
وزیر بهداشت:

 مهار اژدهای کووید ۱۹
از دست ما رها شده است

ابراز نگرانی کرده و گفته  سعید نمکی، وزیر بهداشت روز گذشته در نشستی 
روزهای  و  هستیم  مواجه  کرونا  امواج  سهمگین  ترین  از  یکی  با  که  است 

پرچالشی برای نظام سالمت کشور پیش رو است.

 بررسی دالیل بروز سیل
سالهای 97 و 98 در گزارش ملی سیالب

سدسازی و انتقال آب به 
نظام رودخانه ها آسیب زد

گزارش ملی سیالب که خالصه آن به تازگی در اختیار 
عموم قرار گرفته است نشان می دهد که مخاطرات 
محیط زیستی تا چه حد در بروز سیالب و افزایش 
که  طوری  به  است  موثر  سیل  از  ناشی  خسارات 
احداث پروژه های توسعه مانند پتروشیمی در حوضه 

آبریز تاالب ها موجب بروز سیل می شود.

 مسکن حق است
نه مزیتی طبقاتی

از چه سخن می  گوییم؟ از خانه، از خانه، از خانه. از 
یادگرفتن  از  خاطره،  امنیت،  شکل گرفتن کودکی، 
آزادی،  فهمیدن  از  عشق،  کردن  تجربه  از  لبخند، 
تردید  بدون  نترسیدن.  امکان  از  برابری،  رهایی، 
بحران مسکن در ایران بر هیچ کس نه پوشیده  است 

نه قابل پنهان  سازی و نه انکارشدنی.

 نظر سخنگوی وزارت خارجه
درباره جلسه کمیسیون مشترک برجام:

اگر بتوانیم به توافقی 
برسیم مسیر باز می شود

موافقت دوباره با گردشگری در جزیره آشوراده
  معاون اول رئیس جمهوری: اجرای هر طرحی به ویژه در عرصه های طبیعی نیازمند برخورداری از پیوست محیط زیستی است

 در چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور انجام شد

| زلزله شناس و رییس شاخه 
زمین شناسی فرهنگستان علوم |

| مهدی زارع |

تغییر اقلیم و زلزله

چهارم اردیبهشت 1394 )25 آوریل 2015(، 
لرزاند  را  نپال  بزرگی 7.8  به  لرزه ای  زمین 
خرابی  نفر،  هزار   9 شدن  کشته  باعث  و 
و  روستاها  تخریب  و  پایتخت  از  بخشی 
زمین لغزش های متعدد شد. آب - کاربردها 
و اثرات آن - موضوعاتی مکرر در نپال پس 
و  آب  جذب  از  جنگل زدایی  است.  زلزله  از 
نگهداری خاک با ریشه های درختان جلوگیری 
کرده و در نتیجه به زمین لغزش و جاری شدن 
سیالب کمک می کند. با این حال، نپالی ها 
به استفاده از چوب برای سوخت وابسته اند 
و با ادامه این روند تخریب محیط ادامه دارد. 
آغاز  خرداد  از  موسمی که  باران های  فصل 
و  زمین لغزش  رخداد  به  با کمک  می شود، 
جاری شدن سیالب، مشکالت پس از زلزله 
در نپال را افزایش داد. این اثرها باعث ناامنی 
غذایی شد که بر سالمتی و معیشت نپالی ها 
هوایی  و  آب  تغییرات  و  زلزله  داشت.  اثر 
یخبندان  دریاچه های  است که  شده  باعث 
از  ناشی  سیالٍب  طغیان  معرض  در  بیشتر 
ذوب یخچال ها  قرار بگیرند که باعث نابودی 
دست  پایین  زیرساخت های  و  روستاها 
می شود. متاسفانه، بسیاری از نپالی ها به دلیل 
مزایای اقتصادی و اهمیت فرهنگی در نزدیکی 
جغرافیای  می کنند.  زندگی  یخچال ها  این 
کوهستانی نپال دسترسی به مناطق روستایی 
حوادث  برابر  در  امداد رسانی  و  دیده  آسیب 
باران های  جنگل زدایی،  کرد.  دشوار  بسیار  را 
موسمی و سیالب ناشی از ذوب یخچال ها 
قباًل وجود داشته اند، اما در اثر زلزله سال 2015 
تشدید شدند و حتی رابطه ای بی سابقه بین 
مداخالت انسان و محیط در نپال برقرار شد. 
در  فعال  مشارکت  با  نپالی ها  خوشبختانه، 
بهبود این مسائل از طریق برنامه های ابتکاری 
و کاهش خطر  از جمله جنگل داری محلی 
بر  مبتنی  یخچال ها  ذوب  از  ناشی  سیالب 
مشارکت مردمی، انعطاف پذیری واقعی نشان 
داده اند. نپال دارای چشم انداز طبیعی منحصر 
به فردی است و در دامنه کوه های هیمالیا 
است.  نپالی ها برای کسب کار و اشتغال به 
اما  هستند.  متکی  و کشاورزی  گردشگری 
در درجه اول مردم فقیری هستند. بسیاری 

 در خوزستان پویشی برای کاشت درخت نخل 
به جای تیراندازی در مراسم عروسی و عزا به راه افتاده است 
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7ادامه در صفحۀ

پردل رئیسی- شهردار رمشک

آگهی فراخوان مناقصه عمومی ) دو مرحله ای(
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری رمشک

شماره مناقصه:400/681                                 
مورخ: 1400/01/17

عنوان پژوهش: توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری
شماره طرح: 1502004026

شماره موافقت نامه: 317247     مورخ: 99/6/20    معاونت محترم 
برنامه ریزی استانداری کرمان

منابع تامین اعتبار: مبلغ 4/960/000/000  ریال ) چهارمیلیارد و نهصد و 
شصت میلیون ریال(

شرح مختصر پروژه: خرید قیر
ضمانت  بعنوان  ریال   248/000/000 مبلغ  باید  کنندگان  شرکت 
شماره  به حساب  واریز  نقد  وجه  بصورت  مناقصه  در  سپرده شرکت 
نامه  ضمانت  بصورت  یا  و  رمشک  شهرداری  بنام   0112932077001
بانکی و یا اسناد خزانه اوراق شرکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار 
اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه سایر اسناد تحویل دبیرخانه 
حراست شهرداری نمایند. بنابراین از کلیه پیمانکاران تائید صالحیت 
شده که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته 

مربوط متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت میشود جهت خرید 
اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 
روز و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم می باشد.
زمان گشایش پاکات و پیشنهادات اولین روز اداری بعد از اتمام 7 

روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در محل شهرداری برگزار می شود.
سایر شرایط:

1- در صورتی که برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین 
شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
3- به پیشنهاد مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  جهت  دهندگان  پیشنهاد   -5
مشخصات فنی پروژه و همچنین آنالیز قیمت به دفتر فنی شهرداری 

مراجعه نمایند.

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی
صفحه 6صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

فراخوان 
عمومی مناقصه 
یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

آگهي مناقصه عمومي 
همزمان با ارزیابي فشرده 

)یک مرحله اي(
 /99sz/670/به شماره م ع

رشکت نفت  مناطق رمزکی اریان

نوبت اول

صفحه 6

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شماره مزایده ۱۴00۱ د
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد محصوالت زیر را به صورت یکجا از طریق مزایده به باالترین 

قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
10PPM 5با خلوص اكسيژن زيرppm 1- نيتروژن مايع زیر

2- آرگون مايع گريد 5 با خلوص اكسيژن زير 5PPM و نيتروژن 
5PPM زير

3-اکسیژن با خلوص باالی 99.95 درصد
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت 
7 روز تقویمی جهت دریافت اسناد مزایده از طریق ارسال درخواست 

 sjsco.sales.info@gmail.com به ایمیل این شرکت به نشانی
اقدام نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:ساعت 16 مورخ 1400/01/25
دفتر مرکزی شرکت به نشانی:تهران-بزرگراه حقانی بعد از چهار راه جهان 
کودک خیابان شهیدی کوچه ژوبین پ2 طبقه 4 واحد 7 واحد فروش

تلفن تماس:86084642 -021

آگهي اصالحیه اسناد مناقصه عمومي          
شماره ۹۹/5۹/ع و تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه "طراحی و احداث یک باب مخزن 20000 
مترمکعبی بصورت EPC" از طريق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت تحویل پاکات 
مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1400/1/18 به روز شنبه مورخ 1400/1/28 موکول گردید. همچنین الحاقیه 
 WWW.GEG.IR اسناد مناقصه و اصالحیه فهرست بهای مقادیر از وب سایت این شرکت به آدرس
از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. ضمنًا بازديد مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز 
دوشنبه مورخ 1400/1/23 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معامالت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از تاثیر هنر بر ضرورت 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب گفت و بر استفاده از زبان 
هنر تاکید کرد. به گزارش روزنامه پیام ما و به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، »قاسم تقی زاده 
خامسی« دیروز دوشنبه در آیین اختتامیه و معرفی آثار 
ابتدای خلقت  برتر جشنواره ملی نقاشی آب، گفت: از 
انسان هنر آغاز شده و انسان هم هنرمندانه خلق شده 
است. او اضافه کرد: هنر از ابتدای خلقت وجود داشته و 
امروز نیز این مهم در ابعاد مختلف زندگی ما توسعه پیدا 
کرده است. به  گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، 
باید بتوان در امور بسیار مهم با زبان هنر فرهنگ سازی 
کرد. تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه اکنون چالش 
اصلی در کشور موضوع آب است، ادامه داد: ما در یک 
کشور خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم که دچار 
تغییر اقلیم شده ایم؛ اما موضوع مصرف بهینه به خصوص 
در بخش کشاورزی مناسب نیست . او  افزود: امروز باید 
بدانیم استفاده بهینه از آب با آینده و سرنوشت کودکان 
آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  است.  گره خورده 
همچنین در پایان گفت: زبان هنر بسیار مهم و پر اهمیت 
بوده و این مهم در اثرگذاری بر مردم نقش اساسی دارد. 
در این مراسم »مندیپ اوبرایان« رئیس دفتر یونیسف در 

ایران نیز حضور داشت. او در سخنانی دسترسی به آب 
آشامیدنی سالم را جزو حقوق بشری همه افراد دانست 
و پیامدهای آب ناسالم بر کودکان را ناسالم خواند.  او 
همچنین تاکید کرد:  پیامدهای آب ناسالم و بهداشت 
فردی و عمومی ناایمن بر کودکان می تواند سرسام آور 
باشد. روزانه بیش از 700 کودک زیر پنج سال بر اثر ابتال 
به بیماری های اسهالی ناشی از کمبود خدمات بهداشت 
فردی و عمومی مناسب جان خود را از دست می دهند. 
در مناطق تحت مناقشه، کودکان تقریبا 20 برابر بیشتر در 
معرض مرگ ناشی از بیماری اسهالی در مقایسه با مرگ 

بر اثر خود مناقشه هستند.

معاون وزیر نیرو در آیین اختتامیه جشنواره ملی نقاشی آب عنوان کرد:

ضرورت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب با زبان هنر

 کاهش چشمگیر
 جنگل های نیمه انبوه ایران

گفت:  کشور  زیستی  تنوع  کنوانسیون  ملی  مرجع 
وسعت  از  هکتار  هزار   ۶45 و  میلیون  یک  »حدود 
جنگل های نیمه انبوه ایران با تراکم پوشش 25 تا 50 
درصد کاسته شده و در مقابل یک میلیون و 910 هزار 
هکتار به اراضی جنگلی با تراکم پوشش 1 تا 5 درصد 

اضافه شده است.«
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در حالی که موج چهارم شیوع کرونا در 
ایران آغاز شده و این ویروس به سرعت 
گسترش می یابد و آمار ابتال و مرگ ومیر 
جهش ناگهانی یافته، برخی از متخصصان 
می گویند، جهش هولناک ابتال و مرگ بر 
تا  نداده و  را نشان  اثر کرونا، هنوز خود 
تلخ  واقعیت  این  شاهد  دیگر  هفته  دو 
بهداشتی  مقامات  پیشتر  بود.  خواهیم 
ارقام  ایران اعالم کرده بودند که اعداد و 
واقعی از چیزی که اعالم می شود، بیشتر 
است. بسیاری از کسانی که مبتال به کرونا 
بیماری  نیستند،  عالئم  دارای  هستند، 

بسیاری هم در جایی ثبت نمی شود.

نمکی: کسی به حرف
 من گوش نداد

روز گذشته  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  نشستی  در 
است که با یکی از سهمگین  ترین امواج 
کرونا مواجه هستیم و روزهای پرچالشی 
برای نظام سالمت کشور پیش رو است. 
آقای نمکی همچنین گفته است: »پیش 
علوم  دانشگاه  های  روسای  به  عید  از 
تأکید  ویدئوکنفرانس  طریق  از  پزشکی 
کنترل  برای  را  زیادی  تالش  که  کردم 
همه  و  باشند  داشته  انگلیسی  کرونای 
مورد  در  متأسفانه  اما  بودند  باش  آماده 
کنترل سفرها کسی به حرف من گوش 
بسیار سنگینی  با گرفتاری  امروز  و  نداد 
بر   تاکید  ضمن  هستیم.«نمکی  مواجه 

اینکه نباید اجازه داد افسار از دست ما رها 
یابد، گفت:  افزایش  شود و مرگ ومیرها 
19 چموش  اژدهای کووید  مهار  »امروزه 
سرکش از دست ما رها شده و مشخص 
را  رقمی  سه  مرگ  زمانی  چه  نیست 
کاهش دهیم. در حال حاضر در شرایط 

داریم.« قرار  دشوار  و  بسیار سنگین 

کسی به ما واکسن نمی دهد
وزیر بهداشت با اشاره به افزودن 3 
هزار تخت آی.سی.یو گفته: »اجازه ندادیم 
حتی یک بیمار پشت درب بیمارستان  ها 
بماند؛ امروز تعداد مرگ و میرها بیش از 
1۶0 نفر اعالم شده، اما هنوز بستری  ها در 
حد پیش  بینی نیست و مشخص نیست 
وزارت  است.  ما  انتظار  در  اتفاقی  چه 
مورد  متأسفانه  و  است  مظلوم  بهداشت 
برای  منابع کافی  و  قرار گرفته  بی مهری 
اداره مجموعه وجود ندارد و ارز را به دالیل 

مختلف به ما ندادند.
اینکه »ما  بیان  با  ادامه   دکتر نمکی در 
تامین واکسن را از روز اول دنبال کردیم«، 
گفت: »حتی باور نمی  کردند واکسن تولید 
کنیم، درحالی که ما از سال 1299 پاستور 
و از سال 1303 موسسه رازی داشتیم. در 
این رابطه کسی به ما واکسن  نمی دهد 
می کنیم که  مشاهده  حاضر  حال  در  و 
آمریکایی  ها و انگلیسی  ها به هم پیمانان 

خود واکسن نمی دهند.«
نظام  امسال،  بهار  ادامه گفت که  در  او   

واکسن  ایران صاحب  اسالمی  جمهوری 
ملی می شود و بار دیگر تکرار کرد: »اجازه 
دیگران  آزمایشگاه  کشورمان  ندادیم 

شود«.

حتی یک نفر از مسئوالن 
هنوز واکسن نزده است

وزیر بهداشت در پایان سخنانش گفت که 
به شمار  دنیا کاالی سیاسی  واکسن در 
می  رود و آن را در اختیار هر کسی قرار 
نمی  دهند. او ادامه داد که »حتی یک نفر 
تاکنون  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  از 
هم  انقالب  معظم  رهبر  و  نزده  واکسن 
تأکید کردند که واکسن ایرانی می  زنند.« 

ورود واکسن در چند روز آینده
در حالی که وزیر بهداشت ادعا کرده 
که آمریکا و انگلیس به همپیمانان خود 
اخبار،  در  مروری  نمی دهند،  واکسن 
خالف این ادعا را ثابت می کند. بلژیک، 
کانادا، کاستاریکا، جمهوری چک، کویت، 
عمان، قطر، عربستان سعودی، سوییس 
کشورهایی  جمله  از  دیگر،  تعدادی  و 
کرده اند،  وارد  فایزر  واکسن  که  هستند 
گرچه ممکن است که این مقدار، نسبت 

باشد. آنها بسیار کم  به جمعیت 
تقریبا همه متخصصان در جهان بر این 
با  مقابله  برای  موثر  راه  تنها  که  باورند 
همه گیری کرونا، واکسیناسیون سراسری 
است. در این میان کشورهای ثروتمندی 
که قدرت خرید واکسن را داشته اند، کارزار 

روز  کرده اند.  آغاز  را  خود  واکسیناسیون 
گذشته نیز، سخنگوی سازمان غذا و دارو 
از بارگیری و ارسال اولین محموله واکسن 
کرونا از ساز و کار کوواکس به مقصد تهران 
پیامی  در  جهانپور  کیانوش  داد.  خبر 
توئیتری نوشت: »اولین محموله واکسن 
از ساز و کار کوواکس شامل  تهیه شده 
بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد/ 
آسترازنکا تولیدی شرکت SK_Bio کره 
جنوبی، دقایقی پیش از مسیر آمستردام 
به مقصد تهران، بارگیری و ارسال شد.« 
از  ایران  خرید  سفارش  او، کل  به گفته 
سبد کوواکس، بالغ بر 1۶ میلیون و 800 

هزار دوز واکسن کرونا است.

دیروز سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
صحبت  مورد  این  در  نیز  ایران  خارجه 
کرد و گفت: »همانطور که می دانید سال 
به  سفر  جریان  در  ظریف  آقای  گذشته 
واکسن  کردن  صادر  درخواست  مسکو 
اسپوتنیک به ایران را مطرح کردند و تا 
است که  وارد شده  آن  از  مقداری  کنون 
بیش از نیم میلیون دوز است. در مسیر 
تولید مشترک واکسن نیز همکاری هایی 
او  است.«  انجام  در حال  دو کشور  بین 
و  هندی  با طرف های  ادامه گفت که  در 
کوبایی هم رایزنی هایی انجام شده است 
طریق کواکس  از  آینده  روز  چند  »در  و 
بالغ بر 2.2 میلیون دوز واکسن وارد کشور 
واکسن  خرید  موضوع  به  او  می شود.« 
از هند نیز اشاره کرد و گفت: »هندی ها 
تاکنون  شان  داخلی  قوانین  خاطر  به 
واکسن ها را ارسال نکرده اند و امیدواریم 
که این مسئله نیز حل شود.« سخنگوی 
وزارت امور خارجه همچنین با بیان اینکه 
وارد کشور  واکسن  مقداری  نیز  از چین 
داد: »در جریان سفر  ادامه  شده است، 
بیش  ایران  به  چین  خارجه  وزیر  اخیر 
از نیم ساعت در جریان مذاکرات وزرای 
موضوع  با  ارتباط  در  کشور  دو  خارجه 
صحبت  آن  مشترک  تولید  و  واکسن 
شده است. فکر می کنم  طی هفته های 
آینده واردات واکسن از طریق روسیه و 
کواکس تسریع شود.« روز یکشنبه نیز 
شهر  شورای  رئیس  هاشمی،  محسن 
تهران گفته بود: »میزان واکسیناسیون در 
کشور تاکنون به یک درصد جمعیت هم 
نرسیده و این تاخیر و عقب  ماندن برای 
به  نیست.«  پذیرش  قابل  عمومی  افکار 
گفته هاشمی، واکسیناسیون در ایران در 
توسعه  از کشورهای  بسیاری  با  مقایسه 
و  تاخیر  با  یافته و حتی درحال توسعه 

است. عمل کرده  عقب ماندگی 

وزیر بهداشت:

 مهار اژدهای کووید ۱۹
از دست ما رها شده است
نمکی: وزارت بهداشت مورد بی مهری قرار گرفته و منابع کافی برای اداره مجموعه وجود ندارد

گسترش روابط دوجانبه 
و مذاکرات افغانستان 
محور رایزنی های وزرای 
خارجه ایران و ازبکستان

ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمد جواد 
کشور  چهار  به  خود  سفر  از  مرحله  اولین  در 
آسیای مرکزی شامل ازبکستان، قرقیزستان، 
قزاقستان و ترکمنستان، صبح دیروز در تاشکند 
پایتخت ازبکستان با عبدالعزیز کامل اف وزیر 
امور خارجه ازبکستان دیدار و گفت وگو کرد. به 
این  در  ایران  امورخارجه  وزیر  ایسنا،  گزارش 
روابط  حوزه  در  دو کشور  روابط  مرور  با  دیدار 
دوجانبه خصوصا موضوعات اقتصادی،  تبادالت 
تجاری و همکاری ها در حوزه های حمل و نقل، 
از ظرفیت های  بهره گیری  با  انرژی  ترانزیت و 
موجود و توجیه اقتصادی آن، مسائل سیاسی 
حوزه  در  موجود  زمینه های  و  دو کشور  بین 
راه های  گردشگری،  و  فرهنگی  همکاری های 
گسترش همکاری های فی مابین در موضوعات 
 گفته شده را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار داد.

عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان 
نیز در این دیدار با تاکید بر جایگاه منطقه ای و 
تاثیرگذاری بین المللی جمهوری اسالمی ایران، 
مختلف  حوزه های  در  دو کشور  همکاری های 
بین المللی،  مجامع  در  همکاری ها  جمله  از 
بین گروه های دوستی  پارلمانی  همکاری های 
حوزه های  در  همکاری ها  دو کشور،   مجالس 
حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از ظرفیت های 
بندری ایران در حاشیه خلیج فارس و دریای 
در  همکاری  برای  موجود  ظرفیت های  عمان، 
حوزه های اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک را 
فراتر از شرایط حاضر دانست و ضرورت گسترش 
 همکاری های فی مابین را مورد تاکید قرار داد.

علیه  آمریکا  ظالمانه  و  یکجانبه  تحریم های 
دو  همکاری های  ایران،  اسالمی  جمهوری 
کشور در روند صلح افغانستان و همکاری ها در 
مجامع حقوقی- بین المللی از دیگر محورهای 
خارجه  امور  وزرای  نظر  تبادل  و  مورد گفتگو 
این  در  ازبکستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

بود. دیدار 

رئیس قوه قضائیه:

ضروری است شبکه های قاچاق 
شناسایی شوند

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی 
دیروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای 
قضایی استان ها که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، با 
اشاره به شعار سال گفت: باید همه دستگاه ها با همه ظرفیت 
خود برای تحقق این شعار تالش کنند. دستگاه قضایی 
چه در بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که 
چگونه می تواند پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی 
از تولید، حمایت از تولید و رفع موانع تولید قرار دارد. رئیسی 
گفت: قوه قضائیه در هر بخشی که با ظرفیت های قانونی 
از  پشتیبانی  و  تولید  موانع  رفع  تولید،  از  امکان حمایت 
تولید وجود دارد، باید در این عرصه فعاالنه و در عمل و 
اجرا ظاهر شود و این وظیفه دستگاه قضایی است. باید 
از همکاران خود در سراسر کشور تقدیر کنم که در دو سال 
گذشته علی رغم برخی از مشکالت و کمبودها بیش از دو هزار 
واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع برای فعال شدن 
آن ها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد. رئیسی با بیان 
اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کاال است، گفت: با 
قاچاق کاال به ویژه قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت 
برخورد شود. رئیس قوه قضائیه به دادستان های سراسر 
کشور تاکید کرد که برای شناخت شبکه های درهم تنیده 
قاچاق کاال از نیروهای اطالعاتی و امنیتی کمک بگیرند و 
گفت: ضروری است این شبکه ها شناسایی شوند و مبارزه 
با آن به صورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد. رئیسی 
با بیان اینکه قاچاق کاال خنجری بر پشت تولید است، ادامه 
داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب می کند. 
رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و 
مبارزه با قاچاق کاال به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی 
از مسیر تولید مورد تاکید است، اشاره کرد. رئیسی بازخوانی 
و مرور قوانینی از جمله قانون توسعه فضای کسب و کار، 
قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید 
قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا 
نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل 
اجرا شود و  در این صورت در فضای کسب و کار و رونق تولید 

نقش مهمی خواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
همه مالکان باید امالک 
تحت تملک خود را در 
سامانه امالک ثبت کنند

همه  راه و شهرسازی گفت:  وزیر  مسکن  معاون 
فروردین ماه(   19( پنجشنبه  روز  از  باید  مردم 
نسبت به ثبت امالک تحت تملک خود در سامانه 
ایرنا،  به گزارش  اقدام کنند.  اسکان  و  امالک 
»محمود محمودزاده« درباره جزئیات مالیات بر 
خانه های خالی و الزام ثبت مالکان و سرپرستان 
خانوار نسبت به ثبت واحدهای مسکونی تحت 
تملک خود در سامانه امالک و اسکان به نشانی 
http://amlak.mrud.ir، افزود: طبق قانون 54 
مکرر که بخشی از قانون مالیات های مستقیم 
است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابالغ 
شده است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، 
اطالعات  هستند  مکلف  مستاجر،  و  مالک 
سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان ظرف 
ثبت کنند. تعیین شده است،  ماه که زمان   2 

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سامانه 
بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری 
خالی  خانه های  بر  مالیات  نخست،  می کند؛ 
است  وظایفی  از  یکی  شناسایی  موضوع  که 
گذاشته  سامانه  این  برعهده  قانون گذار  که 
عنوان مجری  به  راه و شهرسازی  وزارت  و  است 
مورد  و  دهد  انجام  را  این کار  باید  قانون  این 
خانوارهاست. اسکان  محل  شناسایی   بعدی 
مکلف  خانوار  سرپرستان  همه  تاکیدکرد:  او 
هستند از 19 فروردین نسبت به تکمیل اطالعات 
خود در سامانه امالک و اسکان اقدام کنند که 
مدت زمان اعالم  شده از این تاریخ به مدت 2 

ماه تعیین شده است.
او گفت: هر خانواری بر اساس قانون می تواند 
یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک 
اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت 
داشته باشد که اینها مشمول مالیات نیست، مازاد 
بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات 
می شود و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند 

اما خالی نباشند مشمول مالیات نمی شود.
محمودزاده اظهار داشت، اخذ مالیات از خانه های 
خالی برای شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت 
است، بدین معنی خانه های خالی در شهرهای 
اگر خانه  نفر جمعیت و روستاها  زیر 100 هزار 
 خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.
هر  تصریح کرد:  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
نادرست  اطالعات  درج  به  نسبت  خانواری که 
درج  سامانه  در  را  خود  اطالعات  یا  اقدام کند 
نکند، عالوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی کند 
از خدمات دولتی نمی تواند استفاده کند، بر این 
جرایم  برابر  دو  مشمول  خانوارها  این  اساس 

می شود. مالیاتی 
محمودزاده ادامه داد: در قانون برای شخصیت های 
حقوقی اعم از شرکت ها و سایر شخصیت های 
هستند  مسکونی  واحدهای  دارای  حقوقی که 
جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ 

شده است.

| پیام ما | سخنگوی وزارت بهداشت دیروز از مرگ 172 نفر بیمار کرونایی در 24 ساعت )از 15 تا 16 فروردین( خبر داد؛ 
به گفته او بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ابتالی نزدیک به 14 هزار نفر هم تایید شده است. مجموع جان باختگان 
تاکنون به بیش از 63 هزار نفر رسیده و پیش بینی ها حاکی از وخیم تر شدن اوضاع است. دولت و مسئوالن، از جمله وزیر 
بهداشت مردم را مقصر می دانند، منتقدان اما دولت را به خاطر عدم وضع قوانین سختگیرانه و همچنین روند بسیار کند 

واکسیناسیون در ایران دلیل این وضعیت می دانند.

از  ویدیویی  انتشار  از  پس  روز  یک 
نماینده  صادقی،  محمود  صحبت های 
پیشین مجلس در مورد اعتراض های آبان 
98، مرکز ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی در اطالعیه ای به 
را  آن  و  داده  نشان  واکنش  سخنان  این 

است. کرده  تکذیب 
گذشته  »روز  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
محمود  آقای  گفت وگوی  از  ویدیویی 
شورای  مجلس  سابق  نماینده  صادقی 
اسالمی در فضای مجازی منتشر شد که او  
در آن با ارائه توضیحاتی در خصوص وقایع 
تلخ آبان ماه سال 98، اظهارات غیر واقعی 
علی شمخانی  دریابان  به  را  بی اساسی  و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت داده 
واقعیت  از  عاری  و  تماما کذب  است که 
می باشد. دریابان شمخانی علی رغم حضور 
و سخنرانی در صحن مجلس و همچنین 
شخصیت ها  با  مختلف  جلسات  برگزاری 
پیرامون  رسانه ای  و  سیاسی  چهره های  و 
هیچ گونه   ،98 سال  ماه  آبان  وقایع 
صادقی  آقای  با  دوجانبه  گفت وگوی 

نداشته اند. 
آقای  از سوی  اظهارات مشابه  به  توجه  با 
عمدتا  که  مختلف  موضوعات  در  صادقی 
بدون ارائه هرگونه مستند قابل دفاع مطرح 

شده، سو نیت نامبرده از بیان موضوعاتی 
صحبت های  است.  محرز  دست   این  از 
از  صرف نظر  نامبرده  اخیر  واقعی  غیر 
دارای  قطع  طور  به  آن،  سیاسی  اهداف 
بوده  برای کشور  امنیتی  پیامدهای کالن 
برای  موضوع،  لذا  نیست  اغماض  قابل  و 
روشن شدن ابعاد و قصد و نیت وی از این 
اظهارات از طریق مراجع قضایی ذی صالح 
اخیرا  ویدیویی که  در  می شود.«  پیگیری 
حال  در  صادقی  محمود  شده،  منتشر 
صحبت در مورد اعتراضات مردمی پس از 

است.   98 آبان  در  بنزین  گران شدن 
در این ویدیو آقای صادقی می گوید که در 
اعتراض ها  موضوع  به  کمیسیون هایی که 
دخالت  از  »نشانه ای  شد،  رسیدگی 
گروهک های اپوزیسیون در این اعتراض ها 

نکردند«.  پیدا  ناآرامی ها  و 
او همچنین ادعا کرده که به آقای شمخانی 
هستند،  خیابان  در  که  »اینهایی  گفته: 
مردم هستند. اگر مردم از خیابان نرفتند 
می خواهید چه کار کنید؟ ]او هم گفت[ ولو 

بلغ ما بلغ ما می زنیم.«
از  پس   98 سال  ماه  آبان  اعتراض های   
بنزین صورت گرفت. بسیاری  گران شدن 
ناآرامی هایی  ایران دستخوش  از شهرهای 
تعداد  از  رسمی  آمار  هیچ  تاکنون  شد. 
کشته شده ها منتشر نشده است. در این 
میان اما مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس 
 1399 سال  خرداد  در  اسالمی،  شورای 
تعداد کشته شده ها را 230 نفر اعالم کرده 
از ماموران  نفر  این میان، ۶  از  و گفته که 

بوده اند.

 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
سخنان محمود صادقی را تکذیب کرد

خبر داخلی

سخنگوی وزارت خارجه: اگر 
بتوانیم به توافقی برسیم و 
کشورهای عضو بتوانند تعهد 
آمریکا را تضمین کنند مسیر 
باز می شود. اینکه آمریکا 
و 1+4 چگونه به نتیجه 
می رسند موضوع ما نیست

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده دیروز 
در اولین نشست خبری خود در سال 1400 
نشست  با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در 
وین گفت:  در  برجام  کمیسیون مشترک 
برگزار می شود  وین  در  آنچه که سه شنبه 
فرقی  قبلی  مشترک  کمیسیون های  با 
ندارد. روز جمعه نشست فصلی کمیسیون 
برگزار  مجازی  به صورت  برجام  مشترک 
شد و روز سه شنبه ادامه این نشست به 
می شود.  برگزار  وین  در  حضوری  صورت 
نشست  کار  دستور  مورد  در  همچنین  او 
این  کار  دستور  گفت:  برجام  کمیسیون 
آمریکا  ظالمانه  تحریم های  رفع  جلسه 
تعهدات  اجرای  چگونگی  یا  ایران  علیه 

است. مقابل  طرف  از سوی  برجامی 
به سوالی در مورد   خطیب زاده در پاسخ 
آزاد  با  ارتباط  در  اخبار  از  برخی  انتشار 
شدن برخی از منابع مالی ایران در آستانه 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام 
گفت: اساسا چنین چیزهایی که این طرف 
راستای  در  می شود  مطرح  طرف  آن  و 
انحراف از دستور کار این کمیسیون در روز 
سه شنبه است. همانطور که پیش از این 
و  نکرده ایم  با کسی گفت وگو  ما  گفته ام 
اقدامات جزئی را نیز نمی پذیریم. نشست 
بین  حقوقی  و  فنی  نشست  یک  فردا 
جامع  دستور  و  است   4+1 و گروه  ایران 

آن رفع جامع تحریم های آمریکا است و 
اگر بتوانیم به توافقی برسیم و کشورهای 
عضو بتوانند تعهد آمریکا را تضمین کنند 
اینکه  داد:  ادامه  او  می شود.  باز  مسیر 
نتیجه می رسند  به  1+4 چگونه  و  آمریکا 

نیست.  ما  موضوع 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با بیان 
چگونگی  خواسته  ما  از   4+1 اینکه گروه 
اعالم کنیم  را  اقدامات جبرانی مان  توقف 
این  در  گفت: یک هیات فنی و حقوقی 
مذاکرات همراه آقای عراقچی حضور دارند 
نشست  این  در  فنی  مسائل  مورد  در  تا 
خطیب زاده  شود.  گفت وگو  و  رایزنی 
با  ارتباط  در  توضیحاتی  ارائه  با  همچنین 
سند همکاری های 25 ساله ایران و چین 
و رایزنی های چند ساله ای که در این زمینه 
گفت:  بود  گرفته  صورت  کشور  دو  بین 
رقم،  قرارداد، هیچ  این سند حاوی هیچ 
هیچ حق انحصاری برای طرفین و هیچ 
او  نیست.  دو طرف  برای  تعهد مشخص 
همچنین با اشاره به برخی از شایعات در 
نیروهای  حضور  جمله  از  سند  این  مورد 
اساس  از  ایران گفت:  در  خارجی  نظامی 
و غلط است چرا که  اشتباه  مباحث  این 
اساسی  قانون  مخالف  موضوعی  چنین 
مردم  برابر  در  ملی مان  تعهدات  و  است 

است.

خطیب زاده در مورد جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین اعالم کرد:
اگر بتوانیم به توافقی برسیم مسیر باز می شود

|  
سنا

 ای
 |

وزیر بهداشت: واکسن در دنیا 
کاالی سیاسی به شمار می  رود 
و آن را در اختیار هر کسی 
قرار نمی  دهند. حتی یک نفر 
از مسئوالن جمهوری اسالمی 
تاکنون واکسن نزده و رهبر 
معظم انقالب هم تاکید کردند 
که واکسن ایرانی می  زنند

سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین با بیان اینکه از چین 
نیز مقداری واکسن وارد کشور 

شده است، ادامه داد: »در 
جریان سفر اخیر وزیر خارجه 

چین به ایران بیش از نیم 
ساعت در جریان مذاکرات 

وزرای خارجه دو کشور در ارتباط 
با موضوع واکسن و تولید 

مشترک آن صحبت شده است. 
فکر می کنم  طی هفته های 

آینده واردات واکسن از طریق 
روسیه و کواکس تسریع شود.«

نوبخت:

همسان سازی حقوق کارکنان 
خدمات کشوری در سال 
جاری اجرایی می شود 

برنامه  مدیریت  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
مدیریت  نظام  پوشش  تحت  بودجه گفت: کسانی که  و 
و  متناسب سازی  قانون  هستند  کشوری  خدمات 
همسان سازی را باقوت برای آنها درسال 1400 اجرا می کنیم. 
دکتر نوبخت در گفت وگو با ایسنا افزود: قطعا برای سال 
1400 استخدامی داریم و در واقع ما اجازه استخدام یک 
ضمن  داریم  را  می شوند  بازنشسته  که  تعدادی  سوم 
برای  سال گذشته  استخدامی که  مجوز  هزار   53 اینکه 
وزارت بهداشت و درمان صادرشده بود اجرایی می شود و 
استخدام  برنامه  هم  فرهنگیان  برای  هرسال  همچنین 
استخدامی  و  اموراداری  به سازمان  را  تعدادش  داریم که 
بودجه  برنامه و  اعالم می کنیم. رئیس سازمان مدیریت 
ادامه داد: کسانی که تحت پوشش نظام مدیریت خدمات 
همسان سازی  و  متناسب سازی  قانون  هستند  کشوری 
می کنیم. اجرایی   1400 درسال  آنها  برای  قوت  با   را 
تامین  نظام  در  برای کسانی که  هم چنین  بیان کرد:  او 
اجتماعی دستمزد و مستمری دریافت می کنند بالغ بر90 
همسان سازی  جهت  جاری  سال  در  تومان  میلیارد  هزار 
حقوق شان پیش بینی شده است، همین طور قانون تسری 
را برای کارکنان زحمت کش زندان ها قطعا اجرایی می کنیم. 
نوبخت درادامه گفت: همسان سازی حقوق اعضای هیات 
در  نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  دانشگاه ها  علمی 

می شود. عملیاتی  و  اجرایی  سال جاری 
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و  هماهنگی  ملی  ستاد  دیروز  صبح  جلسه  در 
مدیریت تاالب های کشور که به ریاست اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، 
عالوه بر موضوعات مختلف مرتبط با تاالب ها، از 
با اجرای  آشوراده صحبت به میان آمد و اعضا 
طرح گردشگری در این جزیره شمالی موافقت 
کردند. در این جلسه تصویب شد که استانداری 
محیط  حفاظت  سازمان  هماهنگی  با  گلستان 
زیست و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نسبت به اجرایی کردن گردشگری در 
22 هکتار از اراضی ملی جزیره آشوراده در قالب 
زون تفریحی متمرکز با رعایت کامل مفاد مندرج 
محیطی  زیست  پیوست  و  ارزیابی  گزارش  در 
طرح، اقدامات الزم را به انجام برسانند. حساسیت 
بسیار به مسئله گردشگری بدون ضابطه در مناطق 
بکر و به ویژه این جزیره سبب شد دیروز حاضران 
عبارت »طبیعت گردی« را به جای »گردشگری« 
جایگزین کنند. پیش از این در روزهای تعطیل 
نوروز هادی حق شناس استاندار گلستان از صدور 
»مجوز طبیعت گردی جزیره آشوراده« در شورای 
عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داده بود 
و در گفت وگو با ایرنا تاکید کرده بود که با اجرای 
استان  این  گردشگری  الزم،  زیرساخت های 
در  طبیعت گردی  ملی  می شود. کمیته  تقویت 
در  هکتاری گردشگری  طرح 22  خرداد 97   ۶
جزیره آشوراده را ابالغ کرد که به دالیل مختلف 

اجرای این طرح به تعویق افتاده بود. با وجود 
همه مخالفت ها در سال های گذشته، با امضای 
قرارداد بین استانداری گلستان و سازمان حفاظت 
از محیط زیست، این طرح وارد فاز جدیدی شد 
و با زدن کلنگ عملیات اجرایی این طرح در سال 
اما  آغاز شد.  آن  اجرای  برای  تقال  و  تکاپو   97
پس از مراسم افتتاحیه این پروژه کش و قوس 
اجرایی  میان حامیان محیط زیست و مدیران 
با  و  گلستان شدت گرفت. و در نخستین گام 
پیگیری های تشکل های محیط زیست، مساحت 
طرح گردشگری در آشوراده از 380 هکتار به 38 
هکتار کاهش یافت. در طرح جدید قرار شد، کل 
طرح گردشگری در 38 هکتار اجرا شود و فقط 
22 هکتار آن به صورت زون متمرکز گردشگری در 
مجاورت بافت مسکونی و متروک فعلی آشوراده 
قرار داشته باشد تا آسیبی به این زیستگاه وارد 
نشود. همزمان با عملیات اجرایی توسط سازمان 
کارشناسان  گلستان،  شهرداری های  همیاری 
طرح  با  زیست  محیط  عالقه مندان  و  مختلف 
استان و محیط  از مدیران  شکایت های متعدد 
زیست کشور، خواستار توقف اجرای این طرح 
شدند. آخرین مورد این شکایت ها اما با همراهی 
سازمان محیط زیست همراه بود؛ اسفند 97 وقتی 
مدیران گلستان برای شتاب دادن به روند انتقال 
مصالح به جزیره، یک سایت پشتیبان را در اراضی 
ساحلی بندرترکمن انتخاب و جاده ای به طول 700 

متر و عرض 10 متر به سوی خلیج گرگان ساخته 
بودند تا با پهلوگیری شناور در خلیج گرگان، انتقال 
مصالح به آشوراده تسهیل شود، دستور مراجع 
قضایی ادامه ساخت این جاده را متوقف کرد و در 
نهایت پس از صدور دستور توقف جاده دسترسی، 
خرداد  در  دادستان کل کشور  قضایی  معاونت 
99 دستور توقف کامل طرح گردشگری آشوراده 
را صادر کرد.  حاال پس از مخالفت های بسیار و 
کاهش مساحت اجرای طرح، دیروز جهانگیری در 
جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 
کشور، اجرای هر طرحی به ویژه در عرصه های 
طبیعی را نیازمند برخورداری از پیوست زیست 
طرح  »اجرای  است:  و گفته  دانسته  محیطی 
طبیعت گردی در جزیره آشوراده همانطور که در 
طرح نیز عنوان شده است باید با رعایت کامل 
موارد مرتبط با صیانت از این منطقه باشد.« با 
این تصمیم ساخت وساز ها جزیره آشوراده که در 
سال 54 جزو نخستین مناطق زیست کره جهان 

معرفی و ثبت شد، به زودی آغاز می شود.

تصمیماتی برای خلیج گرگان
تنها  آشوراده،  در  طرح گردشگری  تصویب 
حالی  در  نبود.  تاالب ها  برای  دولت  تصمیم 
که در یک سال گذشته بیش از همیشه درباره 
وضعیت خلیج گرگان هشدار داده شده، بخشی 
بزرگ اختصاص  این خلیج  به  از جلسه دیروز 
یافت. نماینده پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 

خلیج  شدن  خشک  مخاطره  درباره  گزارشی 
ارائه  بحران  این  با  مواجهه  راهکارهای  و  گرگان 
این گزارش،  استماع  از  پس  جهانگیری  و  داد 
از  تا  بودجه کشور خواست  و  برنامه  از سازمان 
محل بودجه مدیریت بحران، منابع مالی الزم را 
در جلسه  پیشنهادات مطرح شده  اجرای  برای 
رئیس جمهوری  اول  معاون  دهد.  اختصاص  را 
با تاکید بر اینکه نباید گذاشت تا زندگی مردم و 
حیات وحش منطقه به خاطر خشک شدن خلیج 
گرگان و وقوع طوفان های گرد و غبار آسیب ببیند، 
گفت: »اختصاص منابع مالی در مقطع کنونی به 
معنای واقعی اقدامی برای پیشگیری است. البته 
احیای خلیج  برای  بلند مدت تر  باید طرح های 
گرگان در دست بررسی قرار بگیرد.« او همچنین 
از سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان متولی اصلی 
الیروبی دهانه خلیج گرگان و دریای خزر خواست 
تا به سرعت خود را برای انجام ماموریت محوله 
تجهیز نماید و گفت: »عالوه بر انجام اولویت بندی 
برای الیروبی سه کانال پیشنهادی از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست،  اجرای طرح هایی نظیر 
پمپاژ آب از دریای خزر بر جلوگیری از سرعت 
خشک شدن خلیج گرگان نیز در دستور کار قرار 
از یک  به سه کانالی است که  او  اشاره  گیرد.« 
بارها به بحث و نظر گذاشته شده  سال پیش 
و حتی سازمان حفاظت محیط زیست چندان 
به موفقیت آن اطمینان نداشته است. در نهایت 

دیروز مقرر شد پس از انجام آزمایش های محیط 
زیستی روی رسوب و نقشه برداری از منطقه و 
برآورد حجم دقیق الیروبی،  اجرای مسیر تبادل 
آبی از تنگه های چپقلی،  آشوراده به عرض 200 متر 
و عمق 1/5 متر در دهانه خلیج گرگان امسال و 
در همین دولت انجام شود. اجرای این طرح با 
اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال از محل 
شد  مقرر  و  تصویب  بحران  مدیریت  اعتبارات 
عملیات اجرایی این طرح در دولت دوازدهم به 
صورت جدی آغاز شود. جهانگیری همچنین با 
اشاره به موضوع اصالح حد بستر و حریم خلیج 
گرگان و میانکاله و تاالب انزلی، به پیامدها و آثار 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع اشاره 
این  قانون، مسئولیت  و گفت: »بر اساس  کرد 
طرح بر عهده وزارت نیرو است اما باید در این 
طرح نظر استانداران مرتبط و سایر دستگاه ها نیز 
به منظور فراگیری و جلوگیری از اختالف نظرها 

اخذ شود.«

بررسی اختالفات درباره مالکیت تاالب ها
در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت نیرو 
برای تعیین حد بستر و حریم دریا در نوار ساحلی 
استانداری  مخالفت  دلیل  به  گلستان  استان 
گلستان و وزارت کشور به تصویب نرسید. اما مقرر 
شد راهکارهای اصالح حد بستر و حریم خلیج 
گرگان و میانکاله و تاالب انزلی از سوی وزارت 
و  استانداران  و  وزارت کشور  و  شود  تهیه  نیرو 
سایر دستگاه ها یک ماه فرصت داشته باشند 
و  ارائه کنند  وزارتخانه  این  به  را  نظرات خود  تا 
شود.  مطرح  دوباره  ملی  ستاد  آتی  جلسه  در 
همچنین درباره مسئله مهم صدور اسناد مالکیت 
اختالفات  تا  شد  مقرر  های کشور  تاالب  برای 
موجود در این خصوص از سوی معاونت حقوقی 
با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جمهوری  ریاست 
نظرکارشناسی این معاونت تصمیمات الزم اتخاذ 

شود.

طرحی برای سازگاری با کم آبی پیش رو
با  همچنین  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تاالب های  از  صیانت  و  اهمیت حفظ  بر  تاکید 
کشور گفت: مساله محیط زیست از مهمترین 
موضوعات مورد توجه شهروندان ایرانی است و 
حفاظت از تاالب ها و عرصه های زیست محیطی 
کشور وظیفه همه دستگاه های حاکمیتی و مردم 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  اساس  بر  است. 
معاون اول رئیس جمهوری، جهانگیری با اشاره 
به گزارش ارائه شده از سوی وزارت نیرو درباره 
حفاظت  سازمان  با  شده  امضا  تفاهم نامه های 
محیط زیست برای تخصیص حق آبه تاالب ها و 
حفظ پایداری جریان رودخانه های کشور،  گفت: 
آب  تامین  از  تاالب ها پس  »تخصیص حق آبه 
شرب مردم نشان از اهمیت حفظ این عرصه های 
طبیعی برای دولت دارد و الزم است با همکاری 
بین بخشی دستگاه ها،  آب تخصیص یافته به 
طبیعی  حوضه های  این  وارد  کشور  تاالب های 
شود.« وزیر نیرو با اشاره به تفاهم نامه های امضا 
برای  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با  شده 
طرح  تهیه  از  تاالب های کشور،  حق آبه  تعیین 
سازگاری با شرایط کم آبی برای 31 استان کشور 
با توجه به کاهش نزوالت جوی خبر داد و در 
ادامه جهانگیری و  از استانداران خواست تا در سال 
آبی جدید که کشور با خشکسالی روبه رو است، 
سازوکار جدی و نظارت بیشتری برای تخصیص 
دقیق آب تاالب ها در کنار بخش های کشاورزی و 
صنعت داشته باشند. دیروز طرح جامع احیای 
دریاچه زریوار هم تصویب شد و در نهایت عیسی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
حق آبه  شدن  شناخته  رسمیت  به  درباره  نیز 
تاالب ها، اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه 
دستگاه ها بتوان از میزان آب تخصیص یافته به 
خوبی صیانت کرد تا محیط زیست کشور آسیب 

کمتری از بابت خشکسالی پیش رو ببیند.

در چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور انجام شد

موافقت دوباره با گردشگری در جزیره آشوراده
معاون اول رئیس جمهوری: اجرای هر طرحی به ویژه در عرصه های طبیعی نیازمند برخورداری از پیوست محیط زیستی است

شرکت کنترل کیفیت هوای 
پایتخت اعالم کرد

کاهش کیفیت هوای تهران 
نسبت به سال گذشته 

آمار روزهای سالم پایتخت از ابتدای فروردین 
دیروز  است.  رسیده  روز   12 به  تاکنون  ماه 
نیز کیفیت هوای پایتخت برای هفتمین روز 

متوالی در شرایط سالم قرار گرفت.
به گزارش مهر، کیفیت هوای پایتخت برای 
قرار  سالم  شرایط  در  متوالی  روز  هفتمین 
گرفته و آمار روزهای سالم پایتخت از ابتدای 
فروردین ماه تاکنون به 12 روز رسیده است. 
آالینده های هوای شهر تهران در نیمه نخست 
فروردین، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیشتر شد و مردم پایتخت هوای آلوده تری را 

تجربه کردند.
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، علت اصلی افزایش غلظت آالینده ذرات 
معلق هوای تهران، ورود گرد و غبار به شهر بوده 
است، و به همین دلیل در روزهای پنجم و 
ششم فروردین که شاخص آالینده ذرات معلق 
کوچک تر از 10 میکرون افرایش یافت، بیشتر 

منشأ طبیعی داشت.
در نیمه اول فروردین سال 99، تهران 9 روز 
هوای پاک و ۶ روز هوای قابل قبول را پشت 
سر گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال 

جاری کیفیت بهتری داشت. 

هوای بندرعباس و 
کرمان ناسالم شد 

دیروز  کرمان  و  بندرعباس  شهرهای  هوای 
)دوشنبه( به ترتیب با شاخص های 102 و 104 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار 
گرفت. بر اساس اطالعات سامانه شبکه ملی 
سازمان  صوت  و  محیط  هوای  کیفی  پایش 
حفاظت محیط زیست، هوای شهرهای ساری با 
شاخص 17، اردبیل 25، گرگان 31، یاسوج 32، 
بوشهر 33، شهرکرد 33، قزوین 34، رشت 3۶، 
زنجان 3۶، سمنان 41، ایالم 43، سنندج 49 و 

اهواز 50 پاک تشخیص داده شد.
همچنین هوای شهرهای کرمانشاه با شاخص 
52، همدان 54، تبریز 57، بجنورد 58، بیرجند 
58، یزد 58، تهران ۶0، اراک ۶3، ارومیه ۶3، 
خرم آباد ۶7، قم ۶9 ، اصفهان 74، زابل 74، 
مشهد 78، کرج 80 و شیراز 85 در شرایط قابل 

قبول قرار گرفت.
یک روز پیش از این نیز هوای مشهد با شاخص 
هوای  حساس،  گروه های  برای  ناسالم   103
شهرهای کرمان، بندرعباس و بیرجند به ترتیب با 
شاخص های 152، 157 و 1۶3 در شرایط ناسالم 

برای همه گروه ها قرار داشتند.

خشنودی محیط زیست از 
جمع آوری گازهای مشعل 
با  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
سبب  مشعل  گازهای  جمع آوری  اینکه  بیان 
مترمکعب گاز  میلیون ها  رهاسازی  از  می شود 
جلوگیری  دی اکسید کربن  و  دی اکسید گوگرد 
شود، گفت: »جمع آوری گازهای مشعل نقشی 
خواهد  گلخانه ای  گازهای  کاهش  در  مؤثر 
اشرفی،  محمدجواد  شانا،  گزارش  داشت.«به 
دیروز در آیین امضای قراردادهای ساخت 24 
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ با سازندگان داخلی 
و قرارداد جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه 
فعالیت های  صورت  هر  »در  رگ سفید، گفت: 
نفت خیز جنوب و  در مناطق  آثار سوئی  نفتی 
اکوسیستم ها و همین طور بر انسان ها می گذارد، 
به  ارسالی  جمع آوری گازهای  شک  بدون  اما 
مشعل می تواند در حوزه محیط زیست اثرگذار 
باشد و در کاهش گازهای گلخانه ای نیز نقش 
مؤثری ایفا کند.« او افزود: »جمع آوری گازهای 
میلیون  چند  روز  در  می شود  سبب  مشعل 
مترمکعب گاز دی اکسید گوگرد و دی اکسید کربن 
رهاسازی نشود و سالمت انسان به خطر نیفتد.«

افزایش نسبی دما در بیشتر 
مناطق کشور

سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
در  هوا  دمای  نسبی  افزایش  از  هواشناسی 
کشور به ویژه در نوار غربی و شمالی طی امروز 
و فردا خبر داد. صادق ضیاییان به ایسنا گفت: 
»طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه )17 و 18 
فروردین( در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف 
و آرام خواهد بود و افزایش نسبی دما به ویژه 
در نوار غربی و شمالی کشور رخ می دهد.«او با 
بیان اینکه طی روز پنجشنبه )19 فروردین( در 
دامنه های زاگرس واقع در غرب کشور و ارتفاعات 
البرز مرکزی افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و 
وزش باد رخ می دهد، اظهارکرد: طی روز جمعه 
امواج تراز میانی جو در  با گذر  )20 فروردین( 
غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز 
برخی  و  تهران  البرز،  قزوین،  زنجان،  در  واقع 
بعد  به ویژه طی ساعات  فارس  استان  مناطق 
ازظهر افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و 

برق و وزش باد دور از انتظار نیست.«

جهانگیری همچنین با اشاره 
به موضوع اصالح حد بستر و 
حریم خلیج گرگان و میانکاله 

و تاالب انزلی، به پیامدها 
و آثار سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی این موضوع اشاره 
کرد و گفت: بر اساس قانون، 
مسئولیت این طرح بر عهده 
وزارت نیرو است اما باید در 

این طرح نظر استانداران مرتبط 
و سایر دستگاه ها نیز به منظور 
فراگیری و جلوگیری از اختالف 

نظرها اخذ شود

با اجرای این طرح حاشیه ساز  سرانجام پس از مخالفت های بسیار و توقف طرح گردشگری جزیره آشوراده با دستور مقام قضایی، 
موافقت شد. سوم فروردین 1400 استاندار گلستان از صدور مجوز طبیعت گردی جزیره آشوراده در شورای عالی معماری و شهرسازی 
کشور خبر داده بود و دیروز در چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور، حاضران به اجرای گردشگری در تنها 
جزیره ایرانی دریای خزر رای مثبت دادند. این طرح یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال 93 به گلستان بود و تالش های 
اولیه برای عملیاتی شدن آن به 14 سال پیش برمی گردد اما با مخالفت های بیشمار کارشناسان بارها اجرای آن را به وقفه انداخت. بر 
اساس این طرح 22هکتار از مساحت آشوراده که در دل پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار گرفته شامل طرح گردشگری می شود و قرار 

است در این وسعت اسکله، مسیر دسترسی، آالچیق، رستوران و دیگر زیرساخت های گردشگری ساخته شود.

در جلسه دیروز تصویب شد که 
استانداری گلستان با هماهنگی 
سازمان حفاظت محیط زیست 
و وزارت میراث فرهنگی نسبت 
به اجرایی کردن طبیعت گردی 

در 22 هکتار از اراضی ملی 
جزیره آشوراده در قالب زون 

تفریحی متمرکز با رعایت کامل 
مفاد مندرج در گزارش ارزیابی 

و پیوست زیست محیطی 
طرح، اقدامات الزم را به انجام 

برسانند.
|  

ن 
الی

دآن
صا

قت
  ا

|

محیط  حفاظت  روابط عمومی  اداره  رئیس 
»ورود  گفت:  کهگیلویه وبویراحمد  زیست 
آثار  و  ملی  پارک های  در  توقف  و  عبور 
یا  پروانه  تحصیل  مستلزم  ملی  طبیعی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از  اجازه 

است.«
محیط  حفاظت  روابط عمومی  گزارش  به 
انتشار  پی  در  کهگیلویه وبویراحمد  زیست 
 15( یکشنبه  روز  که  فیلمی  و  عکس 
بر  مبنی  مجازی  فضای  در  فروردین(  
مناطق  در  چوپان  به  پلنگ  حمله  ادعای 
محیط  مدیریت  تحت  و  حفاظت شده 
می شد،  دست  به  دست  استان  زیست 
ضمن  استان،  این  زیست  محیط  اداره 
ورود  شرط  ادعاهایی،  چنین  به  واکنش 
به مناطق حفاظت شده را مستلزم تحصیل 
پروانه یا اجازه از سازمان دانست و گفت: 
مناطق  به  ورود  دستورالعمل  با  »مطابق 
قانون   3 ماده  الف  بند  در  حفاظت شده 
و  عبور  زیست،  محیط  بهسازی  و  حفاظت 
توقف در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی 

است.« ممنوع 
ماده  »مطابق  گفت:  سینایی  هادی 
حفاظت  قانون  اجرایی  آیین نامه  هشت 
احشام  تعلیف  زیست،  محیط  بهسازی  و 
ملی  طبیعی  آثار  و  ملی  پارک های  در 
غیرقانونی  ورود  صورت  در  و  است  ممنوع 

 ، ملی  پارک  و  حفاظت شده  مناطق  به 
مسئولیت هرگونه مواجه شدن با حیوانات 

است.« فرد  متوجه  وحشی 
و  گربه سانان  خانواده  از  »پلنگ   او گفت: 
بسیار منزوی است، مثل بیشتر گربه سانان 
فقط  پلنگ ها  و  دارد  انفرادی  زندگی  دیگر 
در فصل جفت گیری کنار هم هستند. آن ها 
قلمرویی را برای خود مشخص کرده و به 

شدت برای حفظ آن تالش می کنند.«
هم  و  قلمرو  هم  دنا  در  سینایی  به گفته 
سفره غذایی این گربه سان که شامل گراز، 
دارد  وجود  وفور  به  است  سنجاب   ، تشی 
افزایش  به دلیل  منزوی،  این گربه سان  و 

اغلب  کم،  و  مالیم  نور  در  بینایی  قدرت 
در  و  انتخاب  خود  شکار  برای  را  شب ها 
روز بسیار کم خود نمایی می کند و اغلب در 

است. استراحت  حال 
محیط  حفاظت  روابط عمومی  اداره  رئیس 
زیست استان تصریح کرد: »پلنگ همیشه 
ندرت  به  و  است  جلوتر  آدمی  از  یک گام 
به کمتر  و  یافت  طبیعت  در  را  او  می توان 
کسی اجازه می دهد که او را مشاهده کند. 
بیشتر درگیری هایی که بین آدمی و پلنگ 
رخ داده به خاطر دخالت آدمی در زندگی 
پلنگ  عکس العمل  و  است  بوده  پلنگ 

دارد.« تدافعی  جنبه  بیشتر 

ورود به مناطق حفاظت شده و پارک های ملی ممنوع
پایش

بهره برداری بی رویه، تغییر 
کاربری و تخریب سرزمین 
از اصلی ترین عوامل از بین 

رفتن جنگل ها و به  تبع 
آن تنوع زیستی است. بر 

اساس آمار سال 1399، 
در ایران حدود 2 میلیون 

هکتار اراضی جنگلی و 15.7 
میلیون هکتار جنگل داریم

 کاهش چشمگیر
 جنگل های نیمه انبوه ایران

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور 
هزار   ۶45 و  میلیون  یک  »حدود  گفت: 
هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه ایران 
درصد کاسته   50 تا   25 پوشش  تراکم  با 
هزار   910 و  میلیون  مقابل یک  در  و  شده 
هکتار به اراضی جنگلی با تراکم پوشش 1 

تا 5 درصد اضافه شده است.«
بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  زند  اسکندر 
اکوسیستم  نوع   11 دنیا  سطح  در  اینکه 
وجود دارد که شامل اکوسیستم های آبی، 
می شود،  و...  مصنوعی  طبیعی،  خاکی، 
گفت: »در کشور ما 9 اکوسیستم از این 11 
اکوسیستم وجود دارد. از سویی دیگر از 42 
نوع تاالبی که در دنیا داریم، 41 نوع آن در 
ایران شناسایی شده است. از این رو ایران 
از نظر تنوع زیستی و  جزو 20 کشور غنی 

است.« ژنتیکی 
زند ادامه داد: »تنوع زیستی و ژنتیکی در 
از  بسیاری  است که  ما سبب شده  کشور 
گیاهان و جانوران بومی ایران باشند. ما در 
ایران 2100 گونه گیاهی داریم که مخصوص 
کشور ما هستند همچنین منشا بسیاری از 
گونه های گیاهی و دام ها ایران است البته 
آب و هوا  تنوع گسترده  اشاره کرد که  باید 
در کشور ما عامل این تنوع ژنی و گیاهی 
است و ما باید تنوع زیستی خود را به عنوان 

حفاظت  آن  از  و  تلقی  ملی  سرمایه  یک 
کنیم.«

از  حفاظت  وضعیت  به  اشاره  ضمن  او 
به عنوان  ما  کشور  در  مراتع  و  جنگل ها 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  رکن  اصلی ترین 
وضعیت  به طورکلی  »متاسفانه  عنوان کرد: 
زمین های  و  مراتع  جنگل ها،  از  حفاظت 
اخیر  سال های  طی  ما  کشور  در  زراعی 
بی رویه،  بهره برداری  است.  نبوده  مناسب 
از  سرزمین  تخریب  و  کاربری  تغییر 
اصلی ترین عوامل از بین رفتن جنگل ها و 
اساس  بر  است.  زیستی  تنوع  آن  تبع  به  
آمار سال 1399، در ایران حدود 2 میلیون 
هکتار اراضی جنگلی و 15.7 میلیون هکتار 

داریم.« جنگل 
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور 
با سال  آمار  این  ادامه گفت: »مقایسه  در 
1383 نشان می دهد که طی 1۶ سال اخیر 
نکرده  تغییر  زیاد  ایران  جنگل های  سطح 
است؛  دیده  آسیب  جنگل ها  ولی کیفیت 
به طوری که حدود یک میلیون و ۶45 هزار 
هکتار از وسعت جنگل های نیمه انبوه ایران 
) با تراکم پوشش 25 تا 50 درصد( کاسته 
هزار   910 و  میلیون  مقابل یک  در  و  شده 
هکتار به اراضی جنگلی )با تراکم پوشش 1 

تا 5 درصد( اضافه شده است.«
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عزا  و  مراسم عروسی  در  تیراندازی  رسم 
جنوبی  مناطق  شهرهای  از  بسیاری  در 
رایج است. خشاب اسلحه ها پر می شود و 
تیرها رها. تیرهای رها شده در سال های 
کشته شدگان  و  مصدومان  گذشته 
تا همین چند  اما  به جا گذاشته  فراوانی 
سال قبل صحبتی از آسیب این رسم در 
افتاد  راه  به  پویشی  اینکه  تا  نبود.  میان 
مراسم ها  این  در  تیراندازی  جای  به  تا 
نخل  کاشت  کمپین  و  شود  کاشته  نخل 
و  »نخله  عربی  به  یا  تیراندازی  جای  به 
مختلف  طوایف  میان  را  راهش  ال طلقه« 
سمیر  شیخ  هم  گذشته  هفته  کرد.  باز 
با  که  مجلسی  یک  در  حضور  با  باوی 
شهرستان  در  ذات البین«  »اصالح  هدف 
مردم  به  بود  برگزار شده  خوزستان  باوی 
اسلحه  جای  به  که  کرد  اعالم  محلی 
با  هم  خودش  و  بکارند  درخت  کشیدن، 
و گفت  رفت  اتفاق  این  پیشواز  به  نخلی 
جنازه  تشییع  مراسم  در  و   97 سال  در 
بزرگ  که  باوی  جاسم  شیخ  برادرش 
جمله  از  زیادی  مسووالن  و  بود  طایفه 
آیت هللا جزایری و تیره های مختلف برای 
بودند، هم  مراسم حاضر شده  در  شرکت 
اعالم کرده »هر کس بخواهد شریک غم 
بنا  اگر  بگوید  تسلیت  ما  به  و  باشد  ما 
بماند  خود  خانه  در  تیراندازی کند  باشد 
مردود  ما  نظر  از  کرد  تیراندازی  اگر  و 

است«.
عمر  می گوید  »پیام ما«  به  حاال  او 
برای  و  است  قرن  یک  حدود  در  تفنگ 
و  عروسی  در  تیراندازی  نمی توان  همین 
مقابل  در  اصیل  و  قدیمی  سنتی  را  عزا 
که  دانست  عشیره ای  سنت های  سایر 
این  نباید  و  دارند  ساله  هزاران  عمری 
یک  بلکه  دانست  سنت  یک  را  امر 
دست  در  اسلحه  عموما  که  چرا  بالست 
سال های  اتفاقات  و  است  ناشی  جوانان 
جا  به  زخمی  و  کشته  تنها  متمادی 
برچیدن  و  نخل  کاشت  »رسم  گذاشته. 
ممکن  گفتن  یکبار  با  اسلحه  از  استفاده 
تالش  و  حمایت  فرهنگ سازی،  نیست. 
دولت  مثال  برای  می خواهد.  همه جانبه 
اینکه  از  تقدیر  برای  انتظامی  نیروهای  و 
از  نشده  استفاده  مراسمی  در  اسلحه 
کار  بلکه  نکنند  تشکر  گروه  و  فرد  یک 
مراکز  و  کتابخانه  دهند.  انجام  فرهنگی 
تا  شوند  عاملی  و  بسازند  فرهنگی 
باوی  بگیرند.«  پیشی  یکدیگر  از  مناطق 
برادرش هزار  در مراسم سالگرد  می گوید 
و  نشد  رها  تیری  اما  کردند  شرکت  نفر 
کار  این  از  هم  دیگر  شیوخ  شد  سبب 
زرگان،  جاسمی  امیر  شیخ  و  کنند  تقدیر 
و  شود  همراه  هم  زرگان  عشیره  بزرگ 
فرهنگی  مفقوده  »حلقه های  بکارد.  نخل 
مثال چرا  برای  است.  زیاد  میان  این  در 
تا  شود  ساخته  تیراندازی  سالن  نباید 
سالن ها  این  در  را  خود  انرژی  جوانان 
تخلیه کنند؟ برای برچیدن این رسم غلط 

در  جمعی  خواست  و  درایت  و  فکر  باید 
باشد.« میان 

این خبر برای امید خوشحال کننده است 
دست  از  زندگی  و  چشم  جای  چند  هر 
»پیام  به  او  نمی کند.  پر  را  رفته اش 
اتفاق  این  که  زمان  همان  می گوید  ما« 
نشد  دستگیر  تنها  نه  خاطی  فرد  افتاد 
بعد  تا یک سال  آن فرد هم  که خانواده 
در  و  نیامدند  او  دیدن  و  دلجویی  برای 
»می گفتم  شد.  شکایت  به  مجبور  نهایت 
من  از  حالی  نیامد  حتی  هیچکس  چرا 
بپرسد. پلیس هم در محل حادثه حاضر 
شد اما هیچ کاری نکردند و من هم کمی 
چشمم  تخلیه  به  مجبور  حادثه  از  بعد 
اما  نبود  عمدی  اتفاق  این  میدانم  شدم. 
نابود  را  زندگی ام  نادرستی است که  رسم 
اصال  شکایت کرده ام  هم که  حاال  و  کرد 
چه  قاضی  و  میشود  چه  نتیجه  نمی دانم 
حکمی می دهد.« امید که دو فرزند دارد 
داشته  نتوانست شغلی  اتفاق  این  از  بعد 
امیدی  است  ساله   38 حاال که  و  باشد 
این  امیدواری اش  تنها  و  ندارد  آینده  به 

بگیرد. را  فشنگ  جای  نخل  است: 

 آماری از تعداد کشته شدگان و 
نیست زخمی ها 

استفاده از اسلحه و تیراندازی در مراسم 
بسیاری  در  دیرپایی  رسم  عروسی  و  عزا 
از شهر و روستاهای مناطق جنوبی است. 
خوزستان  ساکنان  تا  بختیاری ها  از 
و  سیستان وبلوچستان  و  لرستان  و 
این  و  می کنند  اجرا  را  رسم  این  بوشهر 
تعداد  از  دقیقی  آمار  که  است  درحالی 
کشته  و  مصدومان  و  تیراندازی ها  این 
مروری  همه  این  با  ندارد.  وجود  شدگان 
سال گذشته  چهار  در  موجود  خبرهای  بر 
اردیبهشت  است.  حوادث  تعداد  گواه 
در  تیراندازی  رسم  دشتستان،  در   9۶

گرفت  مجروح   3 و  کشته  یک  عروسی 
هوایی  تیراندازی  سال  همان  ماه  آذر  و 
از  مورموری  بخش  در  عروسی  در جشن 
ایالم  جنوب  در  آبدانان  شهرستان  توابع 
 9۶ اسفند  گذاشت.  برجای  کشته  یک 
زاهدان  در  عروسی  مراسم  یک  در  هم 
دختر  سر،  ناحیه  به  اصابت گلوله  اثر  بر 
 97 سال  شد.  کشته  ساله ای   5 بچه 
فروردین  در  و  شد  شروع  همین طور  هم 
در  ساله   7 و   5 کودک  دو  سال  آن 
ریگان  در  عروسی  جشن  تیراندازی 
از  را  خود  جان  )سیستان و بلوچستان( 
دست دادن و در آذر آن سال، در همین 
در  تیراندازی  غلط  رسم  اثر  بر  استان، 
»کوران  روستای  در  عروسی  مراسم  یک 
سفلی« در ایرانشهر جوانی 22 ساله جان 

خت. با
در  تیراندازی  رسم  هم   98 فروردین  در 
علیا  دهرود  روستای  در  عروسی  جشن 
گذاشت  برجای  کشته  یک  دشتستان 
آن  آذر  تبدیل کرد.  عزا  به  را  عروسی  و 
سال تیراندازی در عروسی در شهر حمزه 
نفر  یک  دزفول  سردشت  بخش  توابع  از 
بهمن  در  و  مرگ کشاند  به کام  را  دیگر 
جان  عزاداری  آیین  در  تیراندازی   ،98
یک جوان روستایی را در شهرستان اهواز 

گرفت.
در تیر ماه 99، 13 نفر به علت تیراندازی 
سالح  با  میهمانان  سمت  به  سهوی 
از  یکی  در  عروسی  مجلسی  در  شکاری 
)استان  خنداب  شهرستان  روستا های 
ماه  دی  در  و  شدند  مصدوم  مرکزی( 
مراسم  در  تیراندازی  پی  در  سال  همان 
بندر  مدنی  شهرک  در  جنازه  تشییع 
نفر  یک  و  کشته  نفر  یک  ماهشهر 
هم  گذشته  سال  اسفند  شدند.  مجروح 
در  جنگی  اسلحه  چندین  با  تیراندازی 

مراسم  در  نفری  چندهزار  حضور جمعیت 
فاتحه خوانی خرمشهر همه را شوکه کرد.

تیراندازی  خبر  از  هم   1400 نوروز 
امسال  فروردین  سوم  نبود.  مصون 
در  تیراندازی  جریان  در  نوجوان  پسری 
مراسمی عروسی در اهواز از ناحیه گردن 
راهی  و  گرفت  قرار  گلوله  اصابت  مورد 
این  اعالم شد  در خبرها  بیمارستان شد. 
ضربه به ناحیه نخاعی گردن او وارد شده 
تیراندازی  هم  فروردین  چهارم  و  است 
در مراسم عروسی خانواده ای در روستای 
و  آفرید  حادثه  اهواز  اسماعیل«  »بنه 

شدند. مصدوم  نفر  هفت 
موجود  آمارهای  از  بخشی  فقط  این ها 
آمده  خبرها  در  که  آمارهایی  هستند؛ 
که  زخمی شدگانی  و  کشته  تعداد  و 
تعداد  اما  مانده.  باقی  آنها  از  نامی 
موارد  این  از  بیشتر  بسیار  تیراندازی ها 
از  شده  سبب  روند  این  تداوم  و  بوده 
حدود سه سال قبل نخستین کارگاه های 
با  تیراندازی  غلط  رسم  پیرامون  آموزشی 
پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  همکاری 
حاج  مسجد  در  خوزستان  دادگستری 
این  بر  قرار  و  شود  برگزار  احمد  سید 
نوبت  چندین  در  کارگاه ها  این  تا  باشد 
ادامه  این کارگاه ها  هرچند  شود.  برگزار 
علی  هم  گذشته  سال  نبودند.  دار 
فرماندهی  اجتماعی  معاون  قاسم پور، 
استفاده  زمینه  در  خوزستان  انتظامی 
جشن  مراسم  در  سالح  از  حد  از  بیش 
و عزا صحبت کرد. او گفته که این رسم 
اما  می شد  اجرا  روستاها  در  گذشته  در 
بیشتر در خیابان ها و سطح شهر  اکنون 
مختلف  مناطق  در  ناجا  و  می شود  دیده 
برای  را  بسیاری  پاک سازی  طرح های 
خلع سالح اجرا کرده و مقامات قضایی 
تا وقتی  اما  بوده اند  این کار  هم همراه  
افکاِر اقوامی این رسم را دنبال می کنند، 
برچیده  غلط  رسم  این  نشود،  عوض 

شد. نخواهد 
به  نخل  »کاشت  پویش  و  تالش ها 
جای تیراندازی« بعضی از شیوخ را هم 
آورد و بعضی دیگر در گفت وگو  پای کار 
و  طرح  این  درباره  صحبت  به  ایرنا  با 
رسم  این  شدن  برچیده  برای  تالش ها 
از  سواری  مسعود  شیخ  پرداختند. 
در  خوب  اقدامات  از  یکی  سواری  قبیله 
اجتماعی  معاونت  حرکت  را  زمینه  این 
سال  چند  دانست که  استان  دادگستری 
در  حضور  هم  آن  و  می شد  انجام  پیش 
تیراندازی  که  بود  ترحیم کسانی  مراسم 
نمی کردند و با نصب بنر از آنها و خانواده 
موضوع  این  به  توجه  خاطر  به  متوفی 
وجود  با  کار  این  اما  می شد  قدردانی 
داشت  پی  در  نیز  خوبی  نتیجه  که  این 
موسوی  عاشور  سید  و  نکرد.  پیدا  ادامه 
از  یکی  هم  آل مهدی  سادات  عشیره  از 
تیراندازی ها  با  مقابله  برای  اقداماتی که 
مورد  این  را  گرفته  شکل  خوزستان  در 
برگزاری  قصد  کسی  اگر  که  دانست 
ابتدا  دارد  را  مسجد  در  ترحیم  آیین 
از  تیراندازی  نبود  بر  مبنی  اخالقی  تعهد 
امر  همین  و  می شود  عزا گرفته  صاحب 
کاهش  در  سزایی  به  تاثیر  تاکنون  نیز 
دیگر  سوی  از  است.  داشته  تیراندازی 
اگر  می کنند  اعالم  خود  عشایر  به  شیوخ 
کسی در مراسمی اقدام به تیراندازی کند 
ترک  را  مجلس  شیوخ،  و  بزرگان  قطعا 
تنبیه  نوعی  به  اتفاق  این  که  می کنند 

می رود. شمار  به  مذکور  شخص  برای 
با وجود این موارد اما همچنان این رسم 
بوده. محمود خانی، در مقاله ای  ادامه دار 
انجام تیراندازی  با عنوان »بررسی دالیل 
استان  در  وشادی  جشن  مراسم  در 
شهرستان  موردی  )مطالعه  لرستان« 
در  گذشته  سال  تابستان  که  خرم آباد( 
لرستان  انتظامی  دانش  علمی  فصلنامه 
نشدن  برچیده  دالیل  عمده  شده  منتشر 
)اجرای  قانونی  برخورد  نبود  را  رسم  این 
و  پلیس  توسط  خاطیان  با  مقررات( 
سالیان  در  الزم  برخورد  نبود  قوه قضائیه، 
دولت  تساهل  و  سالح  دارندگان  با  قبل 
نبود  اسلحه،  جمع آوری  به  نسبت 

لزوم  بر  قضایی  مصوبات  و  بخشنامه ها 
و  مراسم جشن  در  افرادی که  با  برخورد 
امنیت  سلب  موجب  تیراندازی  با  شادی 
سوی  از  پیشگیری  در  ضعف  می شوند، 
قضایی،  و  امنیتی  فرهنگی،  سازمان های 
سهولت  کیفری،  قوانین  به  نسبت  جهل 
دسترسی به اسلحه و فشنگ و رد و بدل 

بود. دانسته  آن 

را احیا کنیم آیین های کهن   
و  عروسی  مراسم  در  تیراندازی 
از  بسیاری  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  عزا، 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین 
از  اسلحه  و  داشته  وجود  افغانستان 
دالوری  و  جنگ آوری  برای  نمادی  قدیم 
دقیقی  زمان  اما  می آمده.  حساب  به 
این رسم تعیین کرد.  آغاز  برای  نمی توان 
آنطور که نسرین جودکی، مردم شناس به 
زمانی  از  سنت  »این  می گوید:  »پیام ما« 
سالح  از  استفاده  امکان  عرب  عشایر  که 
رواج  کرده اند،  پیدا  را  خود  محافظت  و 
مناطق  شامل  فقط  که  سنتی  کرد.  پیدا 
مناطق  در  و  نیست  خوزستان  عرب نشین 
بختیاری نشین هم وجود دارد با این حال 
سرعت جایگزینی این رسم با کاشت نهال 
بومی از جمله نخل با سرعت کمی همراه 
بودن سالح  دسترس  در  دلیلش  و  است 
می کنند  همراهی  شیوخ  اگرچه  است. 
می تواند  سالح  از  استفاده  ممنوعیت  اما 
کمک کننده باشد.« او معتقد است احیای 
سنت های قدیمی مانند سنت دایره که در 
آن  روستاهای  و  آبادان  عرب  مردم  بین 
انجام می شود و نذر نخل که پدران ما آن 
هدف  این  پیشبرد  در  می دادند  انجام  را 
حرف هایش  او  بود.«  خواهد  کمک کننده 
نگاهی  با  »آنها  می دهد:  ادامه  این طور  را 
را  کار  این  محیط  زیستی  و  صلح طلبانه 
احیا  رسوم  این  باید  حاال  و  می کردند 
را  اصیل  و  فرهنگی  ریشه  یک  و  شوند 
باید به این ماجرا گره زد تا نتیجه مطلوب 
اسلحه  قدیم  از  که  چرا  بیاید.  دست  به 
و دالوری و جنگ آوری  از رشادت  نشانی 
و  است  برقرار  صلح  که  امروزه  اما  بوده 
قرار نیست از قوم و قبیله محافظت شود، 
است.  مهم  آن  برای  جایگزینی  تعیین 
را  چیزهایی  چه  نماد  عنوان  به  اینکه 
جنگ اوری  و  دالوری  جایگزین  می توان 
کرد اهمیت دارد و باید گفت رسم کاشت 
می تواند  دیگری  بومی  درخت  هر  و  نخل 
خطرساز  رسم های  آینده  بر  فراوانی  اثر 

بگذارد.« 

مجتبی گهستونی، فعال فرهنگی منطقه هم 
کودکی  از  است که  کسانی  دیگر  جمله  از 
این رسم را دیده و معتقد است اگر ساز و 
جایگزینی  و  این کمپین  برای  دقیقی  کار 
ایجاد  عزا  و  شادی  مراسم  در  تیراندازی 
پویش  این  اثربخشی  به  نمی توان  نشود 
شیوخ  می دهد  پیشنهاد  او  بود.  امیدوار 
این کار  برای  و  میدان شوند  وارد  مختلف 
سماجت به وجود بیاید و از سویی به فکر 
ساز و کار دقیق برای کار بود. »برای مثال 
انجمن های محیط زیستی  خوب است که 
وارد کار شوند و طی فرآیندی نهال نخل را 
در اختیار افراد قرار دهند چرا که درختکاری 
این  و  دارد  را  خود  آن مشکالت  آبیاری  و 
ایجاد  بیشتری  دلگرمی  می تواند  همراهی 
حلقه های  اتصال  با  او  گفته  به  کند.« 
مختلف می توان به آینده این طرح امیدوار 
این صورت فقط به طرحی  اما در غیر  بود 

می شود. بدل  نمادین 

در خوزستان پویشی برای کاشت درخت نخل به جای تیراندازی در مراسم عروسی و عزا به راه افتاده است

سبزی نخل به جای سرخی خون
شیخ سمیر باوی، رئیس قبیله باوی: عمر تفنگ یک قرن است و نمی توان این را سنتی اصیل در مقابل سایر 
سنت های عشایری دانست که عمری هزاران ساله دارند. تیراندازی در عروسی و عزا، سنت نیست بلکه یک بالست

کشف الیه هایی
 از دوران پیش از تاریخ 

در قصرشیرین
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از 
اتمام عملیات کاوش و گمانه زنی در محوطه 
تاریخی خیابان ساحلی قصرشیرین خبر داد 
و گفت: »به دنبال اجرای عملیات گمانه زنی در 
این محوطه باستانی، به الیه هایی از دوران پیش 
برخوردیم.« کیومرث  تا عصر معاصر  تاریخ  از 
اعظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماجرای 
در خیابان ساحلی  تاریخی  کشف محوطه ای 
به  »سال 1390  کرد:  اظهار  قصرشیرین،  شهر 
دنبال پی کنی یک ساختمان مسکونی در خیابان 
ساحلی شهر قصرشیرین بقایایی از یک بنای 
تاریخی به همراه تعدادی مواد فرهنگی کشف 
از انجام بررسی ها مشخص  شد. بعدها پس 
شد که این بنا در یک محوطه بزرگ تاریخی 
قرار گرفته که در طول چندین دهه تعداد زیادی 
واحد مسکونی روی این محوطه ساخته شده 
اعتبار  سال گذشته  زمستان  سرانجام  است. 
و  انجام یک مرحله کار کاوش  برای  مورد نیاز 
اختصاص  باستانی  این محوطه  در  گمانه زنی 
پیدا کرد و حدود یک ماه مانده به پایان سال 
این عملیات اجرایی شد. به گفته او نتایج کاوش 
و گمانه زنی صورت گرفته در محوطه تاریخی 
خیابان ساحلی بزودی منتشر می شود و پس 
از آن می توانیم تصمیم درستی را در خصوص 

چگونگی برخورد با آن بگیریم.

بازگشت  28 شی  تاریخی 
و باستانی به کشور 

28 شی  تاریخی و باستانی ایران که به صورت 
غیرقانونی از کشور خارج شده بود، با هماهنگی 
میراث فرهنگی،  وزارت  و  خارجه  امور  وزارت 
به  گذشته  روز  صنایع دستی  و  گردشگری 
از  یکی  توسط  و  دیپلماتیک  محموله  صورت 
دیپلمات های کشورمان از وین به تهران منتقل 
این  ناجا گفته  بین الملل  پلیس  رئیس  شد. 
اشیا باستانی به دوران هخامنشی، اشکانی و 
ساسانی تعلق دارد، اما معاون حقوقی وزارت  
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
می گوید: »اصالت این آثار هنوز تایید و مشخص 
نشده است.« داستان این آثار از این قرار بود 
اتریش  اینترپل  پلیس   98 سال  آذرماه  که 
داد  اطالع  و  گرفت  تماس  ایران  پلیس  با 
تعدادی آثار تاریخی که متعلق به فردی ایرانی 
بوده در صندوق امانات بانکی در اتریش پیدا 
ابراهیم شقاقی، معاون حقوقی  است.   شده 
وزارت خانه میراث فرهنگی درباره وضعیت فردی 
کشور  در  او  امانات  صندوق  در  اشیا  این  که 
اتریش شناسایی و ضبط شده بود، اظهار کرد: 
»این شخص هم اکنون در ایران است و با قرار 
وثیقه آزاد شده، اما پرونده اش تا بررسی نهایی 
و تعیین اصالت اشیا ضبط  شده باز است، چرا 
که میزان جرم بر اساس اصالت اشیا تعیین 
می شود و در صورتی که این آثار اصیل باشند، با 
آن شخص به عنوان مجرم و بر اساس فصل 12 

می شود.« برخورد  اسالمی  مجازات  قانون 

خانه حاکم تهران 
مرمت می شود

شهردار منطقه 12 تهران از تملک باغ عالالدوله 
از  به جامانده  بخش  »تنها  و گفت:  داد  خبر 
دوره   در  تهران  حاکم  عالالدوله،  خانه-باغ 
در  واقع  مشروطه،  انقالب  و  ناصرالدین شاه 
فردوسی  خیابان  و  الله زار  خیابان  فاصل  حد 
بیان  با  علی محمد سعادتی،  خریداری شد.« 
اینکه این باغ با مساحت 2100 متر مربع با هدف 
ارتقای سطح  به منظور  باغات قدیمی  احیای 
کیفی خدمات عمومی شهری، ایجاد فضای باز 
همگانی، افزایش سرانه  فضای سبز در محالت 
کم برخوردار، همچنین حفظ و صیانت از ابنیه و 
آثار تاریخی و فرهنگی تملک شد و احیا و مرمت 
آن در دستور کار قرار گرفت، به ایسنا گفت: این 
خانه-باغ، یکی از سه باغ  واجد اهمیت واقع در 
غرب الله زار، در کنار باغ اتحادیه )خانه  طهران( و 
باغ ناصرالملک قره گزلو )باشگاه بانک تجارت( 
است و این پالک و اهمیت تملک آن به منظور 
استفاده  عموم در پهنه  فرهنگی تاریخی تهران 

باالیی دارد.  ارزش 
پیشین کمیسیون  نگرانی های  به  اشاره  با  او 
در  تهران  شهر  شورای  شهرسازی  و  معماری 
مورد این باغ، گفت: »این نگرانی وجود داشت 
که با تجاری سازی در این پالک و بدون رعایت 
ارزشمند  محدوده های  در  ارتفاعی  حریم های 
به  ناصری و صفوی  تاریخی، موقعیت حصار 
خطر بیفتد.« سعادتی با بیان اینکه احیای باغ 
و عمارت عالالدوله که موقعیت مهمی در دوره  
مشروطه داشته، عالوه بر حفظ تاریخ گذشته، 
می تواند دانه  تسبیح دیگری برای بازیابی تاریخ 
تهران قدیم باشد، ادامه داد: »این خانه که از 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خریداری شده، 
عالالدوله  تاریخی  ملک  از  اندکی  بخش  تنها 
است که در حد یک تاالر آینه در آن باقی  مانده 
که این تاالر آینه متراژی کمتر از 150 متر دارد و 

بقیه زمین، هم اکنون بایر است.«

نسرین جودکی، مردم شناس: 
احیای سنت های قدیمی مانند 
سنت دایره که در بین مردم 
عرب آبادان و روستاهای آن 
انجام می شود و نذر نخل که 
پدران ما آن را انجام می دادند 
در پیشبرد این هدف کمک کننده 
خواهد بود

از اسفند پنج سال قبل تا امروز، امید بغالنی از عروسی می ترسد و هرکس که او و خانواده اش را به عروسی دعوت می کند »نه« می شنود. 
برای امید که در اسفند 95 و در مراسم تیراندازی برای شادی عروسی در شوش چشم راستش را از دست داد و حاال شنوایی اش هم 
ضعیف شده دیگر هیچ مراسم سروری، شاد نیست. او در زمان حادثه راننده گروه موسیقی عروسی بود و وقتی که برادر داماد برای 
شادمانی مراسم اسلحه به دست گرفت و تیراندازی کرد، همراه 17 نفر دیگر مصدوم شد. مصدومیت آن 17 نفر سطحی بود اما امید یک 
چشمش را از دست داد و حاال بعد از پنج سال از آن روزها ترس رهایش نکرده. خانه نشین شده. ماشینش را فروخته و خرج درمان کرده 
و می گوید زندگی خانوادگی اش هر لحظه ممکن از هم بپاشد. »من بارها و بارها در مناطق مختلف شاهد این تیراندازی ها در عروسی و 

عزا بودم. بارها دیدم افراد بسیاری مصدوم و حتی کشته شدند و حاال خودم یکی از آنها هستم.«

مجتبی گهستونی، فعال 
فرهنگی خوزستان: خوب است 
که انجمن های محیط زیستی 
وارد کار شوند و طی فرآیندی 

نهال نخل را در اختیار افراد قرار 
دهند
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پیامک شما را دربـاره 
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بررسی دالیل بروز سیل سال های 97 و 98 در گزارش ملی سیالب

 سدسازی و انتقال آب
به نظام رودخانه ها آسیب زد

گزارش ملی سيالب نشان مى دهد احداث سدها بدون توجه به ارزيابی محيط زيستى، می تواند سبب بروز سیل شود

ارزش اقتصادی تاالب ها برای 
کنترل سیالب  4۶4 دالر به 
طور متوسط برای هر هکتار 

تاالب اعالم شده، این مقدار با 
هزینه هایی که برای سازه های 

ساخته شده برای مقابله با 
سیل انجام شده، قابل مقایسه 

است

در مقطعی در سال گذشته 
قیمت مودم 300 هزار تومانی به 

یک میلیون و 200 هزار تومان 
هم رسید این در شرایطی 

است که استفاده از مودم به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و در 
نتیجه دورکاری و کالس آنالین 

افزایش داشته است

از سال ۶5 تا 97، سطح اراضی 
جنگلی استان مازندران از 1 

میلیون و 100 هزار هکتار به 870 
هزار هکتار رسیده است و اراضی 

جنگلی بیشتر به زمین های 
کشاورزی و مناطق مسکونی 

تغییر پیدا کرده اند

|  
رنا

 ای
 |

جزئیات تنها پرواز 
فوق العاده به لندن 

هواپیمایی  شرکت  روابط عمومی  مدیرکل 
انجام  از  )هما(  ایران  اسالمی  جمهوری 
یک پرواز فوق العاده به مقصد لندن در 22 

داد. خبر  ماه  فروردین 
ویروس  شیوع  با  و  گذشته  ماه های  طی 
کرونای  به  موسوم  کرونا  یافته  جهش 
انگلیسی، پروازهای ایران به و از انگلیس و 
برخی دیگر از کشورها به حالت تعلیق درآمد 
رفت و آمد  برای  جدیدی  محدودیت های  و 
این  البته  شد.  تعریف  خارجی  مسافران 
پروتکل تنها مختص ایران نبود و در بسیاری 
از کشورها نیز همین رویه انجام شد. حاال 
پس از گذشت بیش از سه ماه از ممنوعیت 
پروازی  انگلستان،  از  و  به  پرواز  تعلیق  و 
فوق العاده در حال انجام است که در هفته 

می شود. انجام  آینده 
عمومی  روابط  مدیرکل  جهانی،  حسین 
ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت 
)هما( در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق 
مجوز اخذ شده از ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و سازمان هواپیمایی کشوری یکشنبه هفته 
آینده 22 فروردین ماه پرواز فوق العاده این 

انجام می شود. ایرالین به مقصد لندن 
او افزود: پرواز رفت با شماره 711 در ساعت 
9:20 روز یکشنبه 22 فروردین ماه فرودگاه 
امام خمینی )ره( را به مقصد لندن ترک کرده 
و در ساعت 12:10 به وقت محلی در فرودگاه 

هیتروی لندن به زمین می نشیند.
هواپیمایی  شرکت  روابط عمومی  مدیرکل 
جمهوری اسالمی ایران هما ادامه داد: پرواز 
لندن  از فرودگاه  نیز ساعت 14:10  بازگشت 
به مقصد فرودگاه امام خمینی )ره( پرواز و 
در ساعت 23:40 وارد این فرودگاه می شود.
گرفته  نظر  در  پروتکل های  درباره  جهانی 
این پرواز، گفت: همه  برای مسافران  شده 
مسافران با سن باالی هشت سال باید قبل 
با   PCR تست   هواپیما  به  شدن  سوار  از 
پاسخ منفی داشته باشند و در ایران هم از 

می شود. تست گرفته  آن ها 

اولین پرواز مستقیم از 
گرگان به آکتائو انجام شد

پرواز مستقیم از گرگان به آکتائو برای نخستین 
بار در تاریخ روابط قزاقستان و ایران برقرار شد.

به گزارش ایرنا، برای اولین بار در تاریخ روابط 
قزاقستان و ایران یک پرواز مستقیم از شهر 
گرگان- مرکز استان گلستان به آکتائو- مرکز 
استان منگیستو قزاقستان با حمایت سفارت 
جمهوری قزاقستان در تهران و سرکنسولگری 
راه اندازی شده  در گرگان  قزاقستان  جمهوری 
است.این پرواز مستقیم توسط شرکت کیش ایر 
اولین سفر خود را با موفقیت در تاریخ یکم 
آوریل 2021 انجام داد. پرواز مستقیم توسعه و 
گسترش روابط تجاری - اقتصادی و فرهنگی 
ایران و دو  - بشردوستانه میان قزاقستان و 
باعث  همچنین  و  می کند  تسهیل  را  استان 
افراد،  میان  ارتباطات  و  تجاری  روابط  تقویت 
رفت و آمدها در اوقات فراغت، گردشگری مذهبی 
و پزشکی می شود. از همه مهمتر پرواز مستقیم 
باعث تقویت روابط بیش از ۶ هزار قزاقستانی 
مقیم ایران با سرزمین مادری خود می شود. 
انتظار می رود تعداد دفعات این پرواز مستقیم 
که در حال حاضر یک بار در ماه انجام می شود، 

در آینده افزایش یابد.

پیشنهاد 450 هزار 
تومانی حق مسکن به 

دولت رفت
هزینه  کمک  افزایش  درخواست  کار  وزیر 
مسکن کارگران از مبلغ ماهانه 300 هزار تومان 
به 450 هزار تومان در سال 1400 را به هیات 
دولت ارائه کرد. به گزارش ایسنا، شورای عالی 
کار در دویست و نود و هفتمین نشست خود 
در اسفند سال 1399 با تصویب افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران،  مبلغ آن را از 300 هزار 

تومان به 450 هزار تومان افزایش داد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اساس  همین  بر 
شورای  مصوبه  با  موافقت  ضمن  اجتماعی 
برای  را  مربوط  پیشنهادی  متن  کار،  عالی 
اجرا از ابتدای فروردین 1400 با قید فوریت به 

است. ارائه کرده  دولت  هیات 
به  مسکن  حق  افزایش  پیشنهاد  ارسال 
هیات دولت، به دنبال تصویب افزایش 39 
درصدی حداقل دستمزد 1400 در شورای عالی 
کار صورت گرفته است. به گزارش ایسنا، حق 
مسکن تنها آیتم دستمزد کارگران است که 
هیات  تصویب  از  باید  شدن  عملیاتی  برای 
وزیران بگذرد. در حال حاضر پیشنهاد افزایش 
امور  کمیسیون  در  کارگران  مسکن  حق 
دولت  هیات  الکترونیک  دولت  و  اجتماعی 
در دست بررسی است و در صورت تصویب، 
افزایش حق مسکن کارگران از اول فروردین 
ماه 1400 در فیش حقوقی کارگران مشمول 

قانون کار  لحاظ می شود.

از  رایانه  فناوران  صنف  اتحادیه  رئیس 
داد  خبر  مودم  واردات  ممنوعیت  تداوم 
افزایش  باعث  ممنوعیت  این  و گفت که 
است. شده  مودم  انواع  قیمت  برابری   4
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فرجی  محمد 
از سال  مودم  واردات  ممنوعیت  به  اشاره 
139۶ برای حمایت از تولید داخل، اظهار 
 1397 سال  در  زمانی  بازه  یک  در  کرد: 
بازار چند شرکت  به دلیل کمبود مودم در 
وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت 
خارجی داشتند، مجوز دریافت کردند، اما 

شد. بسته  این کاال  واردات  دوباره 
باعث  وضعیت  این  او  گفته  به  بنابراین 
جهش قیمت مودم شد، به طوری که این 
ممنوعیت  محصول  فقط  قیمت  جهش 
مواردی  در  ارز.  نرخ  نه  و  است  واردات 
افزایش  برابر  چهار  تا  مودم  قیمت  حتی 
باال  حد  این  تا  ارز  قیمت  اما  کرد  پیدا 
نرفته است. در سال 139۶ متوسط قیمت 
10 هزار  یک مودم خانگی معمولی با دالر 
با  اما  بود،  تومان  130 هزار  تا   120 تومان 
هزار   2۶0 تا   250 به  دالر  قیمت  افزایش 
واردات  ممنوعیت  با  بعد  و  رسید  تومان 
جهش پیدا کرد و در خرداد ماه سال قبل 
 100 و  میلیون  یک  تا  تومان  هزار   900 به 

رسید. تومان  هزار 
تولید  وضعیت  درباره  همچنین  فرجی 

خانگی  ای دی اس ال  مودم  داخلی گفت: 
 1۶0 حدودا  اصلی  برند  پنج  در  اداری  و 
داخلی  تولید کننده  اما  دارد،  مدل   170 تا 
تولید می کرد.  را  آن  از  مدل  یک  فقط 
دیگر  تولیدکننده  یک  قبل  سال  اواخر 
اضافه شد، اما باز هم نمی توانند نیاز بازار 

کنند. تامین   حجم  لحاظ  به  را 
او با بیان اینکه در حال حاضر سایت هایی 
می کنند،  قاچاق  مودم  فروش  به  اقدام 
سال گذشته  در  مقطعی  در  تصریح کرد: 
یک  به  تومانی  هزار   300 مودم  قیمت 
200 هزار تومان هم رسید. این  میلیون و 
به  از مودم  در شرایطی است که استفاده 
نتیجه  در  و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
داشته  افزایش  آنالین  و کالس  دورکاری 

است.
در  رایانه  فناوران  صنف  اتحادیه  رئیس 
صمت  سازمان های  کرد:  پیشنهاد  ادامه 
کشور  نیاز  سقف  مشکل  این  حل  برای 
ماهانه  نیاز  تولید کنندگان  به  و  تعیین  را 
کشور را اعالم کنند. همچنین برای حمایت 
تعرفه گمرکی  می توانند  کنندگان  تولید  از 
سود  تولیدکنندگان  تا  دهند  افزایش  را 
یک  مودم  تولید  که  چرا  ببرند،  بیشتری 
تولید هایتک است که ریسک باالیی دارد 
روزی  تا  حمایت کنند  آن  از  باید  همه  و 
پیدا کنیم. دست  صادرات  توان  به  حتی 

کشور  نیاز  درباره  سوالی  پاسخ  در  فرجی 
صورت  به  گذشته  سال  گفت:  مودم،  به 
میدانی از عمده فروشان آماری جمع آوری 
و  بازار  مجموع  در  می داد  نشان  که  شد 
 180 تا   130 ماهانه  توزیعی  فروشگاه های 
تولید  آمار  دارند.  فروشی  تک  عدد  هزار 
نشان  شواهد  اما  نیست،  دسترس  در 
انجام  تولید  نیاز  اندازه  به  که  می دهد 
مودم های  انواع  حاضر  حال  در  نمی شود. 
و  بوده  ممنوع  آن ها  واردات  که  خارجی 
در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد 

است. شده 
فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  او 
تصریح  می شود،  متضرر  مصرف کننده 
کرد: برای مثال یکی از قراردادهای خرید 
تاکنون   1398 سال  از  داخل  از  مودم 
محقق نشده است. به نظر می رسد برخی 
اقتصادی  بنگاه  که  افرادی  یا  مسئوالن 
سال  شعارهای  مسیر  در  دارند  خصوصی 
حالی  در  این  بر می دارند.  گام  بی رویه 
این  رهبری  معظم  مقام  منظور   است که 
نیست که تولید یک کاال در داخل 4 برابر 
هم  باز  و  شود  تمام  آن  خارجی  مشابه 
همه کشورها  در  کلی  طور  به  شود.  تولید 
منابع  باید  و  نمی شود  تولید  کاالها  همه 
اگر  بنابراین  شود.  گرفته  نظر  در  کشور 
امکان تولید یک کاالی خاص وجود ندارد 

نیست. آن  در  اجباری 
صنعت،  سازمان های  از  همچنین  او 
با  خواست  )صمت(  تجارت  و  معدن 
همکاری اتحادیه ها از واحدهای تولیدی 
مواردی  در  که  چرا  کنند،  راستی آزمایی 
افراد برای دریافت مجوز و دریافت وام، 

می کنند. اجاره  را  تولید  خط  یک 
و  مکان  یک  وجود  با  فقط  بنابراین   
صادر  تولید  جواز  نمی توان  تولید  خط 
این  در  اتحادیه ها  روسای  و  کرد 
فنی  پرسش های  با  می توانند  زمینه 

کنند. راستی آزمایی 

دو  از  خالصه ای  مودم  ایسنا،  به گزارش 
 Modulator/Demodulator کلمه ی 
را  کدام  هر  ابتدایی  حرف  سه  که  بوده 
داده  را تشکیل    MoDem و کلمه گرفته 
که  است  افزاری  سخت  دستگاه  یک  و 
دیجیتال  سیگنال های  تبدیل  وظیفه اش 
مودم  است.  بالعکس  و  آنالوگ  به 
ارسال  به  قادر  را  روترها  و  کامپیوترها 
مانند  شبکه ای  از  اطالعات،  دریافت  و 
کلید  مودم  از  استفاده  می کند.  اینترنت 
وب  و  اینترنت  دنیای  به  ورود  اصلی 

است. جهانی 

ممنوعیت واردات قیمت مودم را 4 برابر کرد
تکنولوژی

پس از سیالب های بزرگ زمستان سال 1397 
و فروردین ماه 1398 که به 20 استان کشور 
فارس   لرستان، خوزستان،  از جمله گلستان، 
و ...خسارت وارد کرد و سبب کشته و مفقود 
شدن بیش از 80 نفر و مجروح شدن بیش از 
1000 نفر از مردم شد، دولت دستور نوشته شدن 

گزارش ملی سیالب ها را صادر کرد.
 بر اساس این دستور جمعی از متخصصان 
این  تهیه  برای  کشور  مختلف  دانشگاه های 
بر  ریاست کارگروه  و  شدند  انتخاب  گزارش 

گرفت. قرار  تهران  دانشگاه  رئیس  عهده 
نسخه نهایی این گزارش در آذرماه سال 1399 
به سرانجام رسید و روز گذشته از سوی وزارت 

نیرو خالصه آن در اختیار عموم قرار گرفت.
در این گزارش به عوامل مختلف تاثیرگذار در 
وقوع سیل و همچنین مدیریت بحران پس از 

وقوع سیالب پرداخته شده است.
به  سیالب  ملی  گزارش  فصل های  از  یکی 
محیط زیست و تاثیر تخریب ها و پدیده های 
محیط زیست بر وقوع سیل های اخیر در ایران 

است. پرداخته شده 

از جنگل های مازندران تخریب 21 درصد
گزارش  زیست  محیط  فصل  اصلی  بخش 
بین  می شود:»از  آغاز  این گونه  سیالب  ملی 
هیرکانی  جنگل های  از  وسیعی  بخش  رفتن 
تخریب  گلستان،  و  مازندران  استان های  در 
از  بخش هایی  طبیعی  کاربری  تغییر  یا 
و  و کرخه،  دز  پیرامونی  مناطق  بیشه زارهای 
مراتع  از  مهمی  بخش های  تبدیل  همچنین 

کالس یک به کالس دو در استان های لرستان 
در  توجهی  قابل  نقش  خوزستان  شمال  و 

داشته اند.« سیالب ها  تشدید 
در این گزارش وضعیت جنگل های مازندران به 
عنوان مثال مطرح شده و عنوان شده است که 
از سال ۶5 تا 97، سطح اراضی جنگلی استان 
مازندران از 1 میلیون و 100 هزار هکتار به 870 
هزار هکتار رسیده است و اراضی جنگلی بیشتر 
مسکونی  مناطق  و  کشاورزی  زمین های  به 
تغییر پیدا کرده اند. این گزارش تاکید می کند 

که روند تخریب ها همچنان ادامه دارد.
این اعداد نشان می دهد که در بازه زمانی  21 
درصد از اراضی جنگلی مازندران از بین رفته اند.
در  آب  جذب  و  مهار  بر  عالوه  جنگل ها 
پایداری  در  مهم  عوامل  از  حوضه،  باالدست 
زمین محسوب می شوند. تجربه سیالب های 
ناشی  زمین  لغزش های  نشان می دهد  اخیر 
از سیالب در محل هایی رخ داده که پوشش 

بود. شده  تخریب  جنگلی 
به طور مشخص در گزارش ملی سیالب آمده 
است که در بارش های شدید فروردین 1398 
نبود  شد،  خسارت  ابعاد  تشدید  سبب  آنچه 
آبریز،  باالدست حوضه  در  آب  قابلیت جذب 
نبود پوشش گیاهی مناسب برای حفاظت از 
خاک و افت قابلیت نفوذپذیری خاک به دلیل 

تخریب جنگل ها و مراتع باالدست بود.

پروژه های توسعه  مسیر ورود   

آب به تاالب  را منحرف کرده است
 در بخش دیگری از گزارش به اهمیت تاالب ها 
ارزش  و  شده  اشاره  سیالب  از  جلوگیری  در 

اقتصادی تاالب ها برای کنترل سیالب  4۶4 
دالر به طور متوسط برای هر هکتار تاالب اعالم 
شده است و گفته شده این مقدار با هزینه هایی 
که برای سازه های ساخته شده برای مقابله با 

سیل انجام شده، قابل مقایسه است.
در ادامه اشاره شده است که چه اتفاقاتی برای 
تاالب های ایران افتاده که اکنون قابلیت مورد 
انتظار برای مقابله با سیل را ندارند. یکی از این 
عوامل تغییر کاربری اراضی حوضه های  آبریز 
بر تاالب هاست که  تاثیرگذار  و زیرحوضه های 
برای توسعه کشاورزی و همچنین پروژه های 
توسعه ای همانند ساخت جاده، صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی انجام شده و موجب شده است 

مسیر ورود آب به تاالب  منحرف شود.
عامل دیگر هم رشد گونه های گیاهی مهاجم 
عنوان شده که با کاهش ظرفیت ذخیره آب 
صورت  به  می شود.  سیالب  موجب  تاالب 
مشخص از تاالب شادگان برای این مشکل نام 

است. برده شده 
یکی دیگر از مشکالت عنوان شده بر اساس 
که   است  مساله  این  تاالب ها  ملی  گزارش 
اندازه گیری داده های پایه محیط زیستی مانند 
داده های مربوط به کمیت و کیفیت تاالب ها 

نمی شود. انجام 
حفظ  می کند که ضرورت  تاکید  این گزارش 
تاالب ها برای مدیریت سیالب آشکار است به 
طوری که در سیل سال 1398  وجود تاالبهای 
استان گلستان  در  آجیگل  و  آالگل  آلماگل، 
پتانسیل  با  و  مسیر سیالب  در  قرارگیری  با 
ذخیره سازی حجم آبی معادل مخازن سدهای 

میلیون   130 از  بیش  یعنی  استان گلستان 
متر مکعب از طریق انحراف آب رودخانه اترک 
موثری  نقش  کنترل سیالب  در  تاالب ها،  به 

داشتند.

 تغییر نظام هیدرولوژیکی رودخانه
 با احداث سد و انتقال آب

اگرچه  مسئوالن کشور همواره از سد به عنوان 
راهی برای جلوگیری از سیالب نام برده اند اما 
بدون  احداث سد  این گزارش گفته شده  در 
انجام  مالحظات زیست محیطی و همینطور 
حوضه ای  بین  آب  انتقال  بزرگ  طرح های 
بدون انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای محیط 
زیستی یا بدون توجه به نتایج این مطالعات، 
جریان  کاهش  باعث  بسیاری  موارد  در 
رودخانه و عدم تامین نیازهای محیط زیستی 

پیکره های آبی شده است و این مساله رژیم 
هیدرولوژیکی رودخانه ها را تغییر داده است.

 برداشت بی رویه شن و ماسه
در گزارش ملی سیالب به برداشت شن و 
ماسه از رودخانه ها به عنوان دیلی دیگری برای 

بروز سیالب یاد شده است .
بی رویه  است:»برداشت  آمده  این گزارش  در 
حریم  به  تجاوز  رودخانه ها،  از  ماسه  و  شن 
خمشان،  و  پیچ  رفتن  بین  از  و  رودخانه ها 
رودخانه ها را شریانی کرده و خسارت سیل را 
افزایش داده است. ... تجاوز به حریم رودخانه 
افزایش  و  رودخانه  آبگذری  کاهش  باعث 

است.« شده  سیالب  خسارات 

 تصرف بستر و حریم رودخانه
یکی از اولین خساراتی که در موقع سیالب 
و  ساختمان ها  به  مربوط  می آید  وجود  به 
سازه هایی است که در حریم و بستر رودخانه ها 
ساخته شده است که نه تنها موجب خسارت 
به  هم  را  انسان ها  جان  بلکه  می شود  مالی 

شدت به خطر می اندازد.
 در گزارش ملی سیالب تعداد متصرفان حریم 
و بستر رودخانه ها در ایران 82 هزار و 902 مورد 
ذکر شده است که مساحتی حدود ۶2 هزار و 
71۶ هکتار از بستر رودخانه ها 29 هزار و 220 

هکتار در حریم رودخانه ها را تصرف کرده اند.
بوده  کشاورزی  برای  تصرفات  این  بیشتر   

است.
تعیین  برای  شده که  عنوان  این گزارش  در 
انجام  محلی  فنی  بررسی  معموال  حریم 
صورت  استعالم  مراجع  از  تنها  و  نمی شود 

می گیرد. 
عالوه بر این مساله گفته شده پیگیری حقوقی 
برای رفع تصرفات با چالش روبه روست و این 
روند عالوه بر زمان بر بودن در کشور یکپارچه 
بروز  در  دیگر  زیستی  محیط  مساله  نیست. 
تقاطعی  سازه های  و  زیرساخت ها  سیالب 
غیراصولی عنوان شده است. گفته شده تاکنون 
از 2 هزار و 433 مورد سازه تقاطعی  بیشتر 
توسط  مناسب  آبگذری  فاقد  و  غیراصولی 
به  انسداد  رفع  برای  و  نیرو شناسایی  وزارت 
اما   است  شده  اعالم  ذیربط  دستگاه های 
انسداد  رفع  آنها  درصد   1 حدود  تنها  تاکنون 
شده است. در این گزارش برای جلوگیری از 
وقوع سیالب های شدید و خسارت زا بر لزوم 
حفظ اراضی جنگلی، برخورد با متصرفان حریم 
است.  شده  تاکید   ... و  رودخانه ها  بستر  و 
یکی دیگر از موارد مورد تاکید در این گزارش 
تعیین حریم اکولوژیک است. »تعریف حریم 
اکولوژیک به عنوان یک مفهوم و رویکرد جدید 
و به عنوان راهبردی بلندمدت برای مقابله با 
سیالب پیشنهاد می شود. حفظ این حریم و 
جلوگیری از ساخت وساز در محدوده آن، عالوه 
بر حفاظت از افراد در برابر خطر سیل، مزایای 
پی  در  منطقه  پایداری  برای  دیگری  متعدد 

داشت.« خواهد 

| پیام ما| گزارش ملی سیالب که خالصه آن به تازگی در اختیار عموم قرار گرفته است نشان می دهد که مخاطرات محیط زیستی تا چه 
حد در بروز سیالب و افزایش خسارات ناشی از سیل موثر است برای مثال احداث پروژه های توسعه مانند پتروشیمی در حوضه آبریز 

تاالب ها موجب بروز سیل می شود.
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مدیرکل آموزش و پرورش
 استان کرمان:

معوقات تا 20 فروردین 
پرداخت می شود 

اولین  در  استان کرمان  آموزش و پرورش  مدیرکل 
اداره  معاونان  شورای  اعضای  مجازی  نشست 
آموزش و پرورش  معاونان  شورای  اعضای  با  کل 
شهرستان ها و مناطق استان در سال 1400 گفت: 
تقویت پیوندهای شبکه ای میان همه سطوح در 
آموزش و پرورش، منجر به نتایج درخشانی در نظام 

می شود. تربیت  و  تعلیم 
روابط عمومی  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
اسکندری  احمد  کرمان،  استان  آموزش و پرورش 
نسب گفت: امیدوارم با همدلی و عزم راسخ همه 
ما بتوانیم سبب سربلندی بیشتر آموزش و پرورش 

شویم.
حوزه  در  و کارشناسان  مسئوالن  از  قدردانی  با  او 
پرداخت  برای  که  کل  اداره  پشتیبانی  و  مالی 
بی وقفه  تالش  گفت:  کردند،  پیگیری  معوقات 
همکاران مان در حوزه مالی و پشتیبانی سبب شد، 
2 فروردین 1400 پرداخت مطالبات انجام شود که 
مابقی هم قبل از 20 فروردین پرداخت می شود تا 

باشد. نمانده  قبل  سال  از  مطالبه ای  دیگر 
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با و 
جود همه مشکالت و تنگناها در سال 99 افزایش 
باعث  داشتیم که  خوبی  انسانی  نیروی  جذب  و 
باشیم،  نداشته  خصوص  این  در  کمبودی  شد 
نیروهایی که جذب شدند، بخش عمده ای از نیاز 

می کند. تامین  را  آموزش و پرورش 
اسکندری نسب افزود: در حوزه جذب کمک خیران 
بالغ بر 250 میلیارد تومان جلب مشارکت داشتیم، 
پروژه های زیادی انجام شد و فضاهای نیمه تمام 

بسیاری هم تکمیل شد.
او بیان کرد: در خصوص تحقق عدالت آموزشی و 
اقدامات  هم  آموزان  دانش  آموزش  ارتقای کیفی 
ارزشمندی انجام شده و امیدواریم تا پایان سال 
تحصیلی جاری همه دانش آموزان به آموزش کیفی 
باشد  دانش آموزی  نباید  باشند،  داشته  دسترسی 

که از وضعیت آموزش او بی خبر باشیم.
اظهار  کرمان  استان  آموزش و پرورش  مدیرکل 
بیشتر  داشت: معاونان در سال تحصیلی گذشته 
مناطق و شهرستان ها را نظارت و بررسی کردند و 
رصد وضعیت آموزشی دانش آموزان در دستور کار 
همه آن ها قرار گرفت و حضورشان در شهرستان ها 

بود. پررنگ  مناطق  و 

گیالن

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
باردار  مادر   90 نوروز  ایام  در  گفت:  گیالن 
در گیالن  به کووید-19  یا مشکوک  و  مبتال 

شدند. شناسایی 
جمع  در  امروز  حیدرزاده  آبتین  دکتر 
ابالغ  پیرو  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
نظام سالمت  خدمات  جامع  »دستورالعمل 
برنامه    ،»1400 نوروزی  سالمت  طرح  در 
مدیریت سالمت مادران در ایام نوروز 1400 
و  ها  شهرستان  بهداشت  مراکز  سطح  در 
تحت هدایت واحد سالمت مادران معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن اجرا 

. شد
او تصریح کرد: در طول 15روز ایام تعطیالت 
مجموعا  شبانه روزی،  صورت  به  نوروزی 
مادر   2۶8 شامل  باردار،  مادر   34۶ تعداد 
پرخطر و 78 مادر در معرض خطر شناسایی 

علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  شدند. 
از مجموع مادران  ادامه داد:  پزشکی گیالن 
استان ها  از سایر  مادر  شناسایی شده، 43 
به صورت میهمان وارد استان شده بودند و 
بودند.   گیالن  استان  پوشش  تحت  مابقی 
کل  مجموع  از  کرد:  خاطرنشان  حیدرزاده 
صورت  به  مادر   151 تعداد  باردار،  مادران 
آموزشی  مراکز  در  مادر   195 و  سرپایی 
استان  سطح  بیمارستان های  و  درمانی 
دریافت  جهت  مادر   41 شدند؛ که  بستری 
خدمات سطح سه به مراکز آموزشی درمانی 

شدند.  اعزام 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
از  مدت  این  طی  در  شد:  یادآور  گیالن 
مادر   90 تعداد  مادر،   34۶ تعداد  مجموع 
در گیالن  به کووید-19  یا مشکوک  و  مبتال 

شد. شناسایی 

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن خبر داد :

شناسایی 9٠ مادر باردار مشکوک 
به کرونا در گیالن

شرقی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
سال  در  مجموعه  این  کرد:  اعالم 
مقابله  زمینه  در  پرونده   15 گذشته 
اقتصادی،  کالن  مفاسد  با  سخت 
اداری و قاچاق کاال را به ارزش ریالی 
۶2 هزار و 359 میلیارد ریال و ارزش 
سرانجام  به  دالر  میلیون   5.3 ارزی 

است. رسانده 
اطالعات  مدیرکل  ایرنا  گزارش  به 
این  در  گفت:  شرقی   آذربایجان 
نفر   ۶4 دستگیر،  نفر   54 ارتباط 
عنوان  به  نفر   84 و  قضایی  احضار 
توسط  پرونده  از  بخشی  یا  مطلع 
دعوت  استان  اطالعات  اداره کل 

ند. شده ا
او کشف و متالشی کردن باند بزرگ 
فروش  یافته  سازمان  کالهبرداران 
چک سفید امضا با 19 نفر بازداشتی 
را  ریال  میلیارد  هزار   18 ارزش  به 
اداره کل  سخت  اقدامات  جمله  از 

مفاسد  با  مقابله  در  استان  اطالعات 
کرد. عنوان  اقتصادی 

باند  این  اعضای  کرد:  تشریح  او 
و  بی بضاعت  افراد  کالهبرداری، 
از   پس  و  شناسایی کرده  را  معتاد 
آنان  ظاهری  پوشش  مناسب سازی 
با همکاری اعضای دیگر باند در نظام 
دسته  آنها  از  کدام  هر  برای  بانکی، 
به  و  کردند  می  تهیه  بانکی  چک 
هریک نیز حداکثر 10 میلیون تومان 
از بابت دسته چک های دریافتی می 

پرداختند.
شرقی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
آن  از  پس  باند  اعضای  اضافه کرد: 
به فروش  را  امضا  چک های سفید 

رساندند. می 
ادامه روند پیگیری و  به  با اشاره  او 
برخورد  به  ارزی،  تخلفات  با  برخورد 
با  استان  اطالعات  اداره کل  قانونی 
ارزش  و  اشاره  متخلف  صراف  یک 

میلیارد  هزار   5 نیز  را  پرونده  این 
کرد. اعالم  ریال 

او ادامه داد: پارسال همچنین شبکه 
آذربایجان  در  ازدواج  وام  متخلفان 
باند  این  اعضای  شد؛  شرقی کشف 
با همکاری برخی از کارکنان متخلف 
تا   15 ازدواج  وام  فقره   428 بانکی 
50 میلیون تومانی به ارزش مجموعا 
100 میلیارد ریال به افراد غیرمشمول 

بودند. داده 
پیگیری های  با  کرد:  یادآوری  او 
سال   2 در  استان  اطالعات  اداره کل 
وصول  تومان  میلیارد   24۶ گذشته 
نیز  شرقی  آذربایجان  در  مالیاتی 

است. افتاده  اتفاق 
شرقی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
کود  تن   230 کشف  به  اشاره  با 
سال  در  نهاد  این  توسط  شیمیایی 
قبل افزود: سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در این مدت همچنین 9 هزار 

 250 روزانه  تضییع  با  ماینر  دستگاه 
میلیون تومان از بیت المال به واسطه 
تشکیل  با  را  استان  در  برق  سرقت 
و  پایش  کمیته  متعدد  جلسات 
دستگاه های  همکاری  با  و  اقدام، 
و  استانداری  خصوصا  متولی 
کرد. ضبط  و  کشف  ناجا  همکاری 

او انجام اقدامات نرم در حوزه مقابله 
و  اداری  اقتصادی،  کالن  مفاسد  با 
قاچاق ارز را مقدم بر اقدامات سخت 
دانست و گفت: در این راستا پارسال 
دولتی  اراضی  از  41 هکتار  همچنین 
هزار  ارزش هفت  به  شهرک خاوران 
عودت  المال  بیت  به  تومان  میلیارد 

داده شد.
شرقی  آذربایجان  اطالعات  مدیرکل 
همچنین از کشف 21 هزار تن گندم 
سامانه های  در  استان که  در  قاچاق 
سال  در  بود،  نشده  ثبت  دولتی 

داد. خبر  گذشته 

کشف 62 هزار  و 359 میلیارد ریال تخلف اقتصادی در آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین وضعیت 
قرمز  شهرهای  تعداد  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزرات  اعالمی 
کرونایی استان مرکزی به 5 شهر افزایش یافت. به گزارش ایلنا، سید محمد 
در  اراک  شهرستان  تنها  اخیر  روز  چند  در  و  این  از  پیش  افزود:  جمالیان 
اعالم  رنگ بندی  آخرین  اساس  بر  اما  داشت،  قرار  کرونایی  قرمز  وضعیت 
شده در 1۶ فروردین ماه سال 1400، شهرستان های خمین، ساوه، زرندیه و 
دلیجان نیز در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند. او ادامه داد: در حال حاضر 
سایر شهرستان های استان مرکزی شامل کمیجان، خنداب، شازند، محالت، 
فراهان، تفرش در وضعیت نارنجی و  آشتیان همچنان  در وضعیت زرد قرار 
دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس 
آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان مرکزی، 45۶ مورد جدید ابتال به کرونا 
شناسایی شد. جمالیان تصریح کرد: از تعداد موارد جدید شناسایی شده 77 
نفر در بیمارستان های استان بستری شده اند که تحت مراقبت قرار دارند. او 
بیان داشت: همچنین 379 مورد دیگر نیز به صورت سرپایی بوده اند که تا 
زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد که استان کهگیلویه و بویراحمد 
در بدترین شرایط کرونایی نسبت به 14 ماه گذشته بسر می برد. پرویز یزدان پناه 
در گفت وگو با ایلنا گفت: هم اکنون 30۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در 
بیمارستان های استان بستری بوده که از این تعداد 80 بیمار کرونایی قطعی 
روند  اینکه  بیان  با  او  هستند.  درمان  تحت  ویژه  بخش های  در  بیمار   14 و 
افزایشی موارد مبتال و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های معین استان 
کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد، خاطرنشان کرد:  در شبانه روز گذشته ٣٣ بیمار 
بستری و بیش از  ٥٠٠ بیمار مثبت نیز به بیماران استان اضافه شده اند. دبیر 
ستاد کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پاسخ ٧٣٤ نمونه رپید تست 
را از آزمایشگاه دریافت شده که ١٢ درصد موارد مثبت و بیشترین موارد در 
بهمئی، کهگیلویه و دنا است. یزدان پناه افزود: از هزار و 18 نمونه پی سی آر ٤٥ 
درصد موارد مثبت و بیشترین مبتالیان در شهرستان های بویراحمد، گچساران، 

کهگیلویه، دنا و چرام هستند.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، تاکنون 28 هزار و 330 بیمار 

یافته اند. بهبود  استان کهگیلویه و بویراحمد  کرونایی در 

مدیرعامل شرکت گاز ایالم با اعالم اینکه سال گذشته 183 واحد صنعتی به 
شبکه مصرف گاز طبیعی متصل شده اند، گفت: هم اکنون 959 واحد صنعتی 
استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. عباس شمس الهی اظهار داشت: 
۶1 کیلومتر  میترینگ،  ایستگاه   13 نصب  واحد صنعتی،  سال گذشته 183 
عملیات  میزان  این  شد که  اجرا  صنایع  برای  شبکه  و  تغذیه  خط  اجرای 
گازرسانی به عنوان یک رکورد ثبت شد. او با بیان اینکه هم اکنون 959 واحد 
صنعتی و تولیدی در استان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: از این میزان 
گازرسانی به واحدهای صنعتی 53۶ واحد صنعتی، تولیدی در اقصی نقاط 
مختلف استان در دولت تدبیر و امید گازدار شده است. مدیرعامل شرکت گاز 
ایالمِ یادآور شد: در چند سال  گذشته توسعه گازرسانی به صنایع موجب کاهش 
مانند گازوییل و مازوت شده است که می تواند  آالینده  مصرف سوخت های 

تاثیر بسزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک به محیط زیست داشته باشد.
شمس الهی اضافه کرد: میانگین مصرف گاز مصرفی در صنایع استان در سال 
گذشته 221 میلیون متر مکعب بوده است که برابر جایگزینی 227 میلیون لیتر 

گازوییل مصرفی در صنایع شده است.

شهرهای قرمز استان مرکزی 
به 5 شهر افزایش یافت

کهگیلویه و بویراحمد در بدترین 
شرایط کرونایی است

959 واحد صنعتی ایالم از گاز طبیعی 
استفاده می کنند

| مرکزی | | کهگیلویه و بویراحمد | | ایالم |

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی خدمات را به شرح جدول ذیل 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 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 نشانی https://www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد روز دوشنبه1400/01/16ساعت 7:00 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه 1400/01/18 تا ساعت 19:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز یکشنبه29 /1400/01 تا ساعت 08:30 از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز یکشنبه 1400/01/29 ساعت 09:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

تاریخ اعتبار پیشنهادها: تا  1400/02/29 تا ساعت 09:00 می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: کرمان 

بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز- شماره تماس: 034-32816504-7 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-32816504-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 41934-021 و 32516055-
 034

مبلغ ضمانت نامه بانکی )لاير(مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره الکترونیکی مناقصهردیف

12000009009000001
مرمت خانه اوشیدری )جهت ایجاد بازارچه 

صنایع دستی(
7,313,9۶4,2383۶5,۶99,000

شناسه آگهی 1119074
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نوبت اول آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي فشرده 
 sz /99/670/یک مرحله اي(به شماره م ع(

مربوط به : پروژه تعمیرا ت اساسي، ایمن سازي و اعمال پوشش خط لوله 48 اینچ در منطقه عملیاتي نار وکنگان
شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شيراز، در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 

با ارزیابی فشرده را واگذار نماید.

از کليه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند 12 دعوت به عمل می آید حداکثر تا 6 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول جهت اخذ اسناد استعالم ارزیابی کيفی و اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی سامانه ستاد 
ایران مراجعه و ثبت نام نمایند و در مهلت قانونی تعيين شده در بند 8 آگهی نسبت به بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، اسناد مناقصه و پيشنهاد مالی در سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است 
ارزیابی کيفی مناقصه گران بصورت غيرحضوری و صرفًا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت و پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی و پاکات الف، ب و ج، ابتدا ارزیابی کيفی انجام گردیده و 

درصورت اخذ حداقل امتيازالزم، پاکات الف، ب و ج گشوده میگردد. بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارك کيفی بعد از مهلت مقرر ميسر نمی باشد.

1-موضوع مناقصه : پروژه تعميرا ت اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خط لوله 48 اینچ 
در منطقه عملياتی نار  و  کنگان

 sz /99/۶70/2-شماره مناقصه م ع
3-نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای )همزمان با ارزیابی فشرده(

4-مدت انجام کار : 35 روز.
5-مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی setadiran.irبه شماره فراخوان 2099091701000126 

ثبت گردیده است.
6-تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 1/۶71/3۶2/094) یک ميليارد و ششصد 
و هفتاد و یک ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و نود و چهار( ریال که بایستی به یكی از دو 
صورت زیر ارائه گردد و همچنين درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به 

ميزان 10 درصد بارمالی ساليانه پيمان باشد. 
الف(-ارائه رسيد وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر

ب(-ارائه ضمانتنامه بانكی به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( 
معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما برای مدت )30 روز( دیگر قابل تمدید باشد .

7-محل اجرا: منطقه عملياتی نا و  کنگان
8-مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی بهمراه اسناد مناقصه: حداکثر تا ۶ روز پس از 

انتشار آگهی نوبت اول.
9-مهلت بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، اسناد مناقصه و پيشنهاد مالی: 14)چهارده( روز 

پس از پایان مهلت دریافت اسناد ارزیابی کيفی و مناقصه

10-آدرس سایت جهت بارگذاری اسناد  www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار 
))سامانه ستاد(( ناميده مي شود( می باشد که مناقصه گران می توانند ابتدا اسناد استعالم 
contract. szogpc. ارزیابی کيفی را از سامانه ستاد دانلود نموده و سپس با مراجعه به سایت
com پس از آشنایی با نحوه تكميل و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کيفی، خروجی اسناد 
بارگذاری شده را در قالب فایلPDF دانلود و سپس در سامانه ستاد )بخش مستندات ارزیابی 

کيفی( بارگذاری نمایند.
11-آدرس: شيراز-خيابان کریمخان زند-روبروی خيابان خيام-نبش کوچه 42-ساختمان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پيمان ها: 

8473-0713213839۶ تلفن تماس کميته فنی بازرگانی: 07132138285-8۶71 
تلفن تماس کميسيون مناقصات: 07132138432

12-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتياز ارزیابی کيفی
1-12– داشتن شخصيت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شرکت )اساسنامه، آگهی تأسيس روزنامه 

رسمی، آخرین تغييرات(
2-12ارائه گواهينامه کد اقتصادی ، شناسه ملی و کد پستی

3-12گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد
4-12داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل پایه 5 در رشته تاسيسات و 

تجهيزات و یا پایه 5 در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد
امتياز(   ۶0( مناقصه  در  شرکت  برای  قبول  قابل  کيفی  ارزیابی  امتياز  5-12حداقل 

می باشد.

شناسه آگهی1114578

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/01/17
تاریخ چاپ نوبت دوم 1400/01/18

رشکت نفت  مناطق 
رمزکی اریان

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  07:30 روز پنج شنبه  تاریخ   1400/01/19  الی ساعت 14:00   
شنبه  تاریخ  1400/01/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز  سه شنبه  تاریخ 1400/01/31
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز  چهارشنبه تاریخ  1400/02/1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی  خرید و حمل و نصب چمن مصنوعی  زمین فوتبال 
مجموعه زحمتکشان جیرفت   به شماره 209 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.  تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ 1400/01/19 می باشد.

شناسه آگهی 1117391

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مناقصه عمومی
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1119  مورخ 

99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به فاز اول بهسازی رفوژ میانی بلوار 
طالقانی حدفاصل میدان شهیدسپهبد حاج قاسم سلیمانی تا تقاطع 17 شهریور  را 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحيت 
و دارای شرایط الزم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد 
جهت دريافت وتحويل اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور 
قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خيابان تختي يا به نشانی 
روز   اداري  وقت  پايان  تا  را  خود  پيشنهادات  و  مراجعه   www.rafsanjan.ir

شنبه مورخ 1400/02/04 به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم  نمایند.

  تضمین 5 درصد مبلغ برآورد اولیه که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی 
به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی /شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت 
تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 1400/02/04 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز 

یکشنبه مورخ  1400/02/05 می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده 
است .

شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701

نوبت اول

دهیاری اسالم آباد 

آگهی مناقصه
)نوبت اول آگهی دوم( 

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

طریق مناقصه عمومی را دارد . 

از پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 1400.01.24 
جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری آقای آرمان پور مراجعه 
نمایند . بدیهی است دهیاری در انتخاب یا رد پیشنهادات مختار می 

باشد.
زمان عودت اسناد مناقصه حداکثر سه روز پس از پایان  زمان مناقصه 

می باشد .



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 1978   | سه شنبه  17 فروردین 1400  |4 بوم و َبر

تغییر اقلیم و زلزله
1ادامه از صفحۀ

از نپالی ها از چوب جنگل های خود به عنوان 
سوخت استفاده می کنند، زیرا اقتصادی ترین 
مهم  منابع  این  حفظ  برای  است.   گزینه 
جنگلی، دولت نپال در سال 1957، به عنوان 
یک اقدام نظارتی، جنگلداری محلی را ایجاد 
داشته  ادامه  این وجود، جنگل زدایی  با  کرد. 
می دهد.  افزایش  را  زمین لغزش  احتمال  و 
باران موسمی برای آبیاری، کشاورزی و امنیت 
غذایی مهم است. با این حال، تغییرات اقلیمی 
باعث ایجاد فصلی نابسامان موسمی شده و 
برداشت بسیاری  در  تأخیر  و  باعث خسارت 
از کشاورزان نپالی شده است. به طور مشابه، 
طغیان دریاچه یخبندان، در اثر تغییرات اقلیمی 
افزایش پیدا می کند و بر معیشت و کشاورزی 
نپال اثر می گذارد. تأیید اهمیت محیط برای 
نپال اهمیت فرهنگی و معنوی محیط زیست 
این  آیین هندو  در  اصلی  اعتقاد  است. یک 
است که »طبیعت را نمی توان نابود کرد بدون 
این  بر  ببرد«،  بین  از  را  خود  بشریت  اینکه 
اساس روش دخالت در طبیعت مستقیمًا بر 
باران های  جنگل زدایی،  می گذارد.  تأثیر  کارما 
موسمی و سیالب  ناشی از ذوب یخچال ها 
موضوعات محیط زیستی هستند که به طور 
مداوم نپال را آزار می دهند. با این حال، اثرات 
تغییر اقلیم و زلزله 2015 به سرعت در حال 
حساس  طبیعی  انداز  چشم  یک  تخریب 
است.  نپال به دلیل داشتن محیط زیبا، چشم 
ایده آل  نمایش  و  تماشایی کوهستانی  انداز 
زندگی سنتی روستایی شهرت دارد، اما این 
تصویر گمراه کننده است. جمعیت روستایی 
نپال با وجود درآمد این کشور از گردشگری 
و کمک های خارجی، فقیر است. زمین اساسًا 
تنها منبعی است که آنها می توانند بر آن کنترل 
محیط  مسائل  حال،  این  با  باشند.  داشته 
همچنین  و  آب وهوایی  تغییرات  و  زیستی 
زمین لرزه 2015، این کنترل را به خطر انداخته 
است. عالوه بر این، تغییر و تخریب محیط 
زیست به دلیل جنگل زدایی، با ایجاد مشکل 
در رساندن کمک، مشکالت  بهداشت عمومی 
است.  تشدید کرده  زلزله  از  پس  نپال  در  را 
برای درک بهتر اثرهای ایجاد شده در مسائل 
این  به  بتوان  باید  نپال  در  زیستی  محیط 
سوال ها پاسخ داد: آیا در جنگل زدایی، می توان 
تعادل بهتری بین حفاظت از محیط زیست و 
دسترسی مردم نپال در روستاها به سوخت 
پیدا کرد؟ مردم فقیر و روستایی نپال  معمواًل  
به خاطر صرفه جویی  سوخت های بیولوژیکی 
استفاده  مورد  ناامن  آشپزی  با روش های  را 
انطباق طبیعی،  این پویایی و  قرار می دهند. 
آیا ایمن و به لحاظ انسانی بهینه است؟ فصل 
باران های موسمی یک اتفاق ساالنه است، با 
این وجود در سال های اخیر، به دلیل تغییرات 
اقلیمی فصلی نامنظم و غیرقابل پیش بینی 
سازی  آماده  برای  نپال  مردم  است.  شده 
بهتر خود در برابر مشکالت احتمالی ناشی از 
باران های نامنظم و شدید موسمی چه کاری 
می توانند و باید انجام دهند؟ چگونه فرهنگ 
و انگیزه های اقتصادی نپالی ها را که در کنار 
دریاچه های یخچال طبیعی زندگی می کنند را 
محترم بداریم و از آنها در حالی که از آنها در 
برابر سیالب ناشی از ذوب یخچال ها محافظت  
کنیم؟ چگونه جامعه جهانی را درگیر مراقبت از 
سیالب ناشی از ذوب یخچال ها کنیم وقتی از 
نظر جغرافیایی، جوامع و افراد فقیر و دورافتاده 
در کوهستان های نپال در معرض آنها هستند؟

)۱(
مسکن حق است نه مزیتی طبقاتی

»مسکن« را باید همچون »هوایی برای نفس کشیدن« در نظر گرفت که فقط برای مصرف شدن است که وجود دارد، نه برای مبادله

هاروی نشان می  دهد که 
مسکن، ارزش مصرفی خود 

را از دست داده است و تبدیل 
به کاالیی شبیه دیگر کاالهای 

تولید سرمایه  داری شده است، 
در حالی که مسکن کاال نیست، 

مسکن تولید نمی  شود تا 
فروش رود و موجب سود 
گردد، بلکه مسکن ساخته 

می  شود تا مصرف شود

مسکن ساخته می  شود تا 
مصرف  شود و حامل ارزش 

مصرفی است. به عبارتی 
مسکن برای مصرف شدن 

یعنی به تجربه درآمدن و شکل 
گرفتن زندگی روزمره است که 

باید ساخته  شود، نه برای خرید 
و فروش و بدست آوردن سود 

یا ارزش اضافی

| عضو گروه جامعه شناسی شهر 
و مطالعات منطقه ای انجمن 
جامعه شناسی ایران |

| مهدی مسعودیان |
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معناست؟  چه  به  مسکن  بودن  سیاسی  اما 
چگونه  اینکه  می  کند،  تاکید  هاروی  دیوید 
شهری می  خواهیم از اینکه چگونه انسان  هایی 
می  خواهیم جدا نیست. هاروی نشان می  دهد 
که مسکن، ارزش مصرفی خود را از دست داده 
است و تبدیل به کاالیی شبیه دیگر کاالهای 
حالی  که  در  است،  شده  سرمایه  داری  تولید 
مسکن کاال نیست، مسکن تولید نمی  شود تا 
فروش رود و موجب سود شود، بلکه مسکن 
ساخته می  شود تا مصرف شود. او بر این عقیده 
مبادله  ای  ارزش  افزوده  ی  »ارزش  که  است 
و هدف  اغوا کننده شده است  بسیار  مسکن 
تولید کننده از تولید مسکن نه ارزش مصرفی که 
ارزش مبادله  ای است، تعقیب ارزش مبادله  ای، 
دسترسی افراد به مسکن بسان ارزش مصرفی 

)هاروی،1394: 42-33( نابود کرد«  را 
ولی این موضوع چرا از دید این اندیشمندان 
محل نقد است؟ آنها بر این عقیده هستند که 
مسکن  بلکه  نیست.  تولیدی  مسکن کاالی 
ساخته می  شود تا مصرف  شود و حامل ارزش 
مصرفی است. به عبارتی مسکن برای مصرف 
شدن یعنی به تجربه درآمدن و شکل گرفتن 
نه  باید ساخته  شود،  زندگی روزمره است که 
سود  آوردن  بدست  و  فروش  و  خرید  برای 

انسان شناسانی  داده  های  اضافی.  ارزش  یا 
به  را  موضوع  این  راپاپورت  آموس  همچون 
روشنی در طول تاریخ بشر به ما نشان می  دهد 
مالی  سود   .)13۶۶،1384،1388 راپاپورت،   (
داشتن ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش 
آن، مسکن را از ارزش مصرفی خود تهی ساخته 
است. این امر به معنای آن است که مسکن 
مشمول تمامی ویژگی  های تولید و مبادله کاال 
شده است، یعنی به مثابه ماشین، موبایل، لوازم 
آرایشی و هزاران کاالی دیگر که تنها برای سود 
تولید می  شوند. در اینجاست که ذهن ما دیگر 
قادر به درک این امر مهم نیست که، مسکن 
آن  در  زندگی  باید ساخته شود که  این  برای 

جریان یابد، نه برای کسب سود مالی.
از این روست که مسکن سیاسی است چراکه 
با قدرت، قانون  گذاری، خشونت تعمیم یافته، 
سرمایه  گذاری، کاال، سود، تولید، بازار و فروش، 
نیست،  ارتباط است. مسکن کاال  در  و  همراه 
مسکن برای شکل گیری زندگی ساخته می  شود 
و نه تولید و فروش. این امر نکته  ای است که 
جهت و رویکرد ما را به مسکن تغییر می  دهد. 
پیتر مارکوزه و دیوید مدن نیز نشان می  دهند 
که پرداختن به بی عدالتی و نابرابری سکونتی 
مستلزم عمل دولتی و همچنین بسیج عمومی 

بزرگ مقیاس است. آنها چنین بیان می  دارند 
ظرفیت  دارای  هم اکنون  معاصر  »جهان  که: 
فنی و منابع مادی برای حل مسئله ی مسکن 
است. پرسش این است که آیا همه  آن هایی 
که در نظام فعلی متضرر شده اند می توانند متحد 
شوند و قدرت را برای اجرایی کردن یک نظام 
حقیقتًا انسانی هدایت کنند، نظامی که مسکن 
را نه به عنوان مستغالت بلکه به عنوان خانه ها 
و به عنوان حقی برای همه ببیند، یا نه. ) پیتر 

مارکوزه،1397(.
وضع  بر  را  خود  تالش  و  تاکید  باید  ما  لذا 
آن گونه از قوانین بگذاریم، که ما را از این امر 
مطمئن می  سازد  که تولید و خرید و فروش 
هیچ کسی  عاید  را  مالی  سود  هیچ  مسکن، 
نمی کند. پیتر مارکوزه در به اجرا درآوردن این 
مساله  به  انتقادی  »رویکردی  در  خواسته 
تا جایی که  است که مسکن  آن  بر  مسکن« 
برای یک زندگی کامل مورد نیاز است باید به 
یک مسئولیت عمومی تبدیل شود، به طوری که 
نقشی  فقط  سود محور،  خصوصی  بخش 
حمایت گرانه داشته باشد و مداخله اش فقط به 
حوزه هایی محدود شود که به شکل مشخصی 
بتواند به نیازهای عمومی پاسخ گوید. )پیتر 

مارکوزه:1398(.

به  جیم کمنی  است که  چیزی  همان  این   
به  مسکن،  شدۀ  شناخته  نظریه پرداز  عنوان 
پژوهان می  خواهد: کار  دانش  از  دیگر  زبانی 
با  باید  مسکن  پژوهان  دانش  عنوان  به  ما 
گفتمان عمومی در ارتباط باشد، بنابراین باید 
چگونگی  و  عمومی  گفتمان  ساخت  نحوه 
عمومی  ایدئولوژی  های  و  نگرش  شکل گیری 
در  تئوری سازی  لزوم  بر  او  سازیم.  آشکار  را 
پژوهش  های مسکن تاکید دارد: 1- آگاهی به 
زبان تئوری موجب می شود تا مسیر آکادمیک 

را به سمت تاثیرگذاری سیاسی هدایت کند.
بین  پیوند  تنها شرایط  نه  تئوریک  زبان   -2 
سیاست، روش و نظریه را برقرار می  کند، بلکه 
وجود ارتباط بین آنها را نیز به اثبات می  رساند.

 3- زبان تئوریک موجب خودآگاهی از ماهیت 
این  می  شود،  مسکن  درباره  کار  ساختاری 
از  انتقادی  تحلیل  و  تجزیه  کنار  در  موضوع  
زبان و دانش، از سیاست، رسانه و حوزه  های 
روزمره، عظمت کار درباره مسکن را نشان می -

.)2008,O'Neill(دهد
 »مسکن« را باید همچون »هوایی برای نفس 
کشیدن« در نظر گرفت که فقط برای مصرف 
مبادله.  برای  نه  دارد،  وجود  که  است  شدن 
اما امروز دیگر تصور فروش »هوا« نیز دشوار 
و فروش »هوا«  تولید  تصور  اهمیت  نیست، 
با کسب سود و منفعت مالی آن  هم به واسطه 
الزام انسان  ها به نفس کشیدن در این است که، 
خشونت پنهان در اینجا را هرچه بیشتر آشکار 
فرانتس  تعبیر  به  خشونتی که  آن  می  سازد، 
فانون »خشونت دریغ داشتن مسکن مناسب« 

می  شود.  خوانده 
این امر به واقع حاکی از آن است که »مسکن 
که:  معنا  این  دربردانده  و  است«  سیاسی 
است،  »حق«  دلیل که  همان  به  »مسکن« 

نیست.  طبقاتی«  »مزیتی 
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 The Role of  )2008(  O'Neill, Phillip
 Theory in Housing Research: Partial
 Reflections of the Work of Jim Kemeny,
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)1(*
برگرفته از یک شعار در مقاله ای از پیتر مارکوزه و 
دیوید مدن تحت عنوان: سکونت، سیاسی است، 

در سایت فضا و دیالیکتیک

از چه سخن می  گوییم؟ از خانه، از خانه، از خانه. از شکل گرفتن کودکی، امنیت، خاطره، از یادگرفتن لبخند، از تجربه کردن 
عشق، از فهمیدن آزادی، رهایی، برابری، از امکان نترسیدن. بدون تردید بحران مسکن در ایران بر هیچ کس نه پوشیده  است 
فضا   « داد:  نشان  لوفور  هانری  پیش)1974(  سال  ها  را  این  است،  سیاسی  مسکن  انکارشدنی.  نه  و  پنهان  سازی  قابل  نه 
است«)لوفور،1396:  بوده  استراتژیک  و  فضا همیشه سیاسی  باشد؛  یا سیاست  ایدئولوژی  از  عاری  نیست که  علمی  ابژه  ای 
اندیشمندان و منتقدان اجتماعی دیگر به طور خاص سیاسی  از  132(. و همچنین مدت  هاست که دیوید هاروی و بسیاری 

بلند فریاد می  زنند. با صدای  را  بودن »مسکن« 

 )1119039(

)1114546( 

درتاریخ  پرگاس  ققنوس  پترو  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
1400/01/15 به شماره ثبت 575472 به شناسه ملی 14009920372 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات مواد شیمیایی ، صادرات 
و واردات میعانات نفتی و گازی ، واردات تجهیزات و ماشین آالت ، اخذ 
وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، 
تاسیس شعبه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران 
، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهران شمالی ، 
کوچه 18 متری اول ، کوچه بنفشه شرقی ، پالک 4 ، طبقه دوم ، واحد 
3 کدپستی 1478653743 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 

از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
نگین عدالت مهر به شماره ملی 0014208385 دارنده 9000000 ریال سهم 
الشرکه آقای حسن عدالت مهر به شماره ملی 0041095030 دارنده 1000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نگین عدالت مهر به شماره 
ملی 0014208385 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن عدالت مهر به شماره 
ملی 0041095030 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاویان نیرو 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  ارگ 
به   14007525902 ملی  شناسه  و   50355
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
تصمیمات   1399/11/19 مورخ  العاده  فوق 
مدیره  هیات  اعضای   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
عبارتند از : آقای محمد حسن امیری به شماره 
ملی : 4073371940 و آقای مهران موسوی 
به شماره ملی: 1861288557 و خانم آزاده 
زرین دست به شماره ملی: 2300726289 
به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو 
روزنامه کثیراالنتشار   - انتخاب شدند.  سال 
پیام ما جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  شد. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  فارس 

غیرتجاری شیراز 

مدارک  کلیه  و  سبز  برگ  و  سند 
جری  سواری  تیپ  سواری  خودرو 
سفید  رنگ  به   FL_TIGGO5 جری 
موتور   شماره  به   1398 مدل  روغنی 

 MVM484FTAJ043575
و شماره شاسی 

NATGBATL-2K1039326
ایران 562 ل 65  پالک 54  به شماره   
بنام خانم فاطمه خالداری اپورواری فرزند 
قاسم به شماره شناسنامه 28 و کد ملی 
5359912464 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

تاسیس شرکت

آگهی تغییرات 
شرکت 

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

فاقد سند رسمی
رای  شماره  1399۶0318011014397- 1399/11/15  برابر    
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه 
متقاضی سکینه  بابا پور سیاه تن  فرزند یحیی  به شماره  شناسنامه 424 
صادره از  صومعه سرا  در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 387/57 
متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  15  متر مربع  پالک  7۶4 
فرعی  از 14  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک 45 فرعی  از 14 اصلی  
واقع  در قریه  مردخه  بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  یحیی  بابا پور   
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات 

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/17
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/1/31

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

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

سند رسمی
  برابر رای  شماره  1399۶0318011013572- 1399/11/1 هیات 
موضوع قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
سعید محرمی فرزند احمد علی به شماره  شناسنامه 54 صادره از چالوس در 
ششدانگ  یکقطعه  زمین بمساحت 1322 متر مربع  مشتمل بر ساختمان  
احداثی  بمساحت 30  متر مربع  پالک  347 فرعی  از 31 اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده از  پالک 1 فرعی  از 31 اصلی  واقع در قریه  فشخام  بخش 22 
گیالن  خریداری  از  نسق اسمعیل اشترکامی نژاد  فشخامی و یعقوب شعبان 
زاده  فشخامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین 
انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/17
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/1/31

910/28- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

فاقد سند رسمی
  برابر رای  شماره  1399۶0318011014851- 1399/11/20 هیات موضوع 
قانون  تعیین  تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی 
سیاوش اوالدوند فرزند جواد به شماره شناسنامه 5 صادره از  بهبهان در 
ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت  240/39 متر مربع  مشتمل 
بر یکباب خانه  بمساحت 240/39 متر مربع  مشتمل بر  یکباب خانه  
بمساحت 100 متر مربع  پالک 158 فرعی  از 14 اصلی  مفروز  و مجزی 
شده از  پالک ۶5 فرعی  از 14 اصلی  واقع  در قریه  زیکسار بخش 25 
گیالن  خریداری  از  مالکیت  حسن  زیکساری محرز گردیده است .لذا 
به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح 
مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  
اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/17
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/1/30

910/27- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

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

سند رسمی
 1399/10/30  -1399۶0318011013491 شماره   رای   برابر   
و1399۶0318011013483- 1399/10/30  هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت 
ملک صومعه سراتصرفات مالکانه متقاضی مرتضی طاهر صفت صیقالنی فرزند 
اسماعیل  به شماره  شناسنامه 292 صادره از فالورجان  و مریم  سنجری  
از  به  شماره  شناسنامه 1270111507 صادره   اسماعیل   فرزند   دهاقانی  
اصفهان)مشاعا بالسویه( در ششدانگ  یکقطعه  زمین  بمساحت 337  متر 
مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  130  متر مربع  پالک 543فرعی از  
51 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 211 فرعی  از 51 اصلی  واقع  در قریه  
صیقالن  بخش 22 گیالن  خریداری  از نسق  علی اکبر  آزاد  پسند  سلیمانی   
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 
عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/17
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/1/31

910/37- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه9900531  
پژو  سواری  خودرو  دستگاه  یک 
ای متالیک  نقره  به رنگ  ای  ایکس  ال  405 جی 
مدل1389 بنزین سوز به شماره پالک ۶38 ی95 
به  متعلق  ثالث  نامه شخص  بیمه  فاقد  ایران ۶5 
نظر کارشناس رسمی  راویز که طبق  مجتبی کرمی 
میلیون  پنجاه  ریال)هشتصدو  مبلغ 850.000.000  به 
ریال( ارزیابی شده، مزایده آن از ساعت 9 الی 12 
ثبت  اداره  روز یکشنبه مورخ 1400.02.05  در محل 
اسناد و امالک رفسنجان واقع در بلوار شهید  شریفی 
جنب مصلی از طریق مزایده از مبلغ پایه 850.000.000 
ریال)هشتصدو پنجاه میلیون ریال( ریال شروع و 
فروخته خواهد  نقدًا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به 
شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است 
فروش منوط به پرداخت ده )10%( درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده 
مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریزنکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد چنانچه روز تعیین شده 
از تعطیلی  با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد 
جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد 
شد طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ 10 
درصد قیمت خودرو در جلسه مزایده به نشانی فوق 
شرکت نمایند ضمنابدهی های مربوطه  اعم از بدهی 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که اعم از اینکه 
رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد و برنده مزایده مسترد خواهد شد نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال 
موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی و شهرداری 

و غیره خواهد بود.
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت :روز سه شنبه مورخ 

1400.01.17
علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی 
رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان
  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی )تجدید 
آگهی( برابر رای اصالحی  شماره 1399۶0319012004570   هیات اول 
) که در رای اولیه حد شرق اشتباه تعریف گردیده( موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان  تصرفات 
بشماره  رضا  فرزند  زهرا کارآموز  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مساحت  به  باغ  قطعه  یک  در  سیرجان  از  صادره   30 شناسنامه 
۶1۶8/۶3 مترمربع پالک 302 اصلی واقع در باغیمید بخش 3۶ 
کرمان خریداری از مالک رسمی خانم کاترین محب زندی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف 9۶5
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/02/01

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

احضار جهت اجرای حکم
  مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 

آذر عبدی به نشانی مجهول المکان

دادنامه  موجب  به  شما  محکومیت  به  توجه  با 

اختالف  حل  شورای  از  صادره   990997388۶100107

شماره یک کوهبنان، مقتضی است ظرف مهلت 3 روز 

با  الذکر  فوق  دادنامه  در خصوص  اجرای حکم  جهات 

موضوع الزام به تحویل و تنظیم سند خودرو پژو 405 

غیر  در  نمایید  اقدام   19 ۶85 م   _11 به شماره پالک 

این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. م الف 1

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
کوهبنان

آگهی صورت مجلس عدم افراز پالك 2 
فرعی از 1641 – اصلی بخش 3 

ابوالفضــل ایــزدی از مالكیــن مشــاعی پــاك 2 فرعــی 
از 1641 –اصلــی  بخــش 3 خواهــان افــراز پــاك 
ــورخ  ــور طــی تقاضــای وارده بشــماره 1042762 م مذك
99/11/27 بطرفیــت خوانــدگان عبــاس ، طیبــه ، ســمیه 
، ســاناز ، زهــره شــهرت همگــی ایــزدی باســتناد قانــون 
ــاه 57  ــوب آذر م ــاع مص ــاك مش ــروش ام ــراز و ف اف
ــت حــد نصــاب و  ــه از نظــر رعای خــود شــده اســت ك
اجــرای مــاده 101 قانــون شــهرداریها طبــق نامــه شــماره 
منطقــه  شــهرداری   99/12/16 مــورخ   1/99/19616
ــراز و  ــل اف ــر قاب ــر را غی ــوق الذك ــاك ف ــن ، پ 1 قزوی
ــا  ــذا جلســه ای ب تفكیــك اعــام داشــته اســت .علیه
حضــور نماینــده و نقشــه بــردار و ریاســت اداره منعقــد 
و اتخــاذ تصمیــم گردیــد و منجــر بــه رای عــدم افــراز 
 1400/1/16 مــورخ   140085609001000165 شــماره  بــه 
ــی وارده 1047183  ــان ط ــه خواه ــد.  از آنجاییك گردی
مــورخ 99/12/27 عــدم دسترســی بــه خوانــدگان افــراز 
ــاده دوم  ــر م ــم براب ــن تصمی ــد ای ــته ان ــام داش را اع
ــدت ده  ــا م ــاع ت ــاك مش ــروش ام ــراز و ف ــون اف قان
روز پــس از انتشــار آگهــی قابــل اعتــراض از طــرف هــر 
ــه  ــاعی در دادگاه صالح ــن مش ــركا و مالكی ــك از ش ی
میباشــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــا ء مــدت 
ــدام  ــات اق ــه عملی ــه ادام ــبت ب ــن اداره نس 10 روز ای

خواهــد نمــود .
شعبان عسگری 
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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 و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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زیگورات چغازنبیل/ ایسنا

کانون پرورش فکری با هدف گسترش سینما، تئاتر و کتاب به مناطق 
از  ایجاد موقعیت فرهنگی مناسب در مناطق کم برخوردار،  محروم  و 
دستگاه های جدید خود به نام تماشاخانه های سیار کانون رونمایی کرد. 
این کار کانون از سال 97 شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده است 

و به عدالت فرهنگی و توسعه فعالیت های هنری کمک می کند./ایرنا

روزنامه  روزی  چنین  در  گذشته  سال 
سراسری »پیام ما« گزارش هایی با عنوان 
هدر  آب  ثانیه   20 ولی  بشویید  دست 
ندهید و آیا کرونا روند تغییر اقلیم را کند 

است.  ، کارکرده  می کند؟ 
این گزارش ها به ترتیب به توصیه محمد 
برای  بهداشت  حفظ  پیرامون  درویش 
و  آب  بهینه  مصرف  و  کرونا  با  مقابله 
کاهش مصرف دی اکسید کربن در زمین 
و تاثیر بر روند تغییر اقلیم ، اشاره داشت.

آنجایی  از  جهانی،  هواشناسی  سازمان 
مرز  آب  چرخه  و  اقلیم  آب و هوا،  که 
ندارد، همکاری در  ملی شناخته شده ای 
مقیاس جهانی برای توسعه هواشنایی و 
اقیانوس شناسی کاربردی و نیز نفع بردن 
 WMO دارد.  وجود  آن  عملکردهای  از 
چارچوبی برای چنین همکاری بین المللی 

می آورد./همشهری فراهم 

آلبوم »به رنگ نوا« عنوان یکی از تازه ترین آثار موسیقایی منتشر شده 
در ژانر موسیقی ایرانی است که با نوازندگی تار رادمان توکلی و نوازندگی 
ایرانی پیش روی مخاطبان قرار  ژانر موسیقی  قنبری در  تنبک حمید 
راجه«،  بیات  »آواز  درآمد«، »ضربی گردانیه«،  »آواز  گرفت. »زندگی«، 
»چهارمضراب نوا«، »نیشابورک« بخشی از قطعات تشکیل دهنده این 

هستند./مهر آلبوم 

پنجمین جشنواره بین المللی بارسلونا از ١٥ الی ٢٣ آوریل )٢٦ فروردین 
الی ٣ اردیبهشت ١٤٠٠( برگزار می شود. فیلم »یلدا«  نوشته و کارگردانی 
است.   جشنواره  این  مسابقه  بخش  در  ایران  نماینده  بخشی  مسعود 
همچنین این فیلم همزمان با جشنواره برای نخستین بار و در سراسر 

اسپانیا توسط کمپانی آوالون پخش می شود./ایسنا

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی اعالم کرد که با توجه قرمز شدن شهر 
محسوب  سوم  و  دوم  مشاغل  جزو  و گالری ها  موزه ها  اینکه  و  تهران 
تغییر  تا  و  توجه  ملی کرونا  ستاد  قواعد  به  باید  می شوند، گالری ها 
رنگ شهر تهران و بهتر شدن وضعیت از برگزاری نمایشگاه های هنری 

ایسنا کنند./  خودداری 

سال  میلیارد   4.5 بیگانه  جهان  یک  می گویند  محققان 
پیش با زمین برخورد کرده و دو قطعه بزرگ از آن درون 
زمین گیر افتاده است که این برخورد ممکن است باعث 
آن کشف  از  جدیدی  حقایق  اکنون  و  شده  ماه  تشکیل 
شده است. سال هاست که وجود دو قطعه سنگ غول آسا 
است.  کرده  متحیر  را  محققان  زمین  هسته  اعماق  در 
که  داشتند  اظهار  سنگ ها  این  بررسی  با  زمین شناسان 
این ها ممکن است قطعاتی از صفحات تکتونیکی باشند 

افتاده اند. همتایان خود گیر  زیر  در  که 
حدس  اکنون  »آریزونا«  ایالتی  دانشگاه  دانشمندان 
می زنند که این قطعات سنگی بقایای یک جنین سیاره ای 
بیش  است که   »  )Theia( »تیا  نام  به  مریخ  اندازه  به 
است.   برخورد کرده  زمین  با  پیش  سال  میلیارد   4.5 از 
محققان در مطالعه خود نوشتند: فرض بر این است که کره 
ماه از یک برخورد بزرگ تشکیل شده است. یعنی وقتی 
اندازه سیاره مریخ در آخرین  که یک جنین سیاره ای به 
مرحله از تشکیل سیاره زمین با آن برخورد کرده است. این 
انگاره های کلیدی فیزیکی مطابقت دارد  از  با برخی  مدل 
و جنبه های عجیب سیستم زمین و ماه از جمله حرکت 
غیرعادی زاویه ای سیستم زمین و ماه، هسته آهنی کوچک 
را توجیه  با زمین  ماه و نسبت جرم زیاد آن در مقایسه 
می کند. اما محققان چگونه توانستند این دو قطعه سنگ 
امواج  ارسال  با  را  این کار  را شناسایی کنند؟ آن ها  بزرگ 

لرزه ای به اعماق کره زمین انجام دادند. /ایسنا

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من

که جز مالل نصیبی نمی برید از من

زمین سوخته ام ناامید و بی برکت

که جز مراتع نفرت نمی چرید از من

عجب که راه نفس بسته اید بر من و باز

در انتظار نفس های دیگرید از من

خزان به قیمت جان جار می زنید اما

بهار را به پشیزی نمی خرید از من

شما هر آینه ، آیینه اید و من همه آه

عجیب نیست کز اینسان مکدرید از من

نه در تبری من نیز بیم رسوایی است

به لب مباد که نامی بیاورید از من

اگر فرو بنشیند ز خون من عطشی

چه جای واهمه تیغ از شما ورید از من

چه پیک الیق پیغمبری به سوی شماست ؟

شما که قاصد صد شانه بر سرید از من

برایتان چه بگویم زیاده بانوی من

شما که با غم من آشناترید از من

حسین منزوی

| موسسات فرهنگی | | موسیقی | | سینما | | هنرهای تجسمی |

یک دنیای بیگانه 4.5 میلیارد سال پیش 
درون سیاره ما جا گرفته است 

پس از آشنایی با چیستی حوضه های آبریز در شماره های قبل، به 
معرفی 7 حوضه آبریز ایران می پردازیم، در این قسمت با اولین 
حوضه یعنی حوضه آبریز دریای خزر، آشنا می شویم.  حوضه آبریز 
دریای خزر با 175 هزار کیلومتر مربع وسعت )11% مساحت كشور(، 
در گستره ای میان آرارات در شمال غربی كشور تا سرچشمه های اترک 
و گرگان در نزدیكی شیروان )خراسان( و خط الراس های رشته های 
تالش و البرز واقع است. بخش مركزی حوضه  خزر از آستارا در 

مغرب، تا بندرگز در مشرق را در بر دارد كه در این فاصله ده ها و صدها 
جویبار آب های دامنه های شمالی البرز را به دریای خزر می رسانند. 
مهم ترین رود این بخش سفیدرود است كه از منطقه ی وسیعی 
در دامنه های كوه های الوند، پنجه علی، چهل چشمه، قره داغ، قیدار 
و زنجان سرچشمه می گیرد. از پیوند این شاخه ها رودی به نام 
قزل اوزن به وجود می آید كه از قافالن كوه گذشته، جلگه ی میانه را 
سیراب می كند و با دریافت شاخه ی دیگری و طی مسیر پیچیده ای 
به سد سفید رود در منجیل می رسد و در آنجاست كه شاخه ی بزرگ 
شاهرود از مشرق بدان متصل می شود؛ از منجیل و پس از سد 
سفید رود رو به شمال جریان پیدا كرده، در نقطه ای به نام امام زاده 
 هاشم به جلگه ی دلتایی خود به وسعت 3.۶00 کیلومتر مربع وارد 

می شود و آن گاه از طریق صدها كانال و آبراه زراعی به دریای خزر 
می ریزد. طول سفیدرود را 800 کیلومتر مربع و وسعت حوضه ی آن 
را 50 هزار کیلومتر مربع برآورد كرده اند. پس از سفید رود رودهای 
متعددی در بخش مركزی حوضه وجود دارد كه اهم آن ها از مغرب 
به مشرق این هاست: سه هزار، چالوس، هراز، بابل، تاالر، تجن و نكا 
كه هر یك جلگه  و دلتایی جداگانه دارند و ده ها آبادی را در مسیر 

خود آبیاری می كنند. 
در بخش شرقی حوضه ی خزر دو رود بزرگ اترک در شمال، و گرگان 
در جنوب جریان دارد. رود اترک از شمال قوچان سرچشمه می گیرد 
و قسمتی از آن مرز میان ایران و جمهوری تركمنستان را به وجود 
می آورد. طول آن حدود ۶00 كیلومتر، و عرض آن از ۶0 تا 120 متر 

تفاوت می كند. رود گرگان با 300 کیلومتر طول از حوالی مراوه تپه 
برخاسته، در جنوب دشت گرگان كه از رسوبات این دو رود به وجود 

آمده است، به دریای خزر می ریزد. /نشریه 310 تمآب

حوضه های آبریز ایران
حوضه آبریز دریای خزر

این کتاب در کنار روایت داستانی معمایی، شرح واگویه های 
مردی است که تمام زندگی را با دستورات مافوقش زندگی کرده 
است. او با تصور این که زمان را هم در دست دارد، ناگهان همه 
چیز را از دست رفته می بیند. اینجاست که تازه به یاد همسرش 
می افتد، کسی که تمام این سال ها دستور شنیده و تحقیر شده 
است. نامه ی بازنشستگی این ژنرال، حکم آزادی او از زندانی 
بزرگ به زنداِن کوچک تِر خانه اش است. با این حال تصمیمات 
بزرگی دارد، می خواهد زندگی را دوباره شروع کند و جایگاه از 
دست رفته ی همسرش را به او برگرداند. اما زمانی باز یاد خداوند 
بی رحم و ناشکیِب زمان می افتد که همسرش دیگر زنده نیست.
و  ارتش  که  کسی  است،  خشن  و  سخت  مردی  محمد 
آموزش های نظامی او را به یک وطن پرست تمام عیار تبدیل 
کرده، تا جایی که حتی پس از مهاجرت فرزندانش، آن ها را 
خائن به خاک ترکیه و میراث مقدس آتاتورک می داند. او گاهی 
خودش را نه در لباس ژنرالی پرافتخار، که مانند نگهبانی جلوی 
درِ یک رستوران می بیند. کسی که در ظاهر مردی خوش قامت، 
قدرتمند و با نفوذ است، از درون کسی نیست جز انسانی که هنوز 

از خود می پرسد »برای چه به دنیا آمده ام؟«

| کتاب کتیبه ها | 
| نویسنده : شعبان مرتضی زاده نوری |

آبخوان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

- پیاپی ۱۹78
  ۱۴00/۱/۱7

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تامین نیروی انسانی مجموعه كلینيكها) امام رضا)ع(

 امام محمد باقر)ع( و سالمت روان (

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت 14:00 روز پنجشنبه تاریخ 1400/01/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/29

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/01/30
مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی : آدرس بم بلوار شهید رجانی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه حراست - تلفن 034-44344601

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 1456

دفتر ثبت نام:88969737و 85193768 
م/الف2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به در نظر دارد مناقصه تامین نیروی انسانی مجموعه کلینیکها)امام رضا)ع( ، 
امام محمدباقر )ع( و سالمت روان ( به شماره ن-ک-2- 00/01 را به مدت یکسال شمسی از تاریخ 1400/02/01 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 آدرسwww.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 1400/01/16 می باشد.


