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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوممزایـده

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
مزایده گزار

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در فرایند 
ارجاع کار )ریال(

قیمت کل )ریال( مساحت عرصه 
)مترمربع( کاربری پالک ثبتی موضوع شماره فراخوان ردیف

 نقد و
اقساط

382/050/000 7/641/000/000 2830 آموزشی

 قسمتی از پالک
 2724 فرعی از 2813
 اصلی  واقع در بخش
29 شهرستان کرمان

فراخوان واگذاری یک قطعه 
زمین با کاربری آموزشی 

جهت احداث مدرسه ابتدایی 
دوره اول و پیش دبستانی 

در محدوده شهرستان بم

2099003501000018 1

2/684/958/000 53/699/160/000 4474.93 آموزشی

 قسمتی از پالک 1529
  فرعی از 14 اصلی
 واقع در بخش 4
شهرستان کرمان

فراخوان واگذاری یک قطعه 
زمین با کاربری آموزشی جهت 
احداث  مجتمع آموزشی در 

محدوده شهر کرمان

2099003501000019 2

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت
 اسناد و
 تحویل

پیشنهادها
از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل  تحویل
طبق اسناد مزایدهپیشنهاد ها مهلت

آگهی مناقصه
از کلیه  . لذا  از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید  با مشخصات ذکر شده  شهرداری کرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های ذیل 
پیمانکاران دعوت بعمل می آید ، جهت خرید اسناد از مورخ 99/11/19  لغایت 99/12/2  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز و جهت تسلیم 
پیشنهادات تا مورخ99/12/10 به دبیرخانه شهرداری مرکز ) واقع در کرمان میدان شورا ( ، مراجعه نمایند . بازگشایی پاکات مورخ 99/12/11 انجام 

می شود.  آگهی تکمیلی  در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت  می باشد.

دمرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رکمان

عنوان مناقصهردیف
مجوز الزم 

جهت شرکت 
در مناقصه

مبلغ برآورد اولیه کارفرما
مدت)ریال (

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال (
نحوه پرداخت

3220.000.000 ماه4.345.712.111منطقه 1ابنیه یا راه جدولگذاری بزرگراه شرقی1
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2
احداث باغ راه بزرگراه 

شمالی
5550.000.000 ماه10.838.627.093منطقه 1ابنیه

3

عملیات جدولگذاری  و 
پیاده روسازی الین شمال 
و جنوب خیابان شریعتی 
حد فاصل سه راه شمال 
جنوبی تا میدان شهداء

5550.000.000 ماه10.213.586.453منطقه 5ابنیه یا راه 

4
بهسازی اطراف یخدان 

مویدی
1.020.000.000تقریبا 5 ماه20.330.810.019منطقه 5ابنیه

5
بهسازی پارک کودک واقع 

در خیابان ابوحامد
3280.000.000 ماه5.550.012.207منطقه 5ابنیه

6
بهسازی پارک طالقانی 

واقع در
 چهار راه طالقانی 

3360.000.000 ماه7.112.842.317منطقه 5ابنیه

1093295شناسه آگهی

 فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 

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

28/الف/99/46

احداث نماز خانه بین 
راهی در محور های 

زهکلوت –ایرانشهر،جیرفت 
– بافت،عنبرآباد -کنار 

صندل)تجدید(

25،906،278،711

براساس بخشنامه 
123402/ت  50659هـ  
مورخ 94/09/22 آئین 

نامه تضمین برای 
معامالت دولتی

1,295,313,935

ابنبه، تاسیسات مکانیکی 
،تاسیسات برقی و توزیع 
نیروی برق سال 1399 
)انعقاد قرارداد براساس 
فهرست بهای سرجمع(

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق 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 11/27/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ  11/29/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز یکشنبه مورخ 12/10/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:00 صبح روز یکشنبه مورخ  12/10/ 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 : 03443317492 

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

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که دعوت برای سفر قالیباف از 
سوی روسیه بوده و این سفر »طبق زمان بندی« انجام شد. محمدحسین فرهنگی، 
گفت: »برنامه همان بود که انجام شد و موضوعات مهمی هم مورد بحث قرار گرفت است، 
 آنچه که جدید بود و از قبل پیش بینی نشده بود رساندن نامه مقام معظم رهبری بود.«

فرهنگی ادامه داد: »در شرایط خاصی این نامه ارسال شده است؛ در شرایطی که ما 

در موضوع برجام و ارتباط با شرق مسائل خاصی داریم و مسائلی که مربوط به منافع 
 ملی ما است؛ رهبر انقالب تغییرش را هم صالح ندانستند تا با تاخیر انجام شود.«
او مدعی شد: »قرار بود این پیام در اختیار رئیس جمهور روسیه قرار بگیرد اما چون 
وزارت خارجه ایران توانست هماهنگی مناسب را به عمل بیاورد، آنچه که اتفاق افتاد 

تحویل نامه به رئیس محترم مجلس دومای روسیه بود.«

 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:
وزارت خارجه نتوانست مقدمات رساندن نامه رهبری را به پوتین فراهم کند

رییس  جمهوری هشدار داد: 

زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا
همه گیری ویروس کرونا، در فاصله زمانی 24 تا 25 بهمن 77 جان باخته و 
بیش از 7 هزار مبتالی جدید در پی داشته است. 9 شهر در خوزستان نیز 
به حالت قرمز درآمدند. آمارها، وقوع موج چهارم کرونا را هشدار می دهند. 
هشداری که در سخنان دیروز رییس جمهوری و سخنگوی ستاد ملی مقابله 

با کرونا هم نمود داشت.

 انفجار در مرز
اسالم قلعه افغانستان

انفجار در مرز »اسالم قلعه« افغانستان، آتش عظیمی 
را به پا کرد و موجب تخلیه گمرک  دوغارون شد. به 
گزارش ایسنا، یک منبع محلی در هرات اعالم کرده که 
چندین تانکر حامل سوخت مواد نفت و گاز در گمرک 
اسالم قلعه افغانستان منفجر شده است. سید وحید 
قتالی، والی هرات گفته است: »تالش برای مهار کردن 
ایران  همسایه،  کشور  از  و  است  جریان  در  آتش 

درخواست کمک برای مهار آتش داریم«.

 درخواست 30 انجمن صنفی
از رئیس قوه قضاییه برای اصالح قانون

خروج آثار از فهرست 
میراث ملی را متوقف کنید

زباله ورودی به 
»آرادکوه« هزار و 

700 تن کاهش یافت
  پیروز حناچی: در زمینه آموزش های اجتماعی کاهش پسماند، ضعف داریم / زورمان نمی رسد 

همانند سابق حمل و نقل عمومی را پشتیبانی کنیم، موضوعی که روزانه بیش از 5 میلیون نفر با آن 
مواجه هستند حاکمیتی است/ براساس آخرین نظرسنجی انجام شده برخورد با فساد، آلودگی هوا و 

ترافیک سه موضوع مهم از نظر شهروندان پایتخت است

شهردار تهران در پاسخ به »پیام ما«:

  در دهستان ابوالفارس رامهرمز آب های آلوده به پساب نفتی
جان دام ها را می گیرد و شرکت نفت پاسخگو نیست 

 دام ُکشی دام ُکشی
در گودال های »آبشدون«در گودال های »آبشدون«

2

3

7

5

پیام خرب

نتایج یک پژوهش نشان می دهد در بسته های محرک اقتصادی پساکرونا سهم حمل و نقل 
خاکستری 2 برابر حمل ونقل سبز است

 غفلت کشورها
از توسعه حمل و نقل سبز

  موسسه منابع جهانی: حمل و نقل سبز برای احیایی قوی پس از همه گیری کووید-19 ضروری است
  هر یک میلیون دالر سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی 23 تا 29 شغل ایجاد می کند

4 پیام مریاث
2 پیام خرب

 ما
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3ادامه در صفحۀ

| سردبیر |

| امین شول سیرجانی |

 مسئولیت های
فراموش شده شرکت ها

از زمانی که بشر دریافت – یا ادعا کرد که دریافته 
- توسعه بدون احترام به طبیعت و حقوق انسان ها 
پشیزی نمی ارزد؛ مفاهیم جدیدی خلق شدند تا 
صاحبان سرمایه را تشویق کنند که برای »پایداری« 
صورت  به  شده  که  هم  خودشان  کار  و  کسب 
داوطلبانه مسئولیت های اخالقی و اجتماعی برای 
خودشان متصور باشند. مسئولیت هایی که عمل به 
آن ها در نهایت هم به پایداری سرزمینی منجر شود 
و هم کسب و کار آنها را از گزند مخاطرات مختلف در 
امان نگه دارد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی 
)CSR( هم زائیده همین تفکر است. این رویکرد 
اما در جهان و ایران منتقدانی جدی دارد. آن ها بر 
این عقیده اند که چون شرکت ها همواره به دنبال 
به  عمل  پس  هستند،  سودشان  کردن  حداکثر 
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 40 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1949   | یکشنبه  26 بهمن 1399  |2
 مسئولیت های

فراموش شده شرکت ها 

اقلیمپیام خرب

1ادامه از صفحۀ

مسئولیت های اجتماعی شعاری سطحی است 
و در نهایت هم اقدامات آن ها از حرکت هایی 
نمادین فراتر نمی رود. مدافعان این رویکرد هم 
بر این نظرند که کم هزینه ترین راه برای  توسعه، 
 )Sustainability ( پایداری  مفهوم  به  توجه 
پرشماری  شرکت های  هم  ایران  در  است. 
اجتماعی شان  مسئولیت های  به  مدعی اند 
واقف اند. از جمله در صنعت نفت و گاز ایران 
این مبحث آشنا است. اما شرکت های نفتی در 
عمل چه کرده اند؟ آیا روزگار امروز استان های 
خوزستان و ایالم و بوشهر و... نشان  دهنده 
به  صرفا  اگر  است؟  رویکرد  این  نتایج 
و  خوزستان  در  زیست  محیط  آلودگی های 
بوشهر دقت کنیم می بینیم که میان آن ادعاها 
و آنچه در زیست روزمره مردمان این مناطق 
می گذرد فاصله چنان زیاد است که نمی توان با 
»تولید گزارش« آن را پر کرد. وقت آن رسیده 
که مدیران ارشد شرکت های صنعت نفت و گاز 
سیاست های اجتماعی و محیط زیستی شان 
بازنگری جدی قرار دهند. دست کم  را مورد 
اگر به مسئولیت های اجتماعی و اخالقی شان 
عمل نمی کنند؛ مسئولیت های قانونی شان را 

فراموش نکنند.

70 حلقه چاه نفتی و گازی در محدوده ابوالفارس 
وجود دارد که قدمت آن ها کم نیست. آن طور که 
محسن مرحمتی، رئیس اداره محیط زیست 
به ایلنا گفته کنار این چاه ها، دره ای است که 
آب های بارندگی به آن سرازیر می شود و یک 
سری از چاه ها به خاک نفوذ کرده و خاک و آب 
را آلوده است. هرچند به گفته مرحمتی آبی که 
آلوده شده، شرب نیست، اما امکان دارد اثرات 
آن در طبیعت بماند. محیط زیست رامهرمز به 
شرکت نفت اخطاریه داده و موارد دادگاهی هم 

در حال پیگیری است.
پس از این اظهارات بهروز حقیقی، رئیس اداره 
دامپزشکی رامهرمز هم تلف شدن گاو قاسم 
بر اثر مصرف ضایعات نفتی را تایید کرد و به 
ایسنا گفت که طبق اظهار نظر پزشک کلینیک 
علت  باغملک،  میداود  بخش خصوصی شهر 
بوده  غذایی  مسمومیت  دام  این  شدن  تلف 
نفت  شرکت  روستا،  این  اطراف  »در  است. 
حفاری هایی داشته و به تبع، ضایعات آن در 
محیط اطراف رها شده است و باید این موضوع 
محیط  حفاظت  اداره  و  بخشداری  سوی  از 

شود.« پیگیری  زیست 
برای قاسم تایید و تکذیب ها بی معنی بود. او 
می دانست گاوش بر اثر نشت نفت در آب های 
منطقه کشته شده. او تجربه سال های گذشته 
را داشت. وقتی از سال 95 تا یکی- دو سال 
بعدش بیش از 20 گوسفندش هم بر اثر خوردن 
آب آلوده تلف شدند. او شکایت کرده و هنوز 
نتیجه  به  نتوانسته  از گذشت چهار سال  بعد 
برسد. »دادگاه شرکت نفت را محکوم کرد و قرار 
شد بابت هر راس گوسفند یک میلیون و 200 
هزار تومان جریمه بدهند. اما هیچ جریمه ای 
پرداخت نکرده اند.« قاسم جهانگیری که چشم 

راستش نابینا و چشم چپش کم بیناست، با وام 
خوداشتغالی که از بهزیستی گرفت، دامداری 
دامداری  با  و  کند  تا کار  ساخت  را  خودش 
زندگی بگذراند. »نگذاشتند. روستا و زمین های 
اطرافش به خاطر این پساب ویران شده. این 
حق ما نیست.« از میان روستاییان که شغل 
اصلیشان دامداری است، افراد بسیاری گرفتار 
پساب ها شده اند و تلف  شدن دام هایشان را به 
چشم دیده اند. مثل ناصر بهزادی که اردیبهشت 
ماه امسال سه راس گوسفندش را زیر لوله های 
نفتی که غیراستاندارد ساخته شده اند از دست 
داد. گوسفندانش برای چرا رفته بودند و زیر 
ایمنی  پشتیبانی  بدون  که  نفتی  لوله های 
ساخته شده، گیر کردند و همانجا تلف شدند. 
میلیون  چند  »می دانید  کرد.  شکایت  ناصر 
هم  آخرش  شد؟  شکایت ها  این  هزینه 
نفت  حریم شرکت  در  می گوید  ما  به  قاضی 
که  شرکت  این  مگر  حریم؟  کدام  بوده اید. 
زندگی روستاهای منطقه را داغان کرده، حریم 
گودال های  دور  حتی  است؟  کرده  مشخص 

پسابش فنس کشی هم نکرده.«
ابراهیم  است که  حالی  در  اتفاقات  این  همه 
پیرامون، مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری در صحبت های سال گذشته اش 
و  حفظ  و  چاه ها  و  لوله  خطوط  ایمن سازی 
نگهداری تاسیسات را از اولويت های اصلی اين 
شركت دانسته و گفته بود در پروژه محورهای 
اهواز به امیدیه، اهواز به هفتکل و رامهرمز به 
میلیارد   16 معادل  هزینه ای  با صرف  رامشیر 
خواهند  قرار  ایمن سازی  پوشش  تحت  ریال 
شرکت  حقوقی  نماینده  می گوید  او  گرفت. 
نفت همه تقصیرها را بر گردن چوپانان و مردم 
محلی انداخت و قاضی دادگاه هم  با او نظر شد. 
در حالی ناصر و مردمان محلی بارها نماینده 
محیط زیست و ایمنی شرکت را آورده اند و آن ها 
هم به خطرناک بودن منطقه و مشکالتی که 
اما در  ایجاد کرده تاکیده کرده اند  برای مردم 
پروانه  »ما  است.  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  عمل 
»َچرا« داریم و چراگاه ما بیش از 50 هزار هکتار 
وسعت دارد. اما خط لوله ها هرکدام بیش از 50 

کیلومترند و نه در اطرافش فنس کشی شده و 
نه ایمنی برای آن ها لحاظ شده است. چطور 
ممکن است خط لوله ای بدون ایمنی احداث 
از  پر  گودال هایی  است  ممکن  چطور  شود؟ 
پساب نفتی و فاضالب در این منطقه گسترده 

باشد اما باز هم ما مقصر شناخته شویم؟« 

می گویند چوپانان مقصرند
اهالی آبشدون چند باری در سال های گذشته 
صدایشان را بلند کردند تا شاید کسی بشنود 
اما گوش شنوایی نبود. موسی بهزادی، دهیار 
اداره  به  هم  مرتبه  چندین  می گوید  روستا 
و وقتی رئیس  رفته اند  رامهرمز  محیط زیست 
این اداره از محل بازدید کرد پرسید پس چرا 
کاری نمی کنند؟ چرا این وضع تمام نمی شود؟ 
چرا  فاضالب  و  نفتی  پساب  از  حجم  این 
همین طور رهاست و با این وضعیت روستای 
شما نمی تواند عمری طوالنی داشته باشد. هر 
کالم که از دهان بهزادی بیرون می آید، پشتش 
آهی بلند است. آهی عمیق برای روستایی که 
زمانی صد خانوار داشت و حاال کمتر از 50 خانوار 

هستند.  ساکنش 
و  خشکسالی  خاطر  به  دیمشان  زمین های 
همین چاه های نفت از بین رفت و حاال همین 
گلوی  دور  پیچیده  طنابی  مثل  سیاه،  طالی 
در  ما  »روستای  گاوهایشان.  و  گوسفندها 
سال های قبل هم حیوانات زیادی را از دست 
داد اما در سال های اخیر این آمار خیلی بیشتر 
افزایش  فاضالب  و  نفتی  پساب  است.  شده 
پیدا کرده و شرایط روستای ما بسیار بدتر از 
آبادی های اطراف است چون گودال های پساب 

دارد. اطراف روستای ما قرار 
 سال های قبل پساب نفت و فاضالب آن قدری 
آنقدر  یا  شود  غرق  آن  در  حیوانی  که  نبود 
آب ها آلوده نبود که با خوردنش بمیرد.« او از 
گودال هایی می گوید که برای آزمایش چاه های 
نفت ساخته شد؛ در آن ها فشارسنج گذاشتند و 
وقتی فشار نفت باال بود نفت را تخلیه می کرد 
و بخش بزرگی از آن هم به زمین های اطراف 
می آمد؛ گودال هایی که با حفر و بیرون کشیدن 
آلوده  زیرزمینی  آب های  عمقشان،  از  نفت 

شدند.
 »شرکت حفاری بعد از احداث دکل های نفتی 
این گودال ها  و  آبی درست کرد  و گودال  آمد 
فاضالب  و  ریختن پساب  برای  محلی شدند 
شرکت. بعد از آن که کار حفاری تمام شد گودال 
را به امان خدا رها کردند و این گودال ها که حاال 
در اطراف روستا تعدادشان به حدود هشت عدد 
می رسد، گسترده تر شدند. از میان این گودال ها، 
است.«  وخیم  بسیار  سه گودال  در  وضعیت 
دهیاری روستایی که اهالی اش هر روز بیشتر 
از گذشته راهشان را بیشتر به سمت شهر کج 
می کنند، برای بهزادی سخت بوده و او می گوید 
از  مهاجرت  فعلی هم سرعت  شرایط سخت 

روستا را تندتر کرده است.
میر  و  مرگ  خسارت  گذشته  سال های  در   
در  و  پرداخته شده  زیادی  تاخیر  با  حیوانات 
برخی موارد هم اداره حقوقی شرکت نفت دامدار 
قبل که  سال  »چند  است.  شناخته  مقصر  را 
چند بز زیر یکی از همین لوله های انتقال نفت 
افتادند، اداره حقوقی بدون آنکه بیاید و ببیند، 
گفت چوپان مقصر است و نباید در این محدوده 
مگر شرکت  است که  این  ما  سوال  می آمده. 
نفت این زمین ها را خریده که تعیین می کند 
کجا باید برویم و کجا نه؟ فقط در این سال ها 
چند باری خسارت کشت نکردن پرداخت شد 
که اشتباه بود. زمین ها برای کشاورزی تصاحب 
شد و این هم وضعیت دامداری است. خسارت 
گاوی که چند سال بر اثر نشت نفت مرده بود 
تازه پرداخته شده. بعد از این همه سال. برای 
دامداران بسیار سخت است.« در این سال ها 
بار شکایت  از هر  بعد  آبشدون  به گفته دهیار 
از سوی شرکت نفت به روستا آمدند اما اتفاق 
خاصی نیفتاد و تغییری در وضعیت رخ نداد. نه 
پساب ها جمع شد و نه فکری به حال فاضالب 
ماشین  قبل  وقت  »چند  کردند.   شده  رها 
لجن  هم  لیتر  هزار  حتی  اما  آمد  لجن کش 
نبردند و اصال به مناطقی که آلودگی گسترده و 
عمیق است سر هم نزدند.« موسی باز هم آه 
عمیقی می کشد و می گوید همه معتقدند اگر 
همین طور پیش برود دیگر نه طبیعتی برای این 
منطقه می ماند و نه مردم حاضر می شوند اینجا 
بمانند. برای این که هیچکس پاسخگو نیست 

چه باید کرد؟

در دهستان ابوالفارس رامهرمز آب های آلوده به پساب نفتی جان دام ها را می گیرد و شرکت نفت پاسخگو نیست

دام ُکشی در گودال های »آبشدون«
دهیار آبشدون: در سال های قبل پساب نفت و فاضالب آن قدر نبود که حیوانی در آن غرق شود یا با خوردنش بمیرد اما اکنون وضعیت وخیم است

یک دامدار: با گذشت چهار سال از شکایت مان هنوز خسارت تلف شدن گوسفندان  را نگرفته ایم 

برای قاسم تایید و تکذیب ها 
بی معنی بود. او می دانست 
گاوش بر اثر نشت نفت در 
آب های منطقه کشته شده. 

او تجربه سال های گذشته را 
داشت. وقتی از سال 95 تا 

یکی- دو سال بعدش بیش 
از 20 گوسفندش هم بر اثر 

خوردن آب آلوده تلف شدند. 
او شکایت کرده و هنوز بعد از 
گذشت چهار سال نتوانسته به 

نتیجه برسد

حیوان، جرعه آخر آب را خورد و تمام. قاسم جهانگیری، هرچه از دستش برمی آمد انجام داد تا گاوش زنده بماند اما حیوان آب های 
آلوده به پساب  نفتی را خورده بود و دام دیگری به فهرست کشته شدگان دام هایش در سال های اخیر اضافه شده بود. دام های روستای 
آبشدون ابوالفارس در رامهرمز که هر روز یکی از تعدادشان کم می شود، در سال های اخیر برای شرکت نفت اهمیت چندانی نداشته اند. 
پساب نفتی که اطراف روستا جاری است، آب ها را آلوده کرده اما کسی پاسخگو نیست و حتی وقتی خبر مرگ گاو قاسم در خبرگزاری ها 

منتشر شد، رئیس اداره محیط زیست رامهرمز گفت که معلوم نیست این مرگ بر اثر نشت نفت بوده یا خیر.

ناصر بهزادی، دامدار: ما پروانه 
»َچرا«داریم و چراگاه ما بیش 

از 50 هزار هکتار است. اما 
خط لوله ها هرکدام بیش از 

50 کیلومترند و نه در اطرافش 
فنس کشی شده و نه ایمنی 
برای آن ها لحاظ شده است. 

چطور ممکن است خط لوله ای 
بدون ایمنی احداث شود؟ 

گودال هایی پر از پساب نفتی 
و فاضالب باشد اما باز هم ما 

مقصر شناخته شویم؟

|  
ما

ام 
 پی

 |

| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

14 اسفند ماه، زمان اعالم نهایی اسامی منتخبان مهرگان
نامزدهای نهایی جایزه مهرگان انتخاب شدند

پنج  فهرست  علم  مهرگان  جایزه  دبیرخانه 
شخصیت نامزد دریافت جایزه مهرگان علم 
در بخش »یک عمر تالش در عرصه محیط 
انتخاب چهره های  اعالم کرد. در  را  زیست« 
برجسته محیط زیست ایران به مجموعه  آثار 
تالیف یا ترجمه شده، فعالیت ها و خدمات 
زیست محیطی و دامنه  اثربخشی آن ها توجه 
و در مواردی نیز یک کوشش و حرکت فردِی 
در  و  اهمیت  با  زیست محیطی که خالقانه، 
نظر گرفته  در  باشد  تاثیرگذار  جوامع محلی 

می شود.
در انتخاب برترین تشکل های مردم نهاد نیز 
میزان  زیست محیطی،  فعالیت  اثربخشی 
جلب مشارکت جوامع محلی، شیوه  آموزش و 
چگونگی ترویج برنامه های زیست محیطی و 
همچنین شرایط دشوار کار و دورافتادگی محل 

فعالیت تشکل ها مورد توجه قرار می گیرد.
علیرضا زرگر، مدیر جایزه مهرگان با پوزش از 
تاخیر در اعالم برگزیدگان دوره های چهاردهم 
و پانزدهم جایزه مهرگان علم به ایسنا گفت: 
»در پی وقایع تلخ و اندوه بار آبان و دی سال 

گذشته، برگزاری مراسم نهایی اهدای جوایز 
به سال 1399 موکول شد، با شیوع ویروس 
شد.  دوچندان  اجتماعی  مشکالت  کووید 19 
صبر کردیم شاید شرایط بهتر شود و جایزه ای 
که با طبیعت و محیط زیست پیوند خورده 
اما  شود  برگزار  عالقه مندان  حضور  با  است 
سال رو به پایان است و هنوز هیچ چشم انداز 
روشنی برای پایان این شرایط دشوار وجود 

ندارد.«
مهرگان  جایزه  دبیرخانه  ترتیب  این  به 
تشکل های  و  شخصیت ها  کتاب ها،  نام 
زیست محیطِی راه یافته به مرحله نهایی را اعالم 
کرد و در روز14 اسفندماه که مقارن با اولین 
فیروز،  اسکندر  مهندس  درگذشت  سالروز 
رئیس هیات داوران جایزه مهرگان علم و روز 
برگزیدگان هر  اسامی  جهانی حیات وحش، 
سه بخش جایزه در مراسمی مجازی در کانال 
https://t. نشانی  به  مهرگان  جایزه  تلگرام 
می شود.  اعالم   me/mehreganprize_fa
داوری این دوره  جایزه مهرگان علم را هفت 
تن از برجسته ترین کارشناسان محیط زیست 

و  فیروز،  اسکندر  زنده یاد  از  متشکل  ایران 
هوشنگ ضیایی، اسماعیل کهرم، عبدالحسین 
وهاب زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی پور و 

مژگان جمشیدی بر عهده داشتند.
همچنین 14 کتاب محیط زیستی به مرحله 
ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم راه یافتند که 
ذخیره گاه های  مدیریت  و  اصول  از:  عبارتند 
زیست کره ایران نوشته حمید گشتاسب، علی 
بالی، مینا استقامت، اقتصاد سیاسی حقوق 
حیوانات نوشته باب تورس و ترجمه گلناز 
ملک، پابه پای زاینده رود نوشته حشمت هللا 
رویکرد  یک   - فرامرزی  حفاظت  انتخابی، 
حمید  نوشته  یکپارچه  و  سیستماتیک 
گشتاسب، امیر ستاری راد، در جست وجوی 
نوشته  زیست گرایی  غریزه ی   - طبیعت 
فیض اللهی،  ترجمه کاوه  و  ویلسون  ادوارد 
عکس  )مجموعه  برداریم...   را  دیوارها 
کودک و طبیعت( کاری از پوریا قلیچ خانی، 
نوشته  ایران،  آبشارهای  میدانی  راهنمای 
مجید اسکندری، راهنمای میدانی خزندگان 
و دوزیستان ایران )ویراست نخست( نوشته 

بوم شناسی  منظر  از  طبیعت  کامران کمالی، 
صفائیان،  نصرت هللا  نوشته  شاعرانگی،  در 
را  بقا  یا  فنا  راه  جوامع  چگونه   - فروپاشی 
ترجمه  و  دایموند  َجِرد  نوشته  برمی گزینند 
)ارزش ها  تاالب ها  فواید  مجلسی،  فریدون 
هنریک  نوشته  تاالب ها(  کارکردهای  و 
قلیچی پور،  زهرا  احمدی،  ناهید  مجنونیان، 

جنگل های  شکسته  ُقُرق  جامعی،  نازنین 
حنیف رضا  نوشته  ایران  هیرکانی کاسپیانی 
گلزار، مارهای ایران نوشته مهدی رجبی زاده، 
محیط زیست عمومی،  نوشته مصطفی پناهی، 
جالل شایگان، محمود شریعت، محمدعلی 
عبدلی، منصور غیاث الدین، عبدالرضا کرباسی، 

ناصری. سیمین 

مدیر جایزه مهرگان: در پی 
وقایع تلخ و اندوه بار آبان و 
دی سال گذشته، برگزاری 
مراسم نهایی اهدای جوایز 
به سال 1399 موکول شد، 
با شیوع ویروس کووید 19 

مشکالت اجتماعی دوچندان 
شد. صبر کردیم شاید 

شرایط بهتر شود و جایزه ای 
که با طبیعت و محیط 

زیست پیوند خورده است با 
حضور عالقه مندان برگزار شود 
اما سال رو به پایان است و 
هنوز هیچ چشم انداز روشنی 

برای پایان این شرایط دشوار 
وجود ندارد

دیروز  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت 
که در هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در 
کشور نبوده اما امروز در خوزستان، چند 
شهر قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور 
به گفته  یافتند.  نارنجی تغییر  به  از زرد 
روحانی همه اینها به معنای »زنگ خطر 

آغاز موج چهارم کرونا« است.
همه  این  وجود  با  گفت،  روحانی 
پیشرفت دانش پزشکی، برای هیچکس 
چنین  با  جهان  نبود که  قابل پیش بینی 
هنوز  »ما  شود:  روبه رو  بزرگی  مصیبت 
هم در جهان درگیر این بیماری هستیم 
بیماری  این  گرفتار  نفر  میلیون  ده ها  و 
باختند.«  جان  نفر  هزار  صدها  و  شدند 
رئیس جمهوری ایران ادامه داد: »گاهی 
حتی  یا  پنج  دو،  واکسن  ساخت  برای 
ناچار  اما  است  الزم  زمان  سال  ده 
چرا  کنند؛  انتخاب  را  اضطرار  راه  شدند 
جز  چاره ای  و  شده  زیاد  مرگ ومیر  که 
ندارد.  وجود  واکسن  این  از  استفاده 
و  واکسن  این  کارآمدی  زمینه  در  اما 
می ماند  باقی  تاثیرگذار  چقدر  این که 
دسترس  در  دقیقی  اطالعات  هیچ 
»ما  این که  بیان  با  روحانی  نیست.« 
آغاز  کشورمان  در  را  واکسیناسیون  هم 
علم  زمانی  چه  »این که  کردیم«، گفت: 

موفق شود این بیماری را به طور کامل 
به زانو درآورد مشخص نیست، هر چند 
تجربه تاریخی نشان داده که بشر در این 
زمینه پیروز خواهد بود.« رئیس جمهوری 
در ادامه سخنانش نسبت به خطر موج 
»در  گفت:  و  داد  هشدار  کرونا  چهارم 
هفته گذشته هیچ شهر قرمزی در کشور 
شهر  چند  خوزستان  در  امروز  اما  نبود، 
قرمز شدند و شهرهایی هم در کشور از 
رنگ زرد به نارنجی تغییر یافتند و همه 
این ها یعنی زنگ خطر آغاز موج چهارم 
»حداقل  همچنین گفت که  او  کرونا.« 
زندگی  سبک  باید  آینده«  سال  یک  تا 
تازه را بپذیریم. دیروز دکتر سیما سادات 
الری، سخنگوی وزارت بهداشت شهرهای 
بندر  اهواز،  آبادان،  را اعالم کرد: »  قرمز 
ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، 
وضعیت  در  هویزه  و  کارون  شوشتر، 
قرمز قرار دارند.« او همچنین آمار جدید 
فوتی های کرونا را 74 نفر اعالم کرد و از 
شناسایی 7 هزار و 120 بیمار جدید خبر 
جان باختگان  مجموع  او،  گفته  به  داد. 
نفر  کرونا در کشور به 58 هزار و 883 
تاکنون  نیز   19 بیماران کووید  و مجموع 
نفر  به یک میلیون و 510 هزار و 873 
که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 
پیشتر مقامات بهداشتی در کشور گفته 

از چیزی  بیشتر  واقعی،  آمارهای  بودند، 
است که به صورت رسمی اعالم می شود. 
برخی آمار واقعی را دو تا سه برابر آمار 
اعالم شده می دانند. حسن روحانی تنها 
احتمال  مورد  در  دیروز  که  نبود  فردی 
هشدار  کرونا  چهارم  موج  قریب الوقوع 
داده است. دیروز، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا نیز اعالم کرده، در برخی 
استان ها خیز بیماری شروع شده و جای 
ایسنا،  به گزارش  است.   جدی  هشدار 
»در  است:  رئیسی، گفته  علیرضا  دکتر 
نزولی  روند  همچنان  ما  کشور،  سطح 
فوت و مرگ و میر داریم و مرگ  ها هنوز 
دو رقمی و نزدیک 50 تا 60 مورد است؛ 
اما علی رغم آمار پایین فوتی ها می دانیم 
که دو هفته پس از شیوع بیماری میزان 
بستری ها افزایش می یابد و 4 هفته بعد 
میزان فوتی افزایش می یابد و برعکس. 
اقداماتی که از  آذرماه در کشور انجام شد 
را کاهش  بیمارستان ها  ورودی  میزان  و 
داد، اثرات خود را اکنون نشان می دهد و 
کاهش میزان فوتی ها مربوط به رعایت 
پروتکل ها در چند هفته گذشته است.« 
رئیسی هشدار داده که در برخی استان ها 
خیز بیماری شروع شده و جای هشدار 
جدی است: »در استان خوزستان اکنون 
داریم  را  بیماری  شیوع  میزان  باالترین 

استان  این  از  بیشتر  مراقبت  به  نیاز  و 
بخش  در  بهداشت  وزیر  معاون  است.« 
از فوت یک بیمار مبتال  دیگر سخنانش 
قزوین  استان  در  انگلیسی  ویروس  به 
خواند.  خطر«  »زنگ  را  آن  و  داد  خبر 
کشور  در  کرونا  یافته  جهش  ویروس 
چرخیده است گفته می شود که ویروس 
جهش یافته انگلیسی در 50 کشور جهان 
انتشار  از  حاکی  خبرها  و  شده  منتشر 
دیروز،  است.  ایران  در  ویروس  این 
سعید نمکی، وزیر بهداشت با اعالم چند 
ویروس  به  مبتالیان  شناسایی  از  مورد 
ایران،  مختلف  شهرهای  در  جهش یافته 
می دهد  نشان  موارد  »این  است:  گفته 
که ویروس جهش یافته کرونا در کشور 
چرخیده است و این زنگ  خطر جدی در 
مدیریت کرونا بوده که آغاز شده است.« 
نمکی گفته است: »روزهای سختی دارد 
را  خودتان  باید  و  می شود  آغاز  برایمان 
ویروس  چموش ترین  با  مبارزه  برای 
دارد  متاسفانه  که  یافته ای  موتاسیون 
آماده کنید.«  می کند،  را گرفتار  مملکت 
»ویروس  است:  گفته  بهداشت  وزیر 
با  و  سرکش  مهاجم،  ویروسی  جدید، 
و  باال  بیماری زایی  و  سرایت  قابلیت 
همچنین مرگ و میر به مراتب باالتر از 
ویروس های قبلی است و باید فکر کنید 
که این ویروس همه جا چرخیده است.«
بر  در  را  جهان  جدید  ویروس  احتماال 

گرفت خواهد 
کشورها،  از  بسیاری  که  حالی  در 
برخی  کرده اند،  آغاز  را  واکسیناسیون 
به  از سراسر جهان  ناامیدکننده  خبرهای 
بلومبرگ  هفته گذشته،  می رسد.  گوش 
خبر داد که مردم دنیا احتمال تا 7 سال 
نرم می کنند.  با کرونا دست وپنجه  دیگر 
بلومبرگ به نقل از مقامات علمی ایاالت 
متحده آمریکا گفته که تا زمان واکسینه 
جهان،  جمعیت  درصد   85 تا   70 شدن 
امکان پذیر  عادی  شرایط  به  بازگشت 
تعداد  این  واکسیناسیون  و  بود  نخواهد 
به  که  نیست  جهان،چیزی  جمعیت  از 
فرایند  این  گرچه  شود.  انجام  سرعت 
برای کشورهای ثروتمند می تواند کوتاه تر 

باشد.
شرکت  رئیس  پیش،  ماه  سه  حدود 
آلمانی بایو.ان تک گفته بود که تا زمستان 
حالت  به  زندگی  شرایط  آینده،  سال 
نرمال باز خواهد گشت. پیش بینی هایی 
است  شرایطی  در  می گیرد  صورت  که 
خطرناکی  جهش  کرونا،  ویروس  که 
نیز  موجود  واکسن های  و  باشد  نداشته 
بتواند مانع از انتشار بیشتر ویروس های 
جهش یافته شود. به عنوان مثال، جهش 
انگلیسی  کرونای  به  که  کرونا  ویروس 
مشهور شد، دارای درصد ابتال و مرگ ومیر 
بیشتری نسبت به ویروس کنونی است. 
همین موضوع، نگرانی هایی را در سراسر 
ایجاد کرده است. سه روز پیش،  جهان 
بریتانیا  ژنتیکی  نظارت  برنامه  رئیس 
جهش یافته  ویروس  پیش بینی کرد که 
کرونا می تواند به گونه غالب این ویروس 
او همچنین گفته  تبدیل شود.  در جهان 
که گونه جدید ویروس »به احتمال زیاد، 

دربرخواهد گرفت.« را  جهان 
در  مبتالیان  کل  تعداد  حاضر  حال  در 
سراسر جهان به 109 میلیون نفر رسیده 
است. حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر نیز 
جان خود را در اثر ابتال به این ویروس از 

داده اند. دست 

رئیس جمهوری هشدار داد

زنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا
 وزیر بهداشت: باید خودتان را برای مبارزه با چموش ترین ویروس موتاسیون یافته ای که دارد
مملکت را گرفتار می کند، آماده کنید

بایدن فعال برنامه ای 
برای تماس با پادشاه و 
ولیعهد عربستان ندارد

فعاًل  اعالم کرد که  جمعه  عصر  سفید  کاخ 
با  بایدن  جو  تماس  برای  برنامه ای  هیچ 
پادشاه یا ولیعهد عربستان وجود ندارد. به 
العربی،  القدس  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش 
در  سفید  کاخ  سخنگوی  بساکی،  جین 
در  شده  منتشر  مطبوعاتی  کنفرانس  یک 
گفت:  فیس بوک  در  سفید  کاخ  حساب 
رئیس جمهور  تماس  برای  برنامه ای  »هیچ 
با محمد بن سلمان، ولیعهد یا ملک سلمان 
وجود  عربستان  پادشاه  بن عبدالعزیز، 
مورد  در  ما  »این که  داد:  ادامه  او  ندارد.« 
یک  عربستان  درخصوص  سیاست هایمان 
مشخص  کامال  داشته ایم  کامل  بازنگری 

است.«
پشتیبانی  به  سخنرانی  در  اخیرا  بایدن 
عربستان  جنگی  عملیات  از  آمریکا  نظامی 
در  اطالعاتی  همکاری  همچنین  و  یمن  در 
این زمینه خاتمه داد. او در اولین سخنرانی 
خود درباره سیاست خارجی دولتش گفت: 
»ایاالت متحده به پشتیبانی خود از عملیات 
جنگی تحت هدایت عربستان در یمن پایان 

یابد.« باید پایان  می دهد. این جنگ 

دادستان اصفهان خبر داد:

صدور دستور شناسایی 
»توهین کنندگان به رئیس جمهور«

دادستان اصفهان از صدور دستور به مراجع امنیتی جهت 
هنجارشکنانه  شعارهای  محرکین  و  »مرتکبان  شناسایی 
ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر  رئیس جمهور«  به  توهین  و 
به  توجه  با  اعالم کرد:  اصفهان  دادگستری  روابط عمومی 
پیروزی  راهپیمایی گرامیداشت سالگرد  برگزاری  حواشی 
انقالب اسالمی، دادستان اصفهان ضمن تاکید بر صیانت از 
جایگاه ارکان حاکمیتی نظام با مذموم دانستن تالش برخی 
در القا تفرقه در کشور، از صدور دستور به مراجع امنیتی 
جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعارهای هنجارشکنانه 
و توهین به رئیس جمهور خبر داد. علی اصفهانی همچنین 
از مسائل جناحی  بیان داشت: دستگاه قضایی صرفنظر 
پاسداری از قانون و حرمت و صیانت از شخصیت حقوقی و 
حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته و با قانون شکنان 

برخورد قاطعانه می کند.

سازمان ملل زنگ خطر را 
در یمن به صدا درآورد

اعالم کرد،  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی 
حدود 2.3 میلیون کودک در یمن براساس 
پیش بینی های موجود در معرض قحطی و 
گرسنگی قرار دارند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، استفان دوجاریک، 
جریان  در  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی 
کنفرانسی مطبوعاتی خاطرنشان کرد، طرح 
و برنامه های کمک های بشردوستانه به یمن 
سال  در  و  نیست  برخوردار  بودجه کافی  از 
2020 تنها مبلغ 1.9 میلیارد دالر از بودجه مورد 
نیاز که 3.4 میلیارد دالر است، به دست آمد. 
او در ادامه افزود، حدود 2.3 میلیون کودک 
در یمن براساس پیش بینی های موجود در 

معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند.
زیر  پیش بینی می شود، حدود 2.3 کودک 
پنج سال در یمن در سال 2021 از سوتغذیه 

حاد رنج ببرند.
طبق گزارش سازمان ملل، شهروندان یمنی 
جهان  در  انسانی  بحران  بدترین  شاهد 
جمعیت  کل  از  درصد   80 حدود  و  هستند 
آن )24.1 میلیون انسان( به انواع کمک های 

دارند. نیاز  بشردوستانه 
شاهد  پیش  سال  شش  حدود  از  یمن 
و  انصارهللا  نیروهای جنبش  درگیری  میان 
 2015 سال  از  است.  یمن  مستعفی  دولت 
عربستان  امر  تحت  عربی  متجاوز  ائتالف 

شد. این کشور  در  نظامی  مداخله  وارد 

برهم صالح:

کشور ما صحنه تسویه 
حساب های منطقه ای 

نمی شود 
رئیس جمهوری عراق دیروز اعالم کرد که نباید کشورش به 
صحنه تسویه حساب های منطقه ای تبدیل شود. به گزارش 
ایسنا، به نقل از بغداد الیوم، برهم صالح، رئیس جمهوری 
عراق در سخنانی در سالگرد روز شهید عراق تاکید کرد که 
در عراق محقق  امنیت  برقراری  بدون  ثبات در خاورمیانه 
نمی شود. او طرف هایی را به سنگ اندازی در مسیر فعالیت 
دولت متهم کرد. برهم صالح عنوان کرد که عراق پیشرفتی 
را در زمینه مبارزه با فساد رقم زده است. او به آمادگی برای 
برگزاری انتخابات آزاد و شفاف به عنوان خواسته مطرح شده 
توسط معترضان مردمی در عراق اشاره کرد و گفت: نباید 
در برداشتن گام های اصالحی مشخصا برگزاری انتخابات 
سستی کرد. در مقابل ما چالش های بزرگی همچون مقدمه 
چینی فضای مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف 

وجود دارد.

بلینکن اعالم کرد

انصارهللا سه شنبه از فهرست 
تروریستی آمریکا خارج می شود 
وزیر خارجه دولت جدید آمریکا اعالم کرد تصمیم خارج 
کردن نام انصارهللا از فهرست »تروریسم« از روز سه شنبه 
16 فوریه اجرایی می شود. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا 
الیوم، آنتونی بلینکن،  وزیر امور خارجه آمریکا از نهایی شدن 
این تصمیم و اجرایی شدن آن از روز سه شنبه خبر داد. او 
در بیانیه ای که وزارت امور خارجه این کشور منتشر کرد، 
گفت که این تصمیم نتیجه اوضاع وخیم انسانی در یمن 
و همچنین هشدارهای اتحادیه اروپا، سازمان ملل ملل، 
سازمان های امدادی و اعضای کنگره در مورد تاثیر تصمیم 
طبقه بندی انصارهللا در فهرست سازمان های »تروریستی« 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در آخرین 
روز ریاست جمهوری طی اقدامی جنبش مردمی انصارهللا 
را به فهرست سازمان های تروریستی اضافه کرد. بلینکن 
اما اعالم کرد که واشنگتن تحریم های اعمال شده علیه 
رهبران ارشد انصارهللا از جمله عبدالملک الحوثی، عبدالخالق 
بدرالدین الحوثی و عبدهللا یحیی الحکیم، را ادامه می دهد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا، عزم ایاالت متحده را 
برای کمک به متحدان عرب خود در حوزه خلیج فارس 
اعالم کرد و نسبت به »تالش مضاعف« آمریکا با همکاری 
پایان دادن به جنگ  سازمان ملل و سایر احزاب، برای 

یمن متعهد شد.

 تنش ها در میانمار 
ادامه دارد

در  میانمار  در  خیابانی  اعتراضات گسترده 
نه  شده که  خود  هفته  دومین  وارد  حالی 
معترضان و نه دولت نظامی در این کشور 
تقابل علیه  و  از توقف درگیری ها  نشانه ای 
ایسنا،  به گزارش  نمی دهند.  نشان  یکدیگر 
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
تقاطع  در  دیگر  بار  یانگون،  در  معترضان 
کلیدی »هلدن« گردهم آمده اند. این منطقه 
محل استقرار سفارتخانه های آمریکا و چین 
ممنوعیت  دستور  وجود  با  آن ها  است. 
تجمعات بیش از پنج نفر یا بیشتر دست 

زده اند. راهپیمایی  این  به 
تحریم هایی  اعالم  از  پس  ویژه  به  آمریکا 
در  نظامی  رژیم  علیه  بایدن،  جو  سوی  از 
میانمار حاال خود را متحد چالش معترضان 
علیه کودتای اول فوریه می داند و چین، به 
عنوان متحدی برای ژنرال های حاکم منفور 
شده چون حمایت از آن ها برای حفظشان 
در قدرت از اهمیت زیادی برخوردار است.

دومین  مانداالی،  در  همچنین  معترضان 
اعتراض  به  دست  نیز  میانمار  بزرگ  شهر 
زده اند. ارتش اول فوریه آنگ سان سوچی، 
رهبر دوفاکتوی میانمار و دولتش را برکنار 
به  قانونگذاران  از  تعدادی  همراه  به  و  کرد 
اعضای  سایر  و  سوچی  انداخت.  حبس 
بازداشت  در  اکنون  حزبش  و  دولت  ارشد 

می برند. سر  به 
کودتای  کنونی  رهبر  هلیانگ،  آنگ  مین 
میانمار گفته که مجبور شده این براندازی را 
انجام دهد چون دولت سوچی از رسیدگی به 
شکایت های ادعایی ارتش درباره تقلب در 
انتخابات پارلمانی که به پیروزی لیگ ملی 
برای دموکراسی منجر شد، خودداری کرده 
است. کمیسیون انتخابات میانمار گفته بود، 
هیچ شواهدی دال بر تقلب انتخابات وجود 
دست کم  میانمار،  در  کودتا  آغاز  از  ندارد. 
آن ها  تن  تن دستگیر شده که 303   326

بازداشت هستند. همچنان در 

سعید نمکی، وزیر بهداشت با 
اعالم چند مورد از شناسایی 
مبتالیان به ویروس جهش یافته 
در شهرهای مختلف ایران، گفته 
است: »این موارد نشان می دهد 
که ویروس جهش یافته کرونا 
در کشور چرخیده است و این 
زنگ  خطر جدی در مدیریت 
کرونا بوده که آغاز شده است.«

|پیام ما| همه گیری ویروس کرونا، در فاصله زمانی 24 تا 25 بهمن 77 جان باخته و بیش از 7 هزار مبتالی جدید در پی 
داشته است. 9 شهر در خوزستان نیز به حالت قرمز درآمدند. آمارها، وقوع موج چهارم کرونا را هشدار می دهند. هشداری 

که در سخنان دیروز رئیس جمهوری و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم نمود داشت.
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افغانستان،  »اسالم قلعه«  مرز  در  انفجار 
آتش عظیمی را به پا کرد و موجب تخلیه 
ایسنا،  به گزارش  شد.  دوغارون  گمرک  
اعالم کرده که  یک منبع محلی در هرات 
نفت  مواد  سوخت  حامل  تانکر  چندین 
افغانستان  قلعه  اسالم  گمرک  در  گاز  و 
منفجر شده است. سید وحید قتالی، والی 
هرات گفته است: »تالش برای مهار کردن 
آتش در جریان است و از کشور همسایه، 
آتش  مهار  برای  کمک  درخواست  ایران 

داریم«.
خراسان رضوی  استاندار  حال،  همین  در 
دقیقی  آمار  هیچ  تاکنون  است که  گفته 
این  احتمالی  تلفات و خسارات  از میزان 
بیان  با  او  است.  نشده  منعکس  حادثه 
از  خصوص  این  در  رسمی  آمار  این که 
می شود،  منتشر  افغانستان  کشور  طریق 
سوی  از  موضوع  این  که  است  گفته 
کنسولگری و وزارت امور خارجه ایران نیز 

است. پیگیری  حال  در 
استاندار  معتمدیان،  محمد صادق 
خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، حادثه 
را این گونه توصیف کرده است: »متاسفانه 
گمرک  در  مهیبی  انفجار  ظهر  حوالی 
ایران  دوغارون  مرز  مقابل  اسالم قلعه که 
افغانستان قرار دارد، رخ داد که  در کشور 
اطالعات  حادثه  این  بروز  دالیل  از  هنوز 
دلیل  به  است.  نشده  منتشر  دقیقی 

بزرگ بودن حجم انفجار و آتش سوزی و 
همچنین استقرار سایر تانکرهای سوخت 
در این منطقه، جهت حفاظت از تانکرهای 
سوختی که در مرز ایران قرار دارد، تدابیر 
تمام  سرعت  به  و  شده  اندیشیده  الزم 
واحد  در سه  و کامیون هایی که  خودروها 
اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی، گمرک و 
بازارچه مرز ایران قرار داشت، تخلیه و به 
پارکینگ جدیدی که اخیرا در این منطقه 

شد.« منتقل  است،  شده  ایجاد 
زیادی  تعداد  ادامه گفت که  در  معتمدیان 
شده  اعزام  دوغارون  مرز  به  آمبوالنس 
نیز  آتش نشانی  تجهیزات  و  خودروها  و 
سعید  است.  شده  روانه  حادثه  محل  به 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده، 

هرات  استاندار  تماس  خبر  تایید  با  نیز 
افغانستان با استاندار خراسان رضوی، گفت: 
»با هماهنگی وزارت امور خارجه و مرزبانی 
و سایر دستگاه های ذی ربط مرز اسالم قلعه 
– دوغارون به روی کامیون ها، خودروها و 
به  آتش سوزی  از  گریز  برای  که  افرادی 
بودند  گریخته  کشورمان  مرزهای  سمت 
اضافه  خطیب زاده  شد.«  داشته  نگاه  باز 
کرد: »در خصوص آسیب دیدگان احتمالی 
حادثه تاکنون هیچ گزارشی واصل نگردیده 
و همین طور در خصوص وارد آمدن صدمه 
به اتباع ایرانی نیز اطالعی دریافت نکرده ایم 
و امید داریم با کمک مقامات دو کشور در 
مرز، هر چه سریع تر دامنه آتش سوزی مهار 

شود.«

انفجار در مرز اسالم قلعه افغانستان
جهان

عمار حکیم: به آغاز 
گفت وگوی برادرانه، اسالمی، 
جدی و صریح میان 
جمهوری اسالمی ایران و 
همه کشورهای عربی و در 
راس آن ها عربستان سعودی 
دعوت می کنیم تا به تامین 
امنیت و منافع منطقه کمک 
کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق خواستار 
و کشورهای  ایران  میان  انجام گفت وگو 
شد.  عربستان  آن ها  راس  در  و  عربی 
به گزارش ایسنا، سید عمار حکیم، رهبر 
جریان حکمت ملی عراق در ادامه مراسم 
حضور  با  که  عراقی  شهید  روز  رسمی 
در  شنبه  صبح  عراق  بلندپایه  مسئوالن 
دفتر جریان حکمت ملی عراق برگزار شد، 
منطقه  و  عراق  ساختن  دور  ضرورت  بر 
و  جنگ ها  توقف  و  جاری  نزاع های  از 
جدی  طریق گفت وگوهای  از  درگیری ها 
و واقعی که به ثبات در منطقه و احیای 
تاکید  بینجامد  آن  در  دیپلماتیک  روابط 
او گفت: ملت های منطقه خواستار  کرد. 
آینده نگری  و  خردمندی  و  عقالنیت 
رهبرانشان برای حل بحران ها و بازگشت 
منافع  تامین  و  روابط  تقویت  و  صلح 
جمعی و بازسازی خرابی های پیش آمده 
هستند. رهبر جریان حکمت ملی عراق، 
پای میز مذاکره  به  را  ایران و عربستان 
گفت وگوی  آغاز  به  گفت:  و  فراخواند 
میان  صریح  و  جدی  اسالمی،  برادرانه، 
جمهوری اسالمی ایران و همه کشورهای 
عربی و در راس آن ها عربستان سعودی 
و  امنیت  تأمین  به  تا  می کنیم  دعوت 
منافع منطقه کمک کند. یادآور می شویم 
که روابط تاریخی برآمده از همجواری و 
عقالنیت و خردمندی رهبران این کشورها 

و  بحران ها  حل  برای  مناسب  بنیانی 
خواهد  روابط  در  تازه ای  صفحه  گشودن 

بود.
در  تسریع  ضرورت  بر  دیگر  بار  حکیم 
بازگشت همه کشورهای امضا کننده توافق 
هسته ای به میز مذاکره و پایبندی آن ها 
به توافقات پیشین تاکید و تصریح کرد: 
این امر اقدامی است که به صلح و امنیت 
بین المللی و بازیابی حقوق ملت مظلوم 
و  محرومیت  و  تحریم  و کاهش  ایران 

آنان می انجامد. اقتصادی  رنج 
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان 
با  و  قدرتمند  عراق  که  کرد  خاطرنشان 
و  ما  برای  مهم  امن دستاوردی  و  ثبات 
شرکای ما و همسایگانمان در منطقه ای 
به  رسیدن  است.  نزاع  و  تنش  از  خالی 
تحقق  به  و  ماست  هدف  میهنی  چنین 
به خواست خداوند  نزدیک  آینده  در  آن 

امیدواریم. متعال 
دعوت عمار حکیم از تهران و ریاض برای 
آغاز گفت وگوها در حالی مطرح می شود 
محمد جواد  جمله  از  ایرانی،  مقامات  که 
ظریف وزیر امور خارجه ایران، سخنگوی 
افراد  از  دیگر  برخی  و  خارجه  وزارت 
بلندپایه از این گفت وگوها استقبال کرده 
برای  ایران  آغوش  که  کرده اند  اعالم  و 
منطقه  و کشورهای  همسایه  کشورهای 

است. باز 

دعوت عمار حکیم از تهران و ریاض برای انجام گفت وگو

اعالم جزئیات قانون 
حمایت بیمه ای

و قضائی از محیط بانان 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت بیمه ای و قضائی 
محیط  حفاظت  یگان های  اجرایی  کارکنان  از 
زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به تصویب 
رسید. آن طور که جمشید محبت خانی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست پلیس پیشگیری 
ناجا درباره این آیین نامه می گوید پرداخت دیه 
آیین نامه  این  مشمول  به کارکنان  خسارت  و 
باشد  سالح  به کارگیری  قانون  با  برابر  چنانچه 
بر عهده سازمان مشمول خواهد بود. بر اساس 
قانون حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست و جنگل ها که اوایل سال 
99 مورد تصویب مجلس قرار گرفت و برای اجرا 
به دولت ابالغ شد. دستگاه های مشمول مکلف 
هستند ماموران خود را در راستای انجام وظایف 
و ماموریت خود در قبال شهادت، فوت، بیماری 
صعب العالج، نقص عضو و از کارافتادگی مطابق 
در  مسلمان  مرد  دیه  میزان  به  مربوط  قوانین 
به طور  در مورد سایر حوادث  و  ماه های حرام 
کامل نزدیکی از بیمه گران بیمه کنند. همچنین 
تایید  از  پس  می توانند  مشمول  سازمان های 
مقررات،  رعایت  با  و  دستگاه  مقام  باالترین 
مامورانی را که در راستای انجام وظیفه و مطابق 
قانون دچار صدمات بدنی شده اند حتی االمکان 
ظرف یک  سال کمک مالی کنند.  محبت خانی 
در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای حمایت 
از ماموران سازمان های مشمول گفت: »سازمان 
است همه ساله  مکلف  بودجه کشور  و  برنامه 
این   4 و   ،3  ،2 ماده  اجرای  برای  الزم  اعتبار 
آیین نامه را در ردیف جداگانه در الیحه بودجه کل 
کشور و اعتبار الزم را برای هر یک از دستگاه های 

اجرایی پیش بینی و تامین کند.«

رکوردشکنی گرمای زمستانه 
در تهران 

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی با اشاره به رکوردشکنی گرمای 
زمستانه در تهران گفت: »در کل کشور طی بهمن 
ماه به ویژه نیمه دوم آن با افزایش قابل مالحظه 
به  اشاره  با  وظیفه  احد  بوده ایم.«  مواجه  دما 
افزایش دمای هوا در کشور طی زمستان امسال 
نسبت به میانگین بلندمدت به ایسنا توضیح داد: 
نیمه  به ویژه  افزایش دما طی بهمن ماه  »این 
دوم آن محسوس تر بوده است به طوری که طی 
نیمه دوم بهمن ماه، میانگین دمای هوا در کشور 
نسبت به بلند مدت خود حدود 3 تا 4 درجه 
سانتی گراد افزایش یافته است. میانگین دمای 
هوا در استان اردبیل 6.4 درجه سانتی گراد و در 
استان های زنجان و گیالن 6.3 درجه سانتی گراد 
نسبت به بلند مدت بیشتر شده است.« او ادامه 
داد: »در سایر استان های کشور نیز با افزایش 
مواجه  سانتی گرادی  درجه   6 تا  یک  دمای 
استان  در  دمایی  تغییرات  کمترین  بوده ایم. 
سیستان و بلوچستان بوده است که طی نیمه 
سانتی گراد  درجه   0.8 حدود  بهمن ماه  دوم 
افزایش دما داشته است.« به گفته وظیفه طی 
روز 23 بهمن ماه کمینه دمای هوای تهران در 
ایستگاه مهرآباد به 9 درجه سانتی گراد رسید که 
چنین دمایی نسبت به میانگین بلندمدت تهران 
بی سابقه است. او با بیان این که از اول بهمن ماه 
تاکنون دمای میانگین کشور 2.4 بیشتر از نرمال 
زمستان  ابتدای  »از  است، گفت:  گزارش شده 
تاکنون دمای میانگین کشور نسبت به بلندمدت 
یک درجه افزایش داشته است که در این بین 
شرایط در استان های لرستان، کردستان، همدان 
و ایالم بدتر بوده و میانگین دمای هوا در این 
استان ها حدود 2.5 درجه سانتی گراد بیشتر از 

میانگین بلندمدت شده بود.«
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با  مردم نهاد  سازمان های  و  انجمن ها 
دیوان  رویه حقوقی  در  تجدیدنظر  درخواست 
میراثی،  احکام  صدور  برای  اداری  عدالت 
قوانین  در  بازنگری  تا  آن شدند که  خواستار 
جلوگیری شود. فعلی  روند  ادامه  از  موجود، 
عضو  و  میراث فرهنگی  فعال  سپنتا،  شاهین 
به  این باره  در  اصفهان  دوستداران  انجمن 
گذشته،  سال های  »طی  است:  گفته  ایسنا 
قوانین  استناد  به  و  حقوقی  رویه  اساس  بر 
آثار  از  بسیاری  قبل،  سال های  به  مربوط 
جمله  از  ایران  مختلف  شهرهای  در  تاریخی 
از  اداری  عدالت  دیوان  توسط  اصفهان، 
مالکان  و  شد  خارج  تاریخی  آثار  فهرست 
دریافت  را  تخریب  مجوز  توانستند  آن ها 
دوستداران  شد  موجب  امر  همین  کنند. 
تالش  روند  این  تغییر  برای  میراث فرهنگی 
بناها  با توجه این که رویه خارج کردن  کنند. 
قوانین  اساس  بر  ملی،  میراث  فهرست  از 
اداری  عدالت  دیوان  استناد  مورد  جاری 
است، به نظر می رسد که باید در این قوانین 

بگیرد.« صورت  بازنگری 
به گفته او حاال خواسته فعاالن میراث فرهنگی 
این است که تا بازنگری در قوانین، از ادامه 
با  هم چنین  و  شود  جلوگیری  جاری  رویه 
نمایندگان  قوه قضاییه،  کارشناسان  کمک 
نهاد  مردم  سازمان های  مجلس، کارشناسان 
مناسب تر  قانون  پیش نویس  و حقوق دان ها، 

این  از  مواردی  تا  شود  تهیه  روزآمدتری  و 
نشود. تکرار  مدام  دست 

5 درخواست میراثی ها
»درخواست  موضوع  با  نامه که  این  متن  در 
عدالت  دیوان  حقوقی  رویه  در  تجدیدنظر 
درخصوص  احکام  صدور  در  اداری 
و  ملی  آثار  ثبت  قانون  وفق  میراث فرهنگی 
به  خطاب   »1352 سال  مصوب  آن،  تبصره 
آمده  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی،  ابراهیم 
در  جاری  حقوقی  رویه  »درخصوص  است: 
حکم  صدور  به  نسبت  اداری  عدالت  دیوان 
میراث فرهنگی  ثبتی  آثار  فهرست  از  خروج 
و یا مجوز تخریب آثار تاریخی، به استحضار 
از  که  جاری  حقوقی  رویه  طبق  می رساند: 
اسفندیار  آقای  تصدی  زمان  و   1388 سال 
میراث فرهنگی  سازمان  در  مشایی  رحیم 
است،  اعمال شده  کم وبیش  تاکنون  وقت 
ثبت شده  بنای  مالکان یک  یا  مالک  چنانچه 
بنای  یا  و  کشور  تاریخی  آثار  فهرست  در 
در  تاریخی  ارزش  )واجد  ستاره دار  تاریخی 
و  بنا  تفصیلی شهر(، متقاضی تخریب  طرح 
دریافت مجوز ساخت از وزارت میراث فرهنگی 
حقوق  استناد  به  یا  و  باشند  شهرداری  و 
در  دست ساخت  در  بنای  ارتفاع  مکتسبه 
ارتفاع  با  تعارض  در  تاریخی  بافت  مجاورت 
با  می توانند  باشد،  مجاور  تاریخی  بناهای 

اداری،  عدالت  دیوان  به  خود  شکایت  ارائه 
یا  و  تاریخی  آثار  فهرست  از  خروج  حکم 
افزایش  مجوز  یا  و  بنا  آن  تخریب  مجوز 
یا  و  مالک  مکتسبه  حقوق  استناد  به  ارتفاع 
کنند.« دریافت  را  حریم  در  ساخت  پروانه 
به  بنا  امضاکنندگان  نامه،  این  اساس  بر 
رئیس  ورود  و  توجه  خواستار  دلیل   5
قوه قضاییه برای تغییر در رویه فعلی شده اند.
اداری در صدور  دیوان عدالت  آنچه که  یک؛ 
چنین احکامی به آن استناد می کند، »قانون 
حفظ آثار ملی« مصوب سال 1309 است که 
بر اساس آن، تنها بناهایی دارای شئون ملی 
زندیه  دوره  پایان  تا  که  می شوند  شناخته 
احداث شده باشند. این رویه در حالی جاری 
تبصره  و  ملی«  آثار  ثبت  »قانون  که  است 
را در حد  آن مصوب سال 1352، شأن ملی 
آثار  بسیار  چه  و  نمی دهد  تنزل  بنا  قدمت 
دوره  پایان  از  پس  که  ارزشمندی  تاریخی 
پیش  سال   225 از  یا  )1174ه .ش(  زندیه 
تشریفات  رعایت  با  و  تاکنون ساخته شده اند 
یا  و  ثبت شده اند  مالک،  به  ابالغ  و  اداری 
توسط  و  هستند  ثبت  شرف  در  بناهایی 
ارزش  واجد  میراث فرهنگی  کارشناسان 
ولی  شناخته شده اند،  ملی  شان  یا  تاریخی 
سال  مصوبه  همان  استناد  به  متاسفانه 
میراث فرهنگی کشور  ثبتی  فهرست  از   1309
قرارگرفته اند.  تخریب  مورد  و  خارج شده 

فهرست  اطاله نامه،  از  جلوگیری  )برای 
ذکر  اینجا  در  اشاره  مورد  مصادیق  بلندباالی 
این  استعالم،  صورت  در  قطعًا  اما  نمی شود 
یا  و  اداری  عدالت  دیوان  طریق  از  فهرست 
اختیار حضرت عالی  در  میراث فرهنگی  وزارت 

می گیرد.( قرار 
جاری،  رویه  ادامه  به  بی توجهی  صورت  در 
و  شکل گیری  باعث  متاسفانه  روند  این 
حاشیه  در  سودجو  و  فاسد  جریان  نفوذ 
پشت  زد و بندهای  و  مرتبط،  دستگاه های 
پرده برای جلب نظر و تطمیع مالکان بناهای 
به  شکایت  برای  آن ها  تشویق  و  تاریخی 
دیوان عدالت اداری و دریافت مجوز تخریب 
یا افزایش ارتفاع  می شود و شمار زیادی از 
همچون  بزرگ  شهرهای  در  تاریخی  بناهای 
تهران، اصفهان و غیره، از این رهگذر قربانی 
می شوند تا این افراد با تخریب بنا و فروش 

یابند. دست  نجومی  سودهای  به  زمین 
در  )ثبت شده  مذکور  بناهای  اگرچه  دو- 
ارزش  واجد  یا  و  تاریخی کشور  آثار  فهرست 
طرح  در  ستاره دار  و  ملی  شأن  تاریخی، 
تملک  در  مادی  جنبه  از  شهر(،  تفصیلی 
به  اما  هستند،  حقیقی  افرادی  شخصی 
و  مشاع  معنوی،  جنبه  از  که  می رسد  نظر 
به عموم مردم  به عنوان سرمایه ملی، متعلق 
اسالمی کشور  و  ایرانی  هویت  شناسنامه  و 
چنین  که  قانون  از  فعلی  تلقی  و  هستند 
مصداق  شخصی  تملک  دلیل  به  را  آثاری 
ملی  آثار  ثبت  قانون  واحده  ماده   موضوع 
صدور  لذا  و  نمی داند   1352 سال  مصوب 
نظریه  استناد  به  آن ها  برای  تخریب  حکم 
شورای   1361/8/3 مورخ   6076 شماره 
نگهبان صادر می شود، در مغایرت با موازین 
شرعی و خالف روح قوانین جاری و مصالح 

است. عمومی 
ثبت  شناسایی،  قانون،  اساس  بر   - سه 
وظایف  از  فرهنگی  مواریث  از  حفاظت  و 
از  است؛  میراث فرهنگی  وزارت  حاکمیتی 
جمله: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی 
شورای  مجلس   10/11/1364 مصوب  کشور 
این  ماده واحده  چ  بند  مطابق  که  اسالمی 
و  ثبت  شناسایی،  بررسی،  تکلیف  قانون 
آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول  از  حفاظت 
نهاد  این  عهده  بر  تاریخی کشور   – فرهنگی 
قانون  طبق  همچنین  است.  گرفته  قرار 
کشور  میراث فرهنگی  سازمان  اساسنامه 
اسالمی،  شورای  مجلس   1/2/1367 مصوب 
غیرمنقول  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت 
فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی 
و فهرست های ذی ربط، از جمله وظایف ذاتی 

است. برشمرده  دستگاه  این  حاکمیتی  و 
سوی  از  مذکور  احکام  صدور  اساس  این  بر 
نظرات  به  ارجاع  بدون  اداری  عدالت  دیوان 
و  میراث فرهنگی  رسمی  کارشناسان  حقوقی 
تنها با استماع اظهارات شاکی و مشتکی عنه، 
نا  از قوانین  به استناد تفاسیر فعلی  و صرفًا 
بعدی،  قوانین  به  بی توجه  و   1309 روزآمد 
عماًل دست باندهای تخریب آثار و بافت های 
تاریخی را برای دور زدن ضوابط قانونی وزارت 
گذاشته  باز  شهرداری ها  و  میراث فرهنگی 

است.
که  است  شایسته  می رسد  نظر  به  چهار- 
تمهیداتی  موجود،  قوانین  در  بازنگری  با 
اندیشیده شود که حفظ حقوق عمومی مقدم 
مالک  مکتسبه  حقوق  و  شخصی  حق  بر 
تشخیص داده شود ولی به منظور حفظ حقوق 
از  حفاظت  متولی  دستگاه  شخصی،  مالک 
آثار تاریخی مکلف شود یا با ارائه تسهیالت، 
به جلب نظر مالک برای بهره برداری مبادرت 
همچون  نهادها  سایر  همکاری  با  یا  و  ورزد، 

ملک  تملک  و  خرید  به  نسبت  شهرداری ها 
و  شرایط  یا  و  نماید  اقدام  ضوابط  طبق 
تسهیالت الزم را برای انتقال ملک به شخص 
با  ملک  تاریخی  ارزش  حفظ  به شرط  ثالث 
و  فراهم کند  و گردشگری  فرهنگی  کاربری 

ندهد. قرار  حقوقی  بالتکلیفی  در  را  مالک 
پنج- در خصوص صدور حکم ارتفاع نوسازی 
در حریم آثار و بافت تاریخی، ذکر این نکته 
قانون  در حال حاضر طبق  است که  ضروری 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  تأسیس 
در  مذکور،  قانون  هفت  ماده  خاصه  ایران، 
ساختمانی،  پروانه  تمدید  یا  تجدید  صورت 
آخرین  رعایت  مشمول  آن ها  تمامی  لزومًا 
و  شده  شهری  مصوب  طرح های  ضوابط 
شورای  مصوبات  ملک،  پیشین  شرایط 
پروانه های  شهرداری،  فنی  شهر، کمیته های 
کالبدی  شرایط  و  کاربری  قبلی،  صادرشده 
هیچ گونه  و...(،  تراکم  ارتفاع،  )مانند:  سابق 
حقوق مکتسبه و مثبته ای برای مالک ایجاد 
تفصیلی  طرح  ضوابط  و  مقررات  نمی کند که 
را زیر پا بگذارد و موجبات تضییع حقوق عام 
را فراهم کند، که متاسفانه مورد عنایت دیوان 

نمی گیرد. قرار  رای  صدور  در  اداری  عالی 
شعب تخصصی میراث 

در قوه قضایی
سازمان های  و  انجمن ها  نامه  این  ادامه  در 
مردم نهاد درخواست کرده اند که با دخالت در 
تخریب  از  جاری  رویه  اصالح  و  مسئله  این 
آثار تاریخی و تهدید حریم مواریث فرهنگی 
این طور  را  نامه  آن ها  شود.  جلوگیری  کشور 
با  و  به زودی  »امیدواریم  برده اند:  پایان  به 
همکاری دولت به ویژه وزارت میراث فرهنگی، 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
نگهبان  شورای  و  قوه قضاییه  مساعدت 
قوانین  کردن  و  روزآمد  شفاف  به  نسبت 
قضائیه  قوه  همچنین  و  شود  اقدام  مربوط 
میراث فرهنگی  تخصصی  شعب  ایجاد  با  نیز 
از  بهره گیری  و  اداری،  عدالت  دیوان  در 
به  تخصصی،  و  حرفه ای  کارشناسی،  نظرات 
عموم  حقوق  از  حفاظت  در  خود  مسئولیت 
فرهنگ  و  تاریخ، هویت  از  پاسداری  و  ملت 

باشد.« کوشا  بیش ازپیش  ایرانیان،  همه 
رونوشتی از این نامه برای محمدکاظم بهرامی، 
کشور  اداری  عدالت  دیوان  محترم  رئیس 
میراث فرهنگی،  وزیر  مونسان،  علی اصغر  و 
گردشگری و صنایع دستی نیز ارسال شده است. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن صنفی 
مهندسان  صنفی  انجمن  و  معمار  مهندسان 
مجموعه داران  انجمن  اصفهان،  استان  مشاور 
انجمن  ایران،  معماری  مفاخر  انجمن  ایران، 
تاریخی  بافت های  و  بناها  مرمت  متخصصین 
موسسه  همینطور  و  تبریز  شرقی،  آذربایجان 
مطالعات منظر پایدار، موسسه میراث مشترک 
توسعه  موسسه  سرزمین،  پایه  مطالعات 
مطالعات سازه های آشوری، موسسه مطالعاتی 
تاریخ  مطالعات  موسسه  ایرانیان،  جهانباغ 
شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر، 
موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر، بنیاد 
معماری میرمیران همه انجمن های امضا کننده 
سازمان های  شبکه  همچنین  نامه اند.  این 
انجمن  مردم نهاد میراث فرهنگی استان تهران، 
دوستداران اصفهان، موسسه تهران- مطالعات 
کالنشهر، دیده بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی 
انجمن  تهران،  افراز،  فرهنگی  انجمن  ایران، 
توسعه حقوق شهروندی، مالرد، انجمن جوانان 
سپید پارس، مازندران، بابل، کانون بارگاه مهر، 
اصفهان، انجمن زیگورات شوش، خوزستان از 

امضاکننده اند. انجمن های  جمله 

شد.  پلمب  پیش  چندی  یوسف آباد  گلریز  سینما 
با  شد  عنوان  آن  بودن  ناایمن  مجموعه  پلمب  علت 
این حال صاحب این سینما چندی پیش از اقدامات 
او  بود.  داده  خبر  سینما  این  ایمن سازی  برای  تازه 
حاال از رویکردهای چندگانه در برخورد با سینماهای 

می کند.  انتقاد  شهری  مدیریت  در  قدیمی 
یکی  تهران  یوسف آباد  محله  در  واقع  گلریز  سینما 
قاسم  است که  پایتخت  سینماهای  قدیمی ترین  از 
یک  قیمت  به   1355 سال  را  آن  سرقفلی  مصیبی 
این سینما  اما  میلیون تومان خریداری کرده است، 
که سال 1383 در یک مزایده به قیمت حدود 180 
فروخته  فعلی اش  و  جدید  مالک  به  تومان  میلیون 
است  مستاجر  و  مالک  بین  مشکالتی  دچار  شده، 
هم شده  پلمب  به  منجر  ورود شهرداری  با  که گویا 

است.
سینمای  این  درباره  گلریز  سینما  مدیر  مصیبی 
از  یکی  گلریز  سینما  می گوید:  ایسنا  به  قدیمی 
شناخته  کودکان  فیلم های  برای  ویژه  سالن های 
دیزنی«  »والت  شرکت  بود  قرار  حتی  و  می شد 
البته  کند.  نصب  سینما  این  در  را  خود  نمادهای 
تئاتر   در  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به  آن  از  پیش 
دهه  اواخر  در  ساخت  با  همزمان  تقریبا  که  بوده 
تئاتر  مرکز  اسکویی  مهین   و  مصطفی  توسط   ،30
امکان  دیگر  آن ها  بعدها که  ولی  »آناهیتا« می شود 
سینما  به  نکردند  پیدا  را  اینجا  در  فعالیت  ادامه 

تبدیل شد و در سال های گذشته هم بانی تئاتر آزاد 
است. بوده  ایران  در 

مالک  با  است که  سال   6 حدود  می دهد:  ادامه  او 
ساختمان مشکل داریم و ایشان می خواهد اینجا را 
تخلیه کند، در حالی که ما پیش از انقالب سرقفلی 
بدون  را  ملکیت  مالک،  و  خریده ایم  را  سینما  این 
در  تاکنون  اساس  برهمین  است.  خریده  سرقفلی 
را  ایشان  درخواست  و  ادعا  توانسته ایم  دادگاه  پنج 
محکوم کنیم و این دعوای حقوقی مالک و مستاجر 
حقوقی  دادگاه های  در  نهایت  در  باشد،  چه  هر 
شهرداری  که  اینجاست  نکته  اما  می شود  رسیدگی 
منطقه 6 تهران به این ماجرا ورود کرده و شرایط را 

می برد. پیش  دیگر  به گونه ای 
او با تاکید بر این که سینما »گلریز« یکی از نمادهای 
اختالف  می گوید:  است،  تهران  یوسف آباد  محله 
برای  ارشاد  وزارت  که  آنجاست  از  شهرداری  با  ما 
شهرداری تهران نامه ای نوشته بود که این سینما از 
با  دارد و الزم است  اجازه فعالیت   5 بند  کمیسیون 
آن همراهی شود. شهرداری تهران هم نامه ای برای 
این  پرسیده که  و  ارسال کرده   6 منطقه  شهرداری 
دارد؟  شرایطی  چه  ارشاد،  وزارت  نظر  زیر  سینمای 
برای  سینما  این  که  داده  پاسخ  منطقه  شهرداری 
برگه  و  آتش نشانی  تاییدیه  به  نیاز  فعالیت  ادامه 
را  آتش نشانی  تاییدیه  ما  دارد.  بخشی  استحکام 
را هم تحویل  بنا  تایید استحکام  در اختیار داریم و 

کارشناسان  توسط  استحکام  تاییدیه  که  داده ایم 
است،  شده  داده  ذی صالح  شرکت های  و  رسمی 
تاییدیه  نامه  یک  کرد که  وادار  را  ما  شهرداری  اما 
با  دلیل  همین  به  باشیم.  داشته  به روز  استحکام 
توانستیم  تومانی  میلیون   50 حدود  هزینه  پرداخت 
سازمان  مجموعه  زیر  شرکت های  از  یکی  از  دوباره 
از چند  امر پس  این  در  و ذی صالح  مهندسی  نظام 
تاریخ  به  را  بنا  استحکام  برگه  معاینه  و  بررسی  روز 

کنیم. دریافت  امسال  بهمن   11
مصیبی می گوید: این تاییدیه طبق یک نامه رسمی 
این  با  نمی دانم  و  است  ثبت شده  برای شهرداری 
سینما  بهمن   14 روز   6 منطقه  شهرداری  چرا  حال 
را الک و مهر کرد آن هم در زمانی که برای نمایش 

بودیم. آماده شده  فیلم های جشنواره فجر 
این  همه  می شود  گفته  می دهد:  ادامه  او 
قرار  جدید  قوانین  ذره بین  زیر  باید  ساختمان ها 
گیرند، که اگر این طور باشد همین وزارت ارشاد هم 
باید بسته شود چون ساختمان آن متعلق به قبل از 
سال 70 است. اما اگر قرار است سینماهای قدیمی 
بسته شوند چرا )مسئوالن شهری( جار و جنجال به 
راه می اندازند که سینماهای الله زار به عنوان بخشی 
فعالیت کنند؟  و  شوند  حفظ  باید  شهر  فرهنگ  از 
نگه  می خواهند  را  تهران  متروکه  سینماهای  چطور 
برای  میلیاردی  هزینه  که  سینمایی  با  ولی  دارند 
ارشاد  وزارت  و  شده  انجام  آن  نوسازی  و  تعمیر 

احیای  برای  هزینه  کمک  تومان  میلیون   300 هم 
سینما  می شود؟  برخورد  این طور  کرده  صرف  آن 
نه  است،  سینما  سالن  واقعی  معنای  به  »گلریز« 
بناهای  در  روزها  این  نمایشی که  سالن های  مشابه 

می شود.  ایجاد  تجاری 
به  سینما که  این  تعطیلی  درباره  این گزارش  بر  بنا 
مالک  نهایی  هدف  آیا  نیست  مشخص  قطع  طور 
خیر،  یا  است  آن  تخریب  تخلیه،  درخواست  از 
این که  به  اشاره  با  تهران  منطقه  شهردار  قبل  هفته 
و  سینما  سرقفلی کل  و  است  شخصی  ملک  »این 
اختیار  در  و  نیست  مالک  اختیار  در  آن  مغازه های 
مالک  توسط  ملک  بود:   است«  گفته  دیگر  شخصی 
حال  در  و  شده  فروخته  بعدی  مالک  به  اولیه 
حقوقی  اختالف  مالک  و  سرقفلی دار  بین  حاضر 

طرف  دو  حقوقی  دعوای  دلیل  دارد.به  وجود  جدی 
استفاده  بنا،  استحکام  مورد  در  شبهه  طرح  نیز  و 
اخیرا  و  است  شده  مواجه  چالش  با  نیز  سینما  از 
سینما  این  تعطیلی  قطعی  حکم  دادستان  معاون 
را صادر کرده است.«  تورج فرهادی همچنین گفته 
و یک شخص  مشاور  این که شرکت  وجود  »با  بود:  
نهایی  نظر  کرده اند،  تایید  را  بنا  استحکام  حقیقی 
این  ایمنی ساختمان مخدوش است.  این است که 
شده.  ساخته  قدیمی  آیین نامه های  براساس  ملک 
از سوی دیگر، اکنون سومین ویرایش آیین نامه های 
استحکام  اساس،  این  بر  و  شده  انجام  نیز  زلزله 
آن  ساخت  از  سال   50 از  بیش  این که  دلیل  به  بنا 
می گذرد قاعدتا با شرایط روز همخوانی ندارد، هرچند 
گرفته اند.« نظر  در  آن  برای  خوبی  اطمینان  ضریب 

درخواست 30 انجمن صنفی از رئیس قوه قضاییه برای اصالح قانون

خروج آثار از فهرست میراث ملی را متوقف کنید
درخواست میراثی ها تجدیدنظر در رویه حقوقی دیوان عدالت اداری در صدور احکام درخصوص میراث فرهنگی وفق 
قانون ثبت آثار ملی و تبصره آن، مصوب سال 1352 اعالم شده است

انتقاد مدیر مجموعه گلریز از رویکردهای متفاوت در برخورد با سینماداران قدیمی 

»سینما گلریز« تاییدیه آتش نشانی و استحکام بنا داشت 

یکی از مالکان خانه پدری
 احمد محمود:

از این خانه ها زیاد است!
احمد  پدری  خانه  که  مالکانی  از  یکی 
محمود را خریداری کرده است با اشاره به 
جلسه  دیروز مالکان این خانه با مسئوالن 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  اداره کل 
جلسه  »این  گفت:  خوزستان  گردشگری 
واقع  در  و  ساختمان  این  تخریب  درباره 

است.« سهراب  مرگ  از  پس  نوشدارو 
سوال  این  به  پاسخ  در  یارعلی  صادق 
خانه  به  می شد  که  خانه  این  چرا  که 
دوران  خاطرات  تا  شود  تبدیل  مشاهیر 
کشور  مشهور  نویسنده  جوانی  و  کودکی 
تخریب  شود،  داشته  نگه  زنده  همچنان 
ملک هایی  »چنین  گفت:  ایسنا  به  شد؟ 
و  است  زیاد  و کشور  خوزستان  سطح  در 
صنایع دستی  میراث فرهنگی،  اداره کل  اگر 
برای  را  خانه  این  خوزستان  و گردشگری 
مدنظر  تاریخی  اثر  یک  عنوان  به  حفظ 
ملی  ثبت  و  خرید  به  اقدام  باید  داشت 
میراث فرهنگی  اداره کل  که  می کرد  آن 
بود.«  نداده  ما  به  استان هیچ پیشنهادی 
بیان کرد: »این خانه روز گذشته )24  او 
مجوزهای  تمام  گرفتن  با   )99 بهمن 
تا  شد  تخریب  شهرداری  توسط  قانونی 
آپارتمان چهار طبقه  بتوانیم یک  آن  جای 
منطقه  این  اطراف  بنگاه های  از  بسازیم. 
ساختمان  ساخت  در  مشارکت  برای  نیز 
پیشنهادهایی داده شد که قبول نکردیم.« 
اداره کل  بی اطالعی  درباره  مالک  این 
و گردشگری  میراث فرهنگی، صنایع دستی 
عنوان کرد:  بنا  این  تخریب  از  خوزستان 
ندادیم  اطالع  میراث فرهنگی  اداره کل  »به 
شهرداری گرفته  از  را  الزم  مجوزهای  زیرا 
بافت  در  ملک  این  ضمن،  در  بودیم. 
است  درست  نیست.  اهواز  شهر  فرسوده 
اتاق های  اما چون  دارد  زیادی  قدمت  که 
جلویی خانه بازسازی شده بودند، ملک از 

بود.« شده  خارج  فرسوده  بافت 

چشمه تیان لرستان ثبت 
ملی شد

آثار طبیعی مجموعه درختان وزم)نارون( 
و  پلدختر  "داداگالب"  روستای  در 
شدند. ملی  ثبت  الیگودرز  تیان"  "چشمه 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اعالم  با  لرستان  استان  صنایع دستی 
تیان  »چشمه  گفت:  ایرنا   به  خبر  این 
در دامنه  اشترانکوه در شهرستان ازنا قرار 
دارد و قدمت این اثر به دوران کرتاسه تا 
پیگیری های  با  برمی گردد که  سنوزوئیک 
به عمل آمده به شماره 727 در فهرست 

رسید.« ثبت  به  ملی  طبیعی  میراث 
»براساس  داد:  ادامه  قاسمی   امین 
این  دقیق  نشانی  کشوری  تقسیمات 
دربند،  روستای  ازنا،  شهرستان  در  اثر 
است   بیدستانه  روستای  کیلومتری  سه 
گردشگران  توجه  مورد  چشمه  این  و 

» ست. ا
او با اشاره به وجود گودالی در این چشمه 
زمین شناسی  پدیده  یک  عنوان  به  که 
»این  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب 
در  این گودال  ست که  نحوی  به  پدیده 
پرآب  ناگهانی  به طور  بهار  فصل  ابتدای 
دارد  ادامه  روند  این  ماه  چند  تا  و  شده 
این گودال  پاییز  و  تابستان  فصل  در  و 
بعدی  بهار  تا فصل  و  ناگهان خشک شده 

است.« بی آب 
زمین  تحقیقات  طبق  قاسمی  گفته  به 
شدن  ذوب  از  ناشی  امر  این  شناسی 
برف های اشترانکوه و تونل های زیرزمینی 
از زمین  این محل  بوده و آب برف ها در 
می دهند.  چشمه  تشکیل  و  کرده  فوران 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
اشاره  با  لرستان  استان  صنایع دستی 
روستای  در  وزن  درختان  ملی  ثبت  به 
»قدمت  گفت:  نیز  پلدختر  داداگالب 
پیش  سال   150 به  درختان  از  این گونه 
عمل  به  پیگیری های  با  که  برمی گردد 
آمده به شماره 729 9 در فهرست میراث 

رسید.« ثبت  به  ملی  طبیعی 
بستر  در  این که  به  اشاره  با  قاسمی 
چشمه   داداگالب  روستای  باالی  دره 
اطراف  »در  گفت:  دارد،  وجود  زیبایی 
افراشته  درختان  وجود  چشمه  همین 
کم نظیری  و  خاص  جلوه  )نارون(  وزم 
است  بخشیده  طبیعت  از  نقطه  این  به 
بوده  توجه گردشگران  مورد  دیرباز  از  که 

» است.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
پایان  در  لرستان  استان  صنایع دستی 
مجموعه  این   ملی  »ثبت  کرد:  عنوان 
بیشتر  جذب  و  معرفی  در  زیبا  درختان 
امیدواریم  و  بود  خواهد  موثر  گردشگران 
این تالش ها موجب رشد صنعت توریسم 
در  اقتصادی  درآمد  سرانه  افزایش  و 

باشد.« استان 

اگرچه بناهای ثبت شده در 
فهرست آثار تاریخی کشور، از 
جنبه مادی در تملک شخصی 
افرادی حقیقی هستند، اما به 
نظر می رسد که از جنبه معنوی، 
مشاع و به عنوان سرمایه 
ملی، متعلق به عموم مردم 
و شناسنامه هویت ایرانی و 
اسالمی کشور هستند و تلقی 
فعلی از قانون که چنین آثاری را 
به دلیل تملک شخصی مصداق 
موضوع ماده واحده قانون ثبت 
آثار ملی مصوب سال 1352 
نمی داند

|پیام ما| همه آنچه بر سر خانه نیما یوشیج رفت از همان روزی شروع شد که شماره ثبتش را گرفتند و سر و کله بساز و بفروش ها شروع 
شد. خانه نیما یکی از آن ها بود که نجات یافت. اما ویران شده ها بسیارند. مثل خانه قاجاری بچاری در آبادان که بعد از رای دادگاه به خروج 
از فهرست آثار ملی نیمه بود که نیم شبی، لودر آوردند و تخریبش کردند. هتل فردوس که هفته های پیش بیم تخریبش بود، هم با رای 
دیوان عدالت اداری دیگر اثر ملی نیست و با چنگ و دندان حفظش کرده اند. نمونه های این چنین در جای جای کشور گسترده اند. برای 
همین سرانجام دوست داران میراث و کارشناسان صبرشان سر آمد و دیروز 30 انجمن صنفی و سازمان مردم نهاد از سراسر کشور، نامه ای 

به رئیس قوه قضاییه نوشتند و درخواست کردند تا اصالح قوانین موجود، خروج آثار از فهرست میراث ملی متوقف شود.

|  
رنا

 ای
 |

میراث شهر

نتایج یک پژوهش نشان می دهد در بسته های محرک اقتصادی پساکرونا سهم حمل و نقل خاکستری 2 برابر حمل ونقل سبز است

غفلت کشورها از توسعه حمل و نقل سبز
موسسه منابع جهانی: حمل و نقل سبز برای احیایی قوی پس از همه گیری کووید-19 ضروری است

 احیای سبز پس از کووید-19 
می تواند 52 میلیون شغل 
جدید در جهان ایجاد کند 

که  20 درصد آن در بخش 
حمل و نقل است

بررسی ها نشان می دهد که هر 
یک میلیون دالر سرمایه گذاری 

در گسترش حمل و نقل 
عمومی  و ایجاد زیرساخت 
فعال حمل و نقل 23 تا 29 

شغل ایجاد می کند

|  
رنا

 ای
 |

ترخیص کاالهای 
ممنوعه آزاد شد

ایران  گمرک  فنی  معاون  اعالم  طبق 
امکان  گرفته،  صورت  پیگیری های  طی 
گروه  کاالهای  از  دسته  آن  ترخیص 
ثبت  دارای  که  ممنوع(  چهار)واردات 
سفارش بانکی بوده و قبل و یا حتی بعد 
از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند، 
در  است،  شده  فراهم  زمانی  قید  بدون 
بدون  سفارش های  ثبت  ترخیص  مورد 
تصمیم گیری  زودی  به  نیز  ارز  انتقال 

. د می شو
با  و   1397 سال  از   ایسنا،  گزارش  به 
محدودیت های  و  ارزی  شرایط  تغییر 
چهار  واردات کاالهای گروه  شده،  اعمال 
که عمدتًا مصرفی و غیر ضروری هستند، 
بیش  ممنوعیت،  از  قبل  اما  شد.  ممنوع 
وارد  کاالها  این  از  یورو  میلیون   70 از 
به  توجه  با  بود که  شده  بنادر  و  گمرک 
آن ها  واردات  با  ارزی،  محدودیت های 

شد. متوقف  و  مخالفت 
ترخیص  به  نسبت  انتقاداتی  حالی  در 
این قبیل کاالها وجود داشت که مسئوالن 
اقالم  این  تمام  بودند  اعالم کرده  گمرک 
قبل از ممنوعیت واردات به گمرک و بنادر 
حقوق  علی رغم  آن ها  صاحبان  و  آمده 
در  بودند  نتوانسته  شده  ایجاد  مکتسبه 
اقدام  ترخیص   به  نسبت  قانونی  مهلت 

. کنند
به هر صورت، طی مذاکرات صورت گرفته 
از سال گذشته و در 29 بهمن سال 1398 
دوره  دو  در  امسال،  ماه  شهریور   26 تا 
کاالهای  ترخیص  برای  فرصتی  زمانی 
شد  تعیین  شرایطی  طبق  چهار  گروه 
بخش  همچنان  و  ترخیص  بخشی  که 
آن ها  بین  در  بودند.  باقی مانده  دیگری 
بدون  و  بانکی  سفارش  ثبت  با  اقالم 
انتقال ارز وجود داشت، در عین حال که 
خارج این اقالم نیز بودند کاالهای با ثبت 
سفارش بانکی که در ترخیص با ابهاماتی 

بود. مواجه 
فنی  معاون  ارونقی،  اعالم  تازه ترین  اما 
در  دارد که  حکایت  این  از  ایران  گمرک 
با ثبت  مورد ترخیص کاالهای گروه چهار 
و  شده  اتخاذ  تصمیماتی  بانکی  سفارش 
سفارش  ثبت  دارای  که  دسته  آن  برای 
ادامه  در  هستند  نیز  ارز  انتقال  بدون 

می شود. تصمیم گیری 
صورت  موافقت های  با  که  کرد  اعالم  او 
اعم  تجاری  فرایند  ادامه  امکان  گرفته، 
آن  برای  ترخیص  یا  ویرایش  تمدید،  از 
دسته که دارای ثبت سفارش بانکی بوده 
ممنوعیت  تاریخ  از  بعد  یا  قبل  چه  و 
است. شده  فراهم  باشند،  شده  ارز  تامین 

به  عامل  بانک  چنانچه  ارونقی،  به گفته 
صورت کتبی و صراحتًا تامین ارز را تایید 
مرکزی  بانک  ارز  تامین  سامانه  در  و 
تجاری  فرایند  ادامه  امکان  شود،  رویت 
و ترخیص، به صورت بانکی مقرر خواهد 
بود. او تاکید کرد که ثبت سفارشات اخذ 
زمانی  قید  مشمول  محل  این  از  شده 
کاال  صاحبان  و  نیست  ترخیص  برای 
برای  بهمن ماه   25 روز شنبه  از  می توانند 

کنند. اقدام  خود  کاالهای  ترخیص 
با  رابطه  در  ایران  گمرک  فنی  معاون 
اینکه وضعیت کاالهایی که ثبت سفارش 
چگونه  بوده،  ارز  انتقال  بدون  آن ها 
این  در  که  داد  توضیح  نیز  می شود؟ 
وزیران  هیات  مصوبه  براساس  و  رابطه 
ماه  بهمن   29 در  آن  بعدی  اصالحیه  و 
ثبت  دارای  که  کاالهایی  گذشته،  سال 
انبار  قبض  یا  بارنامه  و  بوده  سفارش 
ماه سال گذشته  اردیبهشت  از  قبل  آن ها 
صادر شده بود امکان ترخیص به صورت 
بدون انتقال ارز را داشتند که صاحب کاال 
و  ورودی  حقوق  پرداخت  با  می توانست 
دو برابر سود بازرگانی تا 26 شهریور ماه 

کند. اقدام  آن  به  نسبت 
ترخیص  فرایند  ادامه  این که  بیان  با  او 
سفارش  ثبت  با  چهار  گروه  کاالهای 
تعیین  مهلت  پایان  از  ارز  انتقال  بدون 
شد  یادآور  نبود  پذیر  امکان  دیگر  شده 
رابطه صورت گرفته  این  در  مذاکراتی  که 
و  وزیران  هیات  موافقت  صورت  در  که 
این کاالها  ترخیص  امکان  زمان،  تمدید 

داشت. خواهد  وجود  نیز 
مورد  در  اخیر  مدت  در  است؛  گفتنی 
کاالهایی که قبل از ممنوعیت وارد گمرک 
و بنادر شده بودند حواشی وجود داشته و 
صاحبان کاال بارها خواستار تعیین تکلیف 
این در حالی است که  این کاالها شدند، 
شرایط،  تغییر  دلیل  به  ورود کاال  از  بعد 
حقوق  و   صادره  مجوزهای  وجود  با 
ایجاد  کاال  صاحب  برای  که  مکتسبه ای 

نکردند. پیدا  ترخیص  امکان  بود  شده 
در کنار گروه چهار اقالم گروه 27 نیز قرار 
داشته  غیر فعال  ارزی  اولویت  که  دارند 
اقالم  بین  در  ندارند،  ترخیص  امکان  و 
این گروه ها کاالهای فاسد شدنی نیز قرار 
دارد که در نتیجه عدم تعیین تکلیف در 

گرفته اند. قرار  فساد  آستانه 

ابتدای سال  از  بارندگی های کشور  میزان 
هفته  تا  مهرماه(  )ابتدای  آبی جاری 
نامناسب  وضعیت  از  بهمن ماه  سوم 
این  در  جنوبی کشور  نیمه  در  بارندگی ها 
91 درصدی  افت  و  داشته  مدت حکایت 
سیستان و بلوچستان  استان  بارش های 
نشان  را  بلندمدت  متوسط  به  نسبت 

می دهد.
به  گزارش وزارت نیرو، نگاهی به وضعیت 
کشور  مختلف  مناطق  بارندگی های 
زمانی  بازه  این  در  که  می دهد  نشان 
میلی متر،   453.7 با  گیالن  استان های 
میلی متر   388.3 با  کهگیلویه  و بویراحمد 
بارندگی  میلی متر   260.4 با  مازندران  و 
به ترتیب پربارش ترین استان های کشور 

بوده اند.
کشور  استان   24 حاضر  حال  در 
مدت  به  نسبت  را  کمتری  بارش های 
این  در  پارسال تجربه کرده اند که  مشابه 
 5.1 با  استان سیستان و بلوچستان  میان 
و  میلی متر   16.2 با  هرمزگان  میلی متر، 
میلی متر   32.29 با  نیز  خراسان جنوبی 
کم بارش  استان  سه  ترتیب  به  بارندگی 
کشور از ابتدای سال آبی جاری تا هفته 

بوده اند. بهمن ماه  سوم 
طبق این آمار، میزان بارندگی استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان نسبت به 

ترتیب  به  ساله(   52( بلندمدت  متوسط 
است،  داشته  کاهش  درصد   84 و   91
استان های  بارندگی  میزان  همچنین 
قزوین و آذربایجان شرقی نیز در مقایسه 
با میانگین بلندمدت )52 ساله( به ترتیب 

است. افزایش  درصد   15 و   18 دارای 
ابتدای  از  کشور  بارندگی های  میزان 
تا  مهرماه(  )ابتدای  جاری  آبی  سال 
میلی متر   88.6 به  بهمن ماه  هفته سوم 
با  مقایسه  در  رقم  این  است که  رسیده 
گذشته  سال  مشابه  مدت  بارش های 
با  مقایسه  در  و  درصدی   41 کاهش 
درصدی   28 ساله کاهش   52 میانگین 

در  است  گفتنی  می دهد.  نشان  را 
اعالم   99-98 آبی  پایانی سال  روزهای 
شد که  با گذشت 354 روز از سال آبی 
جاری، میزان بارش ها به 317 میلی متر 
مدت  میانگین  به  نسبت  که  رسیده 
مشابه در درازمدت، رشدی 28 درصدی 

است. داشته 
ایران کشوری خشک و نیمه خشک است 
250 میلی متر  به طور متوسط  که ساالنه 
کم  و  خشک  سال های  در  دارد.  بارش 
از  کمتر  کشور  بارش های  میزان  بارش، 
میزان  پربارش،  سال های  در  و  رقم  این 

است. آن  از  بیش  بارش ها 

آب و هوا

تسهیالت اعطایی نظام بانکی 
7 درصد به کشاورزی، 30 

درصد به صنعت و معدن، 6 
درصد به مسکن و ساختمان 

و 18 درصد به بازرگانی 
تخصیص داده شده است

وضعیت نامناسب بارندگی ها در نیمه جنوبی کشور
شرکت های  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که 
حدود 33 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد 
ارزش  است، گفت:  رفته  فروش  به  بانکی 
اموال مازاد بانک های زیرمجموعه دولت به 

اموال می رسد. تومان  میلیارد  90 هزار 
در  معمارنژاد«  »عباس  ایرنا،  گزارش  به 
افزود:  اقتصاد،  وزارت  در  خبری  نشست 
هر 6 ماه ارزش گذاری اموال مازاد بانک ها 
مورد بررسی قرار می گیرد و آخرین آمار 90 

می کند. تایید  را  تومان  میلیارد  هزار 
آگهی  اموال  بقیه  برای  این که  بیان  با  او 
فروش منتشر شده است، تصریح کرد: اگر 
بانکی بعد از انتشار آگهی، مشتری نداشته 
مازاد  دارایی های  زمینه  در  مشکلی  باشد، 

داشت. نخواهد 
تسهیالت  میزان  این که  بیان  با  معمار نژاد 
ابتدایی  ماهه   10 در  بانکی  نظام  اعطایی 
میلیارد   200 و  هزار  یک  به  جاری  سال 
کرد:  خاطرنشان  است،  رسیده  تومان 
تسهیالت اعطایی نظام بانکی در سال 98 
بود که در  تومان  970 هزار میلیارد  معادل 
نشان  را  رشد  درصد   25 معادل   99 سال 

می دهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از این تسهیالت 
به  درصد   30 کشاورزی،  به  درصد  هفت 

و  مسکن  به  درصد   6 معدن،  و  صنعت 
ساختمان و 18 درصد به بازرگانی تخصیص 
داده شده است که تفاوتی با سال قبل را 

نمی دهد. نشان 
او اضافه کرد: طرح های ایجادی 13 درصد، 
تامین سرمایه در گردش 59 درصد، توسعه 
درصد،   9 شخصی  خرید کاالی  درصد،   12
خرید مسکن 2 درصد و سایر چهار درصد 
از میزان اعطای وام را در این مدت به خود 

داده اند. اختصاص 
صدور  خصوص  در  اقتصاد  وزیر  معاون 
تصریح کرد:  عدالت  سهام  اعتباری  کارت 
ملی  و  تجارت  بانک های  حاضر  حال  در 
ارزش  از  تا 50 درصد  آمادگی صدور کارت 
سهام عدالت را دارند و متقاضیان می توانند 
دریافت  به  اقدام  الکترونیکی  صورت  به 
کارت کنند که ظرف سه روز مراحل آن طی 

می شود.
اعتباری  این که صدور کارت  بر  تاکید  با  او 
حضوری  مراجعه  بدون  عدالت  سهام 
می شود،  انجام  بانک  شعب  در  متقاضی 
کارت  دریافت کنندگان  کرد:  خاطرنشان 
می توانند از سه هزار فروشگاه سطح شهر، 
به  به خریدهای ضروری خود کنند،  اقدام 
ارائه  چرخه  وارد  دیگر  بانک های  نیز  مرور 

می شوند. خدمات  این 

با آغاز واکسیناسیون کووید-19 در جهان، 
پس  احیا  دوره  به  ورود  برای  امیدواری 
با  است،  آمده  وجود  به  همه گیری  از 
باالی  تا  حتی  واکسیناسیون  پیش روی 
برخی کشورها،  در  جمعیت  از  درصد   50
حذف  شرایط  کم کم  که  می آید  نظر  به 
و  آغاز  کشورها  این  در  محدودیت ها 
جریان  به  قبل   مانند  فعالیت  و  زندگی 
بیفتد، همین مسئله سبب شده است که 
محرک  بسته های  بزرگ  اغلب کشورهای 
فعالیت های  احیا  برای  را  اقتصادی 
اقتصادی تهیه کنند. در این شروع دوباره 
ریزان  برنامه  روی  پیش  بزرگی  سوال 
آغاز  می خواهیم  چگونه  دارد؟  وجود 
کنیم. دنیای جدید بعد از کرونا قرار است 

باشد؟ چگونه 
نه،  که  تلنگر  کرونا  ویروس  همه گیری 
یادآوری کند  تا  بود  محکمی  سیلی  بلکه 
می تواند  حد  چه  تا  جهانی  بحران های 
به  بنابراین  باشد  وحشت آور  و  آسیب زا 
احتمال  که  رسید  هشدار  پیام  این  دنیا 
هرگونه بحران جهانی جدید را باید بسیار 
جدی گرفت. یکی از بحران های بالقوه ای 
که در پیش روی جهان قرار دارد مسئله 
محیط  بحران های  و  زمین  گرمایش 
زیستی دیگر است بنابراین به نظر می آید 
یافته  توسعه  احیا کشورهای  دوره  در  که 

قصد دارند شروع مجدد خود را متفاوت 
و با در نظر گرفتن این مسائل آغاز کنند.
بر این اساس موسسات پژوهشی بزرگ 
پروژه های هم  بر روی  در حال کار کردن 
راستا با محیط زیست یا به اصطالح سبز 

. هستند
منابع  موسسه  موسسات،  این  از  یکی 
پژوهش  در  موسسه  این  است.  جهانی 
جدید خود بر روی حمل و نقل سبز تمرکز 
اعالم کرده است که  حمل و نقل  و  کرده  
سبز برای احیایی قوی پس از همه گیری 
سبز  احیای  است.  ضروری  کووید-19 
می تواند 52 میلیون شغل جدید در جهان 

بخش  در  آن  درصد   20 که   کند  ایجاد 
است. حمل و نقل 

اقتصادی  بررسی های  معاونت  مطالعات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
نشان  پژوهش  این  روی  بر  تهران 
کشورها  بیشتر  در  همچنان  که  میدهد 
برای  اقتصادها  مالی  محرک  بسته های 
مهار همه گیری کووید-19 بیشتر از بخش 
سبز، معطوف به بخش خاکستری یعنی 
زیست  محیط  با  راستا  هم  غیر  بخش 

است.
محرک  بسته های  این  بررسی  با 
به  که  است  شده  مشخص  اقتصادی 

بایدن(،  دولت  )بسته  امریکا  در  ترتیب 
اتحادیه اروپا، انگلستان و آلمان شاخص 
مالی  )مخارج  سبز  مخارج  مشارکت 
اقتصادها در راستای حفظ و بهبود محیط 
اقتصادی  بحران  مهار  برای  زیست( 
شاخص  از  بیشتر  کووید-19  همه گیری 
مالی  )مخارج  خاکستری  مشارکت 
بهبود  و  حفظ  راستای  در  اقتصادها  که 

است. نیست(  زیست  محیط 
دو  این  می دهد که  نشان  بررسی ها  این 
است  برابر  کره جنوبی  کشور  در  شاخص 
و در کشورهای آفریقا، مکزیک و آمریکا 
ترامپ( مشارکت مخارج سبز  دوره  در   (

ندارد. وجود  اصال  مالی  محرک  بسته  در 

 سهم حمل و نقل سبز چقدر 
است؟

در  اقتصادی  محرک  بسته های  در 
بخش  محرک  مالی  مخارج  سهم  جهان 
میلیارد   89 مجموع   در  سبز  حمل و نقل 
برای  مبلغ  این  که  حالی  در  است  دالر 
بخش خاکستری 170 میلیارد دالر است.
مخارج  کل  از  درصد   66 یعنی   این 
اقتصادی،  های  محرک  بسته  در  مالی 
خاکستری  نوع  از  حمل و نقل  بخش  در 
ندارد. سبز  اقتصاد  با  تطابقی  و  است 

موسسه منابع جهانی معتقد است که برای 
توسعه حمل و نقل سبز در زمان احیای پس 
سیاستگذاران  کووید-19  گیری  همه  از 
داشته  نظر  در  را  رویکرد   3 باید  کشورها 
باشند : الکتریکی کردن حمل و نقل، هدایت 
با  مدل های  از  بیشتر  استفاده  به  سفرها 
در  سرمایه گذاری  و  انرژی  باالی  کارایی 

با کیفیت. انبوه  حمل و نقل 
یک  هر  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
گسترش  در  سرمایه گذاری  دالر  میلیون 
زیرساخت  ایجاد  و  عمومی   حمل و نقل 
ایجاد  شغل   29 تا   23 حمل و نقل  فعال 
سرمایه گذاری  میزان  همین  می کند. 
تا   16 برقی  نقلیه  وسایل  ساخت  در 
نصب  در  گذاری  سرمایه  و  شغل    22
ایجاد  21 شغل  تا   15 ایستگاه های شارژ 

. می کند
از سوی دیگر سرمایه گذاری یک میلیون 
دالری در جاده سازی هم باعث ایجاد 8 

می شود. شغل 

 فرصت کلیدی برای انجام 5 اقدام
عنوان  جهانی  منابع  موسسه 
همه گیری   از  پس  احیا  دوره  می کند که 
حال  در  کشورها  که  کووید-19 
محرک  بسته های  برای  برنامه ریزی 
برای  کلیدی  فرصتی  هستند  اقتصادی 
در  را  مهم  اقدام   5 تا  است  کشورها 
انجام  سبز  حمل و نقل  توسعه  راستای 

. هند د
تقویت  راستا،  این  در  اقدام  اولین 
است،  کلی  طور  به  عمومی  حمل و نقل 
برای  تعهدات  تقویت  اقدام  دومین 
گسترش  است،  فعال  حمل و نقلی  ایجاد 
دائمی  سپس  و  فعال  زیرساخت های 
دوچرخه  مسیر  ایجاد  مانند  آن ها  کردن 
زمینه  این  در  می تواند  جدید  سواری 

باشد. تاثیر گذار  بسیار 
حمل و نقل  کردن  الکتریکی  دیگر  اقدام 
می دهد که  نشان  بررسی ها  برخی  است. 
نگه داری  و  تعمیر  و  عملیاتی  هزینه های 
درصد   70 ترتیب  به  برقی  اتوبوس های 
دیزلی  اتوبوس های  از  درصد کمتر   37 و 
مردم  هدایت  اقدام،  چهارمین  است. 
و  ریلی  حمل و نقل  از  استفاده  سمت  به 
حمل و نقل  با  حمل و نقل کاالها  همین طور 
راه آهن  انرژی  مصرف  است.  ریلی 
سریع السیر در هر کیلومتر- مسافر، 65 
در  انرژی  مصرف  از  کمتر  درصد   80 تا 
حمل و نقل هوایی در مسافت کوتاه است.
پاک  توسعه  و  تحقیق  نهایت  در  و   
پنجمین  سخت،  بخش های  برای 
بخش های  است.  شده  مطرح  اقدام 
هستند  فعالیت هایی  گروه  آن  سخت 
و  بوده  همراه  روزافزون  تقاضای  با  که 
جایگزینی سوخت های فسیلی در آنها به 
این  جمله  از  نیست.  امکان پذیر  سهولت 
سنگین،  باربری های  به  می توان  گروه ها 

هواپیماها و شناورهای بزرگ اشاره کرد.   

| پیام ما| می خواهیم جهان پس کرونا را چگونه بسازیم؟ حاال که با ساخت واکسن جرقه های امید ایجاد شده است، تصمیم داریم 
در زندگی جدید پس از قرنطینه و همه گیری چگونه زندگی کنیم؟ این سوال فقط یک مسئله شخصی نیست بلکه به همه ابعاد زندگی 
جوامع ربط دارد. تصمیم گیران بزرگ دنیا، سران کشورها و اقتصادهای بزرگ هم باید در مورد اینکه جهان پس از کرونا چگونه باشد، 
تصمیم گیری کنند. آیا اقتصاد سبز در این تصمیم گیری ها جایی خواهد داشت یا همچنان با نادیده انگاری برخی تصمیم سازان 
قرار است که به استقبال بحران دیگری برویم؟ حمل و نقل سبز یکی از راه حل های پیش روی کشورها برای دوران کرونا و پس از 

آن است. کارنامه کشورها در این زمینه چگونه است؟

معاون وزیر اقتصاد:

33 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکی فروخته شد 
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افقی
1 - از مهاجمان مكزیك - روز و 

شب2 - پسوند شباهت - برای 

پای لنگ، وقار3 - زیر پا مانده 

 - انگلیسی  سگ   - شبانگاه   -

سوره  قرآن،  مقطعه  حروف  از 

آزاد  و  رها   - قرآن4  بیستم 

هوا،  جابجایی   - خلط  جمع   -

اربعه،  عناصر  از  متحرك،  هوای 

روی  برآمدگی  و  ورم  آماس، 

شمشیر  غالف   - نفخ5  بدن، 

جمع   - مفید6  آبزی   - الل   -

سحر، افسونها، بامدادان - رمان 

 - دوموریه7  دافنه  جاودانه 

طال،   - بدی  و  فتنه  بدی،  فتنه، 

روشن   - تیهو   - سیم8  همراه 

تئودور  از  رمانی   - کردن9 

شمشیر   - آلمانی10  اشتروم 

گرفتگی  حزن،  غصه،  و  غم   -

 - میكشیمش11  نفس   - دل 

مبنا،  و  پایه  بنیاد،  و  شالوده 

هیتلری،  آسیاب،حرف  سنگ 

من  مخفف   - ها  نازی  حرف 

ایرانی،  طایفه   - جوانمرد   - را 

می  او   - خلوت   - غیور12  قوم 

آخرین   - قدیمی   - دهد13 

پیشدادی پادشاه 

عمودی
درهم2  دستار   - بستر   -  1

به  امر   - دخترانه  نامی   -

مایه  چهره،  سطح،   - نوشتن3 

ایالتی در  پیشرفت بعضی ها - 

سیاه  مرغابی   - آلبانی  کشور 

 - قدم   - باركش4  حیوان   -

جمع  گردهم  شده،  برانگیخته 

مسیحی   - ناسیونال5   - شده 

جرقه   - اهر6  قدیم  نام   -

شیپور   - آتش  شراره  آتش، 

عرب  نه  هرگز   - جنگی7  بزرگ 

آذربایجانی8  نام  ترکی،  نام   -

پسران  از   - عکاسی  مخترع   -

گستردنی  عرصه،   - سام9 

مال  عالمت   - بزن10  یكه   -

برچسب  تجاری،  مارك  التجاره، 

 - بخشش11   - هاون   - تهمت 

لوله خونی - معده  جوی خون، 

اتومبیل  سوخت  محل  اتومبیل، 

- در رفاه و آسایش - مادر لر، 

 - روسی12  تصدیق  بیماری، 

از  امالكی  نامی پسرانه - دادن 

پادشاه13 - زهد، نخست  طرف 

 - شمسی   1332 كودتای  وزیر 

فارس شهر 

جدول شماره 1949

شهردار کرج عنوان کرد:
توسعه سرانه  ورزشی با تاکید 

بر مناطق کم برخوردار 
شهردار کرج با اشاره به افتتاح سالن چند منظوره  شهید 
»محسن فخری زاده«، گفت: توسعه سرانه های ورزشی 

در مناطق کم برخوردار پیگیری شده است.
علی کمالی زاده عصر سه شنبه در مراسم افتتاح سالن 
چند منظوره ای که به نام شهید محسن فخری زاده مزین 
شده و در منطقه 2 شهرداری کرج واقع است، گفت: 
توسعه سرانه های ورزشی با رویکرد توجه به مناطق کم 

برخوردار انجام شده است.
او با اشاره به این که ارزش ریالی این پروژه 120 میلیارد 
ریال است، گفت: مساحت این پروژه سه هزار و 500 
و  ورزشی  مطلوب  تجهیزات  دارای  است که  متر مربع 

مدیریت بحران است.
شهردار کرج با بیان این که این سالن در نقطه محروم 
شهر و در بافت فرسوده که نیاز به بازآفرینی دارد احداث 
بسزایی  نقش  پروژه ها  این گونه  افزود:  است،  شده 
و  فرسوده  بافت های  خدماتی  سرانه های  ارتقای  در 

دارد. شهری  بازآفرینی 
کمالی زاده گفت: این پروژه سومین سالن چند منظوره ای 
است که در زمان فعالیت شورای پنجم مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
به  نسبت  متفاوتی  عملکرد  پنجم  شورای  گفت:  او 
شوراهای پیشین داشته و بیشتر فعالیت های شورای 

است. بوده  زیربنایی  دوره  این 
شهردار کرج با اشاره به اقدامات مطلوب شورای پنجم، 
گفت: احداث کلکتورها و چاه های جذبی به منظور جذب 
طی  آب گرفتگی که  از  جلوگیری  و  سطحی  آب های 
سال های گذشته برای شهروندان مشکل ایجاد می کرد، 

از اقدامات زیربنایی یاد شده است.
کمالی زاده به پیشرفت قابل مالحظه متروی کرج که با 
حمایت شورای پنجم پس از چهار سال از سر گرفته شد، 
اشاره کرد و گفت: افتتاح این پروژه به توسعه حمل و نقل 
عمومی در کالن شهر کرج کمک می کند که با شورای 

پنجم به سرانجام می رسد.

به  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
بهره برداری  امور  فعالیت  به  آغاز  رسمی  صورت 
بهبهان  را در شهرستان  این شرکت  ارجان  ناحیه 

کرد. اعالم 
آغاز  و  افتتاح  آیین  در  دشت بزرگ  محمود 
حضور  با  که  بهبهان  در  ارجان  ناحیه  فعالیت 
شهرستان  این  نماینده  محمدطال مظلومی 
با  شد،  برگزار  محلی  مسئولین  و  مجلس  در 
کرد:  بیان  فجر،  دهه  مبارک  ایام  گرامیداشت 
پیروزی انقالب یک حرکت جهادی از حضور مردم 
و امام امت به عنوان استوانه انقالب بوده و امروز 
داریم  مسئولیت هایی که  و  سازمان ها  در  نیز  ما 
باید این نوع نگرش جهادی را سرلوحه کار خود 

دهیم. قرار 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
اقدامات  در سازمان تالش کرده ایم که هم  کرد: 

بحث های  هم  و  دهیم  انجام  را  درون نگری 
بحث های  از  یکی  ببریم.  پیش  را  برون نگری 
و  سازمانی  مالحظات  به  مربوط  درون نگری که 
بازنگری ساختارها است تصمیم به تشکیل امور 

است. بوده  ارجان  ناحیه  بهره برداری 
انجام  که  مطالعاتی  در  داد:  ادامه  دشت بزرگ 
دادیم به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت هایی که 
در مجموعه حوزه سرزمینی بهبهان است ظرفیت 
باالیی دارد و می تواند یک استقاللی را در حوزه 
عملکرد در بخش بهره برداری شبکه انتقال و فوق 
توزیع ایجاد کند. لذا تصمیم گرفته شد که ساختار 
امور بهره برداری ناحیه ارجان را تدوین و امروز در 

این مراسم شروع فعالیت آن را اعالم کنیم.
او اظهار داشت: پیش از ناحیه ارجان 9 ناحیه در 
حوزه برق خوزستان فعالیت می کرد که با ملحق 
شدن امور بهره برداری ناحیه ارجان مجموع نواحی 

و  می شود  ناحیه  ده  خوزستان  منطقه ای  برق 
بهبهان و لیکک در حوزه فعالیت  شهرستان های 
ناحیه ارجان قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با بیان این که ناحیه ارجان از 
ناحیه شرق این شرکت که مرکزیت آن در امیدیه 
و  انتقال  پست   13 عنوان کرد:  شده،  جدا  بوده 
درصد(   56( ارجان  ناحیه  حوزه  در  توزیع  فوق 
در  باقی مانده  پست های  تعداد  و  می گیرد  قرار 
ناحیه شرق 10 پست خواهد بود. مجموع ظرفیت 
انتقال و فوق توزیع ارجان به بیش  ترانس های 
از 1200 مگاولت آمپر می رسد و 58 درصد خطوط 

ناحیه شرق در ناحیه ارجان قرار می گیرد.
سال  در  ارجان  ناحیه  پیک  افزود:  دشت بزرگ 
آینده  سال  برای  و  بوده  مگاوات   305 جاری 
مگاوات   318 به  شده  برآورد  مصرف  رشد  با 
وجود  زمینه  این  در  که  نکته ای  رسید.  خواهد 

در  منصوبه  ظرفیت  و  مصرف  بین  مقایسه  دارد 
است که عدد 42  ناحیه  این  توزیع  فوق  بخش 
و یک  زیر 50 درصد  نشان می دهد که  را  درصد 
اعالم  او  است.  ناحیه  برای  مناسب  بسیار  رقم 
برنامه  سازمان  با  که  نامه ای  موافقت  در  کرد: 
ده  از  بیش  داریم  1404 کشور  افق  تا  بودجه  و 
در شبکه  باید سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار 
خوزستان  ای  منطقه  برق  توزیع  فوق  و  انتقال 
انجام دهیم که از این میزان هزار میلیارد تومان 
آن برای ناحیه ارجان خواهد بود یعنی ده درصد 
از کل سرمایه گذاری برق منطقه ای خوزستان که 
پروژه های آن مشخص و برنامه ریزی شده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه 
کرد: مهم ترین پروژه ای که اکنون در این ناحیه 
در دست اجرا است و امیدواریم با بهبود وضعیت 
مالی به سرانجام برسد پست 400 کیلوولت ارجان 

اجرا  حال  در  است که  ولتاژی  سطوح  همه  در 
است. کارهای بهینه سازی، سرویس و بهره برداری 
از تاسیسات موجود نیز در حال انجام است تا عبور 
موفقی از پیک 1400 داشته باشیم. دشت بزرگ 
ارجان  ناحیه  فعالیت  این که  به  توجه  با  گفت: 
رسما شروع شده عبدالصاحب کفایت که قبال نیز 
مدیریت این حوزه را داشته اند به عنوان سرپرست 
نظام  طریق  از  تا  می شود  معرفی  ارجان  ناحیه 
شایسته گزینی و رقابت که در شرکت ایجاد کرده 
ناحیه  این  آزمون و رقابت، مدیر  از طریق  ایم و 
مشخص و معرفی شود. او با تشکر از پیگیری ها و 
همراهی های محمد طال مظلومی نماینده بهبهان، از 
او خواست مواردی که در الیحه بودجه 1400 برای 
را در مجلس  برق خوزستان در نظر گرفته شده 
برق  تا حرکت های جهادی شرکت  تصویب کنند 

باشد. ادامه دار  خوزستان  منطقه ای 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعالم کرد:

افزایش نواحی بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان

در حالی که چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن زمستان های سرد همیشه به عنوان 
منطقه ای سردسیری در کشور مطرح بوده است اما بهمن ماه 99 به دلیل گرمای هوا 
برخی از باغات بادام شهرستان سامان به گل دهی در این روزها رسیده اند. مدیرکل 
به  هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای استان در بهمن ماه جاری نسبت 
میانگین بلند مدت 3.1 درجه سانتی گراد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.2 درجه 
سانتی گراد افزایش داشته است. مهران چراغپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
تاکید کرد: همچنین دمای هوای استان در زمستان امسال نسبت به میانگین بلند 
مدت 1.8 درجه سانتیگراد و نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درجه سانتی گراد 
افزایش را نشان می دهد. او افزود: کاهش نفوذ امواج بارشی به چهارمحال و بختیاری و 
کاهش رطوبت باعث کمبود پوششی ابر در استان شده است، به  همین منظور و به  علت 
جذب بیشتر انرژی نور خورشید، دمای هوا در طول روز افزایش پیدا کرد. چراغپور اظهار 
داشت: همراهی نکردن دور پیوندهای اقیانوس هند باعث شده چهارمحال و بختیاری 
در فاز خشک قرار گیرد که مجموعه این عوامل منجر به افزایش دما و گرمای هوا در 
استان شده است. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: هم اکنون به علت گرمای هوا برخی از درختان بادام به ویژه در پایین دست و مجاور 
رودخانه زاینده رود شهرستان سامان در حال گل دهی و باز شدن است اما گل های 

باغ های بادام باالدست این شهرستان هنوز باز نشده است.

در دهه مبارک فجر طرح گازرسانی به روستای کوهستانی موسی کالیه املش 
با حضور فرماندار و امام جمعه املش، مدیرعامل و مسئوالن شرکت گاز استان 

گیالن و جمعی از مسئوالن شهرستانی به بهره برداری رسید.
طرح  افتتاح  مراسم  در  استان گیالن  شرکت گاز  مدیرعامل  اکبر  حسین   
گازرسانی به روستای موسی کالیه املش با تبریک تحقق فرا رسیدن سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: پیش از انقالب هیچ یک از روستاهای 
گیالن بهره مند از گاز نبود ولی پس از انقالب 2 هزار و 80 روستا در گیالن 
برخوردار از گاز شده اند که از این تعداد، یک هزار و 14 روستا با هزینه ای بالغ 

بر 980 میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید گازدار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به سختی های فراوان اجرای این 
پروژه گفت: برای گازرسانی به روستای کوهستانی موسی کالیه با جمعیت 318 

خانوار، بیش از 2.1 میلیارد تومان هزینه شده است.
بهره مندی گاز خانوارهای  این روستا،  به  با گازرسانی  بیان کرد:  اکبر  حسین 
روستایی املش به 92 درصد افزایش با این وجود این انتهای کار نیست و 
شرکت گاز، طرح گازرسانی به 11 روستای دیگر در این شهرستان را در دستور 

کار دارد که عملیات اجرایی آن در ابتدای سال 1400 آغاز می شود.

هادی شیرخانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به هزینه باالی خرید 
برق از نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: هزینه برق با پارامترهای مشخص بررسی 
می شود و برای خرید چندین مگاوات برق باید نقدی خریداری کنیم و عالوه بر 
آن هزینه انتقال از نیروگاه تا داخل شهر، توزیع، حقوق و تعمیر و نگهداری هم 
به آن اضافه می شود . مدیرعامل شرکت برق استان از شهروندانی که قبض برق 
خود را به موقع پرداخت نمی کنند، گالیه کرد و اظهار داشت: با همه مشکالتی 
که برای تهیه برق وجود دارد، بعد از دو ماه صورت حسابی برای مشتریان ارسال 
می شود و بسیاری حتی تا یک سال هم قبض برق خود را پرداخت نمی کنند 
و برق آن ها قطع نشده است، اگر بر اساس دالیل طبیعی که برای قطعی برق 
وجود دارد، برق آن ها قطع شود، تحمل دو دقیقه خاموشی برق را ندارند. این 
مسئول خاطر نشان ساخت برق را به قیمت واقعی خرید می کنیم، اما آن را به 
قیمت واقعی نمی فروشیم و قطعا در خاموشی ها اولین کسی که متضرر می شود 
شرکت برق است، زیرا ما برق را پیش خرید کرده ایم و بنابراین اولین متضرر 
از خاموشی ها به دلیل  با بیان این که بخشی  شرکت برق است. شیرخانی 
سرقت های صورت گرفته است، تصریح کرد: سرقت ترانس، سیم یا کابل برق، 
ریزگردها، صاعقه، ساخت و سازهایی که باعث قطعی برق می شوند بیشترین علت 
خاموشی ها هستند و 99 درصد خاموشی ها خارج از اختیار شرکت برق است.

گرمای هوای بهمن ماه برخی 
از درختان بادام سامان را شکوفا کرد

شعله گاز در ارتفاعات املش 
برافروخته شد

مدیرعامل شرکت برق استان ایالم:
بخشی از خاموشی ها به دلیل دزدی برق است

| چهارمحال و بختیاری | | گیالن | | ایالم |

روابط عمومي شهرداري رفسنجان دهیاری دهسراج بخش پاریز سیرجان

آگهي نوبت اول
مناقصه عمومی اصالحیه 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1440 شماره حساب 
مورخ 98/12/27  شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به احداث پل واقع 
در بلوار زیتون  از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه 
شرکتهای واجد صالحيت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي انجام كار را 
دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط 
به  مرکزی  شهرداری  در  واقع  قراردادها  امور  دفتر  به  مناقصه  در  شركت 
آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه 
و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه مورخ 99/12/20 به 

دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش 
واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی  شعبه شهرداری 
رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه  
مورخ 99/12/20 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  99/12/23 می باشد.

شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه 

درج شده است .
شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

احتراما بدینوسیله اصالحیه آگهی 
مناقصه دهیاری دهسراج از بخش 
پاریز نوبت اول پیاپی روزنامه 1948 
حساب  شماره  مورخ 99.11.25  
 56508652159544/01 سپرده 

اصالح می گردد.

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
139960318011010017- 1399/8/14 هیات حل اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه البرز حقیقی پشتیری فرزند جلیل از 118 از 16 اصلی 
واقع  در قریه پشتیر بخش 25 گیالن از نسق شعبان حسنی ماجالن بعنوان ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب  خانه  و محوطه  بمساحت 600/17 متر مربع  از  
طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  254 برای  ان منظور  شده  لذا  بر اساس 
مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشودچنانچه کسی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26
تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/10

910/903رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   1399/10/29  -139960318011013455
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه فریدون طالب زاده  فرزند جبار  از 136 از 39  اصلی واقع 
از نسق جبار  طالب  زاده کتم جانی  بعنوان  ششدانگ   در قریه  اللم بخش 25 گیالن 
طرف  از   مربع  متر   566/11 بمساحت  احداثی   اعیان   بر   مشتمل  زمین  قطعه   یک 
هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  277 برای  ان منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد 
به  نسبت  میشودچنانچه کسی  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق   قانون    1 ماده 
انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت 
پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   2 بمدت  
ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26- تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/10

910/904رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
139960318011014213- 1399/11/12 هیات حل اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه اسماعیل  درویشی رودپشت فرزند محمد از 136 از 
39  اصلی  واقع  در قریه  اللم  بخش 25 گیالن  از مالکیت  عبداله  باوفای  شفت  
محله  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  
743/49 متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  276 برای  ان 
منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد ماده 1 قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  2 ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به 
صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26-تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/12/10

910/905رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9900641     
بدینوسیله به خانم ها طیبه عزیزی نژاد کشکوئی نام پدر: حسین 
صدیقه  و  ملی3051832839  شماره   1340.01.02 تولد  تاریخ 
عزیزی نژاد کشکوئی  نام پدر حسین تاریخ تولد1349.03.01شماره 
برابر  که  اجرایی کالسه139904019063000621.1  پرونده  ملی3051841471بدهکار 
گزارش موارد ابالغ به آدرس اعالمی متن سند ازدواج شناخته نگردیده ابالغ می 
گردد که برابر سند ازدواج صادره به شماره 8413 مبلغ3.373.407.590 ریال بابت 
مهریه بدهکار می باشید و خانم فاطمه معصوم مومن آباد بستانکار پرونده درخواست 
صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به 
کالسه9900641 در این اجرا مطرح می باشدلذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت 10 روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _ابوالفضل تیموری آسفیچی

آگهی ابالغ وقت تحقیق    
 بدینوسیله آقای سید مرتضی موسوی فرزند سید علی با کد ملی 
4324575126 به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در راستای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود که آقای عباس علیزاده 
فرزند علی علیه شما شکایتی دائر بر کالهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ هشت 
میلیون و نهصد هزار ریال مطرح نموده که برای مورخ 1399.01.05 در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان وقتی رسیدگی تعیین شده است لذا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ دفاع از اتهام انتسابی و آخرین 
دفاع احضار می گردد نتیجه عدم حضور برابر مقررات اعالم جلب  دادرسی و تقاضای 

محکومیت غیابی خواهد بود.م_الف4706
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رفسنجان_جواد 
رضائی

آگهی مزایده نوبت اول    
به موجب اجرائیه کالسه 9900551 اجرای احکام حقوقی دادگستری ہم 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بم له زهرا ابراهیمی رحمانی 
و عليه محمد بحرینی مبنی بر فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 
که توسط محكوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و 

توقیف احتمالی گردیده است.
مورد بازدید جهت فروش یک دستگاه پژو 405 به شماره انتظامی 153 ج 68 ایران 
75 مدل 1397 به رنگ نقره ای که در پارکینگ ولی عصر واقع در بلوار خلیج فارس 

توقیف و توسط کارشناس بازدید و مشاهده گردید.
1- موتور سالم 2- گیربکس سالم 3- الستیکها جلو و عقب که از نوع کویر 
میباشد 60 درصد 4- اتاق رنگ خوردگی 5 شیشه ها سالم 6- شاسی ها سالم 
ثالث مبلغ قیمت  نامه شخص  بیمه  فاقد  7- سپرها جلو و عقب سالم 8- 
خودرو با توجه به استعالم های بعمل آمده و بازار خودرو به مبلغ یک میلیارد 
ارزیابی  تومان(   137/000/000  ( مبلغ  معادل  ریال  میلیون  هفتاد  و  و سیصد 
چهارشنبه  روز  در  فوق  خودروی  گردید  مقرر   ، میگردد  اعالم  حضورتان  به  و 
دفتر  در  مزایده  طريق  از  صبح  الى10/30  ساعت8/30  از  مورخ1399/12/13 
اجرای احکام مدنی دادگستری بم واقع در بلوار خلیج فارس به فروش برسد 
را  قیمت  باالترین  به کسانی که  و  شروع  شدن  ارزیابی  بهای  از  پایه  قیمت 
از  المجلس  في  پیشنهادی  مبلغ  شد10درصد  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد 
پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  ونامبرده  دریافت  برنده 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اوليه بنفع صندوق 

دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید از خودروی موثر مزایده داده شود.م/الف 268
علیرضا شیده- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم

مفقودی سند کمپانی
نقره  رنگ   82 مدل  پارس  پژو  ماشین  کمپانی  سند 
ایمتالیک شماره پالک ایران 75395س29  و شماره 
موتور22828206285  و شماره شاسی 82808392 
محمدشماره  فرزند  ابادی  رضا  میرزائی  مجید  بنام 
شناسنامه337 و کدملی3051418595  متولد 1364 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
رفسنجان

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319012003814  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای روح اله رسولی فریدونی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
به مساحت 1845/27  زمین مزروعی   در یک قطعه  از سیرجان  4195 صادره 
مترمربع پالک 1157 اصلی واقع در خرم آباد بخش 36 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای غالمرضا گلزاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 905
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11- تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/26

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مفقودی
ــک  ــه اتوماتی ــر نیم ــی ۸ تی ــه زن ــکاری گلول ــاح ش ــداری س ــوز نگه مج
کالیبــر ۳۰/۰۶ بــه شــماره بدنــه ۵۶۵۲۴۸۴ ســاخت آمریــکا بنــام علــی 
دینــاری فرزنــد اســفندیار بــه شــماره شناســنامه ۴۱۷۲۲۰۷۲۴۳ مفقــود 

ــار ســاقط مــی باشــد. گردیــده و از درجــه اعتب
9458 دورود 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده87    
پالکهای ثبتی 1095 فرعی از پالک 1915 اصلی و 1958 فرعی از پالک 
1913 اصلی در بخش: 9 ناحیه: ندارد واقع در: رفسنجان و سهام نزد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، متعلق به شما در قبال طلب 
مرضیه پورداور بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما 
اخطار میشود ضمنًا هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 

است و ترتیب اثر داده نمی شود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان _علی خسروانجم

شهردار تهران در پاسخ به »پیام ما« 

زباله ورودی به »آرادکوه« هزار و 700 تن کاهش یافت 
پیروز حناچی:  زورمان نمی رسد همانند سابق حمل و نقل عمومی را پشتیبانی کنیم 

موضوعی که روزانه بیش از 5 میلیون نفر با آن مواجه هستند حاکمیتی است

براساس آخرین نظرسنجی 
که انجام شده برخورد با 
فساد نخستین اولویت و 

خواسته شهروندان است و در 
ادامه آلودگی هوا و ترافیک 
درخواست شهروندان است

شهردار تهران:  ما سر 
حرف هایی که در مورد این 

پادگان زده ایم هستیم البته 
ارتش خودش می خواهد 
موزه داری کند و شاید به 

مصلحت هم نباشد. اگر آنچه 
ما می خواهیم اتفاق نیفتد 

مسلما مصوبات مربوطه باطل 
خواهد شد

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

ا |
یلن

  ا
|

15 مصدوم حادثه انفجار 
منزل مسکونی در اردبیل
گفت:  اردبیل  استان  اورژانس  رئیس 
محله  در  مسکونی  منزل  انفجار  مصدومان 
سه راه دانش اردبیل به 15 نفر رسید. مجید 
غریبانی درگفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین 
در  امروز  صبح  که  مهیبی  انفجار  وضعیت 
محله دانش اردبیل اتفاق افتاد، گفت: تعداد 
مصدومان این حادثه به 15 نفر رسید که حال 
چهار نفر از آن ها وخیم و دو نفر نیز جان خود 
را از دست داده است. صبح دیروز در اردبیل بر 
اثر نشت گاز در منزل مسکونی انفجار مهیبی 
صورت گرفت و دو نفر جان خود را از دست 

داد و 15 نفر نیز مصدوم شده است.

شورای مشهد به دنبال 
استیضاح شهردار

عضو شورای اسالمی شهر مشهد از نارضایتی 
به  نسبت  شهر  این  اسالمی  شورای  اعضای 
او خبر  عملکرد شهردار و احتمال استیضاح 
داد. به گزارش ایمنا، مجتبی بهاروند در صفحه 
افزایش  به  توجه  »با  نوشت:  خود  توئیتر 
نارضایتی اعضای شورای اسالمی شهر مشهد 
به عملکرد شهردار، در مرحله تدوین  نسبت 
استیضاح  طرح  برای  نیاز  مورد  محورهای 
ایشان هستیم. از سوی دیگر اخذ مشورت از 
جریان اصالح طلبی را آغاز کردیم تا تصمیمی 
منطقی و مبتنی بر خرد جمعی اخذ کنیم.«

15 هزار متر مربع 
از اراضی ملی دماوند 

رفع تصرف شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
دماوند از رفع تصرف 15 هزار مترمربع از اراضی 
ملی این شهرستان واقع در پالک خرمده خبرداد.

به گزارش ایسنا جمشید جویباری گفت: تعدادی 
افراد سودجو با قصد سواستفاده از اراضی ملی 
اقدام به کاشت نهال های چندساله در این اراضی 
کرده بودند که با برخورد قانونی نیروهای یگان 
مواجه  شهرستان  این  طبیعی  منابع  حفاظت 
شدند. او ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت منابع 
طبیعی شهرستان دماوند با استفاده از ظرفیت 
قانونی و در اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و 
نیروی  همکاری  و  قضایی  مقام  با  هماهنگی 
انتظامی اقدام به رفع تصرف این اراضی کردند. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
پرونده  ارتباط  همین  در  تصریح کرد:  دماوند 
تخلف تشکیل شد و متخلفان و متعرضان به 
گرفتند.  قرار  قانونی  پیگرد  تحت  ملی  اراضی 
منابع  اداره کل  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
طبیعی و آبخیزداری استان تهران جویباری از 
عموم مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد 
که در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف 
به اراضی ملی فورًا مراتب را از طریق شماره تلفن 
منابع  حفاظت  یگان  به   139 سامانه  و   1504

طبیعی اطالع دهند.

4 هزار کالس درس 
سنگی در کشور

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس   
درس  کالس   4000 وجود  از  کشور  مدارس 
سنگی در کشور خبر داد و به برنامه ریزی برای 
جایگزینی کالس های درس مناسب به جای 
درباره  مهر  رخشانی  مهراله  کرد.  اشاره  آن ها 
در  و  و گلی  مدارس خشت  آخرین وضعیت 
پاسخ به این که هنوز از مناطقی مانند کهگیلویه و 
بویراحمد اخباری مبنی بر وجود مدارس خشت 
و گلی به گوش می رسد به ایسنا گفت: ممکن 
ندارد  امکان  باشند.  آن مدارس، سنگی  است 
مدرسه خشت و گلی در کشور داشته باشیم. به 
ویژه در غرب کشور مدرسه خشت و گلی نیست 
و بافت آنجا سنگی است. مدارس خشت و گلی 

به طور کامل جمع آوری شده اند.

یکی از موضوعات محیط زیستی ساماندهی 
تومان  میلیارد   100 بود.  تهرانی ها  پسماند 
بودجه طرح کاپ است، طرحی که عنوان آن 
در  است.  پسماند«  »کاهش  عبارت  مخفف 
این طرح قرار است سطل های مکانیزه شهر 
تهران جمع آوری شده و به داخل ساختمان ها 
شوند  مجاب  شهروندان  تا  شوند  منتقل 
در  پسماند  تفکیک  کار  به  دست  خودشان 
منازل شان شوند. اتفاقی که اکنون به صورت 
پایلوت در چند منطقه مانند منطقه 8 تهران 
اجرایی شده است. دستاوردهای تهران درباره 
میزان موفقیت این طرح هنوز روشن نیست. 
تاثیری  چه  طرح  این  که  نیست  مشخص 
میزان  چه  یا  داشته  زباله گردی  کاهش  در 
از اجرای این طرح منجر به تفکیک زباله از 
مبدا شده است، طرح جامع مدیریت پسماند 
شهر تهران، الیحه دیگری بود که بعد از یک 
سال باال و پایین شدن، تازه هفته گذشته به 
نیست  و مشخص  رسید  تهران  شهر  شورای 
که اجرای آن هم چه قدر بتواند به عمر دوره 
خبرنگار  دهد.  قد  حناچی  شهری  مدیریت 
روزنامه»پیام ما« از شهردار تهران دستاوردهای 
این طرح چه  این که  و  پرسید  را  طرح کاپ 
تاثیری در کاهش پسماند ورودی به آرادکوه 
میدانی  مشاهدات  چرا  این که  است.  داشته 
نشان  طرح  این  اجرای  از  بعد  خبرنگاران 

اتفاقا  و  ساختمان ها  مقابل  زباله  دپوی  از 
حناچی  است.  داشته  گردی  زباله  افزایش 
جامع  طرح  و  »طرح کاپ  پاسخ گفت:  در 
پسماند شهر تهران در دل همدیگر هستند و 
هدف اصلی تولید زباله کمتر است تا حداقل 
میانی  ایستگاه های  شود.  دفن  ممکن  زباله 
پیدا کرده  توسعه  مدت  این  در  زباله  حمل 
تا  کرده ایم  مستقر  را  است.  دستگاه هایی 
به صورت  و  یابد  زباله کاهش  از  میزان  این 
فراموش کنیم  نباید  اندازه گیری شود.  دقیق 
ما  است.  درست  ما  عمومی  جهت گیری  که 
روزی که شهرداری تهران را تحویل گرفتیم 7 
هزار تن زباله به سمت آرادکوه حمل می شد 
که براساس آخرین آمار میزان حمل زباله به 
5 هزار و 300 تن کاهش یافت.« او با تاکید بر 
جهت گیری درست شهرداری تهران از نقایص 
بحث  »در  گفت:  سخن  هم  کار  در  موجود 
آموزش مشکالت زیادی برای همراهی مردم 
داریم و در روش هایی که بتوانیم تاثیرگذاری 

داریم.« ببریم، ضعف  باال  را  اجتماعی 

 امکان تشخیص آالینده های هوا 
مشخص شده است

نبوده  آلوده  تهران  نیست که هوای  زمستانی 
آن  به  هم  سوزی  مازوت  امسال که  باشد. 
چندان  دو  را  هوا  آلودگی  و  بود  شده  اضافه 
پیشتر  اما  حناچی  پیروز  سیاست های  کرد. 

به واسطه اظهارنظرات خودش مانند »کمک 
هوا«  آلودگی  برای کاهش  سارایوو  به  تهران 
ببرد«  با خود  را  آلودگی  و  بیاید  باد  »باید  و 
حناچی  بود.  تهرانی  شهروندان  انتقاد  مورد 
دیروز چند توضیح کلی درباره مساله آلودگی 
شهری  مدیریت  اقداماتی که  و  تهران  هوای 
داشته  آلودگی  این  کاهش  برای  می تواند 
بر  تاکید  با  تهران  شهردار  کرد.  ارائه  باشد، 
هوا  آلودگی   97 و   96 شهریورماه  در  این که 
اصلی ترین خواسته مردم در شهر تهران بوده 
است گفت: »براساس آخرین نظرسنجی که 
انجام شده برخورد با فساد نخستین اولویت 
و خواسته شهروندان است و در ادامه آلودگی 
هوا و ترافیک درخواست شهروندان است.« او 
ادامه داد: »ما در اواخر پاییز و اوایل زمستان 
با وارونگی دما مواجه هستیم، اما این موضوع 
در سال های  ما  است  داشته  روند کاهنده ای 
گذشته توانایی تشخیص بسیاری از آلودگی ها 
را نداشتیم، اما امکان این کار انجام می شود.«

 در تهران زیر یک درصد از دوچرخه 
استفاده می کنند

از  پیش  تهران  شهردار  اقدامات  از  یکی 
ورودش به بدنه شهرداری دوچرخه سواری و 
ایجاد کمپین سه شنبه های بدون خودرو بود. 
اقدامی که بارها به عنوان روش کاهنده آلودگی 
هوای تهران از آن نام برده شده است. حناچی 

پایتخت  در  پاک  حمل و نقل  توسعه  درباره 
گفت: »دوچرخه یک مد حمل و نقل است که 
قابل قیاس با مترو نیست ولی کم هزینه ترین 
از  استفاده  میزان  است.  حمل و نقل  نوع 
درصد-   27 هلند-   مثل  تهران  در  دوچرخه 
دوچرخه  درصد  یک  زیر  تهران  در  نیست؛ 
کرد که  تصور  می توان  ولی  می کنند  سواری 
اگر کسی برای رفتن به محل کار از دوچرخه 
استفاده کند چقدر تاثیر گذار است. شهرداری 
تهران از شرکت های سرمایه گذار برای توسعه 

می کند.« استقبال  دوچرخه سواری 

 زورمان به حمل و نقل عمومی 
نمی رسد

حمل و نقل عمومی تهران یکی دیگر از مباحث 

شهردار  بود.  اخیر  روزهای  در  مناقشه   مورد 
ناوگان  فرسودگی  و  درباره کمبود  بارها  تهران 
حمل و نقل عمومی تذکر داده و در عین حال 
گفته که دولت به وعده های خود درخصوص 
نپوشانده  عمل  جامه  عمومی  حمل و نقل 
مترو  وضعیت  آخرین  درباره  حناچی،  است. 
اتوبوس در شهر تهران گفت: »در سال 90  و 
تومان  میلیارد   50 مترو  کیلومتر  هر  احداث 
حاضر  حال  در  رقم  این  برداشت،  در  هزینه 
است  یافته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار  به 
ریلی  حمل و نقل  انجام  در  اساس  این  بر  و 
او  دارد.«   دولت  حمایت  به  نیاز  شهرداری 
با اشاره به این که 3 هزار اتوبوس برای شهر 
تهران نیاز است، تاکید کرد: »اورهال واگن های 
مترو یکی دیگر از خواسته های شهردای تهران 
است که این موارد بدون همکاری دولت قابل 

نیست.« انجام 
از  استفاده  در خصوص  به سوالی  پاسخ  در  او 
اوراق مشارکت سال 1398 توسط شهرداری تهران 
گفت: »از 1500 میلیارد اوراق مشارکت سال 98 
تاکنون هزار میلیارد  تومان را دریافت کرده ایم. در 
حقیقت بخشی که در تعهد دولت بوده پرداخت 
شده و 500 میلیارد نیز مربوط به اتوبوسرانی بوده 
که بیشتر مشکل وثیقه داشته و به زودی حل 
او در میانه صحبت هایش پذیرفت  می شود.«  
که مدیریت شهری در این حوزه توفیق چندانی 
به دست نیاورده است: »واقعیت این است که ما 
زورمان نمی رسد همانند سابق حمل و نقل عمومی 
را پشتیبانی کنیم. موضوعی که روزانه بیش از 
حاکمیتی  هستند  مواجه  آن  با  نفر  میلیون   5
است و نمی توان برای حل آن شهرداری را تنها 
رها کرد. اصلی ترین کمک اوراق مشارکت است 
که با سخت گیری های بانک مرکزی دریافت آن 
سخت تر شده لذا باید در مقیاس حاکمیتی این 

کمک ها انجام شود.«

 سرانجام سبز شدن پادگان 06
حناچی در بخش دیگری از نشست خبری 
هم   06 پادگان  سرانجام  درباره  پرسشی  به 
پاسخ داد. پادگانی که در راستای قانون خروج 
مناطق نظامی از شهر در منطقه پاسداران تهران 
مقرر بود سبز شود و معضل کمبود فضای سبز 
را جبران کند. بعد از افتتاحیه و توافق با ارتش 
اما شورای شهری ها درباره میزان بارگذاری ها 
در این پادگان مخالفت کردند. طبق توافقات 
یک  حدود  در  بود  قرار  گرفته  صورت  اولیه 
میلیون و 700 هزار متر مربع بارگذاری انجام 
شود اما سقف بارگذاری در کمیسیون ماده 5 
به یک میلیون و 200 هزار متر مربع کاهش 
یافت؛ اعضای شورای شهر دوره پنجم با این 
رقم  این  نهایت  در  و  نیز مخالفت کردند  رقم 
به 630 هزار متر مربع کاهش یافت. شورای 
شهری ها بازهم مخالفت کردند و اجرای طرح 
به حالت معلق درآمد. شهردار پایتخت درباره 
ارتش گفت:  بوستان  و   06 پادگان  سرانجام 
پادگان  این  مورد  در  حرف هایی که  سر  »ما 
زده ایم هستیم البته ارتش خودش می خواهد 
موزه داری کند و شاید به مصلحت هم نباشد. 
مسلما  نیفتد  اتفاق  می خواهیم  ما  آنچه  اگر 

می شود.« باطل  مربوطه  مصوبات 

یکی از مهم ترین شعارها و وعده های مدیریت شهری پنجم توجه بیشتر به محیط زیست تهران بود. تالش برای کاهش آلودگی هوای 
و  پیروز حناچی  بود که  از جمله مهم ترین وعده هایی  پایتخت  به پسماند  و سامان دادن  افزایش سرانه فضاهای سبز و سر  تهران، 
همراهانش در دوره مدیریت شهرداری و شورای شهر تهران به شهروندان داده بودند. در شرایطی که کمتر از 7 ماه به پایان دوره مدیریت 
شهری پنجم باقی مانده، حناچی شهردار تهران برای سومین بار از زمانی که ساکن خیابان بهشت شده است، به پرسش های خبرنگاران 
»پیام ما«  ندارد.  »برنامه ای«  ریاست جمهوری  انتخابات  در  برای حضور  اعالم کرد که  بهمن ماه همچنین  او دیروز 25  پاسخ گفت. 

پاسخ های شهردار تهران به پرسش های محیط زیستی نشست دیروز را گزارش می کند. 

اظهار نظر شهردار تهران موضوعردیف 

پسماند 1

 جهت گیری عمومی ما درست است ما روزی که 
 شهرداری تهران را تحویل گرفتیم 7 هزار تن زباله
 به سمت آرادکوه حمل می شد که براساس آخرین
آمار میزان حمل به 5 هزار و 300 تن کاهش یافت

2
 
حمل و نقل عمومی

نمی رسد  زورمان  ما  که  است  این   واقعیت 
 همانند سابق حمل و نقل عمومی را پشتیبانی
 کنیم. موضوعی که روزانه بیش از 5 میلیون نفر
 با آن مواجه هستند حاکمیتی است و نمی توان

برای حل آن شهرداری را تنها رها کرد

آلودگی هوا 3
 ما در اواخر پاییز و اوایل زمستان با وارونگی دما 
 مواجه هستیم، اما این موضوع روند کاهنده ای

داشته است

4

 سرانجام تبدیل 
 پادگان 06 به پارک
 عمومی و افزایش
سرانه فضای سبز

 ارتش خودش می خواهد موزه داری کند و شاید 
 به مصلحت هم نباشد. اگر آنچه ما می خواهیم
باطل مربوطه  مصوبات  مسلما  نیفتد   اتفاق 

می شود

و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
روستایی وزیر کشور گفت: قوانین دهیاری ها 
با  و  هستند  پوسیده   و  شهرداری ها کهنه  و 
حل  ما  مشکالت  از  بسیاری  قوانین  این 
نمی شود. »مهدی جمالی نژاد« معاون عمران 
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور درباره برخورد با فساد در شهرداری ها 
ایلنا گفت: یک تخلف و یک فساد هم  به 
برای ما زیاد است، اما تاکید می کنم جامعه 
و  شهرداری ها  در  انسانی  نیروهای  آماری 
دهیاری ها بسیار گسترده است. به هر حال 
علی رغم همه نظارت هایی که انجام می شود 
و کنترل هایی که وجود دارد، باالخره در برخی 
ایجاد  فساد هم  آن  در  است،  موارد ممکن 

شود. 
قوانین  چون  متاسفانه  داد:  ادامه  او 
پوسیده   و  کهنه  شهرداری ها  و  دهیاری ها 
هستند و بسیاری از این قوانین برای حدود 
110 سال پیش است، با این قوانین خیلی 
به طور مثال  از مشکالت ما حل نمی شود. 
در بحث مشارکت ها ما هیچ قانونی نداریم. 
همچنین درباره حضور بخش خصوصی نیز 

ندارد.  وجود  مشخصی  قانونی  هیچ 
مدیرکل  دفتر  در  کرد:  تاکید  جمالی نژاد 
فساد  گلوگاه  شهرداری ها،  سازمان  بازرسی 

شده اند.  احصا  و  شناسایی  شهرداری ها  در 
بعد از شناسایی این گلوگاه ها با دستگاه های 
در  که  کرده ایم  برگزار  را  جلساتی  نظارتی 
این  انجام دهیم که  را  اقداماتی  این زمینه 
و  شود  کمتر  روز  به  روز  فساد  گلوگاه های 
چه  که  هستیم  بررسی  حال  در  همچنین 
اقداماتی را انجام دهیم که شفافیت عملکرد 

شود.  بیشتر  حوزه ها  این  در  فرآیندها  و 
پایدار  درآمدهای  الیحه  درباره  همچنین  او 
گفت: نظر ما براین است که شوراها نهادی 
هستند که از دل مردم و بطن مردم آمده اند 
و هر آنچه بتوانیم اختیارات را به این نهادها 

تفویض کنیم و اقدامات و نظارت ها را برعهده 
ُبرد کرده ایم. هر جا  قرار دهیم، قطعا  آن ها 
آن  با  ما  بگیرد  صورت  تمرکز گرایی  هم که 
الیحه که  این  در  موضوع  این  و  مخالفیم 
در  اما  بود،  آمده  دادیم،  پیشنهاد  را  آن  ما 
فرآیندهای بعدی تغییر کرد و ما به عنوان 
را  شوراها  نباید  که  معتقدیم  کشور  وزارت 
محدود و تضعیف کرد و نباید تیغ شوراها را 
کند کرد به همین دلیل ما از شوراها حمایت 
کردیم و در جاهایی که اهرم های شوراها را 
کمرنگ می کنند و آن ها را تضعیف می کنند 
ما به آن ها کمک کنیم و آن ها را تقویت کنیم.

مدیریت شهری 

معاون وزیر کشور:
گلوگاه های فساد در شهرداری ها شناسایی شدند
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هر ساله با شروع فصل سرما حدود ۶ گونه کاکایی از مناطق سرد سیبری و آسیای میانه به رودخانه چشمه کیله تنکابن مهاجرت می کنند./ مهر

 ارگ راین، دومین بنای بزرگ 
خشتی جهان 

ارگ راین یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی جهان 
است. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش 
از بیست و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشتی 
هرساله  که  است  بم  ارگ  از  بعد  جهان  بزرگ 
است.  و خارجی  داخلی  میزبان هزاران گردشگر 
ارگ راین کرمان در جنوب غربی شهر کنونی راین 
در استان کرمان ایران قرار دارد. این بنای خشتی 
بر  و  شبیه است  بم  تاریخی  ارگ  به  تا حدودی 
باالی تپه ای قرار دارد. قلعه راین یکی از مهم ترین 
آثار تاریخی کهن راین است و بر موجودیت راین 
می شود  می زند. گفته  تایید  مهر  اسالم  از  قبل 
در  می گردد.  بر  ساسانیان  دوره  به  آن  قدمت 
اول هجری  قرن  در  راین  قلعه  از  تاریخ کرمان، 
قمری نام برده شده است. قلعه هایی با قدمت و 
سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که بر اثر 
حوادث طبیعی از بین رفته اند. ارگ راین یکی از 
میرزا حسین خان)راینی(بوده  فرمانروایی  دژهای 
علی  او محمد  پسر  و  نادرشاه افشار  زمان  در  که 
خان در زمان زندیه بوده است. این ارگ پس از 

قاجار  محمد خان  آقا  دست  به  زندیه  سرنگونی 
به  نامی  نوادگان میرزا حسین خان  جای زندگی 
میرحسینی بوده که هنوز گروهی از آنان در این 
شهر و بیشترشان در شهر کرمان باشنده هستند.
فرمانروایی پدر و پسر در این والیت نشان از رخنه 
آنجا  تا  دارد.  این سرزمین  در  آنان  و محبوبیت 
که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا 

شده است. نامیده  حسین خان 
 نقشه قلعه تقریبًا مربع شکل و با چندین برج 
را  قلعه  دور  تا  دور  شده است.  مزین  اطراف  در 

حصاری در برگرفته که ارتفاع آن بیش از ده متر 
است. تنها ورودی قلعه از جبهه شرقی است که با 
سر در بزرگ و باشکوه به محوطه داخلی راه دارد. 
عناصر قلعه عبارت اند از بازار، اصطبل )تابستانی 
و زمستانی(، زورخانه، خانه های اعیانی و محله 
و  عامه نشین  بخش  قلعه  این  نشین.  عامه 
نیاز  مورد  معماری  فضاهای  و  دارد  اعیان نشین 
مردم مانند زورخانه، مسجد و اصطبل در آن دیده 
است./  خام  خشت  آن  کلی  مصالح  می شود. 

ایران در  سیری 

حق پخش »قصیده گاو سفید« به کمپانی فرانسوی رسید. کمپانی فرانسوی 
»Totem Films« امتیاز پخش بین المللی فیلم »قصیده گاو سفید« نماینده 
سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین را به دست آورد.فیلم 
»قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها به عنوان نماینده سینمای ایران 
در بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین انتخاب شده 

است./ایسنا

طرح  تدوین  عنوان  با  گزارش هایی  روزی  چنین  در  گذشته  سال 
»مدیریت پایدار جنگل های هیرکانی« و صنایع دستی؛ نفت زمین مانده 
»مدیریت  طرح  نهایی  تصویب  پیرامون  ترتیب  به  است که  شده  کار 
پایدار جنگل های هیرکانی« در سازمان جنگل ها و خارج شدن از اقتصاد 
و  از گردشگری  اقتصاد حاصل  به  توجه  و  نفت  به  وابسته  بعدی  تک 

است. بوده  میراث فرهنگی 

پسماندهایخطرناک در صنایع/ تعریف پسماندهای خطرناک تحت قانون حفظ 
و بازیافت منابع )RCRA( ، یکی از بهترین تعاریف کاربردی است. بر طبق 
این قانون پسماند جامد و یا ترکیبی از پسماندهای جامد است که 1. به لحاظ 
مقدار، غلظت یا خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سبب ایجاد بیماری های شدید 
برگشت ناپذیر یا بیماری های ناتوان کننده برگشت پذیر شده است و یا به نحو 
عمده ای در ایجاد آن ها سهیم هستند.2- زمانی که به درستی تصفیه ، نگهداری، 
حمل و نقل و یا دفع نگردند و یا چنانچه طبق اصول مدیریت نشوند،خطر فوری 

و یا بالقوه ای را متوجه سالمتی انسان یا محیط می کند.

تصویربرداری دو قسمت پایانی فصل ششم از مجموعه تلویزیونی »پایتخت« 
به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در مازندران آغاز شد. 
غفوری اعالم کرد: سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا، تولید و 
پخش فصل شش »پایتخت« ناتمام ماند و ما وظیفه دانستیم که حتما دو 

قسمت پایانی »پایتخت6« را تولید و پخش کنیم./ایسنا

علی ثابت نیا مدیر عامل انجمن موسیقی ایران از سمت خود استعفا داد. 
مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری  وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: طی روزهای گذشته علی ثابت نیا متن نامه  خود را 
مبنی  بر جدایی از انجمن موسیقی ایران ارائه کرد، اما این استعفا هنوز 

مورد پذیرش هیات امنای انجمن موسیقی قرار نگرفته است. /ایرنا

بستری  بیمارستان  در  کرونا  به  ابتال  پی  در  که  خرمشاهی  بهاالدین 
طنزپرداز،  مترجم،  نویسنده،  خرمشاهی،  بهاالدین  شد.  مرخص  بود، 
و  قرآن پژوهان  از  یکی  همچنین  و  شاعر  حافظ پژوه،  فرهنگ نویس، 
مترجمان قرآن کریم به زبان فارسی است. پژوهش در شعر و زندگی 

ایسنا اوست./  پژوهشی  کار   تخصصی  حوزه  شیرازی  حافظ 

به گفته ناسا ماه آینده سیارکی عظیم و خطرناک که اندازه 
آن دو برابر برج خلیفه )بلندترین ساختمان جهان( است، 
از کنار زمین عبور می کند. ناسا لقب »بالقوه خطرناک« را 
به این سیاره داده است. این سیارک با نام »231937« 
یا »FO32 2001« شناخته می شود و بعید به نظر می رسد 
که با زمین برخورد کند زیرا 1.2 میلیون مایل از این سیاره 
تا  ماه  فاصله  از  دورتر  برابر  پنج  داشت که  خواهد  فاصله 
در  را که  ناسا هر سنگ فضایی  این حال  با  است.  زمین 
فاصله 93 میلیون مایلی از زمین قرار گیرد را  جرم نزدیک 
سنگ  بزرگترین   231937 سیارک  می نامد.  زمین  به 
در  و  می شود  نزدیک  زمین  به  امسال  است که  فضایی 
فاصله 1.7 کیلومتری اندازه آن بیش از دو برابر بلندترین 
این  رصد  است.  خلیفه  برج  یعنی  زمین  روی  ساختمان 
سیارک کمی پس از غروب خورشید در 21 مارس در برخی 
مناطق از طریق تلسکوپ دیافراگم 8 اینچی ممکن خواهد 

بود.
مجموعه ای  توسط   2001 سال  در  بار  اولین  سیارک  این 
تحقیق  برنامه  از  بخشی  نیومکزیکو که  در  تلسکوپ ها  از 
 ، هستند   )LINEAR( لینکلن  زمین  نزدیک  سیارک های 
نیروی  توسط  آن  بودجه  که   MIT پروژه  شد.  شناسایی 
این سنگ   ، تامین می شود  ناسا  و  ایاالت متحده  هوایی 
فضایی را در 23 مارس 2001 شناسایی کرد و از آن زمان 
این سیارک تحت نظر است. با استفاده از این مشاهدات، 
دریافتند که  و  محاسبه کردند  را  آن  مدار  شناسان  ستاره 
چقدر به زمین نزدیک است و تعیین کردند که سرعت آن 

باشد. ساعت  در  مایل  هزار   77 می تواند 
سیارک  این   ،"EarthSky.org" سایت  گفته  اساس  بر 
بنابراین  بود  خواهد  جنوبی  آسمان  پایینی  قسمت  در 
تشخیص و رصد آن از نیم کره شمالی ممکن است دشوار 
باشد. ناسا تمام سیارک های نزدیک زمین را به طور دقیق 
از  کدام  هر  شدن  نزدیک  احتمال  بتواند  تا  دارد  نظر  زیر 

دهد. تشخیص  را  زمین  با  آن ها 

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست

مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست

گر بزند حاکم است ور بنوازد رواست

گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست

ور چه براند هنوز روی امید از قفاست

برق یمانی بجست باد بهاری بخاست

طاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست

غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست

اول صبح است خیز کآخر دنیا فناست

صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست

یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست

درد دل دوستان گر تو پسندی رواست

هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست

بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست

گر تو قدم می نهی تا بنهم چشم راست

از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست

در همه شهری غریب در همه ملکی گداست

با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست

گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست

سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست

هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست

سعدی

| سینما | | تلویزیون | | موسیقی | | ادبیات |

 عبور سیارکی با اندازه 2 برابر 
برج خلیفه از کنار زمین 

همان  یا  مارچوبه  خانواده  از  کردیلین  یا  کوردیلین  گیاه 
Asparagaceae  و بومی سرزمین های غربی اقیانوس آرام، 
نیوزلند و شرق استرالیا و جنوب شرقی آسیا است. کردیلین 
دارای 15 گونه در جهان بوده که فقط این گونه مذکور قابل 
کشت و پرورش در گلدان است. این گیاه برای رشد هرچه 
بهتر خود به محیط با رطوبت باال و هوای نسبتا گرم احتیاج 
دارد. گیاه کوردیلین داری 15 گونه از گیاهان همیشه سبز نخل 
مانند به صورت درختچه و درخت با برگ های زیباست که ارتفاع 
آن در حدود 50 تا 100 سانتی متر است برگ هایش درشت ، 
نیزه ای ، به رنگ سبز تیره و براق با حاشیه قرمز و ارغوانی 

است. نگهداری از آن ها در آپارتمان به دلیل کمبود رطوبت 
اتمسفر در نواحی خشک دشوار است. برای حفظ رنگش 
به نور قوی احتیاج دارد اما تابش مستقیم آفتاب به برگ ها 
آسیب می رساند. مناسب ترین دما برای آن 18-21 درجه 
سانتی گراد است و حداقل تا 13 درجه را تحمل می کند . 
هفته ای دو بار در تابستان و هفته ای یک بار در زمستان غبار 
پاشی شود . برای تامین رطوبت دائمی می توانید زیر گلدانی 
را پر از سنگ کنید و سپس روی آن آب بریزید و نگذارید 
آب به کف گلدان برسد . هر هفته با پارچه نرم خیس روی 

سطح برگ ها را تمیز کنید./ باغبون

کوردیلین، گیاه آپارتمانی

یوسا و واالترین هدف زندگی بیل گیتس

»ماریو بارگاس یوسا« کتابی دارد  به نام »چرا ادبیات« 
که خوب است همین جا  توصیه کنم که بخرید و بخوانید. 
»بیل  سخنان  نقد  به  »یوسا«  این کتاب،  در  جایی  یک 
گویا  می پردازد.  مطبوعاتی اش  کنفرانس  در  گیتس« 
دارد  قصد  بود که  اعالم کرده  آن کنفرانس  در  »گیتس« 
پیش از مرگ، واالترین هدف زندگی اش را تحقق ببخشد. 
آن حذف  از  بعد  و  و همانا حذف کاغذ  این هدف همانا 
کتاب است. »گیتس« استدالل می کرد که صفحه مانیتور 
باشد ضمن  داشته  را  کامپیوتر می تواند کارکردهای کاغذ 
این که مزایایی هم دارد. جای کمتری می گیرد، کم هزینه تر 
امتیازات  همین طور  آسان تراست.  آن  حمل و نقل  و  است 
زیست محیطی هم دارد چرا که از نابودی جنگل ها در اثر 
استفاده صنعت کاغذ جلوگیری می کند و زندگی کلروفیل 

داشت. خواهد  بیشتری 
روی  از  مطالعه  شیوه  دو  تاثیر  است که  معتقد  »یوسا« 
می نویسد:»من  او  است.  متفاوت  کاغذ  و  کامپیوتر 
بر صفحه کامپیوتر آن  بپذیرم که عمل مطالعه  نمی توانم 
رویاها و لذت های حاصل از تمرکز ذهنی و خلوت معنوی 

می کند.« ایجاد  را  مطالعه کتاب 
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