرهنگی

درباره سرنوشت آثار 
تاریخی، مسئوالنه 

برخورد کنید
سرگشاده  نامه ای  در  باستان شناسی  جامعه 
کشور  میراث فرهنگی  نامناسب  شرایط  درباره 
هشدار داد و از نهادهای نظارتی میراث فرهنگی 

کنند. رفتار  مسئوالنه  خواست که 
در این نامه آمده است: »جامعه باستان شناسی 
شرایط  به  رسیدگی  خواهان  مصرانه  کشور 
نامناسب میراث فرهنگی کشور توسط نهادهای 
برابر  در  وزارتخانه  مسئوالن  تا  است  نظارتی 
سرنوشت آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی به ویژه 
محوطه های باستانی در خطر همچون چگاسفلی، 
ایوان  طاق بستان،  فیروزآباد،  شوش،  جوبجی، 
مداین و ... پاسخگو بوده و مسئوالنه رفتار کنند.«
که  »سال  هاست  می گویند:  باستان شناسان 
میراث فرهنگی ایران چوب بی تدبیری، ناکارآمدی 
و سیاست های غلط مدیران کم دانش، ناآزموده 
و سیاست زده خود را می خورد و روزی نیست 
که در گوشه و کنار کشور شاهد مرگ و تخریب 
یک اثر باستانی نباشیم. تجربه دهه های گذشته 
نشان داده است که با آمد و رفت دولت ها نه تنها 
دردهای میراث فرهنگی التیام نیافته، بلکه سبب 
بی جان شدِن امید و آرزوی حداقلِی کارشناسان، 
پژوهشگران، دلسوزان و دوستداران میراث شده 

است.
بر خالف انتظار، هر کجا که میراثی گرانبارتر دارد، 
است  نمونه کافی  برای  است!  رنج تر  و  پردرد 
بیفکنیم.  نظری  استان خوزستان  به وضعیت 
بر مجموعه میراث  امروزه در خوزستان  آن چه 
چون  شاخصی  محوطه های  و  شوش  جهانی 
چگاسفلی، جوبجی، ایوان کرخه، جندی شاپور، 
نگارکندهای ایذه و صدها محوطه باستانی دیگر 
می گذرد، مایوس کننده و دلهره آور است.«از نگاه 
جامعه باستان شناسان وضعیت دیگر استان ها 
جهانی  میراث  »محوطه  نیست:  بهتر  هم 
و  خان خوره  دلک، کاروانسرای  برم  فیروزآباد، 
صدها محوطه دیگر در فارس وضعیتی بغرنج 
به  نفیس  قرآن  فروش  خبر  دارند.  بحرانی  و 
سرقت رفته از موزه پارس شیراز در حراجی های 
بین المللی و پاسخگو نبودن مدیران و مسئوالن 
انفعال و آشفتگی این وزارتخانه  مربوطه، تنها 
نامه  می دهد.«این  نشان  را  استانی  ادارات  و 
ادامه می دهد: »متجاوزان به حدود و حریم آثار 
تاریخی در سایه تنبلی و پیگیر نبودن بخش های 
حقوقی، بیش از پیش احساس امنیت می کنند. 
قاچاقچیان آثار تاریخی در سکوت و بی اعتنایی 
آزادانه  ادارات،  و  وزارتخانه  مسئول  بخش های 
فعالیت می کنند و قانون را به ریشخند می گیرند. 
یگان حفاظت میراث فرهنگی از کمبود امکانات 
به شدت رنج می برد و بدون ابتدایی ترین ابزارها 
و دست خالی به نبرد با قاچاقچیان مسلح و 
پشتوانه دار می رود. این نیروها در برخی استان ها 
اداری  به کارهای  سازمانی  ماموریت  بر خالف 
گمارده می شوند! در چنین شرایطی که محصول 
مدیریت شایسته نیست، محوطه های باستانی 
موازات  می روند.به  یغما  به  و  مانده  بی پناه 
در  ایران  میراث فرهنگی  داخلی،  ناگوار  شرایط 
بیرون از مرزها نیز از هرگونه حمایتی بی نصیب 
از شرایط  مانده است. سال هاست کارشناسان 
نامناسب حفاظتی طاق کسری در کشور عراق 
سخن گفته اند و از مدیران مربوطه تنها وعده های 
بی سرانجام، شعار و مصاحبه شنیدند. به راستی 
آیا مسئوالن وزارتخانه و مدیران مربوطه، توان 
بهره بردن از ظرفیت های دیپلماسی خارجی یا 
امکانات نهادهای بین المللی و سایر سازمان های 
تخریب  از  تا  نداشتند  را  عراق  در کشور  فعال 
بشری  معماری  بزرگ  میراث  این  بیشتر 

جلوگیری کنند؟«

تفاهم چهارجانبه 
برای کاوش و ثبت 

میراث فرهنگی دریایی
میراث فرهنگی  ثبت  و  کاوش  مطالعه،  برای 
دریایی، ساحلی و بنادر تاریخی کشور، تفاهم نامه 
همکاری  تفاهم نامه  شد.  منعقد  چهارجانبه 
میان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی، معاون میراث فرهنگی کشور، رئیس 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 
و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
منعقد شد و در آن طرفین توافق کردند که در 
زمین باستان شناسی  و  باستان شناسی  زمینه 
دریایی و ساحلی و مطالعه بنادر تاریخی از طریق 
مطالعه، کاوش و ثبت ملی و بین المللی آن ها در 
حوضه های دریایی خزر، خلیج فارس و دریای 
عمان همکاری و مشارکت کنند. بر اساس اعالم 
روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 
ایجاد کارگروه های  در  همکاری  علوم جوی،  و 
تخصصی درباره میراث فرهنگی دریایی، ساحلی 
و بنادر تاریخی، حفظ و توسعه فرهنگ دریایی 
بندری و ساحلی، همکاری در زمینه انتقال دانش، 
علوم و فنون اقیانوسی، دریایی، باستان شناسی 
دریایی و ساحلی و زمین باستان شناسی دریایی 
به جامعه هدف از جمله تعهدات طرفین این 

تفاهم نامه عنوان شده است.

حسن آقا که از گوسفندانش 
در ساختمان مجاور عمارت 
نگهداری می کند و به کار 
قصابی مشغول است می گوید 
ماشین ها در پشت عمارت پارک 
کرده و حریم عمارت را تخریب 
می کنند، دیوار نصف و نیمه ای 
برای حفاظت از بنا ساخته بودم 
که آن را هم تخریب کردند

| پیام | در عمارت قائم مقام که شبیه یک ویرانه است، صدای گوسفندان پیچیده. این کوشک در محله سرخاب تبریز روزگاری محل 
زندگی بود و روزگاری مدرسه رودکی. امروز اما مخروبه ای است که پشت یک بوستان پنهان شده؛ بوستانی که در زمان حکومت نایب 
السلطنه شاهزاده عباس میرزا باغی آباد بود و در گذشت زمان رو به ویرانی نهاد. حاال میراث فرهنگی می گوید شهرداری برای مرمت 
به سفره خانه خبر می دهد.  برای تبدیل عمارت فراموش شده  برنامه ریزی هایی  از  بنا اعالم آمادگی کرده و شهرداری  از  بهره برداری  و 
مالک بنا شهرداری است و اهالی سرخاب  می گویند مدتی در این عمارت موتور و ماشین نگهداری و تعمیر می شده و این محل از 

سال های بسیار دور برای نگهداری گوسفندان استفاده می شده است.

میراث بدون مرز

رئیس موزه ملی ایران از 
پیشنهاد سفیر فرانسه برای 
برگزاری نمایشگاه مجازی 
استقبال کرد و با اشاره به 
روابط نزدیک بین موزه لوور و 
موزه ملی ایران در سال های 
اخیر و انجام پروژه های 
مطالعاتی مشترک و برگزاری 
نمایشگاه های موفق، گفت 
که برگزاری نمایشگاه مجازی 
می تواند بخش دیگری از 
توان بالقوه این دو موزه را 
در همکاری های فرهنگی 
آشکار کند

ملی  موزه  در  حضور  با  فرانسه  سفیر 
ایران با مدیر این موزه دیدار و بر تقویت 
همکاری های موزه ای ایران و فرانسه تاکید 
کرد. به گزارش مهر، فیلیپ تیه بو، سفیر 
فرانسه در ایران با همراهی میریام پاواژو 
رایزن فرهنگی با جبرئیل نوکنده رئیس کل 
موزه ملی ایران دیدار و گفت وگو کرد و در 
این دیدار طرفین با ابراز امیدواری از تداوم 
و  ایران  دو کشور  بین  بین موزه ای  روابط 
فرانسه، به گفت وگو و تبادل نظر در خصوص 
برگزاری نمایشگاه مجازی بین موزه ملی 

ایران و موزه لوور پرداختند.
تیه بو در این مالقات بر تاثیر منفی همه گیری 
کرونا بر فعالیت موزه ها اشاره کرد و گفت: 
»تا رفع این مشکل، برگزاری نمایشگاه های 
مجازی یکی از راه حل های موجود است.«او 
همچنین بر اهمیت انتشارات اشاره کرد و 
افزود: »سفارت فرانسه در چند سال اخیر با 
همکاری موزه ملی موفق به انتشار چندین 

کتاب درباره آثار ایران شده است.«
میشل  علمی  خدمات  به  فرانسه  سفیر 
ایران  در  فرانسوی  باستان شناس  کازانووا، 
اشاره کرد و از او به عنوان باستان شناس عاشق 
فرهنگ ایرانی یاد کرد و گفت: »متاسفانه 
باخبر شدیم که این باستان شناس باتجربه 
اثر بیماری کرونا جان خود را از دست  بر 

است.« داده 
او عالوه بر این به بازدید خود از نمایشگاه 

آثار موزه ملی ایران در اسپانیا اشاره کرد و 
از آن به عنوان نمایشگاهی بسیار موفق یاد 
کرد. پاواژو رایزن فرهنگی سفارت فرانسه 
شبکه های  توانایی های  بر  نیز  ایران  در 
اجتماعی در معرفی آثار فرهنگی تاریخی دو 
کشور اشاره و بیان کرد: »در طول یک سال 
حاصل  محدودیت های  خاطر  به  گذشته 
از همه گیری کرونا، این شبکه ها در ایجاد 
ارتباط و آموزش نقش مهمی ایفا کردند.«
جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران 
نیز در این نشست از پیشنهاد سفیر فرانسه 
استقبال  نمایشگاه مجازی  برگزاری  برای 
کرد و با اشاره به روابط نزدیک بین موزه لوور 
و موزه ملی ایران در سال های اخیر و انجام 
برگزاری  و  مشترک  مطالعاتی  پروژه های 
»برگزاری  گفت:  موفق،  نمایشگاه های 
نمایشگاه مجازی می تواند بخش دیگری از 
توان بالقوه این دو موزه را در همکاری های 

فرهنگی آشکار کند.«
او ابراز امیدواری کرد که دو موزه با همکاری 
سفارت فرانسه بتوانند بروشور موزه لوور را به 
فارسی ترجمه کنند تا بازدیدکنندگان ایرانی 
نیز بتوانند در زمان بازدید از لوور اطالعات 
کنند.در  دریافت  فارسی  زبان  به  را  الزم 
پایان این دیدار، سفیر فرانسه چند جلد 
از انتشارات جدید را که با حمایت بخش 
فرهنگی این سفارت منتشر شده به موزه 

ملی ایران تقدیم کرد.

همکاری های موزه ای ایران و فرانسه تقویت می شود

 به گفته سرخاب  در عمارت 
قائم مقام مدتی موتور و 
ماشین نگهداری و تعمیر 

می شده و این محل از 
سال های بسیار دور برای 

نگهداری گوسفندان استفاده 
می شده است
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برق  شبکه  مدیریت  شرکت  آمار  بنابر 
روزی که  در  و  امسال  دی ماه   22 ایران، 
دلیل  به  ایران  شهرهای  برخی  آن  فردای 
کردند،  تجربه  را  خاموشی  برق  کمبود 
بوده  مگاوات   40,790 برق  پیک  مصرف 
همین  در  گذشته  سال  در  درست  است. 
را  مگاوات   38,012 برق  پیک  روز مصرف 
 2800 امسال  حدود  یعنی  نشان می دهد 
است.  شده   مصرف  بیشتر  برق  مگاوات 
دی ماه   22 در  پیک  زمان  در  برق  مصرف 
بیشترین مقدار مصرف را در ماه های اخیر 

است. داشته 
مصرف  برابر  در  برق  مصرف  مقدار  این   
نیست.  چشمگیری  عدد  تابستان  در  برق 
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  آمار 
جاری  سال  تیرماه   22 در  می دهد  نشان 
یعنی در فصلی که ایران بیشترین مصرف 
برق ساالنه را تجربه می کند در زمان پیک 
است. برق مصرف شده  مگاوات   55,960
حاضر  حال  در  است که  شرایطی  در  این 
شده  گزارش  صفر  نیروگاه ها  برق  ذخیره 
در حالی که در تابستان  و  در زمان پیک 
 1,177 حدود  نیروگاه ها  ذخیره  مصرف 
مگاوات اعالم شده  بود. و در 22 دی سال 
مگاوات   2,754 نیروگاه ها  ذخیره   1398
است  در شرایطی  این ها  همه  است.  بوده  
نرخ  امسال  کرده  اعالم  نیرو  وزیر  که 
میانگین سال های  به  نسبت  بار  اوج  رشد 

است. بوده   کمتر  گذشته 
او این موفقیت را عالوه بر مدیریت مصرف 
در  که  خوانده  موثری  اقدامات  دلیل  به 
اردکانیان  رضا  است،  داده  رخ   99 سال 
نوشته  ایران  روزنامه  در  یادداشتی  در 
است:»در طول یک سال گذشته اقداماتی 
نیمه  اساسی  و  اساسی  تعمیرات  نظیر 
حرارتی،  نیروگاه های  مگاوات  هزار   103
 840 و  هزار  وارد کردن  اتمی؛  و  برق آبی 
ترکیبی،  سیکل  جدید  نیروگاه  مگاوات 
به  تجدیدپذیر  و  کوچک  مقیاس  گازی، 
افزودن   ،1399 تابستان  از  پیش  شبکه 
نیروگاه های  به  ظرفیت  مگاوات   340
محدودیت  رفع  و  ارتقا  طریق  از  کشور 
 779 و  هزار  اجرای  موجود،  نیروگاه های 
و  فوق توزیع،  و  انتقال  خطوط  کیلومتر 
سراسری  شبکه  آمادگی  میزان  رساندن 

شده است« انجام  درصد   99.6 به  برق 
گذشته  روزهای  در  سخنان  این  رغم  به 
رسیده   به حدی  وضعیت  بودیم که  شاهد 
از  کشور  برق  صنعت  سخنگوی  که  است 
داده  خبر  برق آبی  نیروگاه های  از  استفاده 
این  کارشناسان  از  یکی  حالی  در  است 
حوزه به پیام ما گفته است که خالی کردن 
مخازن آب در این فصل سال برای تولید 
با توجه به  برق بدون برنامه ریزی قبلی و 
بارش ها  حوزه  در  بدبینانه  پیش بینی های 
نمی رسد  نظر  به  معقولی  و  اصولی  اقدام 

مخازن  پشت  از  آب  منابع  وقتی  اگر  و 
سد تخلیه شود در حالی که سالی خشک 
پیش رو است، در عمل نوعی خشکسالی 
مصنوعی و مضاعف به یک منطقه تحمیل 

می شود.

بیت کوین مقصر است؟ آیا   
سال  دی ماه   22 در  صنایع  برق  مصرف 
در  است.  بوده  مگاوات   4,980  ،1399
صنایع  برق  مصرف    98 سال  دی ماه   22
نشان  این  شده است.  اعالم   4,491
تغییر  صنایع  برق  مصرف  که  می دهد 

نکرده است. چندانی 
بنابراین مراکز استخراج بیت کوین دارای   
استفاده می کنند  برق صنعتی  از  مجوز که 
مصرف  در  چشمگیری  تغییر  نمی توانند 
این  این که  مگر  باشند.  کرده   ایجاد  برق 
مراکز به صورت غیرقانونی فعالیت زیادی 
مصرف  مقایسه  با  هم  باز  که  اند  داشته 
نشان  امسال  و  گذشته  سال  پیک  برق 
مگاوات   2800 حدود  مقدار  این  می دهد 
است. با این حال محمود واعظی، رئیس 
حاشیه  در  گذشته  روز  رئیس جمهور  دفتر 
جلسه هیات دولت گفت: »امروز در دولت 
آن هایی که  بر  عالوه  شد که  هم  ادعایی 
برای استخراج بیت کوین  اجازه گرفتند در 
برخی مرغداری ها و جاهای مختلف از آن 
رئیس جمهور  آقای  که  می کنند  استفاده 

اجازه دادند وزارت اطالعات و وزارت کشور 
با جدیت دنبال کنند و اگر جایی استفاده 
برخورد کنند چون  با آن ها  می شود محکم 
که االن از حقی که مردم برای دمای منزل 
این ها  دارند،  الزم  خود  خانه  روشنایی  یا 

می کنند.« استفاده  این کار،  برای 
برق  انرژی  از  استفاده  هم   نیرو  وزیر   
دانسته  غیر مجاز  را  ماینرها  در  یارانه ای 
برق  میزان  مگاوات   300 است:»  و گفته 
کسانی  که  است  بیت کوین ها  در  مصرفی 
این  در  الزم  مجوزهای  اخذ  بدون  که 
غیرقانونی  کار  هستند،  مشغول  صنعت 
ذی ربط  دستگاه های  توسط  و  داده  انجام 
قرار  قانونی  مجازات  و  پیگرد  تحت 

» . ند می گیر

 مصرف گاز باال رفته است؟
میانگین مصرف خانگی گاز در ایران حدود 
در  خانگی گاز  مصرف   اروپاست،  برابر   4
گاز  صنعتی  مصرف  از  بیشتر  کمی  ایران 
پرمصرف ها  جز  نظر  این  از  ایران  و  است 
اتفاق  مساله  این  اما  می آید  حساب  به 
مدیر  جوالیی  محمدرضا  نیست.  جدیدی 
شبکه  به  گاز  ملی  شرکت  دیسپاچینگ 
یعنی  گذشته،  سال  در  است  گفته  خبر 
به  خانگی  گاز  مصرف  رکورد   1398 سال 

رسید. روز  در  مکعب  متر  میلیون   616
اکونومیست  ایران  بر اساس اعالم  امسال 

در روز هفتم دی ماه مصرف گاز در بخش 
به  میلیون متر مکعب   638 رقم  با  خانگی 
اوج خود رسید. مدیر دیسپچینگ شرکت 
سال  آذرماه  در  همچنین  ایران  گاز  ملی 
 24 طی  گاز  مصرف  بود کل  گفته   جاری 
میلیون   810 به  نزدیک  گذشته،  ساعت 
اواخر  است،  بوده  روز  در  مترمکعب 
تزریق شده  گاز  مقدار  نیز  امسال  آبان ماه 
مدت  نسبت  به  سراسری،  خطوط  به 
درصد  پنج  از  بیش  سال گذشته،  مشابه 
توسعه  موضوع  از  پس  که  داشته  رشد 
به  مصرف  میزان  بیشترین  گازرسانی، 
او  بوده است.  خاطر شیوع ویروس کرونا 
گفت: در همین بازه زمانی، میزان مصرف 
به  نیروگاه ها  و   124.6 به  عمده  صنایع 
رسید. روز  در  مترمکعب  میلیون   126.2

بر اساس اطالعات شبکه اطالع رسانی نفت 
روزانه  به طور میانگین  ایران  و گاز کشور، 
گاز  مترمکعب  میلیون   830 تا   800 بین 
تولید می کند که به گفته مدیرعامل شرکت 
ملی گاز، این رقم تا پایان امسال به یک 
افزایش می یابد. پیش  میلیارد مترمکعب 
سخنگوی  رجبی مشهدی،  مصطفی  این  از 
صنعت برق به »پیام ما« گفته که افزایش 
دلیل  به  برق آبی  نیروگاه های  از  استفاده 
در  گاز  مصرف  میزان  چشمگیر  افزایش 

است. کشور 

انرژی   صادرات به شبکه تامین 
آسیب زد؟

سیاست  روی  اخیر  سال های  در  ایران 
همسایه  کشورهای  به  انرژی  صادرات 
از  دیگر  یکی  است.  شده  متمرکز  هم 
به  فشار  درباره  امسال  که  فرضیه هایی 
میزان  درباره  برق مطرح شده  و  شبکه گاز 
همسایه  به کشورهای  برق  و  گاز  صادرات 
است. برای نمونه در حالی که صادرات گاز 
روزهای  در  بود،  پیدا کرده   به عراق کاهش 
اخیر برای تامین ارز کاالهای اساسی و به 
واکسن کرونا   خرید  اعتبارات  تامین  ویژه 

شد.  گرفته  سر  از  صادرات  این 
مدیر  جوالیی،  محمدرضا  این  از  پیش 
هدف گذاری  گاز  ملی  شرکت  دیسپچینگ 
گاز  مترمکعب  میلیون   70 صادرات  برای 
در زمستان امسال خبر داده بود. همچنین  
در  هم   برق  صادرات  مورد  در  نیرو  وزیر 
نیمه دی ماه جاری اعالم کرد: »ما براساس 
مقدار  همه  داریم.  برق  صادرات  قراردادها، 
گازی که ما در نیروگاه ها استفاده می کنیم 
برق صادر شود،  این  و  تولید کنیم  برق  تا 
است.  کشور  تولید گاز  درصد  یک  از  کمتر 
اگر قراردادهای خود را متوقف کنیم، از یک 
صنعت  که  می شویم  محروم  ارزی  درآمد 
برق ما در این شرایط تحریمی به آن بسیار 

دارد.« احتیاج 
نامش  می خواهد  که  مطلع  منبع  یک 
در  برق  کمبود  دالیل  درباره  نشود  فاش 
می گوید  »پیام ما«  به  امسال،  زمستان 
برق  توزیع  و  انتقال  تولید،  شبکه  که 
دارای  و  منسجم  شبکه ای  ایران  در 
چنین  بروز  و  است  دقیق  برنامه ریزی 
با  مرتبط  افراد  از  بسیاری  برای  اتفاقاتی 
است.  داشته  تعجب  جای  هم  برق  حوزه 
مشکالت  این  بروز  اصلی  دلیل  درباره  او 
بیت کوین  غیرقانونی  »استخراج  می گوید: 
صادرات  سیاست  حفظ  به  ایران  اصرار  و 
فرضیه  دو  همسایه  کشورهای  به  انرژی 
است«.  مشکل  این  بروز  برای  محتمل تر 
چندان  نه  توضیحات  با  ترتیب  این  به 
برق  معمای  نیرو،  وزارت  مسئوالن  روشن 
است.  باقی  خودش  قوت  به  همچنان 

استخراج رمز ارز، صادرات برق، کمبود گاز در نیروگاه ها یا عوامل دیگر، کدام یک تامین برق در 
زمستان امسال را با چالش روبه رو کرد؟

معمای برق
امسال ذخیره برق نیروگاه ها صفر گزارش شده در حالی که در دی ماه سال 1398 ذخیره نیروگاه ها 2,754 مگاوات بوده  است

یک منبع مطلع که می خواهد 
نامش فاش نشود درباره دالیل 
کمبود برق در زمستان امسال، 

به »پیام ما« می گوید که شبکه 
تولید، انتقال و توزیع برق در 

ایران شبکه ای منسجم و دارای 
برنامه ریزی دقیق است و بروز 
چنین اتفاقاتی برای بسیاری 

از افراد مرتبط با حوزه برق هم 
جای تعجب داشته است. او 
درباره دلیل اصلی بروز این 

مشکالت می گوید: »استخراج 
غیرقانونی بیت کوین و اصرار 

ایران به حفظ سیاست صادرات 
انرژی به کشورهای همسایه دو 
فرضیه محتمل تر برای بروز این 

مشکل است«.

زمستان هیچگاه فصل پر مصرفی برای برق در ایران نبوده  است و همواره تابستان بوده  که فصل اوج مصرف برق در ایران به حساب 
آمده است. بر اساس اعالم وزیر نیرو اوج بار سال تا میانگین بار در بقیه ایام سال حدود 20 هزار مگاوات فاصله دارد اما زمستان 
امسال  به دلیل کمبود برق با خاموشی گسترده در تهران و دیگر شهرها روبه رو شدیم و همین مسئله یک سوال را در ذهن همه ایجاد 

می کند امسال چه تفاوتی با سال های گذشته دارد؟
| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

|  
وج

 م
س:

عک
  |

برنامه قطعی برق 
منتشرشده در فضای 
مجازی صحت ندارد

در  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پایتخت  برق  قطعی  و  خاموشی   با  ارتباط 
اطالعیه داد. در این اطالعیه آمده است: »با 
همکاری مناسب هموطنان در کاهش مصرف 
یک  هیچ  دی ماه،  روزچهارشنبه؛ 24  انرژی، 
از مشترکان خانگی یا تجاری پایتخت، دچار 
این  تالش  تمامی  و  نشده اند  برق  قطعی 
شرکت بر آن است تا با برنامه ریزی های انجام 
شده از طریق جلب همکاری مشترکان اداری 
و صنعتی و تعدیل روشنایی های غیرضروری، 
از  پایتخت  برق  توزیع  شبکه  بار  با کاهش 
خاموشی و قطع برق، جلوگیری کند.در همین 
پایتخت  فهیم  شهروندان  اطالع  به  راستا 
فضای  در  برقی که  قطعی  برنامه  می رساند 
مجازی و برخی از رسانه ها منتشر شده است 
مربوط به این شرکت نیست و در سال جاری، 
برنامه ریزی به منظور قطع برق در تهران، انجام 
نشده و خاموشی های رخ داده در روز گذشته، 
سراسری و کشوری و ناشی از کاهش تولید 
توزیع  شرکت  با  ارتباطی  و  بوده  نیروگاهی 

نیروی برق تهران بزرگ ندارد.«

برق سازمان محیط زیست 
به خاطر  مدیریت 

نکردن مصرف قطع شد
با هدف تامین برق مورد نیاز بخش خانگی، 
شهر  دولتی  سازمان  چهار  برق  گذشته  روز 
تهران که همکاری الزم را در کاهش مصرف 
برق نداشتند، توسط شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ قطع شد.»حمیدرضا منصوری« 
شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این زمینه 
شده  انجام  اطالع رسانی های  به دنبال  گفت: 
دستگاه های  همکاری  ضرورت  بر  مبنی 
اجرایی و اداره های شهر تهران در مدیریت بار 
و کاهش فشار بر شبکه تامین انرژی کشور 
و پس از رصد هوشمند بار مصرفی اداره های 
که  دستگاه هایی  برق  نیز  امروز  پایتخت، 
برق  مصرف  مدیریت  در  را  الزم  همکاری 
نداشتند، قطع شد. او با تاکید بر این که رصد 
انجام  روزانه  شکل  به  اداره ها  برق  مصرف 
می شود، گفت: امروز، برق سازمان برنامه و 
بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان 
حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل 
ضعف عملکرد در کاهش مصرف، از راه دور 

قطع شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم:

500 دستگاه استخراج ارز 
در قم کشف شد

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   
قطعی های اخیر برق در قم را یک تصمیم 
مصرف  همچنین  گفت:  و  دانست  ملی 
و  باالست  به شدت  غیرقانونی  ماینرهای 
تاکنون 500 دستگاه استخراج بیت کوین در 
است. شده  کشف  و  شناسایی  استان  این 

روز  آهنین پنجه  مهدی  ایرنا،  گزارش  به 
چهارشنبه درجلسه ستاد مدیریت بحران قم در 
سالن کرامت استانداری، افزود: خاموشی های 
اخیر به دستور دیسپاچینگ ملی انجام شد 
که ابالغیه های آن اولی بر تمام مسائل دیگر 
است. او ابراز داشت: علت خاموشی برق در 
به خاطر  دیگر  شهرهای  برخی  و  قم  استان 
افزایش مصرف برق و گاز در سطح کشور بوده 
به  نداشت.  وجود  هم  قبلی  اطالع  امکان  و 
گفته او، قم در اجرای ابالغیه های ملی مامور 
به اجراست و در صورتی که دیسپاچینگ ملی 
دستور بدهد بار دیگر ممکن است در برخی 
ساعات شاهد خاموشی باشیم. آهنین پنچه 
گفت: پیک مصرف زمستانه قم 500 مگاوات 
و در فصل تابستان 900 مگاوات است و باید 
برای روزهای گرم آینده پیش بینی های الزم 
انجام گیرد. طی شبانه روز گذشته گزارش های 
در  برق  قبلی  اعالم  بدون  قطعی  از  مکرری 
مناطق مختلف شهری گزارش شده بود. مدیر 
نیروگاه سیکل ترکیبی قم نیز اظهار داشت: 
برق  تامین  در  قم  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
در  به ویژه  به سزایی  نقش  قم  روشنایی  و 
برهه های بحرانی دارد. به گفته یدهللا علیپور،به 
دلیل تحریم ها و عدم تامین تجهیزات الزم 
یکی از خطوط تولید استان از دو ماه گذشته 
او اظهار داشت: از 4 روز  تعطیل شده است. 
گذشته سوخت اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی 
قم قطع شده و به ناچار این نیروگاه به مصرف 
گازوئیل روی آورده است. مدیر نیروگاه سیکل 
ترکیبی قم اضافه کرد: این نیروگاه در هر 24 
ساعت به 120 تانکر حمل گازوئیل نیاز دارد و 
هم اکنون در تامین سوخت و حمل آن با تانکر 
داریم. علیپور خاطرنشان کرد: پیک  مشکل 
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  در  گازوئیل  مصرف 
قم برای اولین در فصل زمستان امسال طی 

دهه های گذشته شکسته شده است.

چهارم  اجالس  تفاهم  سند  امضای 
كمیسیون مشترك همكاری های اقتصادی 
نهایی  و  تدوین  از  نیرو  وزیر  عراق  و  ایران 
شدن سند تفاهم اجالس چهارم كمیسیون 
مشترك که  همكاری های اقتصادی ایران و 
عراق خبر داد و گفت: در همه سرفصل هایی 
دستگاه ها،  از  عراقی  رتبه  عالی  هیئت  كه 
با  خصوصی  بخش  و  دولتی  سازمان های 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  خود  همتایان 
مناسبی  چارچوب های  داشتند،  بحث  مورد 
»روزنامه پیام ما «و  شد.به گزارش  تدوین 
نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
اختتامیه  مراسم  در  »رضا اردکانیان« 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و عراق در سالن جلسات وزارت نیرو، 
با ابراز خرسندی از حضور هیئت عراقی در 
تهران برای برگزاری این اجالس و قدردانی 
از وزیر تجارت عراق و رئیس طرف عراقی 
کمیسیون اظهار داشت: كمیته های فنی در 
فنی  خدمات  تجارت،  مختلف  بخش های 
عالقه  مورد  مختلف  مسائل  مهندسی،  و 
دو كشور در بخش های دولتی و خصوصی 
تمامی روز گذشته و امروز با هم همكاری 
نزدیكی داشتند و سند تفاهم اجالس چهارم 
در  تاکید کرد:  او  است.  امضا  آماده  اكنون 
این سند به مسائل مختلفی كه مورد عالقه 

دو كشور است اشاره شده و ترتیب های الزم 
مورد توافق قرار گرفته است. یكی از مسائل 
عمده برای تولیدكنندگان و تجار در دو سوی 
به صادرات كاالی  نسبت  بوده كه  این  مرز 
خود اگر احیانا مقرراتی وجود دارد كه موجب 
محدودیت و ممنوعیت بویژه در محصوالت 
فصلی می شود در زمان مناسب اطالع پیدا 
كرده و به گونه ای نباشد كه در نقطه مرزی 
متوجه برخی ضوابط جدید شوند. اردكانیان 
گفت: خوشبختانه تفاهمی كه صورت گرفت 
حاكی از توافق طرفین برای اعالم قبلی یك 

ماهه در زمینه واردات و صادرات است. 
ایجاد  درخصوص  توافق  درباره  اردكانیان 
کریدور حمل و نقل دریایی و افزایش حضور 
نیز  ایران   آسمان  در  عراقی  هواپیماهای 
گفت: در خصوص ایجاد كریدور حمل و نقل 
اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  كه  دریایی 
حضور  افزایش  خصوص  در  و  است  ایران 
كه  ایران  آسمان  در  عراقی  هواپیماهای 
توافق های  است  عراقی  طرف  درخواست 
درخواست ها  این  بررسی  برای  مناسبی 

گرفت. صورت 
او همچنین با تقدیر از از دبیران كمیسیون 
مشترك اقتصادی در وزارت تجارت عراق و 
وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران و امور 
بین الملل دو وزارتخانه كه با همكاری نزدیك 

ساعت هایی  سند  این  كردن  نهایی  برای 
زیادی را صرف كردند، گفت: باالخره بعد از 
6 سال موفق شدیم این اجالس را تشكیل 

دهیم. 
در  عراق  تجارت  وزیر  الجبوری«  »عال احمد 
ادامه جلسه امضای سند چهارمین اجالس 
توسعه  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
این  کرد:  اظهار  عراق  و  ایران  همکاری های 
اجالس دو روزه با حضور هیئت بلند پایه ای 
از عراق و همکاران ایرانی برای رفع موانع و 

شد. برگزار  موفقیت  با  موجود  مشکالت 
او اضافه کرد: هیئت بلند پایه عراقی نظرات 
کارشناسی خوبی در زمینه تجارت و اقتصاد 
ارائه  ایران  با کشور  برای حل موانع موجود 
استفاده  نیز  پیشنهادات  این  از  که  دادند 

کردیم.
رئیس عراقی کمیسیون مشترک اقتصادی 
چهارمین  سند  این که  بیان  با  کشور  دو 
راستای  در  مشترک  کمیسیون  اجالس 
امضا  و  تنظیم  عراق  و  ایران  منافع  تامین 
دو  امیدواریم  است، خاطرنشان کرد:  شده 
این سند در جهت حل و  امضای  با  کشور 
برطرف کردن مشکالت موجود قدم بردارند.

به گفته او ، شیوع بیماری کرونا در کشور 
عراق یکی از مسائلی است که اقتصاد این 

را درگیر مشکالت کرده است. کشور 

را  تجارت  خبرنگاران  جمع  در  همچنین  او 
محور اصلی توافق های تهران و بغداد دانست 
و تاکید کرد: در ارتباط با صورت جلسه ها و 
در  مشخص  جای  در  گذشته  بحث های 
تعرفه های  و  حمل و نقل  تجارت،  خصوص 
را  هماهنگی هایی  شد كه  صحبت  گمرکی 
پیگیری  برای  و كمیته ای  داشتیم  هم  با 
كردیم.  ایجاد  هم  با  نیز  مسائل  این 
پاسخ  در  همچنین  »عالء احمد الجبوری« 
با  توافق ها  و  دستاوردها  درباره  سوالی  به 

ایران اظهار داشت: سندی كه ما امضا كردیم 
حمل و نقل،   مرزی،  بحث های  با  رابطه  در 
تعرفه های گمركی و سرمایه گذاری مشترك 
بین دو كشور با محور تجاری بود، همچنین 
دو  هر  برای  مواردی كه  همه  خصوص  در 
كشور مهم است صحبت شد. وزیر تجارت 
عراق در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
آینده توسعه روابط ایران و عراق گفت: آینده 
دو  روابط  و  این كمیته  برای  خوبی  بسیار 

می كنم. پیش بینی  جانبه 

امضای سند تفاهم اجالس چهارم كمیسیون مشترک همكاری های اقتصادی ایران و عراق
نیرو

اردكانیان: در خصوص ایجاد 
کریدور حمل و نقل دریایی كه 

پیشنهاد جمهوری اسالمی 
ایران است و در خصوص 

افزایش حضور هواپیماهای 
عراقی در آسمان ایران كه 

درخواست طرف عراقی است 
توافق های مناسبی برای 
بررسی این درخواست ها 

صورت گرفت
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این صفحه می خوانیم 1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 پیام  ایران6

فقی ا
ریوی،  بیماری   - دهن کجی   -  1 
 - انگلیسی2  نقشه   - بیمار  نت 
آذرگشسب  آتشکده  موبدان  موبد 
هایی  کار  از   - خاطر3  آسوده   -
کشتی  در  قاضی  با  داور  که 
شن   - بینی   - کند  می  صحبت 
وارونه4 - دو رویی - پایه اداری، 
آب   - رتبه كارمندی  حقوقی،  پایه 
اثری   - رفوزه5  پا،  دهان - جای 

سنگربان   - جی.ام.کوتسیا  از 
ملی  تیم  و  مونیخ  بایرن  نامدار 
صابون   - وكلك  حقه   - آلمان6 
خیاطی، گل بتونه - یونان قدیم7 
- گل  كاوش  حبیب  از  فیلمی   -
 - گمان   - انگور8  درخت  سرخ، 
کن9  آرد  غله   - فرانسه  دریای 
و كتف،  دوش   - آتش  مخفف   -
 - خیاط10  وسایل كار  از   - كتف 
های  ساز  از   - ایران  رودهای  از 
زهی  - فتنه، بدی، فتنه و بدی11 

زبان  به  پول  سرمایه،   - درك   -
رفت12  همراه   - بازاری  کوچه 
دوموریه  دافنه  جاودانه  رمان   -
نفس  ناله،  سودای   - ربا  آهن   -
 - آید13  بر  سوز  پر  دل  از  بلند، 
ترس و بیم - لنا وارونه - شهرت 
تیم هیوستون در NBA14 - فيلم 
استیل  تیم  سرمربی   - خيالي 
عربی  - سپس  - مشك  آذین15 

دیوار سر  خار   - سنگریزه   -

عمودی
خداوند،   - پیكاندار  تیر   -  1
لذت، كیف كردن،   - غذا  چاشنی 
مت2  همراه   - خالص   - نصیب 
صورت،   - بیباك   - یافتن   -
مخلوقات،   - شطرنج3  مهره 
 - قدیم  ویتنام  شدگان،  آفریده 
شیرین،  خواب   - شاه  مخفف 
زبان،  آذری   - خیالی4  آرزوی 
مهربان   - شكاف  كردن،  رها 
سازهای  از   - مهربان  بسیار  تر، 
تیم  اسبق  بازیکنان  از   - ضربی5 
منجمد،  آب   - ایران  فوتبال  ملی 
آب صفر درجه6 - روش - رودی 
- گل  ناتمام7  یکان   - روسیه  در 
توهین   - خوراکی  دانه   - پخته 
كردن، تحقیر نمودن، خوار كردن8 
- ولگرد، بی سر و پا، بت آسمان 
جل - غربال، سرند، مو بیز - ابزار، 
وسیله - شیر نر9 - به معنی بگو  
- یک صدم فرانک - مو وارونه10 

صادق  از  اثری   - قران  سوره   -
آلمانی  سوار  دوچرخه   - هدایت11 
اثر.تاثیر12 - درهم پیچیدن -   -
از هنینگ مانكل -  دالور و  اثری 
شجاع 13 - بم وارونه - سینمای 

سوخته آبادان - باران بدون ته - 
ضمیر داخلی، داخل، دوم شخص 
مفرد14 - خرس چینی - خوراک 
طیور، درجه در ورزش های رزمی 
- اهل مازندران15 - الشه حیوان 

سوزن،  رو  دنباله  باریك،  رشته   -
جواب  منفی،  عدد   - سیگار  واحد 
روستایی  عدد  روستا،   - باال  سر 
شهر  آورد  ره  اصفهان،  سوغات   -

ن صفها ا

جدول شماره 1927

روش تهیه کمپوست 
در خانه 

معاون فنی جدید اداره کل حفاظت محیط زیست 
و  مواد غذایی  ضایعات  گفت:  جنوبی  خراسان 
از  بیش  حاضر  حال  در  خانه  حیاط  ضایعات 
را تشکیل  دور می ریزیم  ما  آنچه  از  28 درصد 
می دهند و ساخت کمپوست باعث می شود این 
مواد به جای دفن در محل دفن زباله و تولید 
گاز متان، به خاک بازگردند و آن را برای رشد 

تقویت کنند. گیاه 
اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  دعاگویان  فاطمه 
کرد: یکی از مهم ترین روش های زندگی بدون 
زباله که در دسته بازیافت کردن قرار می گیرد، 

است. کمپوست 
او افزود: کمپوست کردن به معنی دفن گروهی 
تجزیه  برای  خاک  در  طبیعی  زباله های  از 
شدن و بازگشتن آن ها به خاک است، حاصل 
که  آلی  ماده ای  است؛  کمپوست  فرآیند  این 
خاک  به  رشد گیاهان  به  برای کمک  می تواند 

شود. اضافه 
حفاظت  اداره کل  جدید  فنی  معاون 
تولید  بیان کرد:  جنوبی  خراسان  محیط زیست 
مواد  دارد؛  نیاز  اساسی  ماده  سه  به  کمپوست 
برگ های  مانند  موادی  شامل  که  قهوه ای 
بوته های هرس شده  و  خشک شده، شاخه ها 
مانند  موادی  شامل  که  سبز  مواد  هستند؛ 
میوه  ضایعات  سبزیجات،  ضایعات  چمن، 
مقدار  کردن  اضافه  که  آب  و  هستند  قهوه  و 
تهیه  برای  سبز  و  قهوه ای  مواد  به  آن  مناسب 

است. ضروری  کمپوست  کردن 
باید مواد قهوه ای  توده کمپوست  افزود: هر  او 
باشد؛  داشته  مساوی  مقدار  به  را  سبز  و 
و  نیتروژن  مواد سبز،  کربن،  مواد قهوه ای، 
تولید  و  مواد آلی  تجزیه  برای  را  رطوبت  آب، 

می کند. فراهم  کمپوست 

چه موادی را می توان کمپوست کرد؟
معاون فنی جدید اداره کل حفاظت محیط زیست 
سبزیجات،  و  میوه  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
پوسته های  تخم مرغ،  پوسته  چای،  تفاله 
هرس  زباله های  باطله،  مقوای  کاغذ،  آجیل، 
خاک  آپارتمانی،  گیاهان  کاه،  و  یونجه  شده، 
پنبه ای  پارچه های  چوب،  قطعات  پارچه،  اره، 
پرز  و  خز  و  مو  شومینه،  خاکستر  پشمی،  و 

کرد. کمپوست  می توان  را  جاروبرقی 
مختلفی  روش های  این که  بیان  با  دعاگویان 
برای تهیه کردن کمپوست وجود دارد، افزود: به 
طور کلی برای تهیه کردن کمپوست به ابزارهای 
با  آب  شیلنگ  و  بیل  چنگک،  شامل  مفیدی 

است. نیاز  اسپری کننده  سری 

تهیه کردن کمپوست 
در فضای داخلی خانه

فضای  در  تهیه کمپوست  امکان  اگر  افزود:  او 
سطل های  انواع  از  می توانید  ندارید،  را  باز 
مخصوص کمپوست که معموال در فروشگاه های 
کنید؛  استفاده  می شوند،  پیدا  باغبانی  لوازم 
قابل  موادی که  فقط  باشید که  داشته  یاد  به 
کمپوست شدن هستند را به این سطل اضافه 
شده  مدیریت  کمپوست  سطل  یک  کنید؛ 
جذب  خود  به  را  جوندگان  و  آفات  تمیز،  و 

داشت. نخواهد  بدی  بوی  و  نمی کند 
حفاظت  اداره کل  جدید  فنی  معاون 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  محیط زیست 
کمپوست شما باید ظرف دو تا پنج هفته آماده 
شود، خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که عمل 
محیط زیست  نجاتگر  اجتماعی،  مسئولیت  به 

است.

مازندران

جهاد کشاورزی  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
در  ریزمغذی  مصرف  طرح  اجرای  از  مازندران 
 7 افزایش  و  استان  برنج  مزارع  هکتار  100 هزار 

داد. خبر  تولید  درصدی 
جهاد کشاورزی  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
در  گفت:  بهادری  مجید  )مازندپاج(،  مازندران 
برنج  مزارع  فراگیر  تغذیه  طرح  اجرای  راستای 
زیستی،  کودهای  کاربرد  با  مازندران  استان 
در  کلرورپتاسیم  از  استفاده  و  رشد  محرک های 
نام گذاری شد،  تولید  نام جهش  به  1399 که  سال 
اراضی شالیزاری همه  100 هزار هکتار  این طرح در 

شد. انجام  استان  شهرستان های 
سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با ارزیابی تولید 

7 درصد  تا  تولید  افزایش  مزارع تحت پوشش،  از 
. مد به دست آ

افزایش  میزان  باالترین  کرد:  تصریح  بهادری 
که  بود  استان  مرکزی  شهرهای  به  مربوط  تولید 
داشته  را  زیرکشت  سطح  و  تولید  سطح  بیشترین 
مکانیزاسیون، کاشت  جوی،  شرایط  پتانسیل،  از  و 

هستند. برخوردار  مکانیزه  برداشت  و 
او با بیان این که بهره مندی از تجربه بدست آمده و 
گسترش آن به تمامی سطوح، دستیابی به عملکرد 
گفت:  می کند،  تسهیل  آتی  سال های  در  را  باالتر 
اجرای طرح فراگیر تغذیه ای در مزارع برنج استان 
استان است که  تولید  برنامه های جهش  به  مربوط 
توسط کشاورزان  هزینه کامل  تامین  و  همکاری  با 

شد. انجام 

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران :

اجرای طرح مصرف ریزمغذی در 100 هزار هکتار 
مزارع برنج مازندران

رئیس خانه مطبوعات شمال استان کرمان با 
اشاره به این که تاکنون 386 اثر از سراسر کشور 
به دبیرخانه جشنواره سردار آسمانی در کرمان 
اصحاب  استقبال  دلیل  به  ارسال شده گفت: 
رسانه مهلت ارسال آثار تا 28 دی ماه تمدید 

شد.
محمدرضا نژادحیدری روز چهارشنبه در گفت  و گو 
مطبوعات،  جشنواره  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 
"سردار  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
آسمانی" جشنواره موضوعی با محوریت سردار 
ماه  دی   13 در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
همزمان با سالروز شهادت این شهید آغاز شده و 
همچنین در طی مراسمی از پوستر این جشنواره 

شد. رونمایی 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  تصریح کرد:  او 
می توانند آثار منتشر شده خود را در رسانه های 
دارای مجوز در تاریخ اول دی ماه سال 95 تا 13 

دی ماه 99 به دبیرخانه جشنوراه ارسال کنند.
به گفته رئیس خانه مطبوعات کرمان، بیشترین 
شرکت کننده ها به ترتیب از استان های کرمان، 

تهران، خراسان رضوی و مازندران بوده اند.
جشنواره  مختلف  بخش های  تشریح  با  وی 
از  اثر  خبر 37  بخش  در  تاکنون  اذعان کرد: 
19 شرکت کننده، بخش گزارش 63 اثر از 47 
 24 از  اثر   38 عکس  بخش  شرکت کننده، 
از 34  اثر   64 مصاحبه  بخش  شرکت کننده، 
شرکت کننده، یادداشت و سرمقاله 90 اثر از 56 
از 13 نفر،  اثر  نفر، در بخش صفحه آرایی 26 
بخش تیتر 62 اثر از 40 نفر و 8 اثر در بخش 

است. شده  ارسال  طرح 
او افزود: بر اساس قواعد اگر بخش طرح به 
10 نفر نرسد، از این بخش از جشنواره حذف 
تمدید  مدت  طی  در  امیدواریم  ولی  می شود 
شرکت کنندگان این بخش به حد نصاب برسد.

نژاد حیدری خاطرنشان کرد: داوری آثار برعهده 
اساتید و روزنامه نگاران مورد تایید دفتر مطالعات 

و برنامه ریزی رسانه های کشور خواهد بود.
از  قبل  ارسال شده  این که مطالب  بیان  با  او 
مرحله داوری مورد ارزیابی قرار می گیرند، تاکید 
از  این مرحله ممکن است در برخی  کرد: در 
آثار اعالم نقص شود، بنابراین تقاضا می شود 
مورد  را  خود  حساب کاربری  شرکت کنندگان 

دهند.  قرار  بررسی 
جشنواره  شد:  یادآور  مطبوعات  خانه  رئیس 
مطبوعات  خانه  همت  به  آسمانی  سردار 
کرمان، هماهنگی معاون امور مطبوعاتی کشور، 
حمایت  و  ارشاد کرمان  اداره کل  اطالع رسانی 
مالی شرکت صنعتی، معدنی گل گهر در حال 
برگزاری است که اختتامیه این جشنوراه در نیمه 
دوم بهمن ماه سال جاری در سیرجان برگزار 

می شود.

رئیس خانه مطبوعات کرمان:
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره سردار آسمانی تمدید شد

مدیر عامل شرکت گاز خراسان شمالی از صرفه جویی 400 هزار متر مکعبی 
گاز طی روز در این استان در دو هفته گذشته خبر داد.

میربلوکی در گفت و گو با ایسنا گفت: این امر موجب شد تا اختصاص گاز 
به مجتمع پتروشیمی خراسان طی هفته گذشته دوباره از سر گرفته شود.
او افزود: در حال حاضر اختصاص گاز به واحدهای تولیدی همچون شرکت 
سیمان، مجتمع آلومینیای جاجرم محدود شده و این واحدها عالوه بر گاز 

با سوخت دوم نیز فعالیت می کنند.
به گفته میربلوکی در 24 ساعت گذشته میزان اختصاص گاز به آلومینیای 
جاجرم 700 هزار مترمکعب و شرکت سیمان 100 هزار مترمکعب بوده است.

مقدار  امسال  زمستان  در  مصرف گاز  اوج  زمان  در  این که  به  اشاره  با  او 
داد:  ادامه  رسید،  روز  در  متر مکعب  هزار   400 و  میلیون  به شش  مصرف 
است. رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون  پنج  از  به کمتر  میزان  این  اکنون 
این مقام مسئول تاکیدکرد: اگر طی 24 ساعت فقط به مقدار دو متر مکعب 
متر مکعب  هزار   660 میزان  به  یابد  هر مشترک کاهش  توسط  مصرف گاز 

طی این مدت گاز صرفه جویی می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: فعالیت تمامی واحدهای صنعتی 
آالینده هوا تا عادی شدن کیفیت هوا در ارومیه تعطیل است.

مختار خانی افزود: طبق تصمیم کارگروه آلودگی هوا که در استانداری برگزار شد مقرر 
شد که همه  واحدهای  آسفالت پزی، آجر پزی، ایزوگام، شن و ماسه و واحد های 
تولید گچ و آهک شهرستان ارومیه با توجه به وضعیت کیفی هوای شهر تا شرایط 

عادی شدن وضعیت هوا به صورت موقت تعطیل می باشد.
به نقل از روابط عمومی این اداره، او بیان کرد: با واحدهایی که از تعطیلی واحد 

برخورد می شود. قانون هوای پاک  خودداری کنند مطابق ماده 12 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت: 60 واحد شن و ماسه، 48 
واحد آجر پزی، 35 واحد آسفالت و ایزوگام و پنج واحد گچ و آهک در شهرستان 
ارومیه شامل این طرح هستند. او با اشاره به این که اکیپ هایی از یگان حفاظت 
محیط زیست ومعاونت نظارت پایش استان و  اکیپی از کارشناسان اداره ارومیه به 
منطقه اعزام شدند افزود: کارشناسان این اداره فعالیت کلیه منابع ثابت آلودگی هوا 
و واحدهای با پتانسیل باالی آلودگی هوا را پایش کرده ودر صورت برخورد با تخلف 
زیست محیطی باستناد مواد 3 و 12 قانون هوای پاک راسا" نسبت به جلوگیری از 

فعالیت واحدهای خاطی اقدام می کنند. 

در  چوب  زراعت  باید  منابع طبیعی،  به  تکلیف  براساس  گیالن گفت:  استاندار 
حداقل 500 هکتار از اراضی واگذار شده تا اسفند ماه سال جاری انجام و مابقی 

سطوح نیز برای زراعت جدید آماده شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر ارسالن زارع روز چهارشنبه در 
جلسه زراعت چوب استان اظهار داشت: در جهت تامین نیاز حدود پنج میلیون 
مترمکعب مواد اولیه صنایع چوب و سلولزی استان: در فاز نخست اجرای این 
طرح، شش هزار و 600 هکتار از اراضی استان شناسایی و واگذاری دو هزار و 
500 هکتار آن انجام، و فرآیندهای قانونی واگذاری یک هزار و 500 هکتار نیز در 

دست اقدام است.
 او  به نهایی شدن فرآیند استحصال 80 هزار مترمکعب چوب در سطح استان 
پس از انجام مزایده ها تا زمان حاضر اشاره و خاطرنشان کرد: براساس تکلیف 
به منابع طبیعی، باید زراعت چوب در حداقل 500 هکتار از اراضی واگذار شده تا 
اسفند ماه سال جاری انجام و مابقی سطوح نیز برای زراعت جدید آماده شود.
او خاطرنشان کرد:به واسطه ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست و 
منابع طبیعی خدادادی استان های شمالی به ویژه گیالن، اجرای طرح زراعت 

چوب یکی از ارزشمندترین اقدامات است.

صرفه جویی 400 هزارمترمکعبی گاز طی روز 
در خراسان شمالی در دو هفته گذشته

فعالیت واحدهای صنعتی آالینده هوا 
در ارومیه تا اطالع ثانوی تعطیل است

استاندارگیالن:میزان زرارعت چوب 
استان تا اسفند باید به 500 هکتار برسد

| خراسان شمالی | | آذربایجان غربی | | گیالن |

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی( 

به موجب پرونده اجرائی کالسه9800304  اموال 
فروش  به  مزایده  طریق  از  ذیل  منقول  غیر 
می رسد:شش دانگ خانه با پالک ثبتی 2090 فرعی از پالک 
1910 اصلی بخش 9 واقع در رفسنجان خیابان امیر کبیر غربی 
خیابان نیلوفر دومین کوچه سمت راست قطعه سوم با کد 
به  با سند مالکیت   ، پستی7717877069و7717877068 
شماره چاپی055042  سری ب سال 91که در  دفتر 330 
صفحه 34 ذیل شماره 58545 به نام آقای حسن علیزاده 
ثبت گردیده و طبق سند رهنی11603 دفترخانه 87 رفسنجان 
در قبال1.500.000.000 ریال)یک میلیاردوپانصد میلیون ریال( 
در رهن بانک سامان شعبه رفسنجان می باشد طبق سند 
مالکیت به مساحت 200 مترمربع عرصه ،که محدود به حدود: 
به شماره 2085  به طول 10 متر  اشتراکی  شماال:مرزیست 
فرعی، شرقا:به دیوار 20 متر به شماره 2089 فرعی جنوبا: 
مرزیست به طول 10 متر به کوچه بن بست غربا: مرزیست 
اشتراکی به طول 20 متر به شماره 2091 فرعی، که طبق نظر 
هیئت کارشناسان رسمی دادگستری،: وضعیت فعلی ملک 
به صورت عرصه و اعیان دو طبقه مسکونی در مرحله سفت 
کاری و غیر قابل بهره برداری با اسکلت آجری شناژی به 
مساحت عرصه 200 متر مربع و بنای مفید اعیانی در دو طبقه 
به مساحت 225 متر مربع است. بنا و مستحدثات ::ملک 
مورد نظر ارزیابی دارای بنای دو طبقه است مساحت زیربنای 
همکف به مساحت 130)یکصدو سی متر مربع( و  مساحت 
طبقه اول 125)یک صدو بیست و پنج مترمربع(می باشد.

اهم مشخصات ساختمان:2- اسکلت ساختمان دیوار آجری 
با کالف افقی و عمودی و نوع سقف با تیرچه بلوک و روکار 
بنا بخشی سفال چهار سانتیمتری و بخش دیگر )نمای اول( 
فاقد نما است.2- بنا: شمالی است3- عمر تقریبی بنا 6 سال 
می باشد باقیمانده عمر مفید بنا 24 سال پیش بینی می 
شود.4- محوطه سازی انجام نشده است و کف حیاط خامی 
است .سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد شامل 
تجهیزات داخلی و خارجی) نمای بیرونی(ملک و سایر موارد 
در ملک به شرح ذیل می باشد. هیچ گونه تجهیزات داخلی و 

خارجی ندارد و نمای بیرونی کامل
اجرا نشده است .آشپزخانه طبقه همکف در حد کاشی بدنه 
و فاقد کفسازی و کابینت میباشد.ارزش ملک اعم از عرصه 
نظر گرفتن قیمت  در  با  و ملحقات  تاسیسات  و  اعیان  و 
روز ملک به میزان مبلغ6.985.000.000 ریال)شش میلیاردو 
نهصدو هشتادوپنج میلیون ریال( تعیین و اعالم می گردد. 
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1399.11.12  
بلوار شهید  اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان واقع   در  
حمید شریفی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ 6.985.000.000 ریال)شش میلیاردو نهصدو هشتادوپنج 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
آزاد  برای عموم  فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده 
است و فروش منوط به پرداخت ده 10%درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است، برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را در مدت پنج)5( روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع  نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان 
ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می 
توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار 
به مبلغ  10% قیمت ملک در جلسه مزایده به نشانی فوق 
شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوطه اعم از حق انشعاب و 
اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره که اعم ازاینکه رقم قعطی آنها معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حساب های دارایی و شهرداری و غیره خواهد بود.تاریخ چاپ 

آگهی در یک نوبت: روز پنجشنبه مورخ 1399.10.25  
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسروانجم

گواهی انحصار وراثت
 خانم فاطمه شبان عباس آبادی بشماره شناسنامه 1 باستناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره182/4/99 
این دادگاه نموده چنین است که شادروان مرحوم فرج هللا  تقدیم 
محسن بیگی طغرالجردی به شماره شناسنامه 920 در تاریخ1399/8/25 در اقامتگاه 

دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم فاطمه شبان عباس آبادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 متولد 1337 

صادره از حوزه کوهبنان همسر متوفی
2. خانم فاطمه محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 22 

متولد 1343 صادره از حوزه 2 زرند فرزند متوفی
3. خانم مریم محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 347 

متولد 1363 صادره از زرند فرزند متوفی
به شماره شناسنامه  فرزند فرج هللا  بیگی طغرالجردی  4. خانم مهدیه محسن 

متوفی فرزند  زرند  حوزه 2  از  صادره  متولد 1370   3080092228
شناسنامه  به شماره  فرج هللا  فرزند  طغرالجردی  بیگی  زینب محسن  خانم   .5

متوفی فرزند  زرند  حوزه  از  صادره   1373 متولد   3080204417
6. آقای رضا محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 2 متولد 

1353 صادره از کرمان فرزند متوفی
7. آقای علی محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 193 

متولد 1356 صادره از حوزه 2 زرند فرزند متوفی
8. آقای جواد محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 300 

متولد 1357 صادره از حوزه 2 زرند فرزند متوفی
9. آقای محمود محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 134 

متولد 1362 صادره از حوزه 2 زرند فرزند متوفی
10. آقای محمد محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 692 

متولد 1364 صادره از حوزه 2 زرند فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  فرج هللا  فرزند  طغرالجردی  بیگی  محسن  احمد  آقای   .11

متوفی فرزند  زرند   2 حوزه  از  صادره   1368 متولد   3080043162
12. آقای مهدی محسن بیگی طغرالجردی فرزند فرج هللا به شماره شناسنامه 

متوفی فرزند  زرند  از  صادره  متولد 1368   3080029038
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 152 
مورخه99/9/16 در وقت فوق العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 
907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال 
منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک هشتم سهم همسر و بقیه به هر پسر دو 

برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد.
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 42
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سجاد کرمی مهاجری فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 3140060564 صادره از شهربابک در مقطع کاردانی 
رشته ریخته گری مواد )متالوژی( صادره از واحد دانشگاهی شهربابک 
با شماره 09103137136 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهربابک به نشانی کرمان، 

شهربابک، بلوار خلیج فارس، دانشگاه آزاد شهربابک ارسال نماید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی رفسنجان و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر 

خواهد شد.
1-منصور شهسواری گوغری فرزند محمود شش دانگ خانه مساحت 
215 متر مربع قسمتی از پالک 1817 اصلی واقع در اراضی قطب آباد 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان معراج شمالی کوچه 25.2 و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی علی معاون.
2-محمد حسن صادقی خلیل آبادی فرزند عباسعلی ششدانگ مغازه 
مساحت 35.30مترمربع قسمتی از پالک 213 فرعی از 1818 اصلی 
واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار هجرت و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید احمد رضوی.
3-افسانه باقری حسین آبادی فرزند علی ششدانگ خانه مساحت 
252.5 مترمربع قسمتی از پالک 2227فرعی و 976 فرعی از  1818 
اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان بعثت 
نبش کوچه 8 و حسب استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی 

علی هدایت و محمد حبیبی.
4-محمدرضا حاج محمدی فرزند محمدعلی ششدانگ مغازه مساحت 
72.41 مترمربع قسمتی از پالک 242 فرعی از 1819 اصلی واقع در 
اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان عباسیه و 

خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی حیدر خیرمند پاریزی.
5-علویه رضائی همت آبادی فرزند حسین ششدانگ خانه و مغازه 
مساحت86.75 مترمربع قسمتی از پالک 333 فرعی از 1819 اصلی 
واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان امیرکبیر 

شرقی و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی قاسم تجدد.
6-مجیب عامری کرمانی فرزند محمدرضا ششدانگ خانه مساحت 
554.60  مترمربع قسمتی از پالک 576 فرعی از 1822 اصلی واقع در 
اراضی رستم آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 15 خرداد شمالی و 

حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی رویا علوی.
مساحت88629.5  باغ  ششدانگ  محمد  فرزند  آگاه  شیرین   -7
مترمربع قسمتی از پالک 56 فرعی از 1834 اصلی واقع در اراضی 
همت آباد رفسنجان بخش 9کرمان و خریداری شده از محل مالکیت 

مالک رسمی مجید آگاه.
 445.74 مساحت  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  8-عباس کرمی 
آباد  اراضی مومن  از پالک 1868  اصلی واقع در  مترمربع قسمتی 
رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان مصطفی خمینی کوچه 6 و خریداری 

شده از محل مالکیت مارک رسمی حسین کرمی.
9-حسین محمودی شاهرخ آبادی فرزند غالمعلی ششدانگ خانه 
مساحت267.5 مترمربع قسمتی از پالک 79 فرعی از 1883 اصلی 
واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید 
بافنده کوچه 3 و حسب استشهادمحلی از مالک رسمی عباسعلی 

ابراهیمی.
10-حسین جعفری کورگه فرزند نعمت ا... ششدانگ خانه مساحت 
از 1883  از پالک 42 و 43 و 44 فرعی  356 متر مربع قسمتی 
اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان 
بسیج نبش کوچه 2 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی عباسعلی 

ابراهیمی.
مساحت  خانه   ششدانگ  غالمعباس  فرزند  امیری  11-معصومه 
368.20 متر مربع قسمتی از پالک 32 فرعی از 1883 اصلی واقع در 
اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام حسن )ع(
کوچه 4 و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی عباسعلی 

ابراهیمی.
12-پونه اطمینان فرزند علی اکبر ششدانگ خانه مساحت 250 متر 
مربع  قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع در اراضی تقی آباد رفسنجان 
بخش9  کرمان خیابان نشاط کوچه 9 و حسب استشهاد  محلی از 

مالک رسمی حسین  یوسفیان.
 13-حسین حاج حسینی دره دری فرزند محمد شش دانگ خانه  
مساحت 328.3 مترمربع قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع در اراضی 
تقی آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهریار و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی حسین یوسفیان.
خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  حمیدآبادی  پورمیرزایی  14-امید   
مساحت 298.05 متر مربع قسمتی از پالک 1892 اصلی واقع  در 
اراضی تقی آباد رفسنجان بخش 9  کرمان خیابان کارگر شمالی کوچه 

22 و حسب استشهاد محلی از مالک رسمی حسین یوسفیان.
15-مجتبی یوسف پور فتح آبادی فرزند محمدعلی ششدانگ خانه 
مساحت 201.48 مترمربع قسمتی از پالک  1895 اصلی واقع در اراضی 
قاسم آباد بائر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان سردار جنگل کوچه 10 و 

حسب استشهاد محلی از مالک رسمی غالمحسین صرافی.
 268.4 مساحت  خانه  ششدانگ  محمد  فرزند  پاکار  حسین   -16
مترمربع قسمتی از پالک  15 فرعی از 1895 اصلی واقع در اراضی 
قاسم آباد بائر رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان بسیج کوچه 6 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی محمدرضا حاجی زاده.
 17-رمضان فاتحی مرج فرزند حاجی ششدانگ خانه مساحت652.4  
مترمربع قسمتی از پالک یک  فرعی مجزا از 1910 اصلی واقع در اراضی 
دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن و حسب استشهاد 

محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
18-حمید زین الدینی شمس آبادی فرزند محمد ششدانگ خانه 
مساحت 422.7 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی 
واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن کوچه 

10 و خریداری شده با واسطه از مالک رسمی سید جواد هجری.
19-محمد رضا قصاب خراسانی فرزند محمود ششدانگ خانه مساحت 
332.2  متر مربع قسمتی از پالک یک  فرعی از 1910 اصلی واقع 
در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش9  کرمان خیابان ارسالن کوچه 11 
و حسب  استشهاد محلی از محل مالکیت مالک رسمی سید جواد 

هجری.
20- احمد عبدی فرزند رمضان ششدانگ  خانه مساحت 294.05 متر 
مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در اراضی ده شیخ 
رفسنجان بخش 9  کرمان خیابان شهید حیدر پور کوچه 8 و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی سید جواد هجری.
 21-امیرعباس فاتحی مرج فرزند رمضان ششدانگ خانه مساحت 
442.9 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 اصلی واقع در 
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان ارسالن و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سید جواد هجری.
 22-محمد صادق عسکر نژاد داوران فرزند علی و صابر عسکر نژاد 

داوران فرزند علی بالمناصفه ششدانگ کارگاه تعمیر ماشین مساحت 
شش دانگ 444.75 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از 1910 
اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار شهید 
مطهری و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی  سید جواد 

هجری.
23-عین ا... مال رضایی علیائی فرزند سیف ا... شش دانگ باغ پسته 
مساحت 4931متر مربع قسمتی از پالک 11 فرعی از 1913 اصلی واقع 
در راضی اسد آباد رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از 

مالکیت مالک رسمی فریدون سروشیان.
24-زهرا رواقی پاریزی فرزند خیر ا... ششدانگ خانه مساحت 181 
مترمربع قسمتی از پالک 51 فرعی از 1915 اصلی واقع اراضی حسین 
آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام علی کوچه 43  و حسب 

استشهاد محلی از مالک رسمی شایسته علوی.
25-مهدی مرشد نصرت آبادی فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 
163.7 مترمربع قسمتی از پالک 149 فرعی از 1916 اصلی واقع در 
اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9 کرمان بلوار امام رضا و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی اطهره علوی.
26- علیپور میرزائی علیائی فرزند حسین ششدانگ زیر زمین مغازه 
مساحت 317.8 مترمربع قسمتی از پالک 60 فرعی از1916  اصلی واقع  
اراضی فیض آباد رفسنجان بخش 9  کرمان بلوار امام رضا)ع( و حسب 

استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی احمد هاشمیان.
27- عباس مغوئی  نژاد فرزند غالمرضا شش دانگ خانه مساحت 
310.9 متر مربع قسمتی از پالک 62 فرعی از 1917 اصلی واقع در اراضی 
علی آباد خان رفسنجان بخش 9 کرمان و حسب استشهاد محلی از 

مالک رسمی محمد شفیعی پور کرمانی.
28-نجمه بافتی ظهیرآبادی فرزند حسین ششدانگ  خانه مساحت 
230 متر مربع قسمتی از پالک 38 فرعی از 1919  اصلی واقع در 
اراضی سعادت آباد رفسنجان بخش 9 کرمان خیابان شهید عباس 
قربانی کوچه 1 وحسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی علی 

اصغر گرامی.
مخروبه  خانه  ششدانگ  حسین  فرزند  زاده  ابوالهادی  29-ابراهیم 
اراضی  از پالک 8  اصلی واقع در  مساحت 862 مترمربع قسمتی 
عباس آباد امین کشکوئیه بخش یازده کرمان و حسب استشهاد محلی 

از مالک رسمی محسن آگاه.
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ایمنا، علیرضا احمدی در نشست  به گزارش 
در  )چهارشنبه(  دیروز  ظهر  از  پیش   خبری 
انعقاد  درباره  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ 
قرارداد  ایجاد  به  منجر  که  تفاهم نامه هایی 
نشود و نتیجه و نقش شورای عالی استان ها 
به عنوان یک نهاد نظارتی گفت: اگر تفاهم نامه 
اجرا نشود به سمتشان نمی رویم، ما فقط نهاد 
نظارتی نبوده و نهاد تصمیم گیری هم هستیم 
که با توجه به آن که ذیل شورای عالی استان ها 
شوراهای شهر و روستا هستند که مشکالتی 
دارند باید در این زمینه اقدامات الزم بشود.
آزاد  دانشگاه  با  مثال  برای  داد:  ادامه  او 
علمی  ظرفیت  از  تا  داشتیم  تفاهم نامه ای 
دانشگاه برای تدوین طرح ها استفاده کنیم یا 
برخی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری 
بدون گرفتن نظر شورای عالی استان ها ابطال 
می شود که تفاهم نامه با دیوان، این مشکل 

می کند. را حل 
رئیس شورای عالی استان ها معتقد است: در 
عین حال ممکن است مصوبه ای در شهری 
ابطال شده و در شهر دیگر اجرا می شود که 
با این تفاهم نامه یک وحدت رویه ای ایجاد 
مشابهی که  مصوبات  حال  عین  در  و  شده 
امکان ابطالشان وجود دارد با ابالغ ما ایجاد 

نمی شوند.
مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  احمدی 
این که شورای عالی استان ها ضرورت دارد  بر 

تفاهم نامه،  انعقاد  به جای بدعت هایی چون 
ارائه دهد، گفت:  طرح، تدوین و به مجلس 
را  شورای عالی  ریاست  من  که  دوره ای  در 
برعهده داشتم، حدود 9 طرح تصویب کرده و 
به مجلس فرستادیم، اما درباره تفاهم نامه نیز 
بدعت در مسائل دینی حرام است اما کار نو و 

باشد. باید  خالقیت 
رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد: این 
را  تفاهم نامه ها مثل ُمسکن می ماند که درد 
ساکت می کند و در ادامه به دنبال راهکارهای 
دائمی هم هستیم و طرح هایی که به مجلس 
رفته نشان این است اما در جایی که می توانیم 

گره مشکالت را باز کنیم کوتاهی نمی کنیم.
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  همچنین  او 
مبنی بر تصویب کلیات تغییر قانون انتخابات 
شوراها و مطرح شدن آزمون برای نامزدهای 
انتخابات، تاکید کرد: کلیات تصویب شده و 
این که آزمون باشد به این دوره نمی رسد. در 
عین حال نمایندگان مجلس، نماینده مردم 
هستند و حق آن هاست که طرح بدهند. ما 
می توانیم نظر بدهیم اما نمی توانیم حقشان 
استان ها  شورای عالی  رئیس  سلب کنیم.  را 
با بیان این که من با این آزمون هم مخالفم 
و هم موافق، تاکید کرد: از آن جهت مخالفم 
که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است 
اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم؛ عضو 
شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند حاال 
آسمان به زمین نمی آید اگر آزمون گرفته شود. 

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر این که همزمان با رسیدن به زمان انتخابات، 
آیا بر نحوه فعالیت سیاسی اعضا و مدیران 
شهری نظارت می شود، گفت: فضای انتخاباتی 
نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر 
محرز شود که تخلفی شده، پیگیری می شود.
شورای عالی  این که  به  اشاره  با  احمدی 
استان ها مجلس دوم کشور است، اظهار کرد: 
و  کنیم  استفاده  ظرفیت  این  از  می توانیم 
طرح ها را به مجلس ببریم و این ظرفیت تنها 
در مجلس و دولت ممکن است. این ظرفیت 
به صورت کامل استفاده نشده است و تشکیل 
شورای عالی استان ها بر اساس قانون جدید 

نبوده بلکه مبنای آن قانون اساسی است.
او با بیان این که باید از ظرفیت شبکه شورایی 
در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده 
شکایات  ثبت  ملی  سامانه  داد:  ادامه  شود، 
هستیم.  موضوعات  پیگیر  و  شده  راه اندازی 

این کار سبب تقویت بعد نظارتی می شود.

 ساماندهی شوراهای شهر و روستا
شوراها گفت:  وضعیت  به  اشاره  با  احمدی 
سامانه ای راه اندازی کردیم که همه شوراهای 
می شوند.  ساماندهی  آن  در  روستا  و  شهر 
داده  پوشش  روستا  و  شهر  اخبار  همچنین 
می شود. باید از ظرفیت شورای عالی استان ها 
جایگاه  دستگاه ها  همچنین  شود.  استفاده 
قدرت نمایی نیست و همه به دنبال یک هدف 

باشند. باید  به مردم  یعنی خدمت 
این که  بیان  با  استان ها  شورای عالی  رئیس 
این شورا باید دستگاهی برای خدمت به مردم 
پاسخگوی  شورای عالی  بودجه  گفت:  باشد، 
پرداخت حقوق پرسنل شورای عالی استان ها 
صد در صدی  هم  بودجه  تخصیص  نیست. 
نیست و همه صرف حقوق و دستمزد می شود.

این که  بیان  با  استان ها  شورای عالی  رئیس 

یک  میزان  به  استان ها  شورای عالی  بودجه 
به  توجه  لزوم  به  است،  کوچک  شهرداری 
شفافیت، اظهار کرد: شفافیت مالی وجود دارد 
و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند.

احمدی با اشاره به ارائه سه طرح به مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: فضای سبز، 
مدیریت یکپارچه شهری و خانه های خالی سه 

طرح ارائه شده است.
او با اشاره به ثبت 1100 تخلف در سامانه ثبت 
تخلفات و شکایات شورای عالی تاکنون، افزود: 
برخی از این موارد در حوزه ساخت وساز و و 
تغییر  با  صد در صد  است.  بوده  فساد  موارد 
قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر 
و  کارآمدتر  افراد  کنیم  سنگین تر  را  ورودی 
متخصص و پاکدست وارد این شورا می شوند.

 شورای عالی استان ها برای آلودگی 
هوا چه کرده است؟

شورای عالی  اقدام  به  اشاره  با  احمدی 
ادامه  هوا  آلودگی  با  مقابله  برای  استان ها 
داد: شورای عالی استان ها کمیسیون سالمت 
و محیط زیست دارد و متخصصان زیادی در 
حوزه آلودگی هوا داریم و از نظرات تخصصی 
استفاده شود و باید از جوانان مجرب استفاده 

شود.
احمدی با تأکید بر این که سیاست گذاری باید 
به سمتی پیش برود که درآمد پایدار شهری 
داشته باشیم، ادامه داد: این یک اصل برای 

شهرداری ها است.
شده  بایگانی  طرح های  به  اشاره  با  او 
تصریح  مجلس،  در  استان ها  شورای عالی 
دولت  مجلس  از  دوره ای  هر  شروع  با  کرد: 
ارائه  طرح ها  مجدد  استان ها  شورای عالی  و 
و  شده  ارسال  قبلی  طرح های  که  می دهد 
22 طرح ارسال کرده ایم. الیحه درآمد پایدار 
هم از سوی دولت ارائه شده است و در حال 
پیگیری هستیم. اصالح قانون ماده 100 به نفع 
شهرداری است؟ رئیس شورای عالی استان ها 
در پاسخ به پرسشی درباره اصالح قانون ماده 
100 شهرداری ها گفت: الیحه ماده ١٠٠ دولت 
به  و  نرسیده  نتیجه  به  است که  سال  چهار 
همین دلیل نمایندگان اقدام به تدوین طرح 
کردند و ما هم نظراتمان را به نمایندگان دادیم.

احمدی با بیان این که باید عالوه بر تغییر قانون 
ماده 100، ماده پنج نیز تغییر کند، تاکید کرد: 
تغییر طرح تفصیلی باعث تخلف می شود؛ زیرا 
افرادی بر مبنای طرح تفصیلی گذشته، مجوز 
ساخت گرفته و حاال افراد جدید نمی توانند به 
تخلف  پس  کنند  ساخت و ساز  شکل  همان 
کرده و موارد تخلفشان به کمیسیون ماده 100 
می رود در نتیجه معتقدم تغییر طرح سبب 

بروز تخلف می شود.

شهردار دو منطقه 8 و2 عصر دیروز در پایتخت 
دستگیر شدند. شهردار منطقه 8 پایتخت که 
یک بار در لیست احتمالی شهردارانی بود که 
داشت  را  آن ها  با  خداحافظی  قصد  حناچی 

عصر دیروز دستگیر شد.
سوی  از  پیشتر  البته  که  استقامتی  مهناز 
شهرداران  از  یکی  عنوان  به  تهران  شهردار 
کوچک  پروژ ه های  اجرای  برای  برگزیده 
دیروز  بود  شده  شناخته  محله ای  مقیاس 
به همراه شهردار منطقه 2 حسن رحمانی که 
را   2 منطقه  شهرداری  سکاندار  تازگی  به  او 
در  آگاه  منابع  شدند.  دستگیر  است،  گرفته 
دفتر این شهرداری ها خبر را تایید کردند. با 
شورای  رئیس  هاشمی،  محسن  حال  این 
شهر تهران در گفت وگو با خبرنگاران تنها خبر 
است  تایید کرده  را   2 منطقه  احضار شهردار 
و علتی برای این احضار عنوان نکرده است. 
غیر از این دو شهردار معاون شهرسازی منطق 
ه 2 که پیشتر در منطقه 8 فعال بوده است 
نیز دستگیر شده است، نکته مهم ماجرا اما 
پیش تر  اشخاص  این  اینجاست که هر سه 
و گفته  بودند  فعال   21 منطقه  شهرداری  در 
می شود که علت این دستگیری هم مربوط 
کانال  است.   21 منطقه  در  پرونده ای  به 
خبری شهر ما در توضیحات این خبر نوشته 
است  که »موضوع این پرونده به اختالفات 
شهرداری با ستاد اجرایی فرمان امام و یکی 

است.«  مرتبط  تهران  شاخص  روحانیون  از 
خبر  ادامه  در  همچنین  خبری  کانال  این 
نوشته است:»طبق شنیده ها، برخی نهادهای 
بودند که در حال تشکیل  اعالم کرده  خاص 
شهری  ارشد  مدیران  از  برخی  برای  پرونده 

هستند.«
پیروز حناچی، شهردار تهران اما در توییتی به 
این بازداشت ها واکنش نشان داده و برخالف 
طلب،  اصالح  کانال های  بعضی  گفته های 
فساد این دو شهرداری را تلویحا تایید کرده 
در  فعلی شهرداری همواره  است: »مدیریت 
بوده   پیش قدم  و  پیشتاز  فساد  با  برخورد 

است و همان گونه که بارها اعالم  کرده ایم در 
صورت کشف اسناد فساد و یا دالیلی مبنی بر 
تخلف و یا ارائه مستندات از سوی نهادهای 
است  قانون  تابع  تهران  ذی صالح، شهرداری 
این که  ضمن  می شود.  عمل  وارد  سریعًا  و 
و  مدیریتی  دوره ی  هر  در  فساد  معتقدم 
توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید 
احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود 
خانواده  صادقانه   خدمات  دارم  تاکید  دارد؛ 
این  در  آن  مدیران  تالش های  و  شهرداری 
قرار  موارد  این  تحت الشعاع  نباید  شرایط 

گیرد.«

واکنش رئیس شورای عالی استان ها به طرح تازه مجلس درباره تحدید اختیارات شورای شهری ها 

آسمان به زمین نمی آید 
از عضو شورا آزمون بگیرند

بازداشت دو شهردار منطقه در تهران 

تغییر طرح تفصیلی باعث 
تخلف می شود؛ زیرا افرادی بر 
مبنای طرح تفصیلی گذشته، 

مجوز ساخت گرفته و حاال 
افراد جدید نمی توانند به همان 

شکل ساخت و ساز کنند پس 
تخلف کرده و موارد تخلفشان 
به کمیسیون ماده 100 می رود 
در نتیجه معتقدم تغییر طرح 

سبب بروز تخلف می شود

| پیام ما| قوانین شورای شهرها قرار است تغییر کند، قرار است قبل از برگزاری انتخابات برای اعضای شورای شهر امتحان برگزار شود و 
مجلس نظارت استصوابی روی انتخابات شوراهای شهر داشته باشد. در آن سوی ماجرا اما شوراهای شهر در برخی از شهرهای کشور در حال 
انحالل اند و اعضایشان در حال دستگیری. مجلس برای جلوگیری از چنین اتفاقی خواهان تصویب چنین قانونی است، قانونی که به نظر 
می رسد تنها هدفش تبدیل شورای شهر به شورای مجلس است. رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری که دیروز برگزار کرده بود 

اما به عنوان یک شورای باالدستی تحلیل  متفاوتی از این قانون گذاری داشت و آن را تا حدودی مثبت هم دانست.

مدیریت شهری

 در حال حاضر قیمت تمام 
شده بلیت مترو و اتوبوس 

15 هزار تومان است اما 
شهروندان حدود 1,200 

تومان پرداخت می کنند. 
بر اساس توافقات یارانه 

بلیط مترو و اتوبوس به 3 
قسمت تقسیم می شود که 

پرداخت یک سوم این سهم 
بر عهده دولت، یک سوم بر 
عهده شهرداری و یک سوم 

بر عهده شهروندان است. 
این در حالی است که دولت 
اقدام به پرداخت سهم خود 

در این زمینه نمی کند 

بودجه حمل و نقل عمومی سال 1400 یک شوخی بزرگ است
شورای  حمل و نقل  کمیسیون  رئیس 
برای  بودجه  ردیف  تهران  شهر 
حمل و نقل عمومی را در سال آینده یک 

کرد.  توصیف  بزرگ  شوخی 
بودجه  خصوص  در  علیخانی  محمد 
حمل و نقل عمومی در سال 1400 به مهر 
گفت: در بودجه سال آینده دولت برای 
بودجه  تومان  میلیارد   62 تهران  مترو 
تنها  رقم  این  است که  گرفته  نظر  در 
برای احداث 50 متر مترو آن هم بدون 
تجهیزات و واگن پاسخگو خواهد بود.

 1400 سال  بودجه  این که  بیان  با  او 
را  دردی  هیچ  عمومی  حمل و نقل 
دوا  شهری  مدیریت  مشکالت  از 
نیز  رقم  این  کرد:  عنوان  نمی کند، 
بودجه  ردیف  نشدن  حذف  برای  تنها 
مربوط به حمل و نقل و مترو است چرا 
ناوگان  این  نیاز  برابر  در  رقم  این  که 
عمومی تنها یک شوخی بزرگ به شمار 

می رود.
افزود:  حمل و نقل  کمیسیون  رئیس 
فرودگاه  ایستگاه  مترو  برای  عالوه  به 
دولت  نیز  پرند  و  )ره(  خمینی  امام 
بودجه  در  اعتبار  تومان  میلیارد   250
این  که  گرفته  نظر  در   1400 سال 
و  ساخت  و  است  کم  بسیار  نیز  رقم 
احداث این خط مترو حداقل به 1,400 
البته  دارد.  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 

احداث این خط بر عهده دولت است و 
ندارد. شهرداری  با  ارتباطی 

در  اعتبار  این که  بر  توانید  با  علیخانی 
در  تهران  مترو  برای  شده  گرفته  نظر 
سال آینده بسیار پایین است، تصریح 
مترو  ریلی  خطوط  تکمیل  برای  کرد: 
در  شهری  مدیریت  تعهدات  انجام  و 
میلیارد  هزار   10 به حداقل  زمینه،  این 
حالی  در  این  داریم  نیاز  اعتبار  تومان 
از  اطالع  وجود  با  دولت  که  است 
نیازهای مدیریت شهری و کمبودهای 
عمومی  حمل و نقل  ناوگان  در  موجود 
هیچ گونه توجهی به این موضوع نکرده 
و در اقدامی غیر منطقی، این رقم های 
گرفته  نظر  در  بودجه  برای  را  عجیب 
است. او با اشاره بر بدهی های دولت به 
عمومی  زمینه حمل و نقل  در  شهرداری 
عنوان کرد: در حال حاضر قیمت تمام 
هزار   15 اتوبوس  و  مترو  بلیت  شده 
تومان است اما شهروندان حدود 1,200 
اساس  بر  می کنند.  پرداخت  تومان 
توافقات یارانه بلیط مترو و اتوبوس به 
3 قسمت تقسیم می شود که پرداخت 
دولت،  عهده  بر  سهم  این  سوم  یک 
یک  و  شهرداری  عهده  بر  سوم  یک 
سوم بر عهده شهروندان است. این در 
حالی است که دولت اقدام به پرداخت 

نمی کند. زمینه  این  در  خود  سهم 
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باال گرفتن دعوا میان شورای 
شهر کرمانشاه و شهردار
رئیس شورای شهر 

کرمانشاه: شهردار یک سال 
است به شورا نیامده است

گفت:  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
دعوت  علنی  صحن  به  را  شهردار  بار   25
در  است  سال  یک  از  بیش  ولی  کرده ایم 
و  نکرده  شرکت  شهر  شورای  جلسه  هیچ 
اهمیتی  نیز  شورا  اعضای  درخواست  به 
باال  خصوص  در  امیری  غالمرضا  نمی دهد. 
گرفتن چندباره اختالف میان اعضای شورا و 
شهردار کرمانشاه، به ایمنا گفت: بارها شده که 
مطرح می شود،  دستور جلسات شورا  وقتی 
اعضای حامی شهردار در جلسه علنی غیبت 
کرده یا وقتی جلسه تشکیل می شود آن را از 

می اندازند. حدنصاب 
علنی  صحن  به  را  شهردار  بار   25 او گفت: 
دعوت کرده ایم که تنها 22 بار در زمان ریاست 
من در شورا بوده و مدارک آن نیز وجود دارد 
ولی آقای شهردار بیش از یک سال است در 
هیچ جلسه شورای شهر شرکت نکرده و به 
درخواست اعضای شورا نیز اهمیتی نمی دهد.
عضو شورای اسالمی شهر کرمانشاه تصریح 
کرد: هیچ کدام از مسئوالن ذی ربط استان نیز 
عکس العملی  کرمانشاه  شهردار  تخلفات  به 
تخلفات  تعداد  درحالی که  نمی دهند  نشان 
داد:  ادامه  است.او  زیاد  فوق العاده  او 
و  پایتخت نشین  قباًل  کرمانشاه  شهردار 
زمان  در  شهرداری  مناطق  مدیران  از  یکی 
دلیل  همین  به  و  است  بوده  قالیباف  آقای 
می کند.امیری  سواستفاده  ایشان  اسم  از 
خاطرنشان کرد: مسئوالن استانی نیز به خاطر 
است  رئیس مجلس  قالیباف  آقای  این که 
شود،  رئیس جمهور  آینده  در  است  ممکن  و 
هیچ کس  و  نمی کنند  برخوردی  هیچ  او  با 
رئیس  ندارد.به گفته  را  او  با  مقابله  جرأت 
شورای شهر کرمانشاه البته نزدیک شش ماه 
است که طلوعی، شهردار کرمانشاه می خواهد 
با رئیس مجلس عکس بگیرد اما این اجازه 

نداده اند. او  به  را 

پروانه پالسکو این هفته 
صادر می شود 

پروانه  صدور  از   12 منطقه  شهردار 
هفته  پایان  تا  پالسکو  جدید  ساختمان 

داد خبر 
آخرین  مورد  در  سعادتی  علی محمد 
پالسکو  جدید  ساختمان  ساخت  وضعیت 
به  ساختمانی  پروانه  اخذ  سرانجام  و 
پالسکو  جدید  ساختمان  گفت:  ایسنا 
توانست تمام تاییدیه و مجوزهای الزم از 
نظام  سازمان  همچون  ناظر  سازمان های 
او  اخذ کند.   ... و  آتش نشانی  مهندسی، 
با بیان این که در ساختمان جدید پالسکو 
زمینه  در  فوق العاده ای  و  تمهیدات خاص 
که  به گونه ای  رفته،  کار  به  ایمنی  تامین 
شده  تعیین  استانداردهای  از  باالتر  حتی 
برای  برنامه ریزی  همچنین  افزود:  است، 
برای  بهره برداری  روند  بر  بهتر  نظارت 
است.  شده  اتخاذ  استانداردها  حفظ 
شهردار منطقه 12 در مورد سرانجام صدور 
گفت:  پالسکو  برای  ساختمانی  پروانه 
صدور  آماده  پالسکو  ساختمانی  پروانه 
است و به نظر می رسد تا پایان این هفته 
مبلغ  مورد  در  او  گیرد.  انجام  مهم  این 
و  شهرداری  اختالف  محل  که  عوارض 
به عنوان مالک پالسکو  بنیاد مستضعفان 
وجود داشت، گفت: رقم عوارض مشخص 
و  نقد  صورت  به  آن  از  بخشی  است که 
از  باغاتی که  با  غیر نقد  به صورت  بخشی 
به  تبدیل  برای  شهرداری  به  بنیاد  سوی 
در  عبقری  باغ  همچون  عمومی  بوستان 
  14 در منطقه  وثوق الدوله  باغ  و   2 منطقه 

می شود. تهاتر  شده،   داده  تحویل 

یک مقام شهرداری خبر داد: 
آغاز مرمت عمارت 

ساعت تبریز 
 8 منطقه  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
تبریز از آغاز عملیات تیشه زنی سنگ پایه ها، 
عمارت  محوطه  دیوارهای  مرمت  جهت 

داد. خبر  ساعت، 
به  باتوجه  کرد:  تاکید  پورقربان  عادل 
عمارت  بیرونی  دیوار  پایه های  فرسودگی 
شهرداری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
منطقه 8، طی روزهای اخیر عملیات مرمتی 
است. شده  و  آغاز  ها  پایه  این  ساماندهی  و 
تیشه زنی  عملیات،  این  اضافه کرد: طی  او 
سنگ پایه های محوطه عمارت  در حال اجرا 
است که قصد داریم طی ماه های آتی تمام 
پایه های  و نرد   ه های دیوار پیرامونی عمارت 

ساعت را مرمت و بازسازی کنیم.
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نقاشی- شهریار احمدی- کرمان تا خراسان از مجموعه خاطرات قرن اول هجری

عکس:  ------

| جنگل ابر|
جنگلی  میان  در  را  خود  تاکنون   | کجارو   |
و  سپید  و  نرم  مخملی  ابرهای  از  پوشیده 
ابرها  از  اقیانوسی  میان  زدن  قدم  حال  در 
ابر به  از جنگل  نامی  آیا اصال  تصور کرده اید؟ 
آن  از  پیش  تا  شاید  است؟  خورده  گوشتان 
که چنین جایی را از نزدیک ببینید، باور نکنید 
در نزدیکی های شاهرود جنگلی وجود دارد که 
در آن، جشنی باشکوهی از تالقی درختان سر 
و  سپید  ابرهای  و  هیرکانی  فلک کشیده  به 
مخملی برپا است. با رفتن به این جنگل یکی 
از رویایی ترین هایی که عمرتان را رقم خواهید 
و  طبیعی  جاذبه های  از  یکی  ابر  جنگل  زد. 
فوق العاده دیدنی شاهرود است و جایی است 
که انگار آسمان به زمین نزدیک شده است. این 
جنگل در منطقه ای جای گرفته که محل تالقی 
ناحیه  دو  یعنی  متفاوت  آب وهوای  اقلیم  دو 
کم فشار )دشت گرگان( و پرفشار )منطقه ابر( 
است و به عنوان باریک ترین قسمت از سلسله 
نیمه  منطقه  اکوسیستم  دو  مرز  البرز،  جبال 
همین  می شود.  محسوب  جنگلی  و  بیابانی 
ابری  اقیانوس  شکل گیری  موجب  موقعیت 
این  نام گذاری  علت  و  شده  منطقه  این  در 
جنگل نیز شباهت زیاد آن به دریای ابر در آن 
و ارتفاع کم آن با جنگل است که بر زیبایی این 

منطقه می افزاید. جنگل ابر جنگل ابر یکی از 
قدیمی ترین جنگل های دنیا محسوب می شود 
متعلق  و  دارد  قدمت  سال  میلیون  چهل  که 
عصر  یعنی  شناسی،  زمین  سوم  دوران  به 
ادامه جنگل های  این جنگل  ژوراسیک است. 
سرسبز شمال کشور به شمار می رود و 35 هزار 
این جنگل  ویژگی های  از  دارد.  هکتار وسعت 
ارتفاع زیاد آن از سطح دریا است؛ به گونه ای 
که در فصل های گرم سال دمای هوای پایینی 

دارد. میانگین بیشترین دما در این جنگل 20 
درجه سانتی گراد و میانگین کمترین دما شش 
درجه است. شب ها و صبح های زود هوا خیلی 
سرد می شود. در ارتفاعات این منطقه، چمنزار 
یا مراتع مشجر و در پایین دست آن، جنگل با 
گونه های متنوع دیده می شود. در داخل جنگل 
چشمه سار های فراوان و پوشش گیاهی متنوع 
از جمله ویژگی های برجسته این منطقه طبیعی 

و زیبا است. 

|فیدیبو| »بازتاب سایه« در سه سبک متفاوت، اما کاماًل 
و  مهارت  بر  بنا  نویسنده  هر  است.  شده  نوشته  مرتبط 
حوزٔه کاری خود، سبک و سیاق نوشتاری خود را به متن 
است.  آمده  پدید  دلچسب  اثری  نهایت،  در  و  افزوده 
دیپاک چوپرا، جدیت و دید علمی برآمده از پزشکی را 
به متن کتاب آورده و پدید آمدن سایه از دیرباز تا کنون 
و نتایج پژوهش های علمی را در بارٔه سایه و ناخودآگاه 
جمعی مورد بررسی موشکافانه قرار می دهد. دبی با کالم 
روان و خودمانی همیشگی خود از ضرورت سخن گفتن 
و  می خواند  تاریکی  مدافع  را  خود  و  می گوید  سایه  از 
ویلیامسن را ملکٔه نور. ماریان ویلیامسن با قلم شیرین 
خود از سایٔه روشن و نور وجود انسان سخن می گوید. او 
شیؤه دست یابی به باالترین امکانات آدمی را با توجه به 
آنچه درونش شعله می کشد، به خواننده نشان می دهد. 

 | ابن حسام خوسفی |
نقاب سنبل تر برشکن تجّلی را

بسوز زآتش عارض حجاب تقوی را

به باد رایحٔه زلف عنبرین برده

هزار دفتر تعلیم و درس و فتوی را

تسلی دل عاشق به جز جمال تو نیست

جمال خویش برو جلوه ده تسلی را

لبت خالصٔه انفاس عیسوی دارد

دمی به ما بنما معجزات عیسی را

دوای دیدٔه من کن ز سرمه قدمت

که آن غبار به از توتیاست اعمی را

به هر چه حکم کنی بر سرم خریدارم

مطیع رای توام همچو بنده مولی را

ز بهر شورش مجنون صبا پریشان کن

شکنج طّرٔه آشفته کار لیلی را

ز نقش خامه صورت نگار ابن حسام

برند اهل حقایق رموز معنی را

صفای عالم باقی کسی به دست آرد

که پشت پای زند زخرفات دنیی را

| بازتاب سایه |
| ماریان ویلیامسن ، دبی فورد ، دیپاک چوپرا |

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت دوم

 اصالحیه فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

15/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی)روستای زارین(

)تجدید(
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2274،500،000
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 
1399 )فهرست بهای تجمیعی(

17/الف/99/46
بهسازی و تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت – بافت 

و محور جیرفت –بلوک )خاکبرداری+خاکریزی 
+بستر+ابنیه فنی()همراه با ارزیابی کیفی(

23،347،250،2101,167,362,510

راهداری 99

18/الف/99/46
بهسازی و تعریض محور جیرفت –بافت 

)همراه با ارزیابی کیفی(
143،256،873،2477,162,843,662

19/الف/99/46
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت )بخش اسفندقه و 

نراب –رمون و ساغری()همراه با ارزیابی کیفی(
راه، راه آهن و باند فرودگاه 16،000،000،000800,000,000

سال 1399()فهرست بهای 
تجمیعی(( 20/الف/99/46

تکمیل راه روستایی چغوکی علیا –مهرآباد شهرستان 
منوجان)همراه با ارزیابی کیفی(

29،782،965،5171,489,148,275

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
  “ www.setadiran.ir “ مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 مناقصات محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 10/24/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ  10/27/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ  11/12/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ  11/13/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: 
جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

|ایرنا| اکران فیلم ابرقهرمانی »موربیوس« با بازی »جرد لتو« به خاطر تداوم 
شیوع کرونا هفت ماه به تعویق افتاد. فیلم موردانتظار موربیوس در ژانر وحشت 
و ابرقهرمانی که قرار بود 18 مارس )28 اسفند 99( روی پرده برود، به خاطر 

کرونا با هفت ماه تاخیر 8 اکتبر )16 مهر 1400( اکران می شود. 

|ایرنا| با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه لبخند ماسک به نویسندگی و 
کارگردانی عباس غزالی، این فیلم کوتاه برای حضور در بخش مسابقه 
فستیوال بین المللی فیلم کوتاه کلکته انتخاب شد. لبخند ماسک که 
دومین تجربه عباس غزالی در مقام کارگردانی فیلم کوتاه به شمار 
می رود، در پِس لبخند ماسک در روزهای کرونایی، به معضلی نام آشنا 

اشاره خواهد کرد.

|ایسنا| مدیر تماشاخانه »سنگلج« خبر داد که این تماشاخانه از اواسط هفته 
آینده میزبان نمایش »لبخند باشکوه آقای گیل« نوشته اکبر رادی به کارگردانی 

میکاییل شهرستانی می شود.

مناسبت  به  تسلیتی  پیام  در  کودک  کتاب  شورای  مدیره  هیات  |ایرنا| 
با  توانست  او  نوشت:  نویسنده کودک  و  شاعر  محمود کیانوش  درگذشت 
ایجاد پیوند بین شعر کودک و عنصر خیال، گامی بلند و موثر در گذار از 

بردارد. آموزشی  شعر 

| فیلم | | جشنواره | | تماشاخانه | | درگذشت |


