
رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

 اجازه پیش فروش خودرو 
بدون مجوز را نمی دهیم

در حالی که شرکت خودروسازی سایپا، پیش فروش محصول جدیدش »شاهین« را 
شروع کرده، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد: »فروش یا پیش فروش 
تمام خودروهایی که مجوز محیط زیست را نگرفته اند، غیرقانونی است و بر اساس پیگیری 

سازمان حفاظت محیط زیست جلوی این تخلف گرفته می شود.«

در روز جهانی مردم شناسی، نقش این 
دانش در قرن آتی برای ایرانیان 

بررسی شد

مردم شناسی، عنصر آشنایی 
ایرانیان با هویت خود

رشته های  جمله  از  سالیان گذشته  در  مردم شناسی 
مهم و تاثیرگذار در ایران و جهان بوده. رشته ای که به 
بهشتی  شهید  دانشگاه  استاد  بلیک«،  »ژانت  گفته 
نقش مهمی در تدوین کنوانسیون میراث ناملموس از 

سوی یونسکو داشت.

خودرو، بزرگترین مشکل 
مصرف انرژی در ایران است

 تعدادی از نخستین زنان راننده 
تاکسی  بی سیم تهران برای گرفتن 

سند تاکسی شان مشکل دارند

سوار بر باد

 پیام رهبر انقالب
به نشست اتحادیه 

انجمن های اسالمی 
دانشجویان در اروپا

احیای میانکاله راه نجات پرندگان است
  نگرانیم که با الیروبی کانال های منتهی به خزر، آبی که در سطح تاالب وجود دارد، داخل دریای خزر خالی شود 

گفت وگوی »پیام ما« با مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران:

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |

 خطای »میراث  فرهنگی«
با ۴۹ سال فاصله ثبتی

شاهکاری  آجری  »مناره  عنوان  با  مطلبی  در 
هزارساله در دل خرم آباد« که در سایت رسمی 
وزارتخانه میراث فرهنگی منتشر شده؛ شماره ثبت 
ملی این بنا ۳۷۶ درج شده است. در حالی که 
شماره ۳۷۶، شماره ثبتی یک بنای چهارطاقی در 
آباده فارس بوده و شماره ثبت این مناره آجری 
۱۹۳۰ است. چند نکته دیگر درباره این اطالعات 
استان  این که  اول  است:  توجه  قابل  نادرست، 
لرستان، رتبه دوم در میان استان های ایران از 
بنا و محوطه های تاریخی را دارد؛ در  نظر ثبت 
بناها و محوطه های ثبت شده  واقع از مجموع 
آن، ۱۱ درصد و نیم، بنا و ۸۸ درصد و نیم تپه 
و محوطه به ثبت ملی رسیده است که به عبارتی 
۲۷۰ بنا دارد و ۲ هزار و صد تپه و محوطه اما از 
این مجموع فقط یک بنا مناره دارد و مربوط به 
دوره سلجوقی است و در سال ۱۳۷۶ به ثبت ملی 
رسیده و در تاریخ ۲۸ /۱/ ۱۳۷۹ تعیین حریم 

 نتیجه بررسی داده های ۲۰ ساله در جهان نشان می دهد 

 تغییر الگوی آتش سوزی تغییر الگوی آتش سوزی
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۴ادامه در صفحۀ

 آگهي  مناقصه عمومي یك مرحله اي
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

ميزان تضمين شركت در مبناي براوردنوع تضميننوع مناقصهموضوع مناقصهرديف
شماره ثبتي ستاد شماره مناقصهفرآيند ارجاع كار )لاير(

ايران

۱
تكميل محور سرزه 

يك مرحله اي- ريگان
با ارزيابي كيفي

۳۸/۷۷۲/۹۹۱/۲۶۱

بر اساس فهرست 
بهای راه، باند 

فرودگاه و زیرسازی 
راه آهن  سال ۹۹

۱/۹۳۸/۶5۰/۰۰۰۹۹-۱۲-۲۰۷-۱۲۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۲۰۷

۲
تهيه و حمل قير 

mc۲5۰
۱۲۰۹۹۰۰۱55۱۰۰۰۲۰۸-۲۰۸-۱۲-4/۷۰۹/5۳۷/۰۰۰۹۹بر اساس قيمت آزاد4۷/۰۹5/۳۶۹/۸۷۲

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد : سايت  ستاد ايران به نشاني
مهلت دريافت اسناد :از ساعت 11:۰۰ روز دوشنبه ۹۹/1۲/۰۴  تا ساعت 13 روز   چهارشنبه ۹۹/1۲/۰6  

مهلت تحويل پيشنهادات : روز چهار شنبه  ۹۹/1۲/۰6 تا ساعت ۰۹:۰۰ روز   شنبه ۹۹/1۲/16
محل تسليم پيشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ايران و ارسال پاكت  ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به دبير خانه حراست اداره كل راهداري و 

حمل و نقل جاده اي استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
زمان و مكان بازگشايي پيشنهادات : ساعت ۰۹:۰5  روز   شنبه ۹۹/1۲/16 واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان ساير اطالعات 

و جزئيات مربوطه در اسناد و شرايط مناقصه مندرج است.
آگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني www.setadiran.ir قابل رويت مي باشد  .

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب كرمان

نوبت دوم

محل تحویل اسناد مناقصه:  جاده شهریار- صفا دشت – چهار راه بی بی سکینه- 
امیرآباد صنایع شهید تهرانی مقدم مدیریت بازرگانی.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طي يك هفته از انتشار آگهي 
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 الي 1۲  

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5٪ قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی ، چک 
 IR75  ۰151  ۰۰۰۰ 16۲۹  ۰۰۰۰ ۰۹ تضمین شده بانکی و يا واريز نقدي به حساب جاري شماره

نزد بانك  سپه شعبه ماهدشت كد )16۲۹ ( به نام مجتمع صنعتی میالد

محل دریافت پیشنهادها:  جاده شهریار- صفا دشت – چهار راه بی بی سکینه- 
امیرآباد- صنایع شهید تهرانی مقدم )میالد(- مدیریت بازرسی

آخرين تاريخ دريافت پيشنهادها:     ۹۹/1۲/۰۴
باز گشایی پاکت ها: 15 روز بعد از آخرين مهلت تحويل پاکات

هزينه آگهي به عهده برنده / برندگان مناقصه می باشد. 
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 657۴111۲  تماس حاصل فرمايید. 

صنايع شهید تهرانی مقدم )میالد(

آگهي مناقصه  شماره  14-99-32
مناقصه گزار:  صنايع شهید تهرانی مقدم )میالد( 

موضوع: خرید اقالم ذیل مطابق با مشخصات موجود در اسناد مناقصه و نمونه

هزینه خرید هر  ردیف از اسناد مناقصه: 5۰۰.۰۰۰ریال واریز به حساب جاري شماره  IR75  ۰151  ۰۰۰۰ 16۲۹  ۰۰۰۰ ۰۹ نزد بانك  سپه شعبه ماهدشت كد 
)16۲۹( به نام مجتمع صنعتی میالد 

) اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفي نامه تحویل می گردد (

شناسه اگهی 1۰۹68۴۹

واحدمقدارشرح کاالردیف

عدد۱۰.۰۰۰.۰۰۰خدمات پیمانسپاری ماسک پزشکی۱

ثوب5.۰۰۰خدمات دوخت لباس خلبانی ۲

دستگاه۱خرید دستگاه آزمون کارایی ، پاالیش باکتری ماسک پزشکی۳

متر۲۲.5۰۰خرید پارچه کوردورا ۱۰۰۰ دنیر 4

متر۱5.۰۰۰خرید پارچه کوردورا 5۰۰ دنیر5

 

- مدت اجرای کار 1۲ ماه می باشد. 
 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 676/8۰۰/۰۰۰ ریال در وجه شهرداری 

بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است .
 - تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/1۲/۰۴ می باشد. 

از سایت: ساعت 17:۰۰ مورخ  مناقصه  اسناد  زمانی دریافت  - مهلت 
۹۹/1۲/1۴ می باشد.

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 17:۰۰ مورخ ۹۹/1۲/۲۴
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت1۰:۰۰ مورخ ۹۹/1۲/۲5

اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
الف:آدرس  های  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر 
قراردادها  امور  بم  اداری-شهرداری  سایت  رجایی  شهید  بلوار  بم 

-تلفن:۰3۴-۴۴3۴5۲1۴ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز 

تماس ۴1۹3۴-۰۲1 دفتر ثبت نام 88۹6۹737-851۹3768 

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری بخشی از فضای سبز سطح شهر طبق مجوز شورای اسالمی به شماره ص/ش/۹۹/35/5 مورخ 
۹۹/1/۲5را 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.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

محمد بنی اسدی-شهردار بم

 )نوبت اول(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

یک مرحله ای شماره ب /۹۹/36-5۲ 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل 5۰۰ با واشر مربوطه را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰5۹63۰۰۰1۲۰ 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 مناقصه در سامانه تاریخ 

۹۹/1۲/3 می باشد.
مبلغ برآورد : 1۴.135.5۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 7۰6.775.۰۰۰ ریال به صورت 
ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
 ۹۹/1۲/3 مورخ   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 

۹۹/1۲/6 لغایت 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۹ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/1۲/1۹

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 1۴ 
به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب  روز سه شنبه مورخ ۹۹/1۲/1۹ 

استان کرمان می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:3۰ روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/1۲/۲۰
محل تامین اعتبار : عمرانی وجه نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
تلفن : 33۲۲۲۹6۰ – ۰3۴ 

در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
۰۲1۴1۹3۴ تماس  مرکز   : سامانه 

دفتر ثبت نام : 88۹6۹738 و 851۹3768

ت اول
نوب
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آتش سوزی  گذشته،  سال  چند  در 
استرالیا،  کالیفرنیا،  از  بزرگی  بخش های 
سیبری و پنتانال در آمریکای جنوبی را 
از بین برده است؛ مناطقی که تا پیش از 
این، نسبتا از آتش سوزی به دور بوده اند. 
در مقابل، در آفریقا، آتش سوزی ساواناها 
یا علفزارهای گرمسیری و نیمه گرمسیری 

است. یافته  کاهش 
الگوهای  تغییر  معتقدند که  متخصصان 
انسانی  عوامل  از  ناشی  آتش سوزی، 
ایجاد  باعث  جهانی که  است: گرمایش 
تغییر  و  جنگل ها  در  خطرناکی  شرایط 
و  مزارع  به  را  علفزارها  و  شده  زمین ها 

است. کرده  تبدیل  جاده 
همچنان  موضوع  این  تبعات  و  دالیل 
دانشمندان  اما  است  مطالعه  مورد 
الگوهای  تغییر  این  که  هستند  نگران 
آتش سوزی از علفزارها به جنگل ها، باعث 
تولید و انتشار بیشتر دی اکسید کربن از 

می شود. اتمسفر  به  جنگل ها 
سنجش  متخصص  یک  آندال«،  »نیلز 
دانشگاه کاردیف، می گوید:  در  دور  راه  از 
شاهد  ما  میالدی،   ۲۰۰۰ دهه  اوایل  »از 
وعلفزارها  مراتع  در  آتش سوزی  کاهش 
افزایش  زمان، شاهد  در همان  هستیم. 
آتش سوزی در مناطقی مثل غرب آمریکا 
سوخته  مستعد  شدت  به  که  هستیم 
به  کامال  که  موضوعی  هستند.  شدن 
تغییرات آب وهوایی مرتبط است.« آندال 
می گوید: »این روند، هنوز در همه جای 
دنیا دیده نمی شود اما احتماال به زودی 
در سایر نقاط جهان، خود را نشان خواهد 

داد.«

خشکی، جنگل های استرالیا را 
آسیب پذیرتر کرده است

فصل  استرالیا،  در  گذشته  سال 
چون  بود،  استثنایی  کامال  آتش سوزی 
آتش سوزی  مقیاس  آتش سوزی،  محل 

گرفت. قرار  توجه  مورد 
تاثیر  تحت   ۲۰۱۹ سال  در  منطقه ای که 
به  نسبت  گرفت،  قرار  آتش سوزی 
یافته  در حقیقت کاهش  قبل  سال های 
قرار  منطقه  باالی  دودی که  ابر  اما  بود، 
از هر زمان  برابر بزرگ تر  گرفته بود، سه 
را  اتفاق  این  دانشمندان  بود.  دیگری 
آشفتگی  بزرگی  در  جدید  معیار  »یک 

کرده اند. توصیف  استراتوسفر« 
بزرگ  آتش سوزی های  سال ها،  اکثر  در 
و غربی  مناطق شمالی  در  و گسترده ای 
اما  می یافت.  گسترش  کم  جمعیت  با 
آتش   ،۲۰۲۰-۲۰۱۹ سال  آتش سوزی  در 
و  کرد  حرکت  شرقی  جنوب  سمت  به 
از  پیش  تا  درنوردید که  را  جنگل هایی 
این، این مقیاس از آتش سوزی آن ها را 

نمی سوزاند.
ارشد  دانشمند  کانادل«،  »پپ  دکتر 
در  اقلیمی  علوم  مرکز  در  تحقیقات 
صنعتی  و  علمی  تحقیقات  سازمان 
می گوید،  استرالیا  در  مشترک المنافع 
ثبت  دمای  گرم ترین  اتفاق،  این  دلیل 
شده آن سال در ۱۰۰ سال اخیر و همچنین 
خشکسالی دو ساله در بسیاری از نقاط 
که  است  بوده  استرالیا  شرقی  جنوب 
باعث خشکی جنگل ها و ایجاد سوخت 
قابل اشتعال برای آتش سوزی شده بود. 
دکتر پپ کانادل هشدار داده که احتماال 

این روند ادامه خواهد یافت. او می گوید: 
ندارد که  وجود  تردیدی  و  شک  »هیچ 
تغییرات آب و هوایی یک عامل بسیار مهم 
فصل  گسترده  آتش سوزی  فعالیت  در 
گذشته بوده است. ما همواره خشکسالی 
باعث  که  داشته ایم  را  گرمایی  امواج  و 
است،  آتش سوزی شده  شرایط مستعد 
اما روند دمای بلند مدت ما اکنون یک 
است،  پیشاصنعتی  سطح   باالی  درجه 
و  داغ تر  امواج گرمایی  وجود  با  هم  آن 
شدن  خشک تر  باعث  که  طوالنی تری 
آن ها  بیشتر  شدن  مستعد  و  جنگل ها 

می شود. آتش سوزی  برای 

سمت  به  کالیفرنیا  آتش سوزی 
شمال گسترش می یابد

آتش سوزی کالیفرنیا، مانند استرالیا، به 
سمت مناطق جدیدی حرکت می کند و 
همین طور اندازه و تناوب آن هم بیشتر 
آباتزوگلو«  »جان  می شود.  بیشتر  و 
دانشیار دانشگاه کالیفرنیا می گوید: »در 
سیستم های جنگلی، از جمله آن هایی که 
همواره به خوبی قدرت مهار آتش سوزی 
و  آمریکا  جنگل های  مثل  داشته اند،  را 
شاهد  ما  گذشته،  دهه  چند  در  کانادا، 
تعداد  و  مناطق  شدن  سوخته  افزایش 
او  هستیم.«  بزرگی  آتش سوزی های 
را  تقصیرها  از  بخشی  که  است  گفته 
شدن  و خشک  گردن گرمایش  بر  باید 
برای  را  شرایط  که  بیاندازیم  آب وهوا 
او  است.  فراهم کرده  جنگل ها  سوختن 
در  استعداد سختن  »افزایش  می گوید: 
جنگل ها  تا  شده  باعث  گرم تر،  مناطق 
و  آتش کشیده شوند  به  راحت تر  بسیار 

ما شاهد خاکستر شدن بخش بزرگی از 
جنگل ها در مناطق غربی آمریکا باشیم.« 
دکتر متیو جونز، همکار ارشد تحقیقات در 
آب وهوایی  تغییرات  پژوهش های  مرکز 
دانشگاه آنگلیای شرقی گفته است: »به 
شاهد  ما  خیره کننده ای  و  عجیب  شکل 
افزایش ۸ برابری در سوختن جنگل های 
و  ۲۰ سال گذشته هستیم  در  کالیفرنیا 
این تغییرات نه فقط در کالیفرنیا که در 
مشاهده  آمریکا  غربی  جنگل های  تمام 

می شود.«
در حال  »آب  متیو جونز:  دکتر  به گفته 
کم شدن است و جنگل ها به همین دلیل 
و  بهار  در  مداوم  خشک شدن  حال  در 
تابستان و پاییز هستند. جنگل ها در حال 
تبدیل شدن به جعبه های باروتی هستند 
تغییرات  دلیل  به  پیش  از  بیش  که 
آب وهوایی قدرت سوختن پیدا کرده اند.«

الگوی خشک شدن در جنوب 
اروپا تکرار شد

تغییرات  با  مرتبط  خشک شدن های 
در  اروپا  جنوبی  مناطق  در  آب وهوایی 
مشاهده  هم  پرتغال  مثل  کشورهایی 

. د می شو
استاد  چیس«،  »ژاکلین  دکتر  به گفته 
دانشگاه  در  برنامه ریزی  و  جغرافیا 
محققان  میان  »در  کالیفرنیا،  ایالتی 
که  دارد  وجود  نظر  اتفاق  آتش سوزی 
گسترش  باعث  آب وهوایی،  تغییرات 
فصل خشک شده و این امر هم به وقوع 
کرده  کمک  گسترده،  آتش سوزی های 
است؛ اگرچه پوشش گیاهی و تغییرات 
جمعیتی در مناطق روستایی هم از عوامل 
موقعیت  و  شدت  کننده  تعیین  مهم 

می آیند.« شمار  به  آتش سوزی 
»آب وهوای  است که  همچنین گفته  او 
مدیترانه ای همواره در فصل خشک باعث 
اندازه  اما  می شود  آتش سوزی  ایجاد 
اخیر،  آتش سوزی های  این  مقیاس  و 
تغییرات  با  مرتبط  واضحی  شکل  به 

است.« آب وهوایی 

آتش سوزی به جنگل های بارانی 
آمازون هم رحم نکرد

برزیل  در  آمازون  بارانی  جنگل های 
بیشتری  آتش سوزی های  با  اخیرا  هم 
اتفاق ها  این  همه  و گرچه  شده  مواجه 
انسانی  مستقیم  فعالیت های  دلیل  به 
می گویند که  متخصصان  می دهد،  روی 
شدت  در  همچنان  آب وهوایی  تغییرات 

دارد. نقش  آتش سوزی ها  این 
ارشد  همکار  برنگوئر«  »اریکا  دکتر 
آکسفورد  دانشگاه های  در  تحقیقات 
انواع  همه  که  می گوید  لنکستر،  و 
آتش سوزی در جنگل های آمازون، مربوط 
سه  در  است که  و کشاورزی  انسان  به 
دسته قرار می گیرد: جنگل زدایی )با آتش 
پاکسازی  برای  شده  قطع  درختان  زدن 
مسیر(، از بین بردن مراتع ) با چراندن 
احشام( و با آتش زدن زمین ها به منظور 

آن. باروری  قدرت  افزایش 
در همه این شرایط، آتش سوزی می تواند 
و  برگ ها  به  و  یابد  راحتی گسترش  به 
درختانی که به واسطه تغییرات آب وهوایی 
خشک تر و آسیب پذیرتر شده اند، برسد. 
دکتر اریکا برنگوئر می گوید که »تغییرات 
آب وهوایی حتی باعث خشک تر و داغ تر 
بارانی  مناطق جنگل های  از  برخی  شدن 
آمازون شده است و این کار را برای جنگل 
عنوان  به  بتواند  بسیار دشوار می کند که 

یک مانع با آتش سوزی مقابله کند.

نتیجه بررسی داده های ۲۰ ساله در جهان نشان می دهد 

تغییر الگوی آتش سوزی از مراتع به جنگل ها
تغییرات آب وهوایی باعث تغییر الگوی آتش سوزی شده است

روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا:

از روزی که متوجه 
شدیم، ورود کرونا را 

اعالم کردیم
پشت سرگذاشته  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
شدن موج اول، دوم و سوم کرونا گفت: موج 
سوم موج سختی بود ولی به هر حال عبور 
وارد  این است که  ما  کردیم و همه تالش 
موج چهارم نشویم و امیدوارم موفق شویم 
تا این که در شب عید مردم راحت باشند و 

بتوانند به زندگی خودشان بپردازند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با یادآوری گذشت یک سال از ورود 
اولین  از  ما  گفت:  کشور  به  کرونا  رسمی 
روزی که فهمیدیم ویروس وارد کشور شده 
تصمیم گرفتیم به مردم اعالم کنیم. برخی 
شبهه داشتند که چون نزدیک به انتخابات 
است بگوییم یا نه و من گفتم تردید نکنید. 
دیگری  مراسم  هر  چه  باشد  انتخابات  چه 
این  که  چرا  گفت؛  مردم  به  باید  را  این 
ویروس شوخی ندارد. او افزود: ضدانقالبی 
که شبهه افکنی می کند این دولت به مردم 
گزارش نداد و نگفت که ویروس وارد کشور 
شده است، این یک دروغ محض است و ما 
از همان روزی که متوجه شدیم این موضوع 

را به مردم اعالم کردیم.

پیام رهبر انقالب به نشست 
اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان در اروپا
حضرت آیت هللا خامنه ای در پیامی به پنجاه وپنجمین 
دانشجویان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  نشست 
مسائل  در  »نقش آفرینی  نشان  نشاندن  اروپا،  در 
برترین  از  را  برومند کشور  بر سینه جوانان  اساسی« 
ایسنا،  به گزارش  انقالب اسالمی خواندند.  افتخارات 
امروز  صبح  که  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن 
حجت االسالم والمسلمین احمد واعظی نماینده مقام 
در  را  آن  اروپا  در  دانشجویان  امور  در  رهبری  معظم 
نشست مجازی این اتحادیه قرائت کرد، به این شرح 

است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز
هر روز که می گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت 
میشود.  آشکار  بیشتر  آن  آینده   تضمین  و  کشور 
بلّیه ی عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات 
در  جوانان  شورانگیز  امید  و  انگیزه  و  همت  رسانید. 
این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور، پیشران 
گشایش های علمی و عملی شد. این یکی از برترین 
است  توانسته  که  است  اسالمی  انقالب  افتخارات 
نشان »نقش آفرینی در مسائل اساسی« را بر سینه 

بنشاند. برومند کشور  جوانان 
این  در  می رود که  انتظار  عزیز  دانشجویان  شما  از 
فرصت مغتنمی که در اختیار شما است، خود را هر 
چه بیشتر به صالحیت های علمی و دینی و اخالقی 
اتحادیه   و  شوید،  نقش آفرینی  آماده   و  آراسته کنید 
وظیفه ای  دارای  این باره  در  اسالمی  انجمن های 

است. افتخارآمیزتر  البته  و  سنگین تر 
والسالم علیکم و رحمةهللا

سّیدعلی خامنه ای
یک اسفند ۱۳۹۹

رئیس قوه قضائیه:
آینده بسیار روشن است

دنیا  با یک  باید  قضائیه گفت:  قوه  رئیس 
و  دنبال کرد  قدرت  با  را  تالش کار  و  امید 
گره ها گشوده می شود و آینده بسیار روشن 
سید  ایسنا،  گزارش  به  است.  درخشان  و 
به  استانی  سفر  در  دیروز  رئیسی  ابراهیم 
نخبگان  نشست  در  کهگیلویه و بویراحمد 
یاسوج  در  استان  این  اقشار  نمایندگان  و 
می کند  ناامید  را  دشمن  امروز  آنچه  گفت: 
تولید  چه  هر  است که  آن  تولید،  حوزه  در 
او  می شود.  ناامیدتر  دشمن  شود،  افزون 
نحو مطلوب  به  از ظرفیت ها  باید  اظهارکرد: 
موثران  عنوان  به  نخبگان  و  استفاده کنیم 
نحوی  به  که  کنند  تالش  باید  جامعه  در 
کاهش  اقتصادی  و  اجتماعی  آسیب های 
یابد چرا که آسیب های اجتماعی تبدیل به 

می شوند. جرم 
عدالت  یعنی  عدالت،  تصریح کرد:  رئیسی 
آسیب های  می تواند  اقتصادی  و  اجتماعی 
اجتماعی را کاهش دهد و آنچه در جامعه 
محصول  می بینیم  تبعیض  و  فساد  از 
بی عدالتی ها و محصول دور شدن از عدالت 

است. اجتماعی  و  اقتصادی 
عمل  عدالت  به  چه  هر  ما  داد:  ادامه  او 
کنیم شاهد کاهش ناهنجاری ها هستیم و 
همان گونه که رهبر فرمودند باید فقر، فساد 
و تبعیض را ریشه کن کرد و نه فقر زیبنده 
نظام اسالمی است نه فساد و نه تبعیض و 
ندارند. سازگاری  اسالمی  نظام  با  هیچکدام 

یک  با  باید  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  رئیس 
دنیا امید و تالش کار را با قدرت دنبال کرد و 
گره ها گشوده می شود و آینده بسیار روشن 

و درخشان است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
کشور خبر داد:

اتمام رسیدگی به پرونده 
هواپیمای اوکراینی در 

دادسرای نظامی 
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: 
رسیدگی به پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
در دادسرای نظامی به اتمام رسیده است. به گزارش 
حاشیه  در  بهرامی  حجت االسالم والمسلمین  ایسنا، 
شاهرود گفت:  شهرستان  نظامی  دادسرای  از  بازدید 
اتمام رسیدگی به پرونده حادثه سقوط هواپیمای  با 
اوکراینی در دادسرای نظامی، این پرونده هم اکنون در 

است. تدوین کیفرخواست  مرحله 
او افزود: مراحل محاکمه پس از طی فرآیند مقدماتی 

با حضور متهمان و اولیا دم در دادگاه آغاز می شود.

رئیس سازمان زندان ها:

تمام زندانیان فقیر با بدهی کم 
تا پایان هفته آزاد می شوند 

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
استان  زندانیان  از  نفر   ۲۲ آزادی  مراسم  در  کشور 
تمام  هفته،  پایان  تا  گفت:  کهگیلویه و بویراحمد 
زندانیان فقیر کشور که به علت مبالغ پایین در زندان 
ستاد  اهدایی  اعتبارات  محل  از  و  شناسایی  هستند 

می شوند. آزاد  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
زندان ها،  سازمان  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به   
حاج محمدی گفت: همه ما موظف به مراقبت و نظارت 

هستیم. دیگران  و  خود  تعهدات  بر 
 اما امروز با آزادسازی این زندانیان تالش کردیم تا در 
راستای احیای ارزش های انسانی و اسالمی و ترویج 

فرهنگ بخشش گام برداریم.
مجموع بدهی این ۲۲ زندانی، 5 میلیارد و۷5۳میلیون 
تومان بود که ۶۱ درصد این بدهی بالغ بر ۳.5 میلیارد 
تومان با تالش شورای حل اختالف و مددکاران توسط 
توسط  بدهی ها  این  دیگر  بخش  و  بخشوده  شکات 

ستاد دیه استان پرداخت شد.
رئیس سازمان زندان ها در این مراسم ضمن قدردانی 
فرهنگ  که  ارزشمند  اقدام  این  علت  به  شکات  از 
تالش های  از  می کند  ترویج  جامعه  در  را  گذشت 
دیه و شوراهای  زندان ها و مسئوالن ستاد  مددکاران 

قدردانی کرد. اختالف  حل 

68 فوتی جدید کرونا در کشور 
از شناسایی ۷هزار و ۹۲۲  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

بیمار جدید کووید۱۹ در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیماسادات الری گفت: از روز 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   ۱۳۹۹ اسفند   ۲ تا   ۱
تشخیصی، ۷ هزار و ۹۲۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که 4۷۲ نفر از آن ها بستری 
شدند. او ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به یک میلیون و 5۶۶ هزار و ۸۱ نفر رسید.
 الری افزود: متاسفانه در این مدت، ۶۸ بیمار کووید۱۹ 
جان باختگان  مجموع  و  دادند  از دست  را  خود  جان 
این بیماری به 5۹ هزار و 4۰۹ نفر رسید. سخنگوی 
شهرستان   ۱۱ حاضر  حال  در  افزود:  بهداشت  وزارت 
و  زرد  شهرستان   ۲۱۷ نارنجی،  شهرستان   5۲ قرمز، 

هستند. آبی  ۱۶۸ شهرستان 

الیحه اصالحی بودجه 
1۴۰۰ در دستور کار 

یکشنبه مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
کمیسیون  گزارش  یکشنبه  امروز،  علنی 
 ۱4۰۰ بودجه  اصالحی  الیحه  درباره  تلفیق 
ادامه  ایرنا،   به گزارش  بررسی می کنند.  را 
رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد 
طرح جهش تولید و تامین مسکن، الیحه 
و  نباتات  زمینه  در  همکاری  موافقت نامه 
قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسالمی 
و دولت جمهوری صربستان، گزارش  ایران 
کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الیحه 
یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده )۱4( 
قانون صدور چک مصوب ۱۳55 و اصالحات 
شورای  مجلس  کار  دستور  در  آن  بعدی 
اسالمی اعالم شده است. گزارش کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد الیحه 
نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی 
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم 
در دستور کار جلسه علنی امروز اعالم شده 

است.
کمیسیون  گزارش  همچنین  نمایندگان 
معاهده  الیحه  مورد  در  حقوقی  و  قضایی 
مدنی  امور  در  متقابل  حقوقی  معاضدت 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین 
در  این کمیسیون  و گزارش  برزیل  فدرال 
بین  استرداد مجرمین  مورد الیحه معاهده 
فدرال  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

می کنند. بررسی  را  برزیل 

به گفته دکتر متیو جونز: 
»آب در حال کم شدن است 
و جنگل ها به همین دلیل در 
حال خشک شدن مداوم در 
بهار و تابستان و پاییز هستند. 
جنگل ها در حال تبدیل شدن 
به جعبه های باروتی هستند که 
بیش از پیش به دلیل تغییرات 
آب وهوایی قدرت سوختن پیدا 
کرده اند.«

تخت روانچی: در مجموع از 
زمان خروج آمریکا از برجام 
تا اآلن، سه نوع تحریم علیه 
ما اعمال کردند. اگر هر کدام 
از این تحریم ها لغو نشود، 
بازگشت آمریکا معنی ندارد؛ 
یعنی آمریکا موقعی می تواند 
بگوید که من به برجام برگشتم 
که همه  این تحریم ها لغو شود. 
صرف اعالم نظر و این که بگوید 
من آماده ام به برجام برگردم 
یا به برجام برگشتم، ولی در 
عمل این تحریم ها لغو نشود 
و از بین نرود، از دید ما هیچ 
ارزشی ندارد

آتش سوزی ها به سمت مناطقی پیش می رود که پیش تر، کمتر در معرض آتش سوزی بوده است. »گاردین«، با بررسی 
اطالعات و تحلیل داده های ۲۰ ساله، به این نتیجه رسیده است. در حالی که تقریبا مناطق آتش سوزی در سراسر جهان 
در این مدت نسبتا ثابت بوده است، پژوهش های جدید نشان می دهد که الگوی آتش سوزی منطقه ای در حال تغییر از 

مراتع و چمنزارها به جنگل ها است.

دیپلماسی

|  
sc

ie
nc

em
ag

  |

| روزنامه نگار |

| مجتبی پارسا |

سفیر ایران در سازمان ملل:
بدون راستی آزمایی، هر امضایی برای بازگشت 

به برجام بی اعتبار است
تاکید  ایران در سازمان ملل متحد  سفیر 
کرد: در ارتباط با لغو تحریم هایی که باید 
آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید به عنوان 
ما  کنیم؛  راستی آزمایی  ذی نفع  کشور 
یا  نامه  یک  امضای  به  فقط  نمی توانیم 
اعالم موضع رضایت بدهیم. اگر امضا همراه 
اقدامات  راستی آزمایی  برای  فرآیندی  با 
نباشد، معنی ندارد. به گزارش ایرنا مجید 
حفظ  پایگاه  با  مصاحبه  در  تخت روانچی 
انقالب  آثار آیت هللا خامنه ای، رهبر  و نشر 
گفته است: »وقتی ترامپ از برجام خارج 
شد، یک سری تحریم که  باید در چارچوب 
یک سری  و  برگشت  می شد،  لغو  برجام 
تحریم دیگر هم اضافه شد. عالوه بر این 
آمریکایی ها تحریم های دیگری، با عناوین 
اعمال کردند.  هسته ای(  از  )غیر  جدیدی 
در واقع نه تنها در چارچوب برجام تحریم ها 
برچیده نشد، بلکه عناوین همان تحریم ها را 
عوض کردند و به عنوان تحریم جدید مطرح 
آمریکا  خروج  زمان  از  مجموع  در  کردند. 
از برجام تا اآلن، سه نوع تحریم علیه ما 
اعمال کردند. اگر هر کدام از این تحریم ها 
ندارد؛  معنی  آمریکا  بازگشت  نشود،  لغو 
یعنی آمریکا موقعی می تواند بگوید که من 

این تحریم ها  برگشتم که همه   برجام  به 
این که بگوید  لغو شود. صرف اعالم نظر و 
من آماده ام به برجام برگردم یا به برجام 
لغو  این تحریم ها  برگشتم، ولی در عمل 
نشود و از بین نرود، از دید ما هیچ ارزشی 

ندارد.«
 تخت روانچی همچنین گفته است: »عالوه 
بر این بحث  راستی آزمایی هم از بحث های 
بسیار مهمی است که ما حتمًا بر آن تاکید 
داریم. ما وقتی تعهدات مان را در چارچوب 
برجام اجرا می کنیم، نماینده  آژانس نظارت 
دارد. این کاری است که نمایندگان آژانس 
می دهند  انجام  اتمی  انرژی  بین المللی 
ایران  تعهد  آن ها مشخص می کنند که  و 
سابقه   است.  نشده  انجام  یا  شده  انجام 
را  موردی  وقتی  ما  است.  روشن  ما  کار 
عمل  هم  تعهدات مان  به  می کنیم،  قبول 
می کنیم؛ اّما در ارتباط با لغو تحریم هایی 
که باید آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید 
به عنوان کشور ذی نفع راستی آزمایی کنیم؛ 
یعنی اگر آمریکایی ها می گویند ما تحریم 
نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما 
نمی توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعالم 
با  موضع رضایت بدهیم. اگر امضا همراه 

فرآیندی برای راستی آزمایی اقدامات نباشد، 
معنی ندارد. به طور مثال، نفت فروختن ما 
یک سری لوازمی دارد. شرکتی که می خواهد 
نباید از تحریم  شدن  از ایران نفت بخرد، 
در  باشد.  داشته  هراس  آمریکا  توسط 
حقیقت مجموعه ای از تحریم ها باید لغو 
بشود تا فروش نفت به صورت دقیق و کامل 
انجام شود. یعنی اگر اعالم شود که تحریم 
نمی تواند  فی نفسه  شد،  لغو  ایران  نفت 
کفایت کند. باید در کنارش تضمین هایی هم 
وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش 
نفت هم پیش نیاید.« به گفته او: »یک 
نکته  بسیار مهم دیگر در زمینه راستی آزمایی، 
بحث بانکی است. مثاًل شرکتی که از ایران 
نفت می خرد، باید بتواند از طریق سیستم 
ایران  به  به راحتی  را  پولش  بانکی جهانی 
منتقل کند؛ یعنی نقل وانتقاالت بانکی باید 
این قدر ساده باشد که هیچ شک وشبهه ای 
بانک ها نگران  در آن وجود نداشته باشد. 
این نباشند که اگر وارد کار تجاری با ایران 
شدند، مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند. 
آمریکایی ها خودشان هم به خوبی می دانند 
که اگر بخواهند واقعا کار دقیقی را در زمینه 
بدهند، شامل  انجام  تحریم  برچیده شدن 

چه عناصری باشد. بنابراین، ما رفع تحریم 
و  متوجه شویم  موقعی می پذیریم که  را 
احساس کنیم که مراحلش دارد به خوبی 
انجام  چنین کاری  وقتی  می شود.  انجام 
شود، ما هم آماده  و حاضریم که به تعهدات 
برگردیم.« تخت روانچی در ادامه گفته است، 
حتی اگر تحریم ها رفع شود، نباید خیال مان 
راحت شود: »موضوع خنثی سازی تحریم ها 
به رفع تحریم ها که  و ارجحیتش نسبت 
رهبر معّظم انقالب فرمودند هم از موضوعات 
بسیار مهم است. ما باید از نظر داخلی به 
را  تحریم ها  اثر  بتوانیم  برسیم که  حدی 
نفت  اگر  مثاًل  چگونه؟  ولی  خنثی کنیم، 
وابستگی  باید  ما  می کنند،  تحریم  را  ما 
اقتصادمان به نفت را به مرور زمان کنیم و به 
صفر برسانیم تا وقتی تحریم می کنند، تاثیر 
چندانی روی اقتصاد ما نداشته باشد. البته 
ما تالش مان را برای رفع تحریم ها می کنیم، 
ولی باید کاری کنیم که اثر تحریم ها خنثی 
شود. این کار هم شروع شده است و در 
چند سال اخیر تالش کرده ایم، ولی باید این 
تالش ها بیشتر شود تا بتوانیم تحریم ها را 
خنثی کنیم؛ حتی اگر تحریم ها رفع شدند 
و آمریکایی ها تعهدات شان را انجام دادند، 
نباید خیالمان راحت شود، چراکه در آینده 
ممکن است آمریکایی ها دوباره چنین کاری 
را انجام بدهند. بنابراین، باید مصون سازی 
اقتصاد از تحریم ها، سرلوحه  کارمان باشد و 

با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
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 آقای دکتر ابراهیمی از آخرین آمار 
تلفات پرندگان چه خبر؟ در تاالب 
میانکاله و خلیج گرگان این روزها چه 

می گذرد؟
آخرین آمار مربوط به روز جمعه است. مجموع 
تلفات پرندگان مهاجری که جمع آوری شده به 
شرایط  در  اکنون  رسید.  قطعه  و ۸۰۷  هزار   ۱۱
همه گیری کرونا، وضعیت بسیار بحرانی است و 
ما باید به همه جواب پس بدهیم. هر روز، بسته 
به حجم روزانه تلفات، ۳۰،4۰ نفر از همکاران من 
در منطقه حضور دارند. محیط بانان در این شرایط 
الشه ها  جمع آوری  مشغول  هم  کنار  بیماری 
هستند و نیروهای اداره کل محیط زیست هم 
بسیار  شرایط  دارند.  حضور  شیفتی  صورت  به 

است. دشواری 

 مردمی که هر روز اخبار مرگ پرنده ها را 
دنبال می کنند، می پرسند راهکار 

چیست. آیا باید فقط الشه ها دفن شوند و 
منتظر بازگشت پرنده ها باشیم؟

این اتفاق در دنیا در حال وقوع است. بررسی های 
احیای  تنها چاره  کارشناسی نشان می دهد که 
تاالب میانکاله و خلیج گرگان است. اگر این کار 
انجام شود، یکی از عوامل تشدیدکننده بیماری 

پرندگان مهاجر به طور قطع مهار می شود.

 البته تا پیش از این که مسئله انتقال 
آب مطرح شود، همه برنامه ها فقط 

روی کاغذ بود. در این شرایط بحرانی برای 
احیای تاالب چه کاری انجام شده؟

فارغ از بیماری بوتولیسم، سه سال است که در 
دو مسیر استانی و ملی کار را خیلی جدی آغاز 
کرده ایم. در مسیر استانی ۷۶ کیلومتر الیروبی انهار 
و رودخانه های منتهی به تاالب انجام شده است. 
مسئله تامین آب از سد »گلورد« هم مطرح شده 
که در حوضه هم جوار است و همکارانمان در وزارت 
نیرو را متقاعد کردیم که از این سد آب تامین 
کنند. کانال های آن هم احداث شد و از ۱۶ بهمن 
امسال، هزار و ۳۰۰ لیتر آب در هر ثانیه برای اولین 
بار از این مسیر به تاالب رهاسازی شد. در حال 
شناسایی منابعی در حوضه نکارود هم هستیم تا 
ببینیم چه نتیجه ای خواهیم گرفت. با این همه 
اصل ماجرا این است که میانکاله، تاالبی ساحلی 
و تابع نوسانات سطح دریای خزر است. احتماال 
همین نوسانات باعث شده که اکنون بخش اعظم 
تاالب به سمت خشکی برود. از سوی دیگر دو، 
سه مجموعه علمی در گلستان و با مسئولیت 
مطالعه  را  دیگری  راهکار  گلستان  استانداری 
کرده اند؛ الیروبی کانال های مرتبط بین تاالب و 
دریا. این راهکار را در نهایت کارگروه تخصصی 
احیای تاالب میانکاله که ذیل ستاد ملی احیای 

تاالب های کشور فعالیت می کند، تایید کرد.

 اما حاشیه ها و شک و تردیدها درباره 
این طرح زیاد بود. واقعا قرار است اجرا 

شود؟
این  روی  هنوز  مازندران  زیست  محیط  در  ما 
طرح بحث داریم. نگرانیم که این الیروبی باعث 
خشکیدن بیشتر تاالب بشود. آمار و ارقامی که 
بررسی کرده ایم نشان می دهد که سطح دریای 
خزر باال نیامده و بسیار پایین تر رفته. نگرانیم که 
با الیروبی همین میزان آبی که در سطح تاالب 
شود.  خالی  خزر  دریای  داخل  هم  دارد  وجود 
مسئله اینجاست که مشاور طرح راضی به دادن 
تضمین نشده و در حقیقت همین موضوع بیشتر 
ما را در موافقت با این طرح دو دل کرده است. 
اگر از چنین طرحی اطمینان دارند، چرا تضمین 
نمی دهند؟ این است که دستور کار برای احیای 
تاالب در سطح ملی آماده شد و آماده طرح در 
اولین جلسه ستاد ملی احیای تاالب هاست. آنجا 
دوباره بررسی می شود و اگر به تصویب برسد، 
منابع اعتباری کالنی نیاز دارد. هم باید این منابع 
برسد و هم نظرات دستگاه ها. این موضوع کامال 
فرابخشی است. از سوی دیگر وقتی این تاالب 
خشکید مسئله تجاوز به عرصه هم نگران کننده 
کیلومتر   ۶۰-5۰ حدود  تا  دلیل  همین  و  بود 
مرز منطقه را مشخص کردیم و همچنین برای 
مجوز  نکا،  و  بهشهر  گلوگاه،  شهر  سه  فاضالب 
تا  شده  دریافت  بودجه   ۲۳ ماده  کمیسیون 
شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب آغاز به کار 
کند. این ها مجموعه کارها در سطح استان بود و 

طرح هایی که ملی است و اعتبارات کالن نیاز دارد، 
وظایف دستگاه ها مشخص شده و کارگروه ملی 

باید در نهایت تصمیم بگیرد.

 موضوع فاضالب را مطرح کردید. 
مسئله ای که این روزها بعضی 

گروه های دامپزشکی درباره آن صحبت 
می کنند تاثیر فاضالب در مرگ و میر 
پرندگان مهاجر است. سال پیش هم 

تردیدهایی درباره معرفی بوتولیسم به 
عنوان عامل تلفات گسترده مطرح بود و 

گروه هایی که تالش داشتند در آزمایشگاه ها 
الشه ها را بررسی کنند به در بسته می خوردند 

یا حتی موضوع تاثیر دایک ها در تاالب 
مطرح بود. چقدر مسئله فاضالب به 

خصوص ورود فاضالب کشتارگاه های بزرگ 
به تاالب می تواند در این تلفات تاثیرگذار 

بوده باشد؟
ما  بحران های  از  یکی  امسال  و  سال گذشته 
اظهارنظرهای غیرفنی درباره این موضوع بود که 
هدف آن روشن نیست. هر کسی مستندی دارد، 
مطالعه و آزمایشی کرده می تواند ارائه کند. همه 
فقط فرضیاتی طرح می کنند اما تا این لحظه 
درباره  بوتولیسم  جز  به  مستندی  هیچ گزینه 
تلفات پرندگان مهاجر ارائه نشده است. فرضیات 
متعددی مطرح شد که بعضی شان واقعا تعجب آور 
بودند اما همه آن ها رد شدند. در حال حاضر ما به 
دنبال حقیقتیم. اگر عامل انسانی به طور مستقیم 
در این موضوع دخیل بود که برای محیط زیست 
هم راحت تر می شد؛ جلوی کار را می گرفتیم و 
خسارت دریافت می کردیم. اما این طور نیست. 
دالیل باید علمی و مستند و آزمایش شده باشد. 
با این همه سازمان دامپزشکی اعالم کرده که به 
متقاضیانی که می خواهند کمک کنند، آزمایشگاه 
افراد بدون سند و هر  اما  و تجهیزات می دهد 
کدام از ظن خود عاملی را مطرح می کنند. مثال 
بعضی می گویند فاضالب انسانی شهرهای جنوبی 
موثر است. گروهی می خواهند از این آب گل آلود 
و  فیزیکی  پارامترهای  تمام  اما  بگیرند.  ماهی 
شیمیایی را آنالیز کرده ایم و بنا به دالیل علمی و 
متقن، سازمان دامپزشکی همه فرضیات مختلف 
را با دلیل و استناد رد کرده است و دامپزشکان 

مستقل هم بوتولیسم را تایید کرده اند.

 در این مدت که مسئله آلودگی تاالب 
مطرح بود، ورود فاضالب کشتارگاه ها تا 

چه حد کنترل شده است؟
فاضالب کشتارگاه کامال تحت رصد محیط زیست 
است. یکی از کشتارگاه ها رعایت نمی کرد که ما 
پیگیری کردیم و برخورد قضایی کردیم و در حال 
حاضر به سیستم تصفیه پیشرفته تجهیز شده 
است. کشتارگاه ها به طور جدی آنالیز می شوند و 

تصفیه شان در حد استاندارد است.

 اکنون چه پیش بینی برای این 
وضعیت می توان داشت؟

هیچ پیش بینی نمی توان کرد. فقط می دانیم که 
تاالب باید احیا شود و این راهکاری برای کنترل 
بیماری و خطرات آینده خشکیدن تاالب است؛ 
خطراتی  بی خبریم،  خطرات  این  از  اکنون  ما 
چون تبدیل تاالب به کانون غبار. بنابراین تمام 
همه  باشد.  تاالب  احیای  بر  باید  تمرکزمان 
دستگاه ها و همه مردم باید پای کار بیایند. همه را 
باید دعوت کنیم که از این وضعیت بحرانی خارج 
شویم. البته باید دانست با این که در خبرها مدام 
از مرگ ومیر پرندگان مهاجر صحبت می شود اما 
معضالت دیگر محیط زیستی استان همچنان 
حل نشده باقی مانده اند. اگرچه االن تیتر اخبار 
اما  است  میانکاله  در  پرندگان  تلفات گسترده 
مازندران  بزرگ  معضل  هنوز  پسماند،  مشکل 

است.

گفت وگوی »پیام ما« با مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران:

احیای میانکاله راه نجات پرندگان است
نگرانیم که با الیروبی کانال های منتهی به خزر، آبی که در سطح تاالب وجود دارد، داخل دریای خزر خالی شود

مدیر کل منابع طبیعی مازندران:
معدن کاری »کجور« با مجوز 

شورای عالی محیط زیست 
و بدون استعالم از منابع 

طبیعی است
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
توسعه  شرکت  معدنی  فعالیت  مازندران 
را  ناصرآباد کجور  در  غدیر  معادن  و  صنایع 

دانست.  طبیعی  منابع  استعالم  بدون 
اکتشاف  فرایند  پیش  هفته  دو  حدود  از 
و  آغاز شد  امن گلستانک  منطقه  در  سرب 
ماه  چند  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
پیش مجوز اکتشاف برای معدنی که زمان 
را  برمی گردد  انقالب  از  قبل  به  فعالیتش 
صادر کرد. روزنامه »پیام ما« ۲۱ بهمن در 
گزارشی درباره این معدن نوشت: »طبق این 
مجوز، فعالیت معدن فقط در تونل های قبلی 
مجاز بود، اما راه دسترسی را 5۰۰ متر باالتر 
از معدن قبلی و در دل منطقه حفاظت شده 
از  نیز  نوشهر  طبیعی  منابع  احداث کردند. 
پیش هزینه تخریب دو کیلومتر از پوشش 
گیاهی منطقه حفاظت شده را دریافت کرد. 
و  پلنگ  و  مرال  زیستگاه  وسط  است  قرار 
معدن  بکشند.  بیرون  روی  و  سرب  گراز 
سرب و روی »غدیر«، دهمین معدن حوالی 
در  منجیر  و  چتن  ناصرآباد،  روستای  سه 
مازندران است و اهالی از همین حاال نگران 
پسابی هستند که چندی دیگر در کنار پساب 
رودخانه  وارد  آهک  و  ماسه  و  معادن شن 

خواهد شد.« آزاد 
معدن،  این  درباره  خبر  تازه ترین  در  حاال 
طبیعی  منابع  مدیرکل  سنگاری،  عبدالرضا 
به  اشاره  با  مازندران  استان  آبخیزداری  و 
توسعه  بین المللی  شرکت  معدنی  فعالیت 
ناصرآباد  منطقه  در  غدیر  معادن  و  صنایع 
گفته  چالوس  شهرستان  حوزه  در  کجور 
با  کجور  در  اکتشاف  پروانه  »صدور  است: 
شورای  مجوز  با  و  صمت  سازمان  موافقت 
این  در  و  شده  انجام  زیست  محیط  عالی 
طبیعی  منابع  از  استعالمی  هیچ گونه  باره 
گرفته نشده است.« به گفته او معدن سرب 
کجور یک معدن زیرزمینی است و به صورت 
اکتشاف  اگر  و  می شود  برداشت  تونلی 
پاسخ مثبت داد و توجیه اقتصادی داشت، 
شرکت غدیر باید دوباره همه استعالم ها را از 
دستگاه های مربوطه برای برداشت دریافت 
کند. او گفته است: »سابقه اکتشاف معدن 
و  می گردد  بر   ۱۳۳5 سال  به  سرب کجور 
این محدوده اکنون در اختیار سازمان صمت 
و  صنایع  توسعه  شرکت  است.  گرفته  قرار 
معادن غدیر به موجب نامه سازمان صمت 
استان مازندران که منضم به پروانه اکتشاف 
اکتشاف  عملیات  در  همکاری  جهت  است 
به این اداره کل معرفی شده است و منطقه 
شده  حفاظت  منطقه  داخل  در  اکتشافی 
البرز مرکزی  قرار دارد و این منطقه تحت 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت 

است.«
سازمان  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
»شرکت  کرد:  عنوان  سنگاری  جنگل ها؛ 
توسعه صنایع  برای دسترسی به محدوده 
اکتشاف، درخواست مرمت و بازسازی جاده 
دسترسی قدیمی به معدن سرب و روی را 
داشته است که منابع طبیعی مطابق قوانین 
میزان  محاسبه  از  پس  جاری  مقررات  و 
در  موجود  نهال های  تعداد  و  خاکبرداری 
به  وارده  تعیین خسارات  به  نسبت  مسیر، 
منابع طبیعی اقدامات مربوطه را انجام داده 

است.«

رونمایی آزمایشی از 
سامانه  پیش بینی سیل

رئیس پژوهشگاه هواشناسی از بهره برداری 
آزمایشی سامانه پیش بینی و هشدار سیل 
در کشور خبر داد و گفت: »این سامانه قادر 
زمان  از  قبل  روز  تا چهار  است حداقل سه 

رخداد سیل، وقوع آن را پیش بینی کند.«
به گزارش مهر، مهدی رهنما گفت: »سازمان 
هواشناسی کشور بر مبنای وظایف ذاتی و به 
منظور ارتقا کیفیت پشتیبانی و پیش آگاهی 
نرم افزاری  سامانه  توسعه  و  طراحی  سیل، 
را  چهارم  نسل  سیل  هشدار  و  پیش بینی 
به پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور 
حداقل  است  قادر  سامانه  این  محول کرد. 
سیل،  رخداد  زمان  از  قبل  روز  چهار  تا  سه 
را  آتی  سیل  مشخصه های  و  وقوع  امکان 
نیاز  مورد  مشخصه های  تمامی  شامل  که 
پیش بینی،  است،  هشدار سیل  و  مدیریت 

تدقیق کند.« و  رسانی  به روز 
و  برف  پیش بینی  »امکان  کرد:  اضافه  او 
یخبندان نیز از دیگر قابلیت های این سامانه 
است، به نحوی که پیش بینی های این بخش 
منظور  به  برنامه ریزی  هدف  با  سامانه  از 
به کارگیری تجهیزات و آمادگی برای مقابله با 
برف و یخبندان در سطح بزرگراه ها، جاده ها 
و معابر کل کشور از اهمیت به سزایی برخوردار 
است و می توان در مرحله بعدی به توسعه و 

بست آن به کل کشور اهتمام ورزید.«

روز جمعه مجموع تلفات 
پرندگان مهاجری که جمع آوری 

شده به ۱۱ هزار و ۸۰۷ قطعه 
رسید. هر روز، بسته به حجم 

روزانه تلفات، ۳۰،4۰ نفر از 
همکاران من در منطقه حضور 

دارند. محیط بانان در این 
شرایط بیماری کنار هم مشغول 

جمع آوری الشه ها هستند و 
شرایط بسیار دشواری است

شمار پرندگان مهاجر تلف شده در میانکاله، نزدیک به 1۲ هزار بال است. مرگ و میر گسترده دی ماه پارسال در حال تکرار است. در شرایطی 
که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سازمان دامپزشکی را ناچار به معدوم سازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرنده مرغداری ها کرده و باغ های 
پرندگان از بیم تکرار فاجعه قم تعطیل شده اند، ۲۴ روز است که محیط بانان در تاالب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان )در مازندران و 
گلستان( هر روز الشه های مرغ های وحشی مهاجری را جمع آوری می کنند که با »بوتولیسم« مرده اند. زمستان مرگبار میانکاله در حالی 
تکرار می شود که سال پیش تا زمان بازگشت مهاجران، شمار تلفات رقم ۴3 هزار را هم رد کرد. حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیست مازندران که پیش از این هم درباره رخ دادن فاجعه در زمستان هشدار داده بود، در گفت وگو با »پیام ما« می گوید 

حرف وحدیث هایی که در بعضی محافل در رد بوتولیسم می گویند، غیرعلمی است و اکنون چاره ای نیست جز احیای تاالب.

سال گذشته و امسال یکی از 
بحران های ما اظهارنظرهای 

غیرفنی درباره این موضوع بود 
که هدف آن روشن نیست. هر 

کسی مستندی دارد، مطالعه 
و آزمایشی کرده می تواند 

ارائه کند. همه فقط فرضیاتی 
طرح می کنند اما تا این لحظه 

هیچ گزینه مستندی به جز 
بوتولیسم درباره تلفات پرندگان 

مهاجر ارائه نشده است. 
فرضیات متعددی مطرح شد 

که بعضی شان واقعا تعجب آور 
بودند اما همه آن ها رد شدند
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مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  بحران 
سال  آخر  تا  کشور  در  این که کم بارشی ها 
ماه  بهمن  »در  گفت:  نمی شود،  جبران 
درجه  سه  کشور  هوای  دمای  میانگین 
بلندمدت  میانگین  از  بیشتر  سانتی گراد 

بود.«
بارش ها  این که  به  اشاره  با  وظیفه  احد 
 ۳۱ تاکنون  ابتدای مهرماه  از  در کل کشور 
کشور  بلندمدت  میانگین  از  کمتر  درصد 
بارش های  »با  ایسنا گفت:  به  است،  بوده 
 ۳۹ حدود  توانستیم  اخیر  روز  چند  خوب 
درصد از بارش ساالنه کشور را دریافت کنیم 
بهتر شده  قبل کمی  به  نسبت  وضعیت  و 

است.«
در  بارش ها  کلی  به طور  این که  بیان  با  او 
حد  از  کمتر  میلی متر   4۱ تاکنون  کشور 
»برخی  داد:  توضیح  است،  بوده  نرمال 
استان ها از جمله هرمزگان، کرمان، فارس، 
با  رضوی  خراسان  و  سیستان و بلوچستان 
کاهش شدید بارش ها مواجه بوده اند. برای 
مثال بارش ها در استان هرمزگان حدود ۹۰ 
درصد و در سیستان و بلوچستان ۹۱ درصد 
به  است.  نرمال گزارش شده  از حد  کمتر 
این ترتیب استان هایی مانند کرمان، فارس 
و خراسان رضوی به ترتیب با ۶۷، 4۳ و 5۶ 

بوده اند.« بارشی مواجه  درصد کم 

در  این که کم بارشی ها  به  اشاره  با  وظیفه 
تا آخر سال جبران نمی شود، گفت:  کشور 
»این شرایط به ویژه در جنوب شرق کشور 
محسوس خواهد بود. البته بارش ها در پنج 
استان البرز، تهران، قم، کهگیلویه وبویراحمد 
و همدان در محدوده نرمال بوده است اما 
مناطق  این  در  که  نیست  آن  معنای  به  
کمبود آب نداریم چرا که در کشور ما همواره 
نیاز آبی بیش از حد توان بارش ها و تامین 

آن است.«
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
ماه  بهمن  و  دی  »در  داد:  ادامه  بحران 
امسال آنومالی )بی هنجاری( مثبت شدید 
دما  یعنی  وضعیت  این  داشتیم.  دمایی 

بود.  کشور  مدت  بلند  میانگین  از  بیشتر 
دمای  اخیر  روز  هفت  طی  مثال  برای 
نرمال  از  درجه گرم تر   5.۲ متوسط کشور 
بود همچنین طی بهمن ماه میانگین دمای 
هوای کشور سه درجه بیشتر از دمای نرمال 

شد.« گزارش 
نیز  تاکنون  زمستان  ابتدای  از  او  به گفته 
 ۱.4 متوسط  به طور  کشور  در  هوا  دمای 
گزارش  نرمال  از  فراتر  سانتی گراد  درجه 
شده است. از سوی دیگر هرچند در هفته 
پیش رو بارش های خوبی در کشور به ویژه 
خواهیم  غرب  شمال  و  شمال  جنوب، 
تا  کشور  در  بارش ها  به طورکلی  اما  داشت 

بود. خواهد  نرمال  از  سال کمتر  پایان 

کم بارشی ها تا آخر سال جبران نمی شود
آب

موضوع پیش فروش 
غیرقانونی خودرو به ریاست 

جمهوری منعکس شده تا 
جلوی این کار را بگیرند. 
به گفته کالنتری تا زمانی 
که مجوز سازمان حفاظت 
محیط زیست اخذ نشود، 

اجازه پیش فروش خودرو را 
ندارند و وزیر صنعت، معدن 

و تجارت نیز گفته باید 
جلویش گرفته شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
اجازه پیش فروش خودرو بدون مجوز را نمی دهیم

|پیام ما| در حالی که شرکت خودروسازی 
جدیدش  محصول  فروش  پیش  سایپا، 
رئیس  کرده،  شروع  را  »شاهین« 
اعالم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تمام  پیش فروش  یا  »فروش  کرد: 
را  زیست  محیط  مجوز  که  خودروهایی 
اساس  بر  و  است  غیرقانونی  نگرفته اند، 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  پیگیری 
جلوی این تخلف گرفته می شود.«عیسی 
کالنتری در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
بر  تاکید  با  زیست،  محیط  سازمان 
بدون  خودرو  پیش فروش  مساله  این که 
مجوز محیط زیست به ریاست جمهوری 
ریاست  »به  کرد:  عنوان  شده،  منعکس 
این  جلوی  تا  منعکس کردیم  جمهوری 
کار را بگیرند. تا زمانی که مجوز سازمان 
حفاظت محیط زیست اخذ نشود، اجازه 
وزیر  ندارند.  را  خودرو  پیش فروش 
که  گفته  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
جلویش  باید  و  نداد  پیش فروش  اجازه 
گرفته شود.«این اظهارات در حالی است 
وجود  با  سایپا  خودروسازی  شرکت  که 
تاکید سازمان محیط زیست بر غیرقانونی 
بودن این اقدام، پیش فروش »شاهین« 
غیرقانونی  فروش  است.  کرده  آغاز  را 
خودروهایی که مجوزهای محیط زیستی 
محل  همواره  اخیر  سال های  در  ندارند 

چندباره  تخلف  است.  بوده  مناقشه 
در پیش فروش خودروهای  خودروسازان 
ضوابط  یورو 4 که خالف  استاندارد  دارای 
اخیر  بود در سه سال  قانون هوای پاک 
حفاظت  سازمان  اختالف  محل  همواره 
محیط زیست و خودروسازها بوده است. 
خودروها  این  باید  قانون  مطابق  چرا که 
دارای استاندارد یورو 5 باشند.»پیام ما« 
در روزهای گذشته در گزارشی نوشته بود: 
محیط  مجوز  نتوانسته  شاهین  خودروی 
زیستی برای تولید و شماره گذاری بگیرد 
و از همین رو پیش فروش آن غیرقانونی 
زیر  نهاد  عنوان  به  خودرو  است. کمیته 
مجموعه وزارت صمت وظایف قانونی اش 
سایپا  دیگر  سوی  از  و  نداده  انجام  را 
به  مجوز  اخذ  برای  را  الزم  مدارک  هنوز 
سازمان محیط زیست ارسال نکرده است. 
محمد مهدی میرزایی، رئیس مرکز هوا و 
اقلیم سازمان محیط زیست، گفته بود که 
قبل از صدور مجوز پیش فروش خودروها، 
دارا  خصوص  در  الزم  استعالم های  باید 
بودن مجوزهای محیط زیستی از سازمان 
محیط زیست صورت پذیرد. »تا به حال 
بلکه  شاهین  خودروی  مورد  در  تنها  نه 
خودروی  هیچ  پیش فروش  با  رابطه  در 
دیگری، از سازمان محیط زیست استعالم 

است.« نشده 

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |
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شده است. )دقت کنید با توجه به روند کند تعیین 
حریم در ایران، این بنا آن قدر مهم بوده که بعد از 
گذشت سه سال تعیین حریم شده چون بسیاری 
از بناهای تاریخی ایران، سال ها طول می کشد که 
تعیین حریم شوند یا هرگز نمی شوند(. از سوی 
دیگر بهتر است، چهارطاقی ساسانی آباده فارس را 
بشناسیم که شماره ثبتی ۳۷۶ را دارد و در تاریخ 
۱۳۲۷/۱۲/۲ در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته و 
در حال حاضر این چهارطاقی تبدیل به مسجد شده 
و اشتباه کردن این دو بنا با هم غیرممکن است! با 
در نظر گرفتن این موارد، به این نتیجه می رسیم، 
میراث فرهنگی،  وزارتخانه  در  مربوطه  کارشناسان 
4۹ سال تفاوت بین ثبت مناره آجری خرم آباد با 
بنای ساسانی آباده فارس را نادیده گرفته و شماره 
ثبت آن ها را به جای هم زده اند. از آن جایی که این 
خطا در وبسایت رسمی وزارتخانه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی روی داده و این سایت 
مرجع بسیاری از دانشجویان و کارشناسان است. 
این  به رفع  اقدام  امید است که هر چه سریعتر 
اثر  دو  اشتباه گرفتن  بر  اگر چشم  مشکل شود. 
ثبتی با فاصله 4۹ سال ببندیم. پرداختن به دو خبر 
دیگر منتشر شده در این سایت، بسیار حایز اهمیت 
است؛ در خبری با عنوان  » 45 اثر در فهرست آثار 
شد«،  ثبت  تاریخی فرهنگی  ارزش  واجد  و  ملی 
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در 
حاشیه جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی 
غیرمنقول که روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۹۹ در سالن 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  تئاتر  آمفی 
برگزار شد  اعضای شورا   با حضور   صنایع دستی 
بر  داد.  را  ایران  استان  از ۸  اثر  ثبت 45  از  خبر 
تخصصی  مسئوالن کمیته  اگر  خبر،  این  اساس 
این جلسه فقط ۶ ساعت زمان  آثار، که در  ثبت 
برای بررسی پرونده های ثبتی داشته باشند؛ یعنی 
برای بررسی هر پرونده مسئوالن محترم کمیته ۸ 
دقیقه بیشتر زمان نگذاشته اند! اما این پایان ماجرا 
نیست، در گزارش دیگری با عنوان » ۱۰۷ اثر منقول 
فرهنگی تاریخی ثبت ملی شد«؛ شاهد این هستیم 
که کارشناسان محترم در یک جلسه ۶ ساعته، در 
هر ۳ دقیقه یک اثر منقول را به ثبت کرده اند. ممکن 
است برخی از بگویند، پرونده های ثبتی از پیش 
تشکیل و از سوی کارشناس مربوطه تایید شده، 
بنابراین باید پرسید دلیل تشکیل کمیته تخصصی 
ثبت آثار ملی چیست؟ این پرونده ها می توانند در 
یک جلسه کوچک با سرعت امضا و تایید شوند. 
آن ها برای چه در این جلسه دور هم جمع می شوند؟ 
واقعا تمام توضیحات مربوط به یک بنا را می توان 
در ۸ دقیقه توضیح داد؟  اما در مورد پرونده های 
منقول باید بگوییم، موارد متعددی وجود دارد که 
از قبل کارشناسی نشده اند و در همان جلسه مورد 
با  این صورت  قرار می گیرند، در  ثبت  برای  تایید 
چه منطقی می توان پذیرفت که در یک جلسه ۶ 
ساعته ۱۰۷ اثر منقول را بتوان ثبت ملی کرد؟ این 
روش را قبال در دوره مدیریت »حمید بقایی« در 
سازمان میراث فرهنگی و »آتوسا مومنی«، مدیرکل 
دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان 
ثبت های  بودیم.  شاهد  هم  میراث فرهنگی کشور 
کیلویی که در نهایت فقط آمار را باال می برد اما از نظر 
محتوا بی مایه بود. از سوی دیگر این سوال پیش 
می آید، آیا این کمیته نقشی در تعیین پرونده های 
ثبت اضطراری ندارد؟ چطور ممکن است که خانه 
»احمد محمود« نویسنده شهیر و خانه »به آذین« 
نتوانستند برای ثبت به کمیته های مربوطه راه پیدا 
کنند و از فهرست جا بمانند؟ و ما امروز شاهد ویرانی 
و  رسانه ها  پیشتر  باشیم که  محمود  احمد  خانه 
دوستداران میراث فرهنگی هشدار داده بودند، مالک 
جدید قصد تخریب آن را دارد. به نظر می رسد همین 
روش گینسي  در ثبت بناهای منقول و غیرمنقول 
تاریخی در نحوه مدیریت حفاظت از بناهای ثبتی 
حتی اگر از مهمترین آثار جهانی هم باشد، تسری 
پیدا می کند. پیش از انتشار تصاویری از پارکورسواری 
در تخت جمشید، رسانه ها بارها و بارها در مورد نحوه 
مدیریت تخت جمشید و پاسارگاد هشدار داده بودند 
جایی  به  فریادها  این  از  هیچ کدام  متاسفانه  اما 
نرسید. وقتی در تخت جمشید، از نخستین بناهای 
جهانی ایران باید شاهد چنین رویدادهایی باشیم، 
محوطه های  در  تاریخی  جمجمه  برداشتن  دیگر 
دورافتاده سیستان وبلوچستان از سوی یک بالگر 
دور از ذهن نیست. بارها و بارها شاهد موتورسواری 
روی محوطه های تاریخی بوده ایم به ویژه شوش 
باستانی که باعث فخر ایرانیان در دنیاست. اقدامات 
ویژه وزارتخانه میراث فرهنگی تا کنون برای جلوگیری 
از این روند چه بوده است؟ وقتی محوطه  باستانی 
دفتر  از سوی  می افتد،  به خطر  چون چگاسفلی 
ریاست  جمهوری به وزارتخانه میراث فرهنگی باید 
هشدار بدهند که برای حفاظت از این محوطه اقدام 
کنید! تله کابین کرمانشاه، از نخستین بناهای ثبت 
شده در ایران، مدت هاست درگیر کابوس تله کابین 
است، کابوسی که بیست سال پیش شروع شد اما 
به دلیل اعتراض کارشناسان میراث فرهنگی متوقف 
مانده بود تا این که در چند سال گذشته و در دوره 
مدیریت علی اصغر مونسان، بیش از پیش فعال 
شده و هنوز این وزارتخانه اقدام جدی برای ایستادن 
در برابر این عملیات مخربانه انجام نداده است. اگر 
هر بار و با هر دوره مدیریتی از هر جناح و گروهی 
باید شاهد این همه نبود نظارت روی پرونده های 
ثبتی باشیم و  این همه تخریب را ببینیم، تا چند 
سال دیگر چه از هویت تاریخی و باستانی ما باقی 
با  غیرمنقول  و  منقول  آثار  تعدادی  جز  می ماند؟ 

شماره ثبت های بالتکلیف.

 خطای »میراث  فرهنگی«
با ۴۹ سال فاصله ثبتی

1ادامه از صفحۀ

رئیس  میرشکرایی،  محمد  او  از  پس 
و  مردم شناسی  پژوهشکده  پیشین 
گفت:  ایران  مردم شناسی  پیشکسوتان 
برجسته  نقش  با  فرهنگی  ایران  »حوزه 
این  بنیان گذاران  از  یکی  بیرونی  ابوریحان 
به  رشته ای  هیچ  و  است  جهان  در  رشته 
امروزی  هویت  رابطه  نمی تواند  اندازه  این 
ایرانیان با تاریخ کهن و قدیمی ایران را در 

سازد.« روشن  ما  کشور 

علوم  پژوهشگاه  استاد  فاضلی،  نعمت هللا 
انسانی و مطالعات فرهنگی دیگر سخنران 
به بحث درباره نقش  بود که  این همایش 
و  جاری  قرن  در  مردم شناسی  رشته  مهم 
شد  یادآور  و  پرداخت  شمسی  آتی  قرن 
اخیر مهم ترین  این رشته در صد سال  که 
با هویت خود  ایرانیان  را در آشنایی  نقش 
و  ایرانی  پیچیدگی های جامعه  به  پاسخ  و 
قرن  در  پایدار  توسعه  و  داشته  آن  مسائل 
آتی بدون توجه به نقش این رشته ممکن 

بود. نخواهد 

آتوسا مومنی، محقق حوزه میراث ناملموس 
در  را  خود  سخنرانی  نیز  باستان شناسی  و 

مهاجرت  و  ناملموس  میراث  رابطه  مورد 
با  می تواند  »مهاجرت  و گفت:  مطرح کرد 
سفر گروه هایی که حامل میراث ناملموس 
وارد  آسیب  میراث  این  حفظ  به  هستند 
کند و به این دلیل جنگ که خود یکی از 
از  دالیل عمده مهاجرت مردم جهان است 
عوامل آسیب زا به میراث ناملموس به نظر 
می رسد.« او در ادامه به بررسی آیین ها و 
سنن ایرانی در ادامه نشست در نزد اجتماع 

پرداخت. کشور  از  خارج  ایرانیان 

پس از این محقق، حسین میرزایی، استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، یکی از مشکالت 
همگرایی  نبود  را  مردم شناسی  رشته 
»باید  و گفت:  دانست  ایران  مردم شناسان 
کوشش شود از طریق گسترش زیرساخت 
تفاوت  های  درک  و  آموزش  امر  بهبود  و 
بر  تاکید  با  رشته ای  جایگاه  در  رشته  این 
علوم مشکالت  وزارت  از سوی  میدانی  کار 
محققان و اساتید این رشته برای حضور در 

شود.« حل  تحقیق  میدان 

در ادامه این همایش قاسم حسنی، استاد 
دانشگاه مازندران و رئیس هسته پژوهشی 

دانشگاه  مازندران  دانشگاه  مردم شناسی 
کننده  حل  »مردم شناسی  گفت:  مازندران 
رابطه  نبود  یعنی  بیمار  توسعه  چالش های 
هنجارمند انسان با تنوع زیستی و فرهنگی 
است و در کشور ما هم باید از مردم شناسی 

شود.« بیشتری  استفاده 

عضو  نعمت طاووسی،  مریم  همچنین 
مردم شناسی  گروه  مدیر  و  علمی  هیئت 
در  نیز  مردم شناسی  پژوهشکده  اجتماعی 
»مردم شناسی  کرد:  عنوان  نشست  این 
ناملموس  میراث  عناصر  حفظ  به  می تواند 
آن  ثبت  به  را  عنصر  این  به  توجه  و  کند 
محدود کند.« او توجه به اهمیت بعد کسب 
و کار را در زمینه حفظ میراث ناملموس با 
تاکید بر هنر سوزن دوزی در نزد زنان بلوچ 
مورد توجه قرار داد و از ظهور بن مایه کرونا 
در هنرهای سنتی این خطه از کشور یاد کرد 
که نشان دهنده انعطاف پذیری و تاب آوری 

است. ناملموس  میراث 

علمی  هیئت  عضو  مجیدی،  فریده 
بررسی  به  نیز  مردم شناسی  پژوهشکده 
جایگاه کهنساالن و پیر شدن جمعیت ایران 

و  پرداخت  ناملموس  میراث  با  ارتباط  در 
خواهان توجه به جایگاه کهنساالن در کشور 
شد.  ناملموس  میراث  حفظ  و  انتقال  در 
پس او نیز گلفام شریفی، عضو هیئت علمی 
چالش های  به  مردم شناسی  پژوهشکده 
میراث  عناصر  ملی  ثبت  مسیر  در  موجود 
ناملموس در ایران پرداخت و راه هایی برای 

کرد. پیشنهاد  چالش ها  این  رفع 

 در ستایش پورکریم
مردم شناس روستایی

از دیگر بخش های این همایش مروری بود 
بر آثار مردم شناس فقید هوشنگ پورکریم؛ 
کسی که مدیر بخش مردم شناسی روستایی 
مرکز مردم شناسی بود و در توسعه مطالعات 
نقش  ایران  در  روستایی  مردم شناسی 
مردم شناسانی  از  پورکریم  داشت.  به سزایی 
مردم شناسی  مرکز  تاسیس  با  که  است 
به  شایانی  کمک   ۱۳۳۹ سال  در  ایران 
ایران  در  انسان شناسی  دانش  شکل گیری 
مردم شناسی  جهانی  روز  همایش  در  کرد. 
پیشین  رئیس  میرشکرایی،  محمد  نیز 
پیشکسوتان  از  و  مردم شناسی  پژوهشکده 
این رشته درباره او صحبت کرد و پس از او 
پورکریم  هوشنگ  جایگاه  به  فرخی  باجالن 
کشور  مردم شناسی  مطالعات  تاریخ  در 
پرداخت و گفت: »او تاثیر زیادی بر بسیاری 
جالل آل احمد،  چون  ایران  مردم شناسان  از 
محسن  اشکوری،  سادات  کاظم 
میهن دوست، مرتضی هنری و ...داشت و او 
را می توان شاخص ترین مردم شناس مرکز 

کرد.« تلقی  مردم شناسی 

در ادامه هاشم موسوی، رئیس پژوهشکده 
بارز پورکریم در  از نقش  گیالن شناسی نیز 
مطالعات ترکمن شناسی یاد کرد و گفت: »به 
ایاالت متحده ویلیام  واقع نه مردم شناس 
که  خارجی  مردم شناسان  دیگر  و  آیرونز 
هوشنگ پورکریم را باید بنیانگذار مطالعات 
او  ایران دانست.« اشاره  ترکمن شناسی در 
انسان شناسان  بود که  رو  این  از  آیرونز  به 
رابعه  بیبی  آیرونز و  خارجی، مانند ویلیام 
تالیفات درباره  و  برای تحقیقات  لوکاشوا، 
ترکمن های ایران از پژوهش های پورکریم 

به عنوان منبعی معتبر بهره گرفته اند.

پس از موسوی، هوشنگ عباسی، محقق و 
مدیر مسئول فصل نامه ره آورد گیل از حضور 
هوشنگ پورکریم و کارگاه ها و کالس های 
او برای آموزش مردم شناسان محلی گیالن 
ابوالقاسمی  مرحوم  و  بشرا  محمد  چون 
روستای  در  عملی  و کار  با حضور  گفت که 
و  تاثیر  به  سپس  او  بود.  همراه  شیخانبر 
شکل گیری  در  پورکریم  هوشنگ  نقش 
نهاد و موسسه مرکز مردم شناسی، آموزش 
مردم شناسان جوان زمان خود، و تولید مقاله 
و کتاب پرداخت و مونوگرافی »فشندک« را 
اولین مونوگرافی اتنوگرافیک ایران دانست. 
درباره  پورکریم  کتاب های  از  یکی  فشندک 
این کتاب یک  است.  طالقان  در  روستایی 
بخش تک نگاری )به قلم پورکریم( دارد و 
بخش دومش نوشتاری به نام »جغرافیای 
قلم محمد حسن صنیع الدوله  به  طالقان« 

است که به کتاب ضمیمه شده است.

 برای طرح مردم شناسی در جامعه
در پایان علیرضا حسن زاده، عضو هیئت 
علمی پژوهشکده مردم شناسی با جمع بندی 
پژوهشکده  که  کرد  اعالم  سخنرانی ها 
بزرگداشت  در  مرکز  نخستین  مردم شناسی 
بعد   ۱۳۹۲ سال  از  مردم شناسی  ملی  روز 
تقویم  در  بیرونی  ابوریحان  تولد  روز  ثبت  از 

رسمی کشور به عنوان روز ملی مردم شناسی 
شورای  در  فیاض  ابراهیم  ارزشمند  کار  و 
فرهنگ عمومی برای ثبت این روز به عنوان 
روز ملی در پایان سال ۱۳۹۱ بوده و روز جهانی 
پژوهشکده  این  سوی  از  نیز  مردم شناسی 
مردم شناسی  پژوهشی  هسته  همکاری  با 
سال  از  مازندران  دانشگاه  مازندران  دانشگاه 
افزود:  او  است.  شده  داشته  ۱۳۹۸ گرامی 
به  منجر  پژوهشکده  این  »فعالیت های 
مطرح شدن روز ملی و جهانی مردم شناسی 
است  شده  کشور  در  عمومی  سطح  در 
طی  در  مردم شناسی  پژوهشکده  و 
نشست ها  همایش ها،  گذشته  سال های 
مسائل  زمینه  در  متعدد  پژوهش های  و 
و  اقتصاد سبز  یا  زیست  به محیط  مربوط 
و  داشته  فیروزه ای  اقتصاد  میراث فرهنگی 
این  به  توجه  بدون  نشان دهد  تا  کوشیده 
نمی شود.« ممکن  پایدار  توسعه  عنصر  دو 

حسن زاده عنوان کرد: »ما در زمان نگارش و 
تدوین برنامه ششم توسعه با طرح مفاهیم 
راهبردی چون مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
مجلس  سوی  از  قانونی  تصویب  خواستار 
شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  تبدیل  برای 
زیست  محیط  میراث فرهنگی  زمینه  در 
حال  و  شدیم  درمان  و  بهداشت  و  آموزش 
این درخواست و مطالعه را برای حضور بیشتر 
در  مردم شناسی  بخصوص  و  انسانی  علوم 
تدوین و تالیف برنامه هفتم توسعه به ویژه 
شرکت های  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه 
خصوصی و دولتی در زمینه آموزش بهداشت 
اعالم  زیست  محیط  و  میراث فرهنگی 

می داریم.«

پژوهشکده  علمی  هیئت  عضو  این 
هوشنگ  آثار  بر  مروری  در  مردم شناسی 
ایرانی  اقوام  از  یک  »هر  گفت:  پورکریم 
استان های  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  و 
کشور نقشی در رشد رشته مردم شناسی در 
اجتماعی  علوم  علمای  اگر  داشته اند.  ایران 
دانشگاه مازندران چون غالمحسین صدیقی 
ایران  در  جامعه شناسی  شکل گیری  در 
چون  مردم شناسان گیالنی  داشته اند،  نقش 
اشکوری،  سادات  کاظم  پورکریم،  هوشنگ 
مردم شناسی  مرکز  و....در  خانقاه  عسگری 
ایفا  رشته  این  بالندگی  در  عمده  نقشی 

کرده اند.«

بار  هر  زلزله خیز،  ایراِن  برای  |پیام ما| 
بسیاری  انسان های  جان  تنها  نه  زلزله 
سرشان  بر  را  خانه هایشان  و  می گیرد  را 
و  باستانی  آثار  بلکه  می کند؛  آوار 
میراث فرهنگی را هم به نابودی می کشاند. 
در  عمیق  ترک  دو  ایجاد  هم  اخیر  نمونه 
اثر  بر  »پاتاوه«  تاریخی  پل های  مجموعه 
استان کهگیلویه  سی سخت  شهر  در  زلزله 
از  بیش  که  زلزله  این  بود.  بویراحمد  و 
را که  پل  این  دهانه های  بود؛  ریشتر  پنج 
تخریب  را  بود  شده  مرمت  اواخر  این  در 
اهمیت  از  بود  نشانه ای  همین  و  نکرد 
است  حالی  در  این  مرمت.  و  رسیدگی 
سال  از  جهان  بزرگ  زلزله   5 میان  از  که 
به  مربوط  زلزله   ۲ تا کنون،  میالدی   ۱۹۹۰
مربوط  هم  تلفات  بیشترین  و  بوده  ایران 
به همین دو مورد است. زلزله سال ۱۳۸۲ 
به  منجر  ریشتر   ۶/۶ مقیاس  در  بم  در 
۲۶ هزار نفر و مصدوم  از  مرگ ومیر بیش 
شدن سی هزار نفر شد و بیش از 45 هزار 
گذشته  گذاشت.  جای  به  بی خانمان  نفر 
زلزله های  تاریخی،  مهیب  زلزله های  از 
 ،)۱۳۰۸( خراسان  شمال  نظیر  معاصر 
 ،)۱۳4۲( بویین زهرا   ،)۱۳۰۹( سلماس 
 ،)۱۳۸5( قائن  شمال   ،)۱۳5۷( طبس 

و   )۱۳۸۲( بم   ،)۱۳۶۹( منجیل  و  رودبار 
در  است که  این  )۱۳۹۶(، گواه  کرمانشاه 
مدت ۹۰ سال اخیر بخش قابل توجهی از 
سنگینی  خسارت های  متحمل  کشورمان 
است  بدیهی  است.  شده  مالی  و  جانی 
تمدنهای کهن  از  یکی  مهد  کشوری که  در 
ارزشمند  اثر  میلیون  یک  حدود  و  جهانی 
نابودی  به  منجر  زلزله  وقوع  دارد؛  میراثی 
و صدمه دیدن بخشی از میراث تاریخی و 
فرهنگی آن می شود. بر همین اساس هم 
گردشگری  و  میراث فرهنگی  پژوهشگاه 
برای  را  همایش  نخستین   ۹5 سال  در 
شهری  و  معماری  میراث  »توانمندسازی 
در برابر زلزله« برگزار کرد، دومین همایش 
در سال ۹۷ برگزار شد و دیروز و امروز هم 
درحال  پژوهشگاه  این  همایش  سومین 

است. برگزاری 
پژوهشگران  حضور  با  همایش که  این  در 
انیسی،  علیرضا  شد،  برگزار  بین المللی 
بافت های  و  ابنیه  پژوهشکده  رئیس 
تاریخی  آثار  از  حفاظت  تاریخی،  فرهنگی 
با  آن  در  که  را  ایران  چون  کشوری  در 
هستیم  مواجه  آثار  تنوع  و  پراکندگی 
و  زلزله  و  دانست  خطیر  بسیار  امری 
امروز  دنیای  در  تاریخی  آثار  از  حفاظت 

میان رشته  پیچیده  همکاری  نیازمند  را 
تهران  شهردار  حناچی،  پیروز  کرد.  عنوان 
روزه  دو  همایش  این  مهمان  دیگر  هم 
از  به آن که  پیش و بعد  با اشاره  او  بود. 
اسالم سازه هایی داریم که با وجود عبور از 
حوادث سخت روزگار و جنگ ها و حوادث 
مانده اند،  جای  به  زلزله،  نظیر  طبیعی 
قلعه دختر  در  استقامت  این  گفت: »اوج 
سلطانیه  در  و  اسالم(  از  )پیش  فارس 
این  در  است.  مثال زدنی  اسالم(  از  )پس 
علیشاه  ارگ  مانند  نیز  آثار  از  برخی  میان 
در  بودند  شده  ساخته  بلندپروازی  با  که 
معماران  .اما  شده اند  تخریب  زلزله  اثر 
این سرزمین چگونه زیستن در کنار زلزله 
سینه  به  سینه  دراز  سالیان  طی  در  را 
معاصر  دوره  زلزله های  به  او  آموخته اند.« 
اشاره  ایتالیا  جنوب  در  ویژه  به  جهان 
ساختمان های  از  بسیاری  آن  در  که  کرد 
تاریخی ویران شدند و عنوان ساخت: »از 
بهسازی  و  مقاوم سازی  بود که بحث  آنجا 
پیگیری  و  مطرح  دنیا  در  تاریخی  آثار 

» شد.
»بیشتر  گفت:  ادامه  در  تهران  شهردار 
روستاهای ایران با سازه های رسین شکل 
در  آسیب پذیرند.  بسیار  که  کرده اند  پیدا 

در  پیدا کنیم که  الگوهایی  اگر  زمینه  این 
زلزله  برابر  در  بومی،  معماری  رعایت  عین 
و  مهم  بسیار  باشند  داشته  مقاوم سازی 

است.« موثر 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  حناچی 
تاریخی  آثار  از  حفاظت  حوزه  در  گرفته 
وجود  با  که  کرد  عنوان  بم  زلزله  از  بعد 
هنوز  حوزه  این  در  صورت گرفته  اقدامات 
و  نیافته ایم  دست  صحیح  روش  یک  به 
هنوز  نیز  دولت  در  متولی  دستگاه های 
نگاه جدی به این موضوع ندارند و از این 
معرض  در  شدت  به  بومی  الگوهای  رو 

هستند. آسیب  و  خطر 
نکته  این  بیان  با  ادامه  در  تهران  شهردار 

5۳ درصد جمعیت  در مقیاس جهانی  که 
می کنند  زندگی  سازه های گلین  در  جهان 
هم  جهانی  شده  ثبت  آثار  درصد   ۷۰ و 
گفت:  هستند،  خطر  در  همگی  و  رسین 
مختلف  دالیل  به  غربی  کشورهای  »در 
سوخت های  مصرف  کاهش  جمله  از 
بیشتری  توجه  زمین  گرمایش  و  فسیلی 
به  توجه  با  است.  شده  موضوع  این  به 
میراث فرهنگی  در  رسین  سازه های  حجم 
در  تحقیقاتی  مراکز  است  الزم  کشور 
میراث فرهنگی و دانشگاه ها نسبت به این 
داده  نشان  بیشتری  حساسیت  موضوع 
در  تجربیات  انتقال  و  مهم  امر  این  به  و 

بپردازند.« جهان  و  ایران  در  آن  زمینه 

در روز جهانی مردم شناسی، نقش این دانش در قرن آتی برای ایرانیان بررسی شد

مردم شناسی، عنصر آشنایی ایرانیان با هویت خود
قاسم حسنی، استاد دانشگاه مازندران: مردم شناسی حل کننده چالشهای توسعه بیمار است
حسین میرزایی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی: باید با گسترش زیرساخت، بهبود آموزش و درک تفاوت  های این 
رشته، مشکالت محققان مردم شناسی حل شود

شهردار تهران در سومین همایش »توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله«:

هنوز به روش صحیح حفظ آثار نرسیده ایم

مریم نعمت طاووسی، عضو 
هیئت علمی و مدیر گروه 

مردم شناسی اجتماعی 
پژوهشکده مردم شناسی نیز 

در این نشست عنوان کرد: 
مردم شناسی می تواند به حفظ 
عناصر میراث ناملموس کند و 

توجه به این عنصر را به ثبت آن 
محدود کند. او توجه به اهمیت 

بعد کسب و کار را در زمینه حفظ 
میراث ناملموس با تاکید بر هنر 

سوزن دوزی در نزد زنان بلوچ 
مورد توجه قرار داد و از ظهور 

بن مایه کرونا در هنرهای سنتی 
این خطه از کشور یاد کرد که 
نشان دهنده انعطاف پذیری و 

تاب آوری میراث ناملموس است
|پیام ما| مردم شناسی در سالیان گذشته از جمله رشته های مهم و تاثیرگذار در ایران و جهان بوده. رشته ای که به گفته »ژانت بلیک«، 
استاد دانشگاه شهید بهشتی نقش مهمی در تدوین کنوانسیون میراث ناملموس از سوی یونسکو داشت و در هیچ کنوانسیون جهانی 
مردم شناسی تا این اندازه نقش نداشته است. او که در دومین همایش روز جهانی مردم شناسی که از سوی پژوهشکده مردم شناسی با 
همکاری موسسه باغ میراث زنده پارسی،هسته پژوهشی مردم شناسی دانشگاه مازندران، پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن برگزار 
شد صحبت می کرد؛ در کنار دیگر پژوهشگران این عرصه، مردم شناسی را عنصری کلیدی در قرن آتی برای ایرانیان دانست. در این 

همایش همچنین به نقش هوشنگ پورکریم، مردم شناس روستایی پرداخته شد و حاضران از آثار حضور او گفتند.

شهر

باجالن فرخی به جایگاه 
هوشنگ پورکریم در تاریخ 
مطالعات مردم شناسی کشور 
پرداخت و گفت: او تاثیر زیادی 
بر بسیاری از مردم شناسان 
ایران چون جالل آل احمد، 
کاظم سادات اشکوری، محسن 
میهن دوست، مرتضی هنری 
و ...داشت و او را می توان 
شاخص ترین مردم شناس مرکز 
مردم شناسی تلقی کرد

بیشتر روستاهای ایران با 
سازه های رسین شکل پیدا 
کرده اند که بسیار آسیب پذیرند. 
در این زمینه اگر الگوهایی 
پیدا کنیم که در عین رعایت 
معماری بومی، در برابر زلزله 
مقاوم سازی داشته باشند بسیار 
مهم و موثر است

|  
رنا

 ای
 |
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انحصار جلو رشد تكنولوژى در حوزه مصرف انرژى را گرفته است

خودرو، بزرگترین مشکل مصرف انرژی در ایران است
در صنعت خودروسازی به دلیل انحصارات و پایین بودن تکنولوژی های مصرفی با بهره وری پایین انرژی روبه رو هستیم

ما برای این که از كشور رقيب 
عقب نمانيم، فقط سعی 

می کنیم که انرژی گاز را بدون 
لحاظ کارایی هر چه بیشتر 
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افتتاح خط منظم 
کشتیرانی بین بندرعباس 

و بندر الذقیه سوریه 
کشتیرانی  فله  حمل  شرکت  مدیرعامل 
خط  راه اندازی  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
منظم کشتیرانی از بندرعباس به بندر الذقیه 
سوریه خبر داد. کاپیتان »عبدهللا حسومی« 
افزود: در راستای حمایت از صادرات کشور و 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، خط 
کشتیرانی ویژه حمل محموالت صادراتی از 
ادامه  او  به کار می کند.  آغاز  ۲۰ اسفند ماه 
صادراتی  محموالت  اساس  این  بر  داد: 
توسط کشتی های ناوگان شرکت حمل فله، 
ایران  از  بار  یک  ماهی  و  منظم  صورت  به 
به سوریه توسط کشتی های چند منظوره که 
قابلیت حمل محموالت فله، کاالی عمومی 
و کانتینر به طور مجزا یا ترکیبی دارند، حمل 

می شود. 
بر  تأکید  با  فله  حمل  شرکت  عامل  مدیر 
بیستم  تاریخ  در  محموله  نخستین  این که 
می شود،  ارسال  الذقیه  بندر  به  اسفند 
گفت: تجار و صاحبان کاال می توانند جهت 
این  عمومی  امور حمل کاالی  با  هماهنگی 
سفارش  مراحل  انجام  به  نسبت  شرکت 
تصریح کرد:  اقدام کنند. کاپیتان حسومی 
با  کشتیرانی  خط  این  راه اندازی  چنانچه 
امکان  شود،  رو به رو  صاحبان کاال  استقبال 
حمل محموالت تا دوبار در ماه قابل انجام 
از  هدف  کرد:  خاطرنشان  او  بود.  خواهد 
راه اندازی این خط کشتیرانی افزایش سهم 
ناوگان ملی از بازار حمل محموالت صادراتی 

است. تحریم  شرایط  در  وارداتی  و 

اختصاص عیدی معادل 
کارکنان دولت برای 

اصحاب هنر 
با  بودجه در دیدار  برنامه و  رئیس سازمان 
اسفند   ۱5 تا  دارم  آمادگی  هنرمندان گفت: 
اعتباری برای اصحاب هنر و فرهنگ صندوق 
دولت  کارکنان  عیدی  معادل  هنر  اعتباری 
سازمان  از  ایرنا  به گزارش  یابد.  اختصاص 
اعضای  مدیرعامل،  بودجه کشور،  و  برنامه 
هیات مدیره صندوق اعتباری هنر و جمعی 
»محمدباقر  با  پیشکسوت  هنرمندان  از 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت«، 
سید»حسین سیدزاده«، مدیرعامل و رئیس 
ضمن  هنر،  اعتباری  صندوق  مدیره  هیئت 
میلیارد   ۱۲۰ اعتبار  توزیع  از  گزارشی  ارائه 
در  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  تومانی 
صندوق اعتباری هنر، از جمله طراحی »هنر 
شناسایی  کارت، کارت  هنر  کارت«  گفت: 
این  است.  هنر  اعتباری  صندوق  اعضای 
کارت تمامی تعامالت اعضا از جمله خدمات 
کمک  تکریم،  طرح  تسهیالت،  بیمه ای، 
مستمری و... را پوشش می دهد و تاکنون 
بالغ بر ۶۱ هزار نفر از اعضای این صندوق در 
سراسر کشور از این کارت بهره مند شده اند. 
کمک  درخواست  گذشته  ماه های  در  البته 
معیشتی ۲۰۰ میلیارد تومانی را ارائه دادیم 
است.  نشده  تامین  منابعش  تاکنون  که 
رئیس  معاون  نوبخت،  محمدباقر  نشست 
گفت: با همه محدویت ها در شرایط سخت 
شیوع کرونا  از  ناشی  عوارض  و  اقتصادی 
را که  آنچه  هر  پایان سال ۱۳۹۹  از  قبل  تا 
مستقیما با برنامه های صندوق اعتباری هنر 
تخصیصات  و  ردیف ها  همه  است  مرتبط 
مرتبط به این صندوق را به صورت صد درصد 
پرداخت خواهم کرد و نیز آمادگی دارم تا ۱5 
اسفند اعتباری برای اصحاب هنر و فرهنگ 
اعتباری هنر معادل عیدی کارکنان  صندوق 
دولت اختصاص یابد. رئیس برنامه و بودجه 
کشور گفت: معتقدم پتانسیل طراحی نظام 
بیمه ای و تامین اجتماعی برای هنرمندان در 
قالب صندوق و یا هر شکل دیگری در دولت 
است و من در خصوص این موضوع اعالم 

می کنم. آمادگی 

بازار

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعالم کرد:
تهران صادرکننده مرغ به سایر استان ها نیست

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
به  مرغ  صادر کننده  تهران  این که  به  اشاره  ضمن 
مرغ  قیمت  کاهش  از  نیست،  استان ها  سایر 
و  کشتار  سن  گفت:  و  داد  خبر  آتی  روزهای  در 
یافته  افزایش  مرغ  قطعه  هر  به  نهاده  تخصیص 
اضافه  درصد   ۲۰ تولیدات  به  امر  همین  و  است 

بیان  اسدهللا نژاد   حبیب  ایسنا،  به گزارش  می کند. 
دستاوردی  هیچ  جزیره ای  تصمیمات  اتخاذ  این که 
داشت، گفت:  نخواهد  دنبال  به  بازار  آشفتگی  جز 
 ۸۰ از  بیش  است که  استان هایی  معدود  از  تهران 
تامین  دیگر  استان های  از  مورد نیازش  مرغ  درصد 
استان ها  سایر  به  مرغ  هرگز صادر کننده  و  می شود 

باشد  قرار  اگر  بنابراین  داد:  ادامه  او  است.  نبوده 
بگیرد  جزیره ای  تصمیم  خودش  برای  استانی  هر 
باعث  این  از استانش را ممنوع کند  و خروج مرغ 
می شود برخی استان ها بدون مرغ شوند که ما با 
ندارد.  این گونه تصمیمات مخالفیم و هیچ منطقی 
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
گرفتار  مرغ  بازار  حاضر  حال  در  این که  بیان  با 
 ۱۷ زنده  مرغ  قیمت  است، گفت:  سودجویی شده 
مرغ گرم  قیمت  و  است  5۰۰تومان  و  هزار   ۱۸ تا 
فروش  باشد.  تومان  هزار   ۲5 از  بیش  نباید  نیز 

بیش از این مقدار سودجویی  است. او با اشاره به 
این که در روزهای آینده قیمت مرغ کاهش می یابد 
تخصیص  افزایش  با  گفت:  می شود،  متعادل تر  و 
نهاده یعنی تخصیص ۹۰۰ گرم نهاده برای هر قطعه 
روز   45 به  روز   4۰ از  سن کشتار  افزایش  و  مرغ 
قطعا به تولیدات ۲۰ درصد اضافه می شود و همین 
امر در روزهای آینده به کاهش قیمت مرغ در بازار  
کمک می کند و پیش بینی می شود  قیمت آن را به 

برساند. تومان  هزار   ۲۳ زیر 
بود: متاسفانه  اسدهللا نژاد  گفته  این هم  از   پیش 

برخی از استان ها که مزیت تولید دارند گاها  اجازه 
استانشان  از  یا گرم  زنده  به صورت  را  مرغ  خروج 
می تواند   خروج  راه  شدن  بسته  این  نمی دهند. 
روابطی  دلیل  به  سودجویان  از  برخی  شود  باعث 
از  را  مرغ  و  استفاده کنند  فرصت  این  از  دارند  که 
با   آن استان ها دریافت کنند و در استان های دیگر 

بفروشند. باال  قیمت 
جزیره ای  تصمیمات  پایان گفت:این  در  اسدهللا نژاد 
منطقی نیست و توزیع مرغ را دچار چالش می کند 

و آرامش بازار را بهم می ریزد.

و  رگوالتوری  چالش های  بررسی  برای 
سیاست گذاری حوزه انرژی در ایران ابتدا باید به 
این نکته اشاره کرد که هدف اصلی اقتصاد انرژی، 
انرژی  چرخه  است،  انرژی  چرخه  بهینه کردن 
شامل فرآیند استخراج، تولید، انتقال، تبدیل و 
مصرف انرژی است که در هر یک از این فرآیندها 
در كشور ما مشكالتی وجود دارد كه بخشی از آن 
به این دلیل است كه ما کشوری صاحب منابع 
انرژی هستیم و بخشی هم به دالیل دیگر است. 
در حوزه تولید انرژی مثال در حوزه تولید گاز ما 
دومین كشور دارنده ذخایر گاز جهان هستیم اما 
سهم تجارت ما از گاز حدود تقریبا یک درصد 
است، دلیلش هم این است كه شیوه های تجارت 
گاز در دنیا بیشتر روش LNG و روش انتقال از 
طریق خط لوله است كه متاسفانه در كشور ما 
هیچ كدام از این تكنولوژی ها وجود ندارد مثال در 
روش LNG باید دمای گاز را به منفی ۱۳5 درجه 
رساند و سپس توسط كشتی بارگیری کرد و دوباره 
در مقصد محموله، دما به حالت اولیه برگرداند و 
از آن استفاده کرد اما متاسفانه کشور ما از این 
تکنولوژی برخوردار نیست. نبود این تكنولوژی و از 
طرفی وجود منابع مشترک گاز باعث شده است 
كه ما برای این که از كشور رقیب عقب نمانیم، فقط 
سعی کنیم که انرژی گاز را  بدون لحاظ کارایی در 

مصرف هر چه بیشتر مصرف کنیم.

سطح تكنولوژی پایین ایران در تولید
در آخرین طرحی كه شرکت توتال با ایران 
قرارداد منعقد کرد، یک شركت چینی كه به عنوان 
سهامدار و شریک، قرار بود که با یك تكنولوژی در 
مخازن گاز ما، بتواند سرعت بازیافت را در مخازن 
گاز پارس جنوبی افزایش دهد که متاسفانه به 
دلیل تحریم ها این کار عملی نشد. در دنیا سه 
یا چهار كشور بیشتر از این تکنولوژی برخوردار 
نیستند بنابراین ما در این حوزه هم دچار عارضه و 
مشكل شده ایم و این امر منجر به افت تولید گاز 
در كشور ما شده است که خاموشی های صنعت 
برق در دی ماه امسال دلیلی بر این مدعاست.

 در حال حاضر کشور ایران دارای منابع مشترك 
كه  است  خزر  دریای  و  عمان  دریای  كف  در 
متاسفانه عمق این دو دریا بسیار زیاد است و 
تكنولوژی هایی كه ما از آن برخورداریم تكنولوژی 
فالت قاره است یعنی در عمل هیچ اقدامی برای 
این مسئله نمی توانیم انجام دهیم. گزارش های 
بین المللی ۲۰۲۰  نشان می دهد که  کشور عمان 
و  استخراج  توافق رسیده  كه  به   BP با شرکت
اكتشاف نفت را در كف دریای عمان شروع كنند، 

در حالی که ایران سهامدار اصلی این منابع است.
مشكل اساسی ما در تولید انرژی با وجود داشتن 
منابع انرژی فراوان، فناوری سطح پایین تولید و 
استخراج انرژی است و اگر بخواهیم این مشكل 
را حل كنیم نیازمند یک سرمایه گذاری خارجی 
هستیم كه فناوری تولید انرژی را وارد کشور کند.

مشکالت عرضه انرژی
در كشور ما به دلیل نبود صادرات گاز، دولت 
تعدادی مجتمع پتروشیمی  ایجاد كرده است 
كه اكثر این مجتمع ها در حال حاضر خصوصی 
هستند و این مساله باعث شده كه مجتمع ها گاز 
را با قیمت بسیار ارزان از دولت بخرند )هر متر 
مكعب حدود ۷۰ یا ۸۰ تومان( در صورتی كه هر 
متر مكعب گاز با این شرایط بیماری کرونا در حال 
حاضر حدود ١٠ سنت است یعنی حدود ۲5۰۰ 
تومان، بنابراین این امر باعث به وجود آمدن رانت 
شده است.  در واقع ظلمی که صنعت پتروشیمی 
به کشور می کند این است که در ابتدا گاز را ارزان 
است چرا که  رانت  این کار  دریافت می کند که 
این گاز به مردم تعلق دارد، دومین مشکل این 
است که مشتقات حاصل از گاز را در بازار داخلی 
نمی فروشد و این امر باعث می شود مشتقاتی 
که از پتروشیمی در کشور استفاده می شود مثل 
پالستیک و ... گران شود. سوم این که کاالیی را 
که به خارج از کشور می فروشد، به نظر می رسد 
ارز حاصل از فروش هم برخی اوقات وارد کشور 
نمی شود و اگر آورده شود در بازار به صورت آزاد 
عرضه می کند و این روند بر قیمت ارز هم اثر 

می گذارد.

قیمت برق منطقی نیست
کشور ایران در صنعت برق جزء کشورهای 
پیشرو است. ایران در حال حاضر حدود هشتاد 
هزار مگاوات ظرفیت نصب شده دارد. یعنی در 
منطقه، کشور ایران بیشترین ظرفیت نصب شده 
شرکت  فن آوری  ساختار  لحاظ  از  داراست.  را 
برق و  تولید کننده  بزرگ  مپنا جزء شرکت های 
تولید کننده ژنراتور و نیروگاه در خاورمیانه است 
که این یک مزیت بزرگ به حساب می آید. اما 
به دلیل این که قیمت برق منطقی نیست یعنی 
قیمتی نیست که جوابگوی تداوم سرمایه گذاری 
اساسی  ما دچار مشکلی  باشد  برق  در صنعت 
شده ایم به گونه  ای که وزارت نیرو حدود ده سال 
است که مشترکان با »دیماند« باال را مجبور به 
مشترکان  این  بیشتر  می کند.  نیروگاه  ساخت 
نیروگاه هایی را می سازند که در مقیاس کوچک 
هستند و اثر صرفه های ناشی از  مقیاس را که 

در نیروگاهای بزرگ وجود دارد، نمی توان در آن ها 
از بحث هایی  یکی  این موضوع  و  استفاده کرد 
است که باعث می شود قیمت تمام شده باال رود 
و مدیریت آلودگی هم در این حالت بسیار سخت 

است.

مشکالت سرمایه گذاری 
در انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های  در  ایران  سیاست گذاری های 
نیست. مدونی  سیاست گذاری  تجدیدپذیر 
گفت  می توان  ارزی،  رخدادهای  از  قبل  تا   
خوشبختانه  تضمینی،  خرید  قیمت  این  با  که 
سرمایه گذاری های نسبتا خوبی در این حوزه انجام 
شد اما با باال رفتن قیمت دالر و پایین بودن قیمت 
خرید تضمینی، دیگر این دو باهم تناسبی ندارند، 
بنابراین در این حوزه چالش بزرگی وجود دارد.

در توافق پاریس ما تعهد دادیم ۸ درصد آلودگی 
این  به  منوط  را  درصد  و  ۱۲  دهیم  را کاهش 
کرده ایم که کشورهای دیگر به ما کمک کنند و اگر 
کشورهای دیگر کمک کنند ما سعی می کنیم که 
آلودگی های مان را از طریق استفاده از انرژی های 
نو کاهش دهیم و این امر می تواند بسیار مهم 
انرژی های  سرمایه گذاری  حوزه  در  موثر  و 

باشد. تجدیدپذیر 
پیشنهاد و ایده من در این حوزه این است که 
از آن جا که استان کرمان در زون آفتاب جهان 
استان ۳5۶۰  این  در  میانگین  طور  به  و  است 
ساعت در سال آفتاب وجود دارد، منطقه ای ویژه 
برای انرژی های نو می توان در آن تعریف کرد. به 
گونه ای که سرمایه گذاری هایی که در این حوزه 
انجام می شوند بتوانند ازمزیت هایی مانند مالیات 
کمتر، بخشودگی مالیات، تعرفه صفر برای واردات 
باعث  امر  این  استفاده کنند که  و...  تجهیزات 
می شود مشکالت این بخش در کشور حل شود و 
از طریق ایجاد خوشه های صنعتی باعث افزایش 
روابط افقی و عمودی در این صنایع در استان 

می شود.

تلفات 15 درصدی در انتقال برق
اگر صنعت برق به ۳ بخش تولید، انتقال و 
توزیع تقسیم شود در حوزه انتقال برق )احداث 
انتقال برق( که حدود ۳۰ درصد هر واحد  خط 
ظرفیت برق است متاسفانه در سیستم انتقال 
به دلیل فرسودگی، شاهد ۱5 درصد تلفات برق 

هستیم.
در  مثال  سرمایه گذاری  بخش  در  بنابراین 
نیروگاه های سیکل ترکیبی که برای هر کیلووات 

برق بایستی ۹۰۰ دالر هزینه کنیم، تقریبًا ۳۰۰ دالر 
اضافه بر آن برای انتقال هزینه می شود. متاسفانه 
سال هاست که ما در این بحث وارد نشده ایم و 
انتقال برق استفاده  از تکنولوژی های به روز در 
نکرده ایم و خیلی از کشورها از بعد امنیتی که به 
این بحث نگاه می کنند اجازه نمی دهند که بخش 
این  من  پیش بینی  ولی  شود  وارد  خصوصی 
است که ما به زودی مجبورمی شویم شرکت های 
بزرگی را در حوزه ایجاده شبکه و پست های انتقال 
خصوصی ایجاد کنیم که این شرکت ها بتوانند برق 
را بین مناطق مختلف کشور را با تلفات کمتری 

دیسپاچینگ کنند.

ایران ۴.5 برابر جهان مصرف انرژی دارد
 در بحث مصرف نهایی که متاسفانه چندین 
آخرین  اساس  بر  دارد:  وجود  در کشور  مشکل 
آمار منتشر شده انرژی دنیا، رشد مصرف سرانه 
انرژی اولیه در ایران طی دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ به 
در حالی  است  یافته  افزایش  مقدار ۱.۹ درصد 
انرژی  سرانه  جهانی  مصرف  رشد  متوسط  که 
 .)۲۰۲۰,BP( اولیه ۰.4 درصد رشد داشته است
مصرف  جهان  برابر   4.5 متوسط  به طور  ایران 
پایین  افزایش  این  عمده  بخش  است  داشته 
بودن کارایی فناوری های مصرف انرژی است و 
پایین بودن قیمت انرژی انگیزه افزایش کارایی 
تجهیزات انرژی را نه برای مصرف کننده و نه برای 
دولت فراهم نمی کند. برخی از تکنولوژی هایی که 
از آن ها به عنوان تکنولوژی مصرف کننده انرژی 
نام می بریم مانند اتومبیل، تلویزیون و یخچال 
است اما متاسفانه مشکل اساسی کشور ایران در 
خودرو است. )حدودًا ۳۰ درصد مصرف انرژی هر 

کشوری در صنعت حمل و نقل است(.
ایران در صنعت حمل و نقل، چه در صنعت هوایی 

که به دلیل تحریم ها دچار مشکل است و چه در 
حمل و نقل ریلی عقب است به عنوان مثال سرعت 
متوسط حمل و نقل ریلی در بعضی کشورها تا ۳۰۰ 
کیلومتر بر ساعت است و سرعت حمل و نقل ریلی 
در ایران حدود ۱۰۰ کیلومتر در ساعت است در کنار 
این عامل اگر فرسودگی لوکوموتیوها و فرسودگی 
خطوط راه آهن را هم در نظر بگیریم ما در این 

حوزه هم بسیار اتالف انرژی داریم.
از طرفی دیگر در صنعت خودروسازی هم به دلیل 
انحصارات خیلی بدی که وجود دارد و به دلیل 
پایین بودن تکنولوژی های مصرفی که در حوزه 
خودرو داریم، چه در خودروهای شخصی و چه 
در خودروهای عمومی با بهره وری پایین انرژی 

روبه رو هستیم.
به دلیل این که خودروسازها انحصاری هستند ما 
نسبت به دنیا بسیار عقب هستیم و دولت هم 
ارزان(،  )بنزین  بنزین  یارانه  پرداخت  طریق  از 
مصرف کنندگان را راضی می کند که یک خودرو را 
خریداری کنند. )برای نمونه خودرو جدید شرکت 
است،  رونمایی کرده  آن  از  تازگی  به  سایپا که 
با  با  دارد که  قیمت  تومان  میلیون  حدودًا ۷۰۰ 
تبدیل آن به دالر ۲5 یا ۲۶ هزار تومانی می توانیم 
با این پول یک ماشین مرسدس بنز سطح میانی 
را خریداری کنیم(. بنابراین این ظلمی است که به 
مصرف کنندگان صنعت خودرو می شود و دولت 
هم برای این که بر روی این آتش آبی بریزد و 
شعله هایش را کمتر کند با اختصاص یارانه به 
بنزین و گازوئیل، بنزین و گازوییل را بسیار ارزان 

به مصرف کنندگان می دهد.
بحث یارانه دولت در حوزه های انرژی باعث شده 
که هیچکس به فکر افزایش کارایی و راندمان 
وسایل انرژی بر بزرگ مانند خودرو و... نباشد.

تکنولوژی های مصرف عمده در حمل و نقل به دلیل 
انحصاری بودن بسیار ناکارا هستند و از طرف دیگر 
وارد کشور  رقابتی  به صورت  تکنولوژی هایی که 
می شوند خوشبختانه این مشکل را ندارند مانند 
لوازم خانگی که داخل خانه استفاده می کنیم 
بیشتر  رده راندمان انرژی آن ها +Aو ++A و 
+++ A است که اکثریت کارایی باالیی دارند و 
مصرف برقشان بسیار کم است و این امر می تواند 

بسیار موثر باشد.
در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه انرژی 
کار می کنند بحثی به نام مدیریت سمت تقاضای 
انرژی )Demand-Side Management( وجود 

دارد.
شرکت های  انرژی  تقاضای  مدیریت سمت  در 
انرژی  مصرف  هدف کاهش  با  انرژی  مصرف 
در  یا  آمریکا  در  مثاًل  می کنند،  سرمایه گذاری 
کشورهای دیگر فرض کنید در حوزه ساختمان 
سال  هر  ساختمان ها  کارایی  می کنند  مجبور 
اندازه گیری شود و آن ها را ممیزی انرژی کنند. 
در برخی کشورها در ساخت و سازهایشان قوانین 
و استانداردهای ساخت و سازشان، استانداردهای 
انرژی اجباری است، ولی در ایران اصال به این 
مورد مهم توجه  نمی شود و از نظر من  قیمت 
انرژی به دلیل یارانه ای که دولت می دهد پایین 

است. 
ساخت وساز  در  انرژی  استانداردهای  رعایت 
مسکن بسیار موضوع مهمی است. در ساختمان 
سازی اصال هیچ ممیزی صورت نمی گیرد برای 
از  خاصی  نوع  از  استفاده  با  بتوان  شاید  مثال 
یک آجر، عایقی ایجاد کرد که این عایق بتواند 
اتالف انرژی را کاهش دهد همچنین استفاده از 
پنجره های دو جداره بسیار مفید است اما باز هم 
اتالف انرژی در ساختمان هایمان بسیار باالست و 
دلیل آن هم این است که دولت هیچ استانداردی 

را در این بحث نمی گذارد. 
بعضی از اتفاقات می توانند بسیار موثر باشند، برای 
نمونه در تجربه ای که در ساختمان سازی در شهر 
کرمان داشتم در مقایسه با دیگر شهرها مانند 
شهرهای هرمزگان و سیرجان، شاید سختگیرترین 
جایی که استانداردهای ساخت و ساز در آن اجرا 
می شود، استان کرمان باشد و این هم به دلیل 
زلزله بم ، یعنی نظام مهندسی کرمان در بحث 
و  می کند  سختگیری  فوق العاده  ساخت و ساز 
بنابراین در حوزه انرژی هم بسیار مهم است که ما 

بتوانیم این کار را حتما انجام دهیم.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر سوخت طبیعی و تولیدکنندگان برق منطقه، امسال در زمستان با مشکل تامین انرژی 
روبه رو شد. به طوری که برخی نیروگاه های حرارتی در زمستان سال جاری برای تولید برق با کمبود گاز طبیعی روبه رو شدند و این مساله 
عالوه بر قطعی برق در صنایع به خاموشی در مناطق مسکونی و معابر شهری هم کشیده شد. »زین العابدین صادقی«، دانشیار اقتصاد 
انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مطلبی با موضوع رگوالتوری و سیاست گذاری حوزه انرژی در ایران که در اختیار »پیام ما« قرار داده  

است به برخی از مهم ترین مسائل و چالش های حوزه در ایران پرداخته است.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

نامه قانون تعیین  آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱4۰۰44۲۱-۹۹/۰۹/۱۹هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
۲۸۶صادره  شناسنامه  امیربشماره  فرزند  مهنی  مسلمی  یحیی 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۷۸.۸۱متر 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از5۸۰-  -فرعی  پالک  مربع 
پالک -فرعی از 5۸۰-اصلی قطعه دو واقع دراراضی سبزپوشان 
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید 
اکبر هاشمی رضا محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
صورتی  در  شود  می  ۱5روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

  . خواهدشد  صادر 
دوم  انتشارنوبت  تاریخ   – اول:۹۹/۱۱/۱۹  نوبت  انتشار  تاریخ 

۹۹/۱۲/۰۳ :
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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افقی
دروغین۲  خدای  صنم،   -  ۱ 
پیروزی   - نپریدن  از  امر   -
پارچه  باخت،  مقابل  ورزشی، 
 - یمن۳  به  منصوب  كتانی 
از   - بزرگی  وجنات،  مفرد 
حیات،  مایه   - یونانی4  حروف 
پاكی  مظهر  روشنایی،  مایه 
و  عدل   - اتمسفر  غالت،  از   -
 - عدالت5  در  بینی  واقع  داد، 

پزشکی  علم   - مصر  فراعنه  از 
انس  الفت،   - شكننده۶   -
 - شعر  قافیه   - عادت  گرفتن، 
معروف۷  جام   - هندی  نیلوفر 
- آدمی - نوعی رنگ مو، رنگ 
 - كننده  نهی   - فوری  موی 
پای  زیر  به  را  آن  قرمز  قالی، 
از  یکی  کنند،  می  پهن  بزرگان 
دست  با  ایرانیان که  هنری  آثار 
صدو  هزارو   - شود۸  می  بافته 
 - انگلیس  طول  واحد   - یازده 

رنگ  - كبود  خروش۹  و  فریاد 
بنادر  از   - داشتن۱۰  حضور   -
اوالجوان  حکیم  لقب   - نروژ 
 - ناگه۱۱  مخفف   -  NBA در 
جدید - طب سوزنی این كشور 
قاره  در  كشوری  است،  معروف 
 - سكسكه  نیستی،   - كهن 
نخستین،  عدد  اعداد،  طلیعه 
ناحی -  پیشتاز۱۲ - جمع  عدد 
فیلمی از همایون اسعدیان۱۳ - 
یک  عددی  خراب کن،  عدد کار 
نیایش،   - خیطی  عدد  رقمی، 
حاجت خواستن - سو وارونه۱4 
آلمانی،  آقای  همه،   - قلیان   -
کاغذ   - شود۱5  شامل  را  همه 
بدنیا   - ای  رایانه  شبكه  کاهی، 

آوردن

عمودی
گاه   - مختصر  خوب   -  ۱
 - روز۲  پایان  استراحت، 
از  فرانسه،  در  رودی   - پرتالش 
- کالم  فرانسوی۳  های  باشگاه 
پایتخت   - بیزاری  حرف  تنفر، 
4 - بورس درهم - اشاره  برمه 
به نزدیك، ضمیر اشاره - درك5 
- جم وارونه - طبیعی - گودتر 
 - رقمی  یك  عدد   - چاله۶  از 
سربها   - پنبه  غوزه  دانه،  پنبه 
میوه،  آغوش،   - شایعه۷   -
 - گستردنی  فرش،   - خشكی 

چنار۸  درخت   - نائورو  پایتخت 
 - جی.ام.کوتسیا  از  اثری   -
از  یونانی،  دوم  حرف   - مزه۹ 
بیمار،  سگ   - یونانی  الفبای 
دخترانه  نام   - مروارید  گردنبند 

۱۰ - ساحل دریا - مژه چشم - 
عرب،  نفی  موسیقی،  ششم  نت 
درون چیزی - نشانه جمع، بله 
شیرازی، بله بی ادب۱۱ - فیلتر 
- شهری در کانادا۱۲ - اثری از 

فلز  ارسکین کالدول - صوت - 
بادیه، فلز رسانا۱۳ -  سرخ، فلز 
دهان - از آثار سعید نفیسی۱4 
 - ناتمام۱5  هکر   - نفقه   -

معلوم  شده،  تعیین   ، معین 

جدول شماره 1۹55

گام های بلند چادرملو در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی 

ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره چادرملو 
در گفت و گویی با اشاره به این که مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها تکلیفی است که آن ها را مجاب می سازد در 
فضای کسب و کار خود به آن عمل کنند تا پاسخگوی 
انتظارات جامعه باشند، تاکید کرد: از طرفی نباید فراموش 
کرد شرکت ها، مسئولیت های بزرگی نیز در قبال کارکنان، 
سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و تمامی ذی نفعان 
بر عهده دارند. و باید نسبت به هر دو بخش به تعهدات  
خود عمل کنند. او  افزود: در بحران اخیر ناشی از شیوع 
بیماری کرونا شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  از  اواخر 
سال ۱۳۹۸ همزمان، اقدامات آموزشی برای پیشگیری 
 HSE واحدهای  در  بیماری ها  این  شدن  فراگیر  از 
مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو را آغاز کرد و در 
سریعترین زمان و بدون فوت وقت و با نظارت مدیران هر 
بخش با تشکیل ستاد مقابله با بحران اقدام به آموزش ، 
بیماری  این  با  مقابله  برای  بهداشتی  و  تدابیرایمنی  و 
اقدامات  با  یافت. همچنین  ادامه  به صورت گسترده  
سختگیرانه ، همه پرسنل اعم از کادر رسمی و نیروهای 
پیمانکاری هنگام بازگشت از مرخصی و پیش از شروع کار 
ملزم به انجام آزمایش خون و معاینات پزشکی هستند و 
درصورت برخورداری از سالمتی کامل اجازه ورود به مجتمع 
ها داده می شود وچنانچه عالیم ویروس کرونا در آن ها 
مشاهده شود بدون استثنا با هزینه شرکت، تحت درمان 
قرارمی گیرند به همین منظور تیم های پزشکی در هر دو 
مجتمع استقرار یافتند و تمامی پیمانکاران هم مکلف 
شده اند هزینه درمان پرسنل و خانواده آن ها را متقبل 
شوند. تقی زاده از دیگر اقدامات چادرملو برای مقابله با 
گسترش بیماری کرونا را تجهیز نقاهتگاه اضطراری شهر 
اردکان با ۱۰۰ تخت برای قرنطینه بیماران مبتال به ویروس 
کرونا، سازماندهی ۱5 اکیپ مکانیزه و مجهز به لوازم و 
وسایل ضدعفونی کننده با هماهنگی ستادهای محلی و 
اعزام این گروه ها به شهرهای اردکان، عقدا، میبد، بهاباد و 
روستاهای مجاور برای ضد عفونی کردن اماکن عمومی 
همراه با ده ها دستگاه تانکر، آمبوالنس و ماشین آالت 
مجهز به وسایل ضدعفونی کننده، و هزاران عدد ماسک و 
دستکش و توزیع آن بین شهروندان و پاکسازی اماکن 
از ۲۲۲  او گفت: در مجموع بیش  عنوان کرد.  عمومی 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کمک  نقدی و غیر نقدی 
برای مقابله با کرونا  به مراکز نظارتی و پزشکی استان یزد 
و شهرستان اردکان به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و 

درمان مبتالیان، اهدا شده است.

از  تجلیل  و  صادرات  روز  بزرگداشت  همایش 
صادرکنندگان برگزیده استان کرمان در آیینی با حضور 
امام جمعه کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، معاون استاندار کرمان، معاون اتاق 
ایران و رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، مدیرعامل 
صندوق ضمانت صادرات ایران، سفیر بنگالدش در ایران 
و سایر مدیران و فعاالن اقتصادی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این همایش 
ضمن تقدیر از صادرکنندگان نمونه که در چنین شرایط 
سختی کسب افتخار کرده و ارزآوری داشتند، گفت: 
آینده کشور  سال  بودجه  قانون  تصویب  آستانه  در 
می شود  درخواست  توسعه،  هفتم  برنامه  تدوین  و 
توجه به صادرات و تجلیل از صادرکنندگان از حالت 
شعاری خارج شود و به واقعیت بپیوندد. سیدمهدی 
طبیب زاده، با اشاره به این که کشورهای موفق در حوزه 
اقتصاد جز صادرات، به مسیر دیگری تکیه نکرده اند، 
افزود: ویتنام به عنوان غول اقتصادی شرق آسیا و 

بنگالدش، تایلند و تایوان نیز تنها با تکیه به صادرات به 
موفقیت رسیده اند. او در ادامه به بیان برخی مشکالت 
صادرکنندگان  کرد:  اظهار  و  پرداخت  صادرکنندگان 
در شرایط کنونی به سختی کار می کنند و موفقیت 
در صادرات، بسته به سرعت، کیفیت، توان عرضه و 
طبیب  است.  بین المللی  بازارهای  در  رقابت  قدرت 
زاده، تصریح کرد: نرخ تسهیالت برای صادرکنندگان 
در ایران چند برابر رقبای آن ها در بازارهای بین المللی 
است و متاسفانه حمل و نقل و تسهیالت گران قیمت و 
همچنین سیاست های ارزی کشور جز محدود کردن 
صادرات و آسیب رساندن به این بخش چیزی نبوده 
است. رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: اگر بپذیریم که 
صادرات موتور محرکه توسعه کشورهاست، توجه به این 
مسائل و رفع مشکالت صادرکنندگان بسیار ضروری 
است. او افزود: اتاق کرمان با همراهی مدیران دولتی و 
فعاالن بخش خصوصی برای افزایش صادرات تالش 
می کند که در این زمینه در سال جاری با وجود همه 
مشکالت صادرات استان کرمان ۲۶ درصد رشد داشته 

است. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
با تاکید بر این که دولت مردان باید مسیر صادرات را به 
طور کامل روان و زیرساخت ها را درست کنند، گفت: 
قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید سهم خود را در 
این رابطه به بهترین نحو ممکن انجام دهند. حجت 
با  سلیمانی،  علیدادی  المسلمین حسن  و  االسالم 
اشاره به وجود دو مدل اقتصادی در کشورهای جهان 
افزود: در مدل تثبیت اقتصادی به معنی قرار داشتن 
در شرایط بحرانی، جنگ و وجود مشکالت عدیده، 
از  بخشی  یا  همه  می کنند که  تالش  دولت مردان 
کاالهای اساسی را ارزان تر در اختیار مردم قرار دهند 
سیاست  به  ادامه  در  او  مدیریت کنند.  را  و کشور 
تعدیل اقتصادی و مطرح شدن بحث جدی رقابت 
پرداخت و اظهار کرد: صادرات آن قدر مهم است که 
اقتصادی یک کشور را در دنیا مشخص می  وجهه 
کند و صادرکنندگان نیز وجهه اقتصادی کشور را در 
جمعه کرمان  امام  می دهد.  نشان  بین المللی  بازار 
تصریح کرد: برای داشتن صادراتی موفق باید همه 

در کنار یکدیگر بایستیم و با فعالیت درست بازرگانان، 
مسئوالن و تولیدکنندگان، شبکه ای قدرتمند بسازیم 
زیرا ضعف در هر یک، عدم موفقیت را در پی خواهد 
ایران  اتاق  تشکل های  و  استان ها  معاون  داشت. 
نیز در ادامه این همایش گفت: مصوبه جلسه ۱۷۷ 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با شیوه های 
به صورت  صادراتی،  ارز  بازگشت  و  ارزی  تعهد  رفع 
شایسته عملیاتی نشده و مکمل این مصوبه می تواند 
را  زمینه  این  در  ۸۰ درصد مشکالت صادرات کشور 
با  مصوبه  این  افزود:  علیخانی  مظفر  برطرف کند. 
تهیه شده و  ایران  اتاق  و  مشارکت دستگاه دولتی 
می تواند  اجرا  در صورت  دارد که  قرار  کار  دستور  در 
این که  به  اشاره  با  او  فراهم کند.  را  اقتصادی  رشد 
بیش از هر زمانی نیازمند همدلی فعاالن اقتصادی 
و دولتمردان برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در 
عرصه صادرات هستیم، اظهار کرد: نیاز به دیپلماسی 
اقتصادی برای حضور پررنگ در بازار اقتصادی دنیا 
داریم که این حوزه تاثیر مستقیمی با سیاست کشور 
دارد. علیخانی، بر ریل گذاری جایگاه ملی و جهانی، 
تعامل بخش خصوصی با دولت و صدای رساتر برای 
رفع مشکالت صادرات، تاکید و بیان کرد: باید بتوانیم 

مجلس  و  دولت  تعیین کننده  و  موثر  حمایت  با 
اهتزاز درآوریم و  به  بازارهای دنیا  را در  ایران  پرچم 
آن روز که موانع صادراتی برداشته شود روز جشن 
واقعی صادرات خواهد بود. او بیان کرد: باید فرهنگ 
سازی برای توفیق تولید و صادرات در کشور انجام 
شود و آموزه های دینی را در این زمینه منتقل کرد که 
تولید و صادرات کارکردهای مختلفی همچون ارز آوری، 
ثروت،  توزیع  و  تولید  کارآفرینی،  سرمایه گذاری، 
گسترش عدالت اجتماعی و صدور فرهنگ را به دنبال 
باید به یک ارزش  دارد که به همین دلیل صادرات 
تبدیل شود. معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران 
گفت: با وجود گرفتاری های صادرکنندگان به دلیل 
محدودیت های ناشی از تحریم ها و گسترش ویروس 
کرونا، خودتحریمی ها و سیاست های ارزی نامناسب 
از سال ۹۷ مشکالت بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد 
کرد که پس لرزه های آن اکنون نیز بر صادرکنندگان 
مشاهده می شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران 
درصد  پنج  معدنی  محدوده های  این که  به  اشاره  با 
مساحت کل کشور است، گفت: نیمی از این معادن 
فعال هستند و قصد داریم در افق ۱4۰۰ درآمدهای 

معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. 

 صادرکنندگان برگزیده استان کرمان تجلیل شدند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: فاز یک و دو پروژه تغذیه 
مصنوعی دشت هشتگرد و نظرآباد افتتاح شد.

داود نجفیان پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح فاز یک و دو پروژه تغذیه 
مصنوعی دشت هشتگرد با حضور اردکانیان وزیر نیرو از طریق ویدئو کنفرانس 
با  دو  و  یک  فاز  در  طرح  این  عمده  بخش  امروز  کرد:  اظهار  صورت گرفت، 
اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد به بهره برداری رسید و ۱5 میلیارد تومان برای اجرای 
فازهای بعدی نیاز داریم. او با بیان این که طرح تغذیه مصنوعی دشت های 
امر  این  تصریح کرد:  اجرا شد،  فاز   ۲ در   ۱۳۸۰ از سال  نظرآباد  و  هشتگرد 
با هدف انتقال آب های جاری و رودخانه کردان به سفره های آب زیرزمینی 
استان البرز و پیشگیری از آثار تخریبی سیالب ها به اجرا درآمد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان البرز خاطرنشان کرد: این طرح بزرگ دارای ابعاد 
و ابنیه مختلف مانند بند انحرافی رودخانه کردان، تاسیسات جنبی انتقال آب 
و حوضچه های جاذب آب است. او ادامه داد: فاز نخست این طرح بین سال ها 
۸۰ تا ۹۲ زیر نظر شرکت آب منطقه ای استان تهران اجرا شد، اما فاز دوم این 
پروژه از سال ۹۲ تاکنون زیر نظر شرکت آب منطقه ای البرز اجرا شده است.

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: امکانات اطفا حریق برای ساختمان های 
بلند در شهر بجنورد نداریم.

گذشته  ماه  دو  طی  این که  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت و گو  در  گریوانی 
گاز  نشت  علت  به  بجنورد  در  منزل  انفجار  فقره  چهار  شاهد  متاسفانه 
اتفاق  افراد  به علت سهل انگاری  این حوادث  اظهارکرد: متاسفانه  بوده ایم، 
به خطرات گاز  افراد نسبت  از  برخی  آشنایی  افزود: عدم  او  افتاده است. 

دهد. رخ  حوادث  این  تا  شده  موجب  بوده که  عواملی  دیگر  از  شهری 
این  بروز  از  آتش نشانی  دغدغه های  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  گریوانی 

افراد وارد می شود. گونه حوادث، خسارت هایی است که به سایر 
منطقه شهرک  در  منزلی که  انفجار  حادثه  در  مثال  عنوان  به  بیان کرد:  او 

دیدند. حادثه  دیگر  مسکونی  واحد   ۱4 داد  رخ  بجنورد  شاهد 
این مقام مسئول تصریح کرد: از سوی دیگر آتش نشانی بجنورد امکانات 
در  حوادث  این  ممکن  و  ندارد  را  بلند  ساختمان های  برای  حریق  اطفا 
با  زمان  کمترین  در  افراد  جان  نجات  افتد که  اتفاق  بلند  ساختمان های 
همراه  به  را  زیادی  خسارت های  است  ممکن  و  شود  می  مواجه  مشکل 

باشد. داشته 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  شهرداری بندرعباس گفت: تمامی 
رانندگان و مسافران ملزم به استفاده از ماسک هستند و رانندگان در صورت مواجه 
شدن با مسافران فاقد ماسک، از ارائه خدمات ممانعت کنند. به گزارش روزنامه 
»پیام ما« از بندرعباس، ایستگاه های تاکسی و خودروهای مسافربری درون شهری 
نقش مهمی در ارائه خدمات به جابجایی شهروندان در سطح شهر دارند و با 
توجه به شیوع بیماری کرونا محدودیت ها و مشکالت برای این بخش خدماتی 
به وجود آمده است. حسین اخالقی، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  
شهرداری بندرعباس در این مورد گفت: تمامی رانندگان و مسافران ملزم به استفاده 
از ماسک می باشند و رانندگان در صورت مواجه شدن با مسافران فاقد ماسک، 
از ارائه خدمات ممانعت نمایند. او در ادامه گفت وگوی خود، خطاب به نمایندگان 
خطوط تاکسی در خصوص مشکالت ایستگاه های تاکسی سطح شهر افزود: 
بخش عمده ای از مواردی که در جلسات اخیر توسط نمایندگان خطوط مطرح شد 
از سوی سازمان به صورت جدی پیگیری و به ترتیب اولویت در دست اقدام است. 

پیشرفت در پروژه تغذیه مصنوعی 
دشت هشتگرد

امکانات اطفا حریق برای 
ساختمان های بلند در بجنورد نداریم

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری بندرعباس:

رانندگان از ارائه خدمات به مسافران 
بدون ماسک جلوگیری کنند

| البرز | | خراسان شمالی | | هرمزگان | مسئولیت اجتمایع 

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۶۰۹   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 اکبر حسن زاده قرائی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱ صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت ۱4454/۹5 مترمربع پالک 4۲4۷ اصلی واقع در حجت آباد 

بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد کاظم امیرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 ۹۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۲/۰۳

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
برابررای شماره  رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۶۲5
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از  شناسنامه۳5۰صادره  بشماره  اصغر  فرزند  نسکی  ابراهیمی  خدیجه 
پالک۲  مربع  ۱5۸متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  گلباف 
۳4۷-اصلی   – پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  از۳4۷اصلی  -فرعی 

مسجد  جنب  اشتر  مالک  خیابان  گلباف  در  واقع  کرمان   ۲۷ بخش 
زاده  مهدی  رمضان  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  الزمان  صاحب 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  ۱5روزآگهی 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

۱5۰۲ الف  م   . خواهدشد 
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۰۳- تاریخ انتشارنوبت دوم :۹۹/۱۲/۱۸

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان 
است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

نماید. به مرجع قضایی تقدیم تقدیم  را  خود 
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

به شماره شناسنامه 554  آبادی فرزند رضا  الهام ترکزاده سلیمان  خانم 
صادره از زرند در ۱.5 دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ 
۲5۸.۸۰ مترمربع مفروز و مجزی از پالک 5 فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در 
زرند خیابان ۱۷ شهریور خریداری از مالک رسمی آقای اسداله منتظری 

خادم.
 ۹۶ شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  آبادی  سلیمان  ترکزاده  بتول  خانم 
صادره از زرند در ۱.5 دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت ششدانگ 
۲5۸.۸۰ مترمربع مفروز ومجزی از پالک 5 فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در 
زرند خیابان ۱۷ شهریور خریداری از مالک رسمی آقای اسداله منتظری 

خادم.
۱۲۳۰ صادره  به شماره شناسنامه  آقای مرتضی دهقانزاده فرزند حسین 
ششدانگ  مساحت  به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۱.5 در  زرند  از 

مفروز  مترمربع   ۲5۸.۸۰
مجزی از پالک 5 فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان ۱۷ شهریور 

خریداری از مالک رسمی آقای اسداله منتظری خادم.
خانم معصومه ترکزاده فرزند رضا به شماره شناسنامه ۲۱5 صادره از زرند 
 ۲5۸.۸۰ ششدانگ  مساحت  به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   ۱.5 در 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک 5 فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند 
آقای اسداله منتظری خادم. از مالک رسمی  خیابان ۱۷ شهریور خریداری 

م الف ۱۹5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۳

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹۹۰۰۰17 
نام پدر کندل  تاریخ  اورنگی  بدینوسیله به آقای رحمدل 
مرحوم  ورثه  ملی۶۰۶۹۷4۰۷۱۸   شماره  تولد۱۳۳۱.۰۹.۰۶ 
ساسان اورنگی بدهکار پرونده اجرایی کالسه۱۳۹۹۰4۰۱۹۰۶۳۰۰۰۰۱۶.۱  
ازدواج  سند  متن  اعالمی  آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که 
به  صادره  ازدواج  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  شناخته 
بابت مهریه بدهکار می  ۲۰۶۶ مبلغ ۶.۸۷۸.۱۱۸.۸۳۸  ریال  شماره 
باشید و خانم فهیمه علی جعفری بستانکار پرونده درخواست صدور 
پرونده  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه 
طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجرا  این  در   ۹۹۰۰۰۱۷ به کالسه  اجرایی 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اعالم می گردد 
است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از 
فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر شد می گردد و ظرف مدت 
صورت  این  غیر  در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز   ۱۰
علیه شما  مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون 

شد. خواهد  تعقیب 
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۹۹۰۰6۴1  
 بدینوسیله به خانم مرضیه عزیزی نژاد کشکوئی نام پدر 
حسین تاریخ تولد۱۳۳۱.۰۱.۱۰ شماره ملی ۳۰5۱۸۳۰۶۸۲ 
برابر  که  کالسه۱۳۹۹۰4۰۱۹۰۶۳۰۰۰۶۲۱.۱  اجرایی  پرونده  بدهکار 
شناخته  ازدواج  سند  متن  اعالمی  آدرس  به  ابالغ  مامور  گزارش 
شماره  به  صادره   ازدواج  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  نگردیده 
۸4۱۳ مبلغ۳.۳۷۳.4۰۷.5۹۰  ریال بابت مهریه بدهکار می باشید 
و خانم فاطمه معصوم مؤمن اباد بستانکار پرونده درخواست صدور 
پرونده  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه 
لذا طبق  باشد  اجرا مطرح می  این  در   ۹۹۰۰۶4۱ به کالسه  اجرایی 
می  اعالم  شما  به  رسمی  اسناد  مفاد  اجرائی  نامه  آئین   ۱۸ ماده 
محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از  گردد 
و  می گردد  شد  منتشر  و  چاپ  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است 
ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت 

شد. خواهد  تعقیب  شما  علیه 
 مسئول  اجرای اسناد رسمی رفسنجان_ علی خسرو انجم

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی

مفقودی  

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  نواب  محمد 
شناسنامه  شماره  غالمرضابه  فرزند  زابلی   علی 
رشته  کاردانی  مقطع  در  رودبار  از   1۹5صادره 
با  الکتروتکنیک صادره از واحد دانشگاه کهنوج 
اعتبار  وفاقد  است  3۴16مفقودگردیده  شماره 
می باشد از یابنده تقاضای می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد کهنوج به نشانی 
کهنوج دانشگاه ازاد واحد کهنوج  ارسال نماید .

پژو  سواری  سبز  وبرگ  کارخانه  سند 
PARS XU7مدل 13۹۲ سفید رنگ به 
شماره موتور 1۲۴K۰155۴63 شماره 
 NAAN۰1CAXDH67۲315  شاسی
ق   7۲۲ ایران    ۹۴ پالک  شماره  به  
3۲  متعلق به عبدالرزاق فرقانی فرزند 
حسین مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد .سیرجان

 1_نام مناقصه گذار: شــركت توزيع نيروي برق اســتان ايالم به نشــاني ايالم- بلوار مدرس، كد پســتي 69319995487،  طبقه دوم، امور تداركات، واحد قراردادها، تلفكس 08433347755 
۲_موضوع مناقصات: 

99/64: مناقصــه عمومــی دو مرحله ای  خريد انواع كنتور ديجيتال 
3- زمان دريافت اســناد مناقصه: از تاريخ 99/1۲/03   لغايت 99/1۲/09

4- آدرس محل دريافت اســناد: مناقصه گران محترم مي توانند به منظور دريافت اســناد مناقصات به ســامانه تداركات الكترونيكي دولت www. setadiran.ir.  مراجعه نمايند. 
ــر داده نخواهــد شــد. مناقصه گــران  ــه پيشــنهادهاي فاقــد امضــاء ، مخــدوش، مشــروط و پيشــنهاداتي كــه بعــد از مهلــت مقــرر واصــل شــوند ترتيــب اث ــه، ب ــرق اســتان ايــالم، واحــد دبيرخان ــوار مــدرس، شــركت توزيــع نيــروي ب 5- آدرس محــل دريافــت پيشــنهاد: ايــالم، بل

محتــرم ضمــن تحويــل پــاكات بــه صــورت فيزيكــي بايــد حتمــا تمامــي مــدارك و پــاكات را بــر روي ســامنه ســتاد بارگــزاري نماينــد. 
6- مهلت تحويل اســناد: ســاعت 13 صبح روز شنبه مورخ 99/1۲/19 

7- محل برگزاري مناقصه: ايالم، بلوار مدرس، شــركت توزيع برق اســتان ايالم، سالن جلسات 
8- زمــان بازگشــايي پــاكات: پــاكات پيشــنهاد رأس ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 99/1۲/۲0 بــا حضــور اعضــاي كميســيون مناقصــه بازگشــايي مي شــود. حضــور مناقصه گــران در جلســه فوق الذكــر بــا ارائــه معرفي نامــه بالمانــع اســت. زمــان جلســه بازگشــايي پــاكات 

قيمــت مناقصــات دو مرحلــه اي در جلســه بازگشــايي اوليــه بــه اطــالع مناقصه گــران خواهــد رســيد. 
9- ذكر شــماره مناقصه و عنوان آن روي پاكات الزامي اســت. 

10- اطالعات برآورد و تضمين 

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآوردی)ریال(شماره مناقصه ردیف

299/6462.950.000.0002.338.500.000

كــه بــه صــورت الــف( چــك تضميــن شــده بانكــي- ضمانتنامــه بانكــي بــه نفــع مناقصه گــزار- ضمانت نامــه صــادر شــده توســط مؤسســات بيمه گــر داراي مجــوز الزم بــراي فعاليــت و صــدور ضمانت نامــه از ســوي بيمــه مركــزي ايــران- گواهــي خالــص مطالبــات قطعــي تاييــد 
شــده از ســوي امــور مالــي شــركت توزيــع نيــروي بــرق مطابــق كاربرگ هــاي پيوســت- رســيد بانكــي واريــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره 1904051930 بانــك تجــارت، شــعبه انقــالب بــه نــام شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان ايــالم مــدت اعتبــار تضمين هــاي فــوق 

بايــد حداقــل 3 مــاه از تاريــخ صــدور آن بــوده و بــراي هميــن مــدت قابــل تمديــد باشــد و عــالوه بــر آن ضمانتنامه هــاي بانكــي بايــد طبــق فرم هــاي مــورد قبــول ضميمــه اســناد تنظيــم شــده باشــد. 
11- شــركت توزيع برق اســتان ايالم در رد و يا قبول كليه پيشــنهادها مختار است. 

1۲- هزينه آگهي هاي روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشــد. 
13- پيشــنهاد دهندگان موظفند تا ســه  روز قبل از پايان مهلت تســليم پيشــنهادات با مراجعه به ســايت هايي كه اســناد بر روي آن ها بارگذاري شــده اند از اصالحات احتمالي در اســناد مطلع گردند و اسناد اصالحي را مهر و امضاء كنند. 

14- شــرط قبولي مدارك و اســناد صرفاً وجود و اثبات آن ها در جلســه مناقصه بوده و شــركت از پذيرش مداركي كه بعد از پايان مهلت تســليم پيشــنهادات و حين جلســه و بعد از آن ارائه شــوند ترتيب اثر نمي دهد.
نكته  بســيار مهم:عدم امضای ديجيتال اســناد بر روی ســامانه ستاد منجر به رد كلی پيشنهاد می گردد.

نكته مهم:باتوجه به الزام شــركت توانير تحويل اســناد فيزيكی عالوه بربارگزاری آنها بر روی ســامانه ســتاد الزامی است.
9597

آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 99/64

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم

شركت توزیع نیروي برق استان ایالم

نوبت اول



پیامک شما را دربـاره 
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 تعدادی از نخستین زنان راننده تاکسی  بی سیم تهران برای گرفتن سند تاکسی شان مشکل دارند

سوار بر باد
طاهری؛ مشاور حقوقی شرکت تاکسیرانی: گمان می کنم مشکل افرادی که قسط هایشان را کامل پرداخت کرده اند 

تا چند هفته بعد و مشکل کل این خانم ها تا چند ماه آینده حل شود
نسرین شکرایی؛ راننده تاکسی: ما حاال نه تنها از سازمان تاکسیرانی بلکه از شهرداری هم توقع رسیدگی به این وضعیت را داریم

 تاکسیرانان زن؛ تنها یک 
درصد از کل تاکسیرانان کشور 
را تشکیل می دهند و این آمار 

را سال گذشته مرتضی ضامنی، 
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی 

شهری کشور اعالم کرده. به 
گفته او در حال حاضر ۳۱۸ 

هزار تاکسی فعال با 4۰۰ هزار 
راننده )اصلی و کمکی( وجود 
دارد که تنها یک درصد از این 
تعداد، یعنی حدود 4 هزار نفر 

زن هستند

 در میان این آمار کمتر از ۲۰۰ 
زن در تهران زندگی می کنند 

که ۱4 سال است سند 
تاکسی هایشان مشکل دارد 
و کسی به فکرشان نیست. 
هرچند حاال طاهری؛ مشاور 

حقوقی سازمان تاکسیرانی که 
پیگیر پرونده این زنان است به 
»پیام ما« می گوید تعداد زنانی 
که دچار مشکل اند بسیار کمتر 

از این موارد است 
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مصدومان زلزله 
سی سخت 67 نفر شدند 
مجموعا  گفت:  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
استان  در  زمین لرزه  وقوع  اثر  بر  نفر   ۶۷
شدند  مصدوم  احمد  بویر  کهگیلویه و 
صورت  به  نفر   ۶۰ و  بستری  نفر  هفت  که 
حسین  محمد  یافتند.  مداوا  سرپایی 
قوسیان مقدم در گفت وگو با مهر، با اشاره بر 
آخرین جزئیات عملیات امداد و نجات در 
حادثه زمین لرزه استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: این زلزله روز چهارشنبه بیست و نهم 
بهمن ماه با قدرت 5.۶ ریشتر در استان های 
حوالی  اصفهان  و  احمد  کهکیلویه و بویر 
شهرستان سی سخت رخ داد و دارای یک 
پیش لرزه به بزرگی ۲.۸ ریشتر و چهار پس 

بود. لرزه 
بر  اشاره  با  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
کرد:  عنوان  زلزله  این  از  متاثر  مناطق 
پاتاق  و  سی سخت  منطقه  دنا،  شهرستان 
در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان 
بر  اصفهان  استان  در  پادنا  منطقه  سمیرم 
در  عالوه  به  دیده اند.  آسیب  زلزله  این  اثر 
ساعات اولیه شاهد ریزش کوه در محورهای 
مواصالتی یاسوج به دنا، قطع برق، گاز، آب 

بودیم. همراه  تلفن  شبکه  در  اختالل  و 
عملیات  بر جزئیات  اشاره  با  قوسیان مقدم 
تصریح کرد:  حادثه  این  در  نجات  و  امداد 
ماه،  اسفند  دوم  امروز  ظهر   ۱۲ ساعت  تا 
این حادثه مصدوم  اثر  بر  نفر  مجموعًا ۶۷ 
به  نفر   ۶۰ و  بستری  نفر  هفت  که  شدند 

یافتند. مداوا  سرپایی  صورت 
هموطنان  اضطراری  اسکان  بر  اشاره  با  او 
نفر   ۱۲5 و  هزار   ۱۱ مجموعه  کرد:  عنوان 
اسکان اضطراری یافتند و تعداد ۲۳۶5 نفر 
نیز با دریافت چادرهای مسافرتی و امدادی 

یافته اند. اسکان  خود  منازل  نزدیکی  در 
آسیب  روستاهای  بر جزئیات  اشاره  با  او  
دیده نیز ابراز داشت: مجموعًا ۱4۷ روستا بر 
اثر این زمین لرزه متاثر شده و برخی منازل 
و ابنیه در شهرهای سی سخت و روستاهای 
اطراف بین ۲۰ تا 4۰ درصد تخریب شده اند.

دوره دوم کارگاه مالقات 
با خیابان برگزار می شود 
موزه و پایگاه میراث شهری خیابان ولیعصر 
با  مالقات  دوم کارگاه  دوره ی  می کند:  برگزار 
ولیعصر-  خیابان  روزمره ی  -زندگی  خیابان 
بنا  شد،  منتشر  زیر  تخصصی  حوزه  دو  در 
کارگاه ها  جزئیات  روابط عمومی،  اطالعات  بر 
عکاسانه  برای  مجالی  است:  زیر  شرح  به 
راهبری:  با  ولیعصر   خیابان  به  اندیشیدن 
محسن  و  وثوق نیا،  مهدی  صدیقی،  بهنام 
وحید  رویداد:  دبیر  می شود.  برگزار  یزدی پور 
قاسمی است و  دبیر شورای راهبری: حسین 
برای  مجالی  بعدی   کارگاه  است.  گنجی 
با  ولیعصر  خیابان  به  اندیشیدن  طراحانه 
بابک شکوفی، پرستو  آراسته،  راهبری: شیوا 
عشرتی، مهرناز عطاران، شیوا علینقیان، رضا 
فیضی، بهروز مرباغی، کامبیز مشتاق گوهری، 
سروش مهاجری، محمدرضا مهربانی، پژمان 
یاراحمدی  محمد  و  وارسته  امیر  نوروزی، 
رایگان  این کارگاه  در  برگزار می شود. شرکت 
است. مهلت ثبت نام تا هفتم اسفندماه است. 
این کارگاه ها تالشی برای ایجاِد امکان زندگی 
کردِن شهر بنابر قاعده ی رشد از درون خود و 

است. اهالی اش  با 

تاکسی ها فرسوده شده و نمی توانند به دلیل 
در  آنچنان  و  کنند  تعویضش  سند  مشکل 
مدیر  و کارهای  ماجرا  این  سال های گذشته 
شرکت ایمن سیر عرصه را بر آن ها تنگ کرده 
که بارها راهشان برای اعتراض به شورای شهر 
و شهرداری و حتی مجلس باز شود. نتیجه؟ 
تاکنون هیچ. این را شهربانو عرب گل می گوید. 
زنی در آستانه شصت سالگی و شیفته رانندگی. 
در  شرکت  این  آگهی  دیدن  از  پیش  تا  او 
روزنامه در آژانس کار می کرد. شبی که آگهی 
را دید شیفته این مدل کار کردن و فعالیت در 
نخستین تاکسی بی سیم زنان شد و صبحش 
نیم  و  سه  »گفتند  آورد  به شرکت  را  مدارک 
را  ماشین  پول  باقی  و  بدهید  تومان  میلیون 
هم به صورت قسطی در طول 5 سال پرداخت 
کنید و مشغول شوید. من هم که عاشق رانندگی 
کردن بودن با عشق کارم را شروع کردم. قرار بر 
این بود که بعد از پنج سال که قسط  تمام شد 
ماشین ها به ناممان زده شود که نشد.« او که 
جزو ۱۰ زن نخستی بود که در این شرکت عضو 
شد؛ همیشه همراهی همسر و فرزندانش را 
برای رانندگی داشت و وقتی یک سال بعد از کار 
کردن در تاکسی بی سیم درخواست مرخصی 
داد و با عدم موافقت شرکت روبه رو شد کل 
قسط های ماشین را یکجا تسویه کردک »گفتند 
چون قسط داری نمی توانی مرخصی بگیری. 

هرچه گفتم چه ربطی دارد نپذیرفتند. رفتارشان 
توهین آمیز بود و به من برخورد. گفتم اصال همه 
قسط ها را تسویه می کنم. بعد هم پیش آقای 
عروجی؛ مدیر شرکت رفتم و یک رسید دستی 
داد که قسط ها پرداخت شده و بعد هم گفتن 
برم دفترخانه ای و سندی که وکالتی به نامم بود 

را گرفتم.«
چون  نشد  او  نام  به  قطعی  صورت  به  سند 
صاحب شرکت روی ماشین زنان وام سنگین 
را  این  بود.  بانک  گرو  در  سند  و  بود  گرفته 
شهربانو و دیگر زنان چند سال بعد فهمیدند. 
هیچکس  و  شدند  سندشان  پیگیر  وقتی 
نبود که سندی به نامشان بزند »میخواستم 
شکایت کنم. پیش وکیل تاکسیرانی و وکیل 
و  نداری  قرارداد  چون  و گفتند  رفتم  بیرون 
فقط یک برگه تسویه دستت است نمی توانی. 
دستم به جایی بند نبود و برای همین هم از 
دو سال قبل ماشین را در پارکینگ خواباندم. 
از خواهرم پول قرض کردم و ماشین جدید 
با  دیگر  زنان  او می گوید:  برای کار.«  گرفتم 
آن ها  از  بسیاری  می کنند.  کار  لرز  و  ترس 
سرپرست خانوارند و این ماشین ها تنها محل 
است گوش  سال   ۱4 اما  است.  درآمدشان 
کسی بدهکار این ماجرا نیست و هیچکس به 
تخلفات عروجی و شرکت ایمن سیر رسیدگی 

نمی کند.

این »رنج نامه بانوان« است
مدیرعامل شرکت ایمن سیر؛ سند ماشین زنان 
را در رهن بانک رفاه گذاشت و وام کالن گرفت. 
وام را تسویه نکرد و همین هم عاملی شد تا 
سندها هنوز که هنوز است به نام زنان نشود. 
نسرین شکرایی روزهایی را به یاد دارد که هر 
روز نامه ای نوشتند و به سمت ارگان و سازمانی 
بردند تا کسی پاسخگو باشد که چطور شرکتی 
توانسته  دارد  تاکسیرانی مجوز  از سازمان  که 
پلمپ  شرکت  دهد.  انجام  خالفی  چنین کار 
شد اما سندی به دست زنان نرسید »بعد از 
مدتی که نامه نوشتیم دیگر سرتیتر نامه هایمان 
این رنج  بانوان«. چون  را گذاشتیم »رنج نامه 
سال های سال زنانی بود که بسیاری از آن ها 
خرج زندگی می دادند. سرپرست خانوار بودند 
و هستند. زنانی که تعدادشان حدود ۲۰۰ نفر 
است.« نسرین می گوید: همین بی سند بودن در 
سال های گذشته خسارات بسیاری به آن ها وارد 
کرده. نه توانسته اند از الستیک دولتی و خدمات 
مختلف تاکسیرانی بهره مند شوند و نه در ناوگان 
نوسازی شرکت کنند و مجبورند با ماشین هایی 
کار کنند که فرسوده شده و حتی نمی توانند از 
امکانات تاکسیرانی برای تعویض خودرویشان 
شغل  خود  خودی  به  استفاده کنند:»رانندگی 
اما  سختی است. زن و مرد هم نمی شناسد 
سختی اش برای زنان کم نبوده و نیست. چند 

سالی است این شغل پذیرفته شده و زنان هم 
به خوبی خودشان را ثابت کرده اند. حاال درست 
نیست با این وضعیت روبه رو شوند و هیچکس 

هم حامی آن ها نباشد.«
جمله  از  گذشته  سال های  تمام  در  که  او 
بوده  سند  گرفتن  پیگیر  زنان  اصلی ترین 
سازمان  نزد  وثیقه هایی  این شرکت  می گوید 
تاکسیرانی دارد و آن ها نمی دانند چرا تاکسیرانی 
از  نه  و  فرد  این  از  نه  سال های گذشته  در 
شرکتش شکایت نکرده و حتی وثیقه ها را به 
اجرا نگذاشته است: »سازمان تاکسیرانی خانه 
امید ماست. ما زیرمجموعه آن ارگانیم و توقع 
داشتیم و داریم با جدیت برخورد می شد و 
این مشکل  برطرف شدن  برای  را  ای  بودجه 
سویی  از  و  نشد  اما  می دادند.  اختصاص 
وثیقه های شرکت هم اجرا گذاشته نشد. ما حاال 
نه تنها از سازمان تاکسیرانی بلکه از شهرداری 
هم توقع رسیدگی به این وضعیت را داریم.«
مشکالتی که سند نداشته برای این زنان ایجاد 
از  استفاده  یا  خودرو  نوسازی  به  صرفا  کرده 
امکانات تاکسیرانی برنمی گردد. برخی از آن ها 
از سال ۹5 با مشکل جدید دیگری مواجه شدند 
و آن هم توقیف خودروهایشان در خیابان بود. 
برای شکرایی یادآوری آن روزها و سختی  هایی 
که کشیدند هنوز درد آور است. سختی هایی که 
برای برخی از زنان هنوز باقی مانده. ماجرا از این 

قرار بود که عروجی؛ مدیرعامل شرکت ایمن سیر؛ 
نه تنها خودروی زنان را وثیقه بانک کرده بلکه 
به دلیل بدهکاری اش به تامین اجتماعی؛ این 
سازمان حکم توقیف اموال گرفت و در نهایت 
شد  توقیف  خیابان  در  آن ها  خودروی  پالک 
»باور نمی کنید چه شرایط سختی را گذراندیم. 
باز هم نامه نگاری. باز هم پیگیری. این بار نامه 
را بردم مجلس و آقای محجوب پیگیر شدند. 
برای  نمی دانست  اجتماعی  تامین  مدیرعامل 
خودروی زنان که محل کسب درآمدشان است 
حکم توقیف گرفته. درنهایت با وساطت این 
حکم از روی بسیاری از ماشین ها برداشته شد 

اما تعدادی هستند که هنوز مشکل دارند.«
برای نسرین که عاشق شغلش است و هر روز 
با شور ماشینش را روشن می کند؛ عادی شدن 
شرایط و رهایی از این وضعیت پراسترس مهم 
است. او می پرسد چطور فردی با این تخلفات 
پاسخی برای کسی ندارد و به هیچ کجا جوابگو 

نیست؟

بانک هم تخلف کرده است
تاکسیرانان زن؛ تنها یک درصد از کل تاکسیرانان 
را سال  آمار  این  را تشکیل می دهند و  کشور 
اتحادیه  مدیرعامل  ضامنی،  مرتضی  گذشته 
تاکسیرانی شهری کشور اعالم کرده. به گفته او 
در حال حاضر ۳۱۸ هزار تاکسی فعال با 4۰۰ 
هزار راننده )اصلی و کمکی( وجود دارد که تنها 
یک درصد از این تعداد، یعنی حدود 4 هزار نفر 
زن هستند. عمده رانندگان زن در مشهد زندگی و 
در قالب تاکسی های سبزرنگ فعالیت می کنند 
و عالوه بر تاکسی های سبزرنگ، رانندگان زن 
به کارند.  بیشتر در سرویس مدارس مشغول 
راننده سرویس  از ۱۱۰ هزار  به  گفته  ضامنی، 
مدارس هم، ۲۸ درصد یعنی حدود ۳۰ هزار نفر 

زن مشغول به کارند.
در میان این آمار کمتر از ۲۰۰ زن در تهران زندگی 
می کنند که ۱4 سال است سند تاکسی هایشان 
مشکل دارد و کسی به فکرشان نیست. هرچند 
حاال طاهری؛ مشاور حقوقی سازمان تاکسیرانی 
که پیگیر پرونده این زنان است به »پیام ما« 
می گوید تعداد زنانی که دچار مشکل اند بسیار 
کمتر از این موارد است :»از زمان حضور مدیر 
جدید تاکسیرانی؛ پیگیری برای حل مشکل 
این همکاران با جدیت شروع شده. در همین 
هفته های گذشته جلساتی با بانک رفاه داشتیم 
و البته به آن ها گفتیم که حق نداشتند اموال 
منقول را به عنوان وثیقه بپذیرند و این کار تخلف 
بوده و حاال بانک هم درصدد همکاری است که 
افرادی که تسویه حساب کرده اند مشکلشان 

حل شود.« 
به گفته او قرار بر این است زنانی که توانایی 
قسط  برای  مانده  باقی  پول  پرداخت 
حمایت  مورد  هم  ندارند  را  خودروهایشان 
تاکسیرانی قرار گیرند و با اعطای وام هایی به 
آن ها بتوانند قسطشان را تمام کنند: »من گمان 
میکنم مشکل افرادی که قسط هایشان را کامل 
پرداخت کرده اند تا چند هفته بعد و مشکل کل 

آینده حل شود.« ماه  تا چند  این خانم ها 
طاهری می گوید یکی دیگر از اقداماتی که در 
دست دارند شکایت از عروجی است. مدیرعامل 
ایجاد  را  شرکت ایمن سیر که این مشکالت 
شکایت  این  باید  قبلی  دوره های  کرده:»در 
انجام می گرفت اما این طور نشد و حاال ما پیگیر 
این اتفاق هستیم.« او همچنین در پاسخ به 
این پرسش که چرا از وثیقه هایی که عروجی 
مشکل  این  حل  برای  داده  تاکسیرانی  به 
استفاده نمی شود هم می گوید: »این وثیقه ها 
بابت شرکتی بوده که این فرد راه اندازی کرده و 
ارتباطی با تاکسی ها ندارد. درنهایت شاید بتوان 
از مراجع مختلف استعالم گرفت و سایر اموال 

این فرد را شناسایی کرد.«

سال 1385 آگهی با فونت درشت در روزنامه می گفت شرکتی به نام ایمن سیر که زیر نظر تاکسیرانی است راننده زن استخدام می کند. 
ماشین ها را به شرط تملیک می دهد و بعد هم نخستین تاکسی بی سیم بانوان در کشور به راه خواهد افتاد. زنان فراوانی که رانندگی را 
دوست داشتند و دلشان می خواست در اولین تاکسی  بی سیم کشور عضو شوند به این شرکت رفتند اما حاال تعداد بسیاری از آن ها بعد 

از گذشت 1۴ سال از پیوستن به این شرکت هنوز نتوانسته اند تاکسی هایشان را به نام خود کنند.

آگهی مزایده )اجاره(

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان كهنوج

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کهنوج در نظر دارد تعداد: 1 باب واحد مسکونی در بلوار معلم ،باغ و زمین زراعی هنرستان کشاورزی شهید 
 )setadiran.ir ( مدرس واقع در روستای کهور نارنجک با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

زمان انتشار درسایت تاریخ  13۹۹/1۲/۰3 ساعت :8صبح - مهلت دریافت 
اسناد مزایده  تاریخ :13۹۹/1۲/13 ساعت :13

تاریخ بازدید :  13۹۹/1۲/۰۴- زمان بازگشایی تاریخ : 13۹۹/1۲/1۴ ساعت 
: 1۰صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :13۹۹/1۲/15

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ) در صورت 
وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال 
پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکت ها ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد۰
۲-شایسته است قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید۰

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۴1۹3۴ – ۰۲1

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

است۰ موجود 
۴- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد۰

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد۰
و  نامه  ضمانت  فاقد   ، مخدوش   ، مشروط   ، مبهم  پیشنهادات  به   -6
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد۰  
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان کهنوج واحد حقوقی: 

۰۹133۴8۲311

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

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــماره 139960301060004990 هی ــر رای ش براب
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــند رســمی مس ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
ــت هللا  ــای هم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــن تصرف ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ح
قباخلــو فرزنــد هللا وردی بــه شــماره شناســنامه 16 صــادره از گرمســار در ششــدانگ یــک 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 95/97 مترمرب ــی در آن ب ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی قطع
ــن  ــک ورامی ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــن بخ ــه باغری ــع در قری ــی واق ــی از 2 اصل 1517 فرع
از مالکیــت شــرکت تعاونــی مســکن پرســنل هوانیــروز اصفهــان محــرز گردیــده اســت 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت در  ــی اس ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
ــخ  ــت اول : 99/11/18 تاری ــار نوب ــخ انتش ــف تاری ــد . 553 ث / م ال ــد ش ــادر خواه ص

ــت دوم : 99/12/03 ــار نوب انتش
9280 رئیس ثبت اسناد و امالک  - محمد رحیم پورراینی 

اینجانــب جــواد افشــار قهرمانــی مالــك خــودروی ســواری رنــو تیــپ L90 تنــدر لــوگان بــه 
شــماره پــالك 79 ایــران  372 ص 45 و شــماره موتــور 7702035322D041627  بعلــت 
فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذكــور را نمــوده اســت . لــذا 
چنانچــه هــر كــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذكــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر 
حقوقــی ســازمان فــروش شــركت ایــران خــودرو واقــع در پیــكان شــهر مراجعــه نمایــد . 
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور  طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد . 
قزوین  9595

بحران كم آبی را جدی بگیریم

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

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

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

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

 مدیرمسئول: روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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| مسجد جامع کرمان |
مسجد جامع مظفری که به نام مسجد جامع کرمان 
شناخته می شود، مسجدی تاریخی با معماری کم نظیر 
و باشکوه است که می تواند توجه هر گردشگری را به 
خود جلب کند. مسجد جامع مظفری یا مسجد جامع 
کرمان از دیدنی های کرمان است و در سمت غرب 
میدان »مشتاقیه« )میدان شهدا( و ابتدای خیابان 
»دکتر شریعتی« قرار دارد. همچنین این مسجد در 

نزدیکی »بازار گنجعلی خان« واقع شده است.
مسجد جامع کرمان در میانه های قرن هشتم قمری 
یعنی در حدود سال ۷5۰ هجری قمری ساخته شده 
است. »امیر مبارزالدین محمد مظفری میبدی« نام 
یکی از پادشاهان »آل مظفر« است که ساخت این 
مسجد به زمان حکومت او نسبت داده شده است. به 
همین دلیل است که نام اصلی مسجد، مسجد جامع 
مظفری است. مسجد جامع کرمان در حال حاضر 
قدمتی ۷۰۰ ساله دارد. از اسناد و اطالعات تاریخی 
این گونه برمی آید که مسجد جامع مظفری در خارج 
از شهر کرمان ساخته شده و پس از گذشت سالیان 
دراز، شهر کرمان بزرگ تر شده و این مسجد ارزشمند 

را به آغوش کشیده است. در مورد داستان ساخت 
این مسجد نیز این گونه روایت شده که محمد مظفری 
میبدی تن به نبردی سخت با قومی به نام »جرمان 
و اوغان« می دهد و نیت می کند که در صورت زنده 
ماندن، از خود میراث نیکویی بر جا بگذارد. او پس 
از جان سالم به در کردن از صحنه جنگ به کرمان 
این مسجد می گیرد.  به ساخت  و تصمیم  می آید 
گویا او از درآمدی که در برداشت و فروش محصوالت 
این  ساخت  هزینه  داشته  میبد  در  کشاورزی اش 
مسجد را تامین کرده است. این گونه بود که بنای اولیه 

این مسجد باشکوه ساخته می شود. مسجد جامع 
مظفری کرمان نیز همچون خیلی از بناهای تاریخی 
آسیب هایی  دچار  مختلف  سالیان  طول  در  کشور 
به  شخصی  دوم،  شاه عباس  زمان  در  است.  شده 
نام »شاهرخ نامی« به مرمت این مسجد تاریخی 
پرداخت. همچنین آن طور که از خطوط بر جای مانده 
دریافت،  و گلدسته مسجد می توان  مناره  باالی  در 
حاکم  زندیه  دوران  در  درانی« که  »محمد تقی خان 
کرمان بود، در سال ۱۱۷۶ هجری قمری بخش هایی از 

این مسجد را بازسازی کرده است./ کجارو 

4۲ عکس از 4۲ عضو انجمن دانش آموختگان انجمن »فرتوران جوان« 
از دوم اسفند ماه سال جاری در نگارخانه کلک خیال به نمایش گذاشته 
می شود. عالقمندان به هنر عکاسی می توانند تا ششم اسفند ماه سال 
جاری به مدت پنج روز از عکس های دانش آموختگان جوان در نگارخانه 

کلک خیال با رعایت پروتکل های بهداشتی دیدن کنند./ایلنا

»پیام  ما«  سراسری  روزنامه  روزی  چنین  در  گذشته  سال   
این  با کرونا کار کرده  است.  با عنوان چشم در چشم  گزارشی 
گزارش که به مبارزه با ویروس کرونا وابسته به همبستگی ملت 

داشت. اشاره  است،  آنان  همکاری  و 

در دو شماره قبل در مورد آب کسیژن دار صحبت کردیم. بعد از توضیح چیستی 
و مزایای آب اکسیژن دار الزم است که نگاهی به ضررهای آن هم بیندازیم. آب 
اکسیژن دار همانند پراکسید هیدروژن بوده و یک عامل عمومی ضدعفونی است. 
هر دو مایه اشکالی از آب اکسیژن دار هستند، هر چند در پراکسید هیدروژن یک 
باند بین دو مولکول اکسیژن وجود دارد. همانند آب گازداری که دی اکسید کربن 
آن در طی زمان از دست می رود، آب اکسیژن دار به مجرد باز شدن اکسیژن 

خود را از دست می دهد.

در پنجمین روز از سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر روز شنبه دوم 
اسفند اجرای پنج گروه موسیقی نوای سمیره، هنرستان موسیقی پسران، 
رسیتال پیانو موریتس ارنست از آلمان، ارکستر ملی ایران و میالد درخشانی 
تیوال،  ایران،  موسیقی  انجمن  فجر،  موسیقی  جشنواره  سایت های  در 

بیپ تونز، تماشاخونه، گپ فیلم و نواک پخش می شود./هنرآنالین

هم زمان با فعالیت بخش فروش و نمایشگاه تخصصی ششمین جشنواره 
و  کودکان  شناختی  حوزه  اسباب بازی های  برترین  اسباب بازی،  ملی 
هیات  بیانیه  در  شدند.  معرفی  فکری  پرورش  سوی کانون  از  نوجوانان 
داوران شاخص اصلی ارزیابی بازی ها را شناختی بودن آن ها عنوان کرده اند، 
شناختی  مهارت های  تقویت  یا  فعال شدن  باعث  بتواند  معنا که  به این 

کودکان از جمله توجه و تمرکز، حل مسئله، حافظه و… شود./  مهر

بازار فیلم اروپا یکی از مهم ترین رویدادهای جهان در عرضه فروش و 
بازاریابی آثار سینمایی است، امسال و همزمان با هفتاد و یکمین جشنواره 
فیلم برلین از اول تا پنجم مارس )۱۱ تا ۱5 اسفند( و به صورت مجازی 
برگزار می شود و میزبان ۱5 نهاد و موسسه سینمایی از ایران هم خواهد 

بود./ایسنا
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سرپرست امور اقتصادی استانداری کرمان در همایش 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: از اتاق بازرگانی 
می خواهیم که مشکالت صادرکنندگان را طبقه بندی 
کند و ما در استان به جد دنبال حل این مشکالت 

هستیم.
مشکالت  دسته بندی  کرد:  اضافه  مهرابی  حسین 
این کمک را می کند آن هایی که در مقررات صادرات 

انحراف ایجاد می کنند شناسایی شوند.
او گفت: برخی از تنش ها در صادرات که آخرین آن 
در سال ۹۷ است، صادرکننده منحرف که در بخش 
تعهد ارزی بود بیشتر از صادرکننده واقعی حمایت شد.

به گفته مهرابی تصمیمات کالن گاهی نیاز است تبدیل 
به تصمیمات منطقه ای شود و همه با یک چوب رانده 
نشوند. برخی قوانین استان هایی را مانند کرمان اذیت 

می کند که در کشاورزی و معدن صادرات دارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم که در این 
مراسم حضور داشت با اشاره به کم تر بودن صادرات 
نسبت به واردات گفت: تراز صادراتی کشور ۲.5 میلیارد 

دالر منفی است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: امیدواریم تراز تجاری 
و  شود  میسر  غیرنفتی  صادرات  طریق  از  مثبت 
پیش بینی من این است که سال آینده روند اقتصاد 

کشور بهبود یابد.
او با اشاره به اصالح قوانین اتاق بازرگانی در کمیسیون 

مجلس گفت: استان کرمان قطب صادرات کشور است 
را  اقتصادی در تالشیم صادرات  و ما در کمیسیون 

تقویت کنیم.
نگاهی به عملکرد شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

شرکت فوالد سيرجان ايرانيان که موفق کسب تندیس 
از  یکی  شد   ۹۹ سال  در  نمونه  صادرکننده  برترین 
شرکت هاي زيرمجموعه ی هلدينگ ميدکو است که در 
آبان ماه ۱۳۸۸ با اهداف طراحي، تجهيز، اکتشاف و 
استخراج از معادن، احداث و بهره برداري از کارخانجات 
کنسانتره سنگ آهن، گندله سازي، احياء مستقيم و 

فوالدسازي تشکیل شده است.
این شرکت ماموريت خود را ايجاد ارزش پايدار و بهينه 
در تکمیل زنجيره ی ایمن و پاک فوالد یعنی از )معدن 
اقتصادي  به توسعه ی  با کمک  تا شمش فوالدی( 
و اجتماعي استان کرمان و شهرستان های سیرجان 
و بردسیر عنوان کرده است و تا بدين جاي کار در 
راستاي عمل به اين ماموريت از همه ی توان و ظرفيت 
مديريتي و تخصصي خود بهره برده و موفقيت هاي 

چشم گيري نيز داشته است.
قرارداد ۱۸ ساله با ایمیدرو

با توجه به وجود منابع سنگ آهن غني در محدوده ی 
گل گهر، شرکت فوالد سيرجان ايرانيان موفق به عقد 
بهره برداري  ايميدرو در خصوص  با  قرارداد ۱۸ ساله 
از آنومالي معدن شماره 4 شده و هم اکنون در حال 

استخراج سنگ آهن از اين معدن است و به صورت 
مشارکت با شرکت های منطقه در معدن های شماره ۲ 

و ۶ منطقه هم فعالیت گسترده دارد.
 کارخانه کنسانتره سنگ آهن با ظرفيت 4 ميليون تن 
در سال و کارخانه گندله سازي به ظرفيت 5.۲ ميليون 
5۰ کيلومتري  در  معادن،  نزديکي  در  سال  در  تن 
بهره  برداري رسيده  به  شهرستان سيرجان احداث و 

است.
استقبال بازارهای داخلی و خارجی در ادامه ي تکميل 
زنجيره ی توليد فوالد کارخانه احياء مستقيم با ظرفيت 
يک ميليون تن در ۱5 کيلومتري شهرستان بردسير 

احداث و در حال توليد آهن اسفنجي است. 
تکمیل زنجیره فوالد

احداث کارخانه ی  با  شرکت  فوالد  توليد  زنجيره ي 
تن  ميليون  يک  ساالنه ی  ظرفيت  با  فوالدسازي 
شمش فوالدي در مجاورت کارخانه ی احياء مستقيم 
توليد  و  برداري  بهره  به  و هم اکنون  تکميل گرديده 

رسیده است.
 میزان اشتغالزایی کل شرکت به طور مستقیم ۲۲۰۰ 
و  معادن  داشتن  اختيار  در  به  توجه  با  است.  نفر 
دسترسي به سنگ آهن مناسب، محصوالت شرکت 
مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و شمش فوالدی 
با تکيه بر کارکنان متخصص و بهره برداري از تجهيزات 
مناسب، از باالترين کيفيت در سطح کشور برخوردار 

قرار  بازارهاي داخل و خارج  استقبال  و مورد  است 
گرفته است.

زنجیره ی کامل تولید فوالد دسترسی پایدار به منابع 
معدنی باعث شده که فوالد سیرجان ایرانیان از اولين 
از  شرکت هاي دارنده ي زنجيره ي کامل توليد فوالد 

سنگ آهن تا شمش فوالدي در کشور باشد . 
رقابت پذيري  شرکت،  نهايي  محصول  به  توجه  با   
توليدات از طريق انتخاب طرح ها با نگرش کاهش 
هزينه ی تمام شده، استفاده از افراد با تجربه و کارکنان 
سرمایه های  آموزش  بهره وري،  افزايش  متخصص، 
مديريتي  به روز  سيستم هاي  پیاده سازی  و  انسانی 

جاری شده است.
دسترسي به جاده های ترانزيتي مهم استان

دسترسي به جاده هاي ترانزيتي مهم استان و جنوب 
کشور و قرار گرفتن مجتمع ها در موقعيت جغرافيایی 
مناسب با قابليت دسترسي به بنادر جنوبي، راه آهن و 
همچين فاصله ی مناسب با ديگر استان هاي صنعتي 
از عوامل تاثيرگذار براي رقابت پذيري شرکت و ايجاد 

فرصت هاي تجاري مناسب است.
چشم انداز فوالد سیرجان ایرانیان

 چشم انداز بلند مدت شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، 
تولید پایدار در سطح ظرفیت اسمی طبق استانداردهای 
تعریف شده که توسعه ی اجتماعی، اقتصادي منطقه و 

در نهايت ثروت آفريني را براي شرکت به ارمغان دارد.

همايش بزرگداشت روز صادرات استان كرمان ۳۰ بهمن ماه 
در سالن زنده ياد كاميابي اتاق بازرگاني كرمان برگزار شد و از 

صادركننده گان برتر استان كرمان تجليل  شد.
در این همایش شركت فوالد سيرجان ايرانيان به عنوان 

صادركننده برگزيده استان كرمان در حوزه  صنعت و معدن 
انتخاب شد .

نماینده ولی فقیه در استان، معاون اقتصادی استاندار، رئیس 
اتاق کرمان، پورابراهیمی نماینده کرمان و راور و رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس صندوق ضمانت صادرات، 
مظفر علیخانی معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران، 

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران 
و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران، در این 

مراسم، طی سخنانی با یادآوری نقش و اهمیت صادرات، بر 
حمایت از این بخش تاکید کردند.


