
 سفیر ایران در روسیه:
ارسال نکردن واکسن، ذهنیت بد مردم 

را درباره روسیه تقویت می کند
سفیر ایران در روسیه گفت: من به روس ها گفته ام که در ذهنیت برخی 
به قول خود عمل نمی کنند. مردم در  این است که روس ها  ایرانیان 
این فضا خیلی گرفتار هستند و عدم ارسال واکسن دوباره می تواند آن 

ذهنیت را تقویت کند.

 مردودی ۳۰ درصد
 از خودروها در معاینه فنی 
از  تهران   خودروهای  فنی  معاینه  ستاد  مدیرعامل 
مراجعه 465 هزار و 598 خودرو به مراکز معاینه فنی 
خبر داد که این آمار نسبت به سال گذشته حدود 15 
درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، حسین 
دستگاه   5۰۰۰ روزانه  حاضر  حال  در  افزود:  مقدم 
مراجعه  تهران  شهر  فنی  معاینه  مراکز  به  خودرو 
قرار  عادی  در شرایط  مراجعات  و وضعیت  می کنند 

دارد و مراکز فاقد صف انتظار هستند.

 آتش به پنج هکتار 
از پارک ملی گلستان 

خسارت زد
که  گفت  گلستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ملی  پارک  زاو  چشمه  منطقه  محدوده  آتش سوزی 
گلستان در حوزه شهرستان کالله به حدود پنج هکتار از 
پوشش علف  کف و برخی درختان خشک این پارک 
خسارت زد.محمدرضا کنعانی به ایرنا گفت: محیط بانان 
و جوامع محلی ساعت 1۳ با اطالع از آتش سوزی در 
منطقه چشمه زاو پارک ملی گلستان بالفاصله به محل 
اعزام شدند و در کمترین زمان آتش سوزی محدوده 

پایین دست را مهار کردند.

واکنش ها به واژگونی اتوبوس 
 خبرنگاران محیط زیست

 و درگذشت دو تن از آنان ادامه دارد

 مسببان فاجعه
 استعفا دهند

|پیام ما| از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران چهار روز 
جان باخته  دو  و  مصدوم   21 حادثه ای که  می گذرد؛ 
داشت. اکنون مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه 
یاسینی، خبرنگار ایرنا در قطعه نام آوران بهشت زهرا 
خفته اند و حسن ظهوری و ابراهیم نژادرفیعی دو نفر از 
مصدومان هنوز در بیمارستان ارومیه بستری و تحت 
درمان اند. از سوی دیگر کارزاری برای استعفای مسببان 

به راه افتاده ... مصر ف برق در اوج 

  سخنگوی صنعت برق: کاهش مصرف از ۶ هزار مگاوات باید
 به ۸ هزار مگاوات برسد

  دوم تیرماه، میزان مصرف برق به رقم بی سابقه
 ۶۱ هزار و ۶۳۴ مگاوات رسید

مصرف برق کشور به بیشترین میزان در 10سال اخیر  رسید
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

 خیزش دوباره کرونا  خیزش دوباره کرونا 
در در ۵۵ استان جنوبی استان جنوبی
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۳ ۶

بوم و بر

اقلیم بوم بر

 نیروهای آتش نشانی و امدادی برای خاموشی آتش 5 روزه بسیج شدند

 آتش در سایت پسماند
 محمدآباد قزوین 

 عضو شورای شهر قزوین می گوید یکی از لندفیل های موجود
 در سایت آتش گرفته است

تمام  دفن  محل  سایتی که  می سوزد.  آتش  در  است که  روز   5 قزوین  محمدآباد  پسماند  سایت  ما|  |پیام 
زباله های استان است، حاال به ویرانه  مشتعل تبدیل شده است. سایت پسماند محمدآباد در سال های اخیر 
ماجرا کم نداشت،  یکبار شهروندان چند روستا از وجودش ناراضی بودند و باردیگر عنوان شد که ظرفیت سایت 
روبه اتمام است. با این وجود تا لحظه انتشار این گزارش هنوز حریق اطفا نشده است، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری قزوین در تازه ترین اظهارنظر خودش گفته فعالیت ماشین های حمل و نقل جاده ای برای اطفای 
حریق ادامه دارد. بنا به گفته کارشناسان لندفیل سایت پسماند محمدآباد قزوین آتش گرفته است. در میان 

اظهارنظرات نام گاز متان به عنوان عامل حریق عنوان شده است.

۳ اقلیم
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مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده 
رئیس جمهوری با اشاره به الیحه »تشدید مجازات 
پدر مرتکب قتل فرزند« و با بیان اینکه حداکثر 1۰ 
سال حبس قطعی برای پدر قطعی شده است، گفت: 
مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره هایی که 
منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده اند مفید 
هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون 
نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر 
افکار عمومی به جامعه ارائه کند.اشرف گرامی زادگان به 
ایسنا گفت: قانون مجازات اسالمی در هر موضوعی 
که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در 
این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات 
است.  نبوده  شده کافی  تعیین  مجازات  دریافتی، 
در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد 
برای قاتل هستند.این حقوقدان ادامه داد: موضوع 
»رومینا« این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. 
از این رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصالح 
و بازنگری آن تالش کردند. این الیحه بار دیگر خالء 
کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، 
ضرورت آموزش و اطالع رسانی و ضرورت حمایت 
را  حوادث  این  برای کاهش  اجرایی  دستگاه های 
برجسته کرد. این الیحه جای کار فراوانی دارد که باید 
منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم. 
او با بیان اینکه موضوع خشونت در خانواده و اجتماع 
همیشه مسئله نگران کننده ای است، افزود: موضوع 
چند قتل فجیع در کشور، همه را برآشفته کرد. امنیت 
خانواده ها متزلزل شد. اطمینان و اعتماد که همیشه 
در خانواده های ایرانی برجسته و باعث فداکاری های 
متعدد شده بود، آسیب دید. جنایت علیه »رومینا« 
نشان داد که خالء های بسیاری در خانواده ها وجود 
دارد که منجر به چنین جرایمی می شود. آن خالء ها 
شامل کمبودهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... 
متعدد است که باید با اقدامات بازدارنده، کمبودها را 
کاهش داد و با اطالع رسانی و آموزش و آگاهی، 
گرامی  شد.  بالیا  این  زودهنگام  شناخت  موجب 

زادگان یادآور شد: هنگام قتل »رومینا«، معاونت امور 
زنان و خانواده با تماس های نگران کننده خانواده ها 
روبرو شد. همه نگران بودند بخصوص وقتی که از 
بدرفتاری یا بد اخالقی پدران خانواده می گفتند. در 
جلسه داخلی معاونت این گالیه ها و مطالبات مطرح 
شد. نخست پیشنهاد اصالح قانون در دستور کار قرار 
گرفت. همکاران حقوقی الیحه پیشنهاد اصالح ماده 
مطرح  را  )تعزیرات(  اسالمی  مجازات  قانون   612
کردند و پیش نویس اولیه آماده شد.مشاور حقوقی و 
پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، 
با بیان اینکه قصاص یکی از مجازات های سنگین 
اکثر  در  گفت:  است،  اسالمی  مجازات  قانون  در 
نشست های مربوط به مجازات ها، اغلب  متخصصان 
خواهان کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات 
محاکم هستند. مطلع هستید که برخی از قوانین، 
مجازات اعدام را هم حذف کرده اند. در کل اعدام و 
قصاص باید کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان 
تبدیل کرده اند.او  به مجازات های دیگری  و قضات 
معتقد است که دالیل بیان شده در این نشست ها 
بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست 
کیفری و عدالت ایجاب می کند که در میزان مجازات 
تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری 
شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه 

با اعمال جرائم و  یک به حبس حداقل 25 سال 
شد.مشاور  تاکید  اجتماعی  محرومیت های  برخی 
حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس 
جمهوری تاکید کرد: نتیجه این که در کلیه نشست ها، 
قصاص پدر منتفی اعالم شد ولی در افزایش مجازات 
حبس تعزیری پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که 
در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد 
مجازات 25 سال تا 4۰ سال در نظر گرفته شده بود 
اما قوه قضاییه در آخرین بررسی مجازات درجه 2 و ۳ 
پیشنهاد داده بود. گرامی زادگان در پاسخ به این سوال 
که مطابق با الیحه »تشدید مجازات پدر در صورت 
قتل فرزند« که هم اکنون به مجلس ارسال شده 
است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به 
حبس می شود، تصریح کرد: در ماده 612 اعالم شده 
است که »هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی 
نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت 
کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم 
مجازات  قانون  طبق   4 درجه  مجازات  می شود.« 
اسالمی حبس بیش از پنج تا 1۰ سال است. البته 
در تبصره 1 گفته شده است که »در مواردی که فرد با 
علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به 
بدین  می شود.«  محکوم  مذکور  مجازات  حداکثر 

ترتیب حداکثر 1۰ سال حبس قطعی خواهد بود. 

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری

 حداکثر ۱0 سال حبس
 مجازات پدری که فرزندش را می کشد 
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امروز  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
هم شاهد خیز جدیدی نیستیم، گفت: 
مساله  این  به  نسبت  نباید کاماًل  البته 
را  شیوه نامه ها  باید  باشیم،  مطمئن 
کشورهای  در  امروز  کنیم.  مراعات 
روسیه، شرق  اروپا،  در  جهان،  مختلف 
هستیم.  شاهد  را  جدیدی  موج  آسیا 
همسایگان  در  خودمان  اطراف  در 
شاهد  حدودی  تا  هم  غربی  و  شرقی 
به  هستیم  کرونا  جدید  موج  و  خیز 
کنیم.  مراعات  کاماًل  باید  دلیل  همین 
قاطعیت  با  نمی توانیم  افزود:  او 
جدید  خیز  با  آینده  در  که  بگوییم 
باید  بنابراین  نیستیم.  مواجه  دیگری 
احتیاط های الزم را در این زمینه انجام 
ادامه گفت:  در  رئیس جمهوری   دهیم. 
اول که ویروس وارد کشور شد،  از روز 
واکسن  آن  با  مقابله  راه های  از  یکی 
واکسن  ساخت  و  تولید  معموال  بود. 
 2۰ حداکثر  تا  سال   2 دست کم  زمانی 
زمان  تا  واکسن  دارد.  نیاز  زمان  سال 
فراز  بودن  استفاده  قابل  از  اطمینان 
روحانی  دارد.  فراوانی  های  نشیب  و 
اضافه کرد: در زمینه واکسن دو مساله 
مهم وجود داشت؛ یکی این که واکسن 
که  این  دیگری  و  باشد  تاثیرگذار 
بنابراین ساخت واکسن  باشد.  بی خطر 
همه  که  نبود  ای  ساده  و  آسان  کار 
شدند.  عمل  وارد  و  تالش کردند  دنیا 
اولیه  ماههای  همان  در  ما  افزود:  او 
دو جلسه با افراد و شرکت هایی که در 
کار تولید و ساخت واکسن بودند برگزار 

کردیم. تصمیم ما این شد که به همه 
آنها کمک کنیم. بعضی ها به من گفتند 
را  بقیه  و  انتخاب کنید  را  پلتفرم  یک 
تعداد  هر  بگذارید  تعطیل کنید. گفتیم 
تداخلی  آنها  کند.  کار  هست،  پلتفرم 
آنها  به  لحاظ کمک  از  هم  ما  و  ندارند 
مناسب  که  زمان  هر  نداریم.  مشکلی 
شود. داده  فعالیت  مجوز  آنها  به  بود 

تولید   خیلی ها می گفتند 
واکسن داخلی وقت تلف 

کردن است
واکسن  تولید  به  تصمیم  روحانی 
گفت:  و  کرد  عنوان  درست  را  داخلی 
خیلی ها نامه نوشتند که تولید واکسن 
چرا که  است  تلف کردن  وقت  داخلی 
نیست  زودی ها  این  به  واکسن  تولید 
ساخت.  نمی شود  کوتاه  زمان  در  و 
را  آنها  باید  می گفتند  هم  بعضی ها 
هم  را که  دوم  راه  ما  تشویق کنیم که 
تشویق و هم کمک بود، انتخاب کردیم. 
که  زمانی  افزود:  رئیس جمهوری 
متخصصان  و  دانش بنیان  شرکت های 
تحقیقات خود را برای تولید و ساخت 
میدان  به  عده ای  کردند،  آغاز  واکسن 
بخریم  واکسن خارجی  نباید  آمدند که 
که گفتیم این حرف هم نادرست است. 
بهداشت  وزارت  جایی که  هر  از  گفتیم 
اجازه داد و اطمینان پیدا کردیم و دنیا 
خارجی  واکسن  کرد،  پیدا  اعتماد  هم 
می کنیم.  خریداری  توان  حد  در  را 
نام  ثبت  هم  »کواکس«  در  بنابراین 

کردیم و پیش پرداخت دادیم. روحانی 
استراتژیک  تصمیمات  این  داد:  ادامه 
چرا  شد  اتخاذ  که  بود  حساسی  و 
خرید  مخالف  کشور  در  عده ای  که 
می گفتند که  و  بودند  خارج  از  واکسن 
دیدیم  ما  کنید.  تقویت  را  داخل  باید 
به  نسبت  خارجی  واکسن های  که 
را  ما  دست  زودتر  داخلی  واکسن های 
می گیرد و ساخت واکسن داخلی زمان 
واکسن  نخستین  گفت:  او  می برد. 
21 بهمن  ایران  خارجی تزریق شده در 
ما  پیش  ماه   6 یعنی  بود   99 سال 
که  کردیم  استفاده  خارجی  واکسن 
داخلی  واکسن  به  مدت  این  از  بعد 
می توانستیم  آیا  شما  نظر  به  رسیدیم. 
در این مدت 6 ماه کاری انجام ندهیم 

بروند؟ بین  از  زیادی  افراد  و 
 روحانی با بیان اینکه نخستین گروهی 
که واکسن را دریافت کردند، مدافعین 
مدافعین  وقتی  گفت:  بودند،  سالمت 
در  کردند  دریافت  را  واکسن  سالمت 
آرامش  بهداشتی  بیمارستان ها و مراکز 
مقدم  خط  در  آنها  چرا که  آمد  بوجود 
بودند و با محیط آلوده سروکار داشتند 
تاکید  او  بود.  درستی  بسیار  کار  که 
هم  باز  داخلی  واکسن  وجود  با  کرد: 
چرا که  داریم  نیاز  خارجی  واکسن  به 
نیست.  اندازه کافی  به  داخلی  واکسن 
دیگر  ماه  چند  تا  است  ممکن  البته 
واکسن  به  نیاز  برسیم که  نقطه ای  به 
که  زمانی  باشیم.  نداشته  خارجی 
شاید  نمی کنیم.  وارد  دیگر  رسیدیم 

بتوانیم  حتی  بیاید که  پیش  شرایطی 
بیان  با  روحانی  کنیم.  صادر  واکسن 
کرونا  واکسن  تولید  زمینه  در  اینکه 
گفت:  یافتیم،  دست  خوبی  نتایج  به 
پلتفرم برکت با پلتفرم پاستور متفاوت 
است، اما هر دو به یک نتیجه رسیدند 
و هر دو مجوز تزریق دارند. پلتفرم های 
فخرا  داخلی  اسپونتیک  همانند  دیگر 
و  هفته ها  است  ممکن  هم  رازی  و 

شود. بازار  وارد  آینده  ماه های 
واکسن  کرد:  تصریح  رئیس جمهوری 
پلتفرم های  و  خوب  تنوع  با  کرونا 
متفاوت وارد بازار شده و این کار بسیار 
میلیون   16 این  بر  عالوه  بود.  خوبی 
کواکس  از  واکسن  دز  هزار   8۰۰ و 
خریدیم که مقدار کمی وارد شده و 1۰ 
خریداری  دیگری  کشور  از  دز  میلیون 
واسطه  احمر  هالل  سازمان  کردیم که 
بوده است. او با اشاره به خرید واکسن 
از کشورهای چین و روسیه گفت: کشور 
دارد.  نیاز  واکسن  دز  میلیون  دهها  ما 
بخواهند  کشور  در  نفر  میلیون   6۰ اگر 
میلیون   12۰ به  نیاز  شوند  واکسینه 
سومی  دز  اگر  و  داریم  واکسن  دز 
باشد   نیاز  مورد  آینده  ماه های  در  هم 
است.  نیاز  واکسن  دز  میلیون  به18۰ 
رئیس جمهوری با بیان اینکه نیاز کشور 
2۰۰میلیون  تا   18۰ کرونا   واکسن  به 
در  حاضر  حال  در  گفت:  است،  دز 
و  هستیم  خارجی  واکسن  خرید  حال 
کار  دستور  در  تولید  هم کار  داخل  در 

دارد. قرار  داخلی  شرکت های 

 مبنای محاسبه قیمت ساخت 
واکسن ریالی است

قیمت  درباره  دوازدهم  دولت  رئیس 
وزارت  کرد:  اظهار  کرونا  واکسن 
بهداشت با توجه به سرمایه گذاری های 
را  واکسن کرونا  صورت گرفته، ساخت 
موضوع  این  می کند.  قیمت  محاسبه 
هنوز  البته  نیست،  نزاع  و  دعوا  جای 
ما  مبنای  و  نشده  بیان  دقیقی  قیمت 
ریالی است نه ارزی، این هم دوگانگی 
شروع  جامعه  در  که  است  بیخود 
با  یازدهم  دولت  رئیس  است.  شده 
اسالمی  انقالب  رهبر  اقدام  به  اشاره 
گفت:  ایرانی  واکسن  از  استفاده  به 
واکسن  از  رهبری  معظم  مقام  دیروز 
ماه های  گرچه  کردند.  استفاده  داخلی 
همان طور  داشتیم  را  بحث  این  پیش 
کردند  صبر  اوال  فرمودند،  خودشان  که 
سال   ۷۰ باالی  افراد  همه  زمانی که  تا 
ترزیق واکسن کردند و رهبر انقالب هم 
حتی یک زودتر این کار را انجام ندادند 
با اینکه می توانستند از واکسن خارجی 
واکسن  از  ترجیحا  اما  کنند،  استفاده 
رئیس جمهوری  استفاده کردند.  داخلی 
ترزیق  در  انقالب  رهبر  اقدام  گفت: 
فوق العاده  تشویق  داخلی،  واکسن 

بود. ما  دانشمندان  برای  موثری 
وقت ها   گاهی  کرد:  تصریح  او 
که  دارد  وجود  معنوی  تشویق های 
نیست.  قیاس  قابل  مادی  مسائل  با 
تالش  همه  این  که  دانشمندانی 
به  اینکه  برای  کردند  شبانه روزی 
میلیاردها  شما  حاال  رسیدند  واکسن 
را  آنها  و  می دادید  پول  آنها  به  هم 
اینکه رهبر معظم  تا  تشویق می کردید، 
از  می خواهم  خودشان گفته اند  انقالب 
این واکسن استفاده کنم و این تشویق 

است. بزرگی  خیلی 

2۰۰ میلیون ُدز واکسن می خواهیم 
  رئیس جمهوری:  در حال حاضر در حال خرید واکسن خارجی هستیم
 و در داخل هم کار تولید در دستور کار شرکت های داخلی قرار دارد.

 سفیر ایران در روسیه:
ارسال نکردن واکسن 

ذهنیت بد مردم ایران را 
درباره روسیه تقویت می کند
سفیر ایران در روسیه گفت:  من به روس ها 
ایرانیان  برخی  ذهنیت  در  که  گفته ام 
عمل  خود  قول  به  روس ها  که  است  این 
خیلی گرفتار  فضا  این  در  مردم  نمی کنند. 
هستند و عدم ارسال واکسن دوباره می تواند 
آن ذهنیت را تقویت کند. به گزارش ایسنا، 
از واکسن  کاظم جاللی در مراسم رونمایی 
تولید  اینکه  بیان  با  ایران  در  اسپوتنیک 
یک  از  پس  اسپوتنیک  واکسن  مشترک 
با کشور روسیه صورت گرفت، گفت:  تفاهم 
نیازمند  روس  طرف  مشترک  تولید  برای 
مجموعه  دو  که  بود  استاندارد  مجموعه ای 
ما دارای این استانداردها شناخته شد یکی 
اکتوور و یکی هم سیناژن که در اکتوور کار 
به سرعت به نتیجه رسید. به گزارش ایسنا، 
جاللی با بیان اینکه عالوه بر تولید مشترک، 
خرید اسپوتنیک از روسیه هم برای ما مهم 
خرید  موضوع  طرح  از  بعد  داد:  ادامه  بود، 
از  بدی  پالس های  متأسفانه  اسپوتنیک 
تا  می آمد  اسپوتنیک  خصوص  در  داخل 
ما می گفتند  به  حدی که طرف های روسی 
این  در  چرا  تعارف کردیم  شما  به  ما  مگر 
می شود.  موضع گیری هایی  چنین  خصوص 
سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: پنجم 
بهمن ماه اسپوتینک با تالش خالصانه آقای 
این  به  وقتی  ما  شد،  رجیستر  نمکی  دکتر 
نتیجه رسیدیم که از صندوق خریداری کنیم 
صندوق  رئیس  عنوان  به  دیمیتریف  آقای 
بارها با او صحبت کردم به ما می گفتند که 
واکسن  اینکه  یکی  بکنید  باید  دو کار  شما 
را رجیستر کنید دوم اینکه قرارداد ببنیدید.
رجیستر  برای  ما  اینکه  بیان  با  جاللی 
اسپوتنیک حرف های زیادی شنیدیم، گفت: 
اینکه اسپوتنیک رجیستر شد، دکتر  از  بعد 
ظریف هفتم بهمن به مسکو آمدند، به آقای 
ظریف گفتم که پنجم بهمن واکسن رجیستر 
آقای  با  مالقات  در  ظریف  آقای  و  شده 
الوروف این خبر را به او دادند و در کنفرانس 
به  هجمه ها  بعد  کردند.  اعالم  هم  خبری 
سوی آقای ظریف آغاز شد. او افزود: اما بعد 
درصد   91.6 اسپوتنیک  اعالم شده  اینکه  از 
ایمنی ایجاد می کند فضا تغییر کرد و به این 
سمت رفت که چرا اسپوتنیک وارد نمی شود 
یا اینکه چرا کم وارد می شود. جاللی افزود: 
ابتدای کار قرارداد دو میلیون دوز بسته  در 
شد بعد رفتیم به سمت قرارداد 6۰ میلیون 
دوز رفتیم. البته در حال حاضر ما از میزان 
روس  مسئولین  به  نیستیم  راضی  ارسال 
پیگیری  حوزه  دو  از  را  واکسن  ما  گفته ام 
هستند  در خطر  مردم  اینکه  یکی  می کنیم 
دوم اینکه از حوزه نزدیکی ایران و روسیه و 
این می تواند به عنوان یک دیپلماسی عمل 
کند و االن خوشبختانه اسپوتنیک در ایران 
خاطرنشان کرد:  او  است.  افتاده  جا  خوب 
من به روس ها گفته ام که در ذهنیت برخی 
ایرانیان این است که روس ها به قول خود 
خیلی  فضا  این  در  مردم  نمی کنند.  عمل 
گرفتار هستند و عدم ارسال واکسن دوباره 
جاللی  تقویت کند.  را  ذهنیت  آن  می تواند 
در  ما  که  می کنند  فکر  برخی  داد:  ادامه 
حوزه دیپلماسی تعارف می کنیم، ما صحبت 
می کنیم و البته محدودیت های طرف مقابل 

می شناسیم. هم  را 

 موافقت رهبر انقالب
  با عفو یا تخفیف مجازات

 تعدادی از محکومان

با  میالد  مناسبت  به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
قوه  هفته  و  علیه السالم  رضا  امام  حضرت  سعادت 
قضائیه با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات پنج هزار و 
موافقت کردند. محکومان  از  تن  و شش  پنجاه  و  یکصد 
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
با  میالد  سالروز  به مناسبت  رهبری،   معظم  مقام 
سعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم 
یا  عفو  با  اسالمی  انقالب  رهبر  قضائیه،  قوه  هفته  و 
تخفیف و تبدیل مجازات پنج هزار و یکصد و پنجاه 
و شش تن )5156( از محکومان محاکم عمومی و 
تعزیرات  و  نیروهای مسلح  قضایی  انقالب، سازمان 
والمسلمین  حجت االسالم  کردند.  موافقت  حکومتی 
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت 
فرا رسیدن سالروز میالد حضرت امام رضا علیه السالم 
و هفته قوه قضائیه در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی 
این  مجازات  تبدیل  و  تخفیف  یا  عفو  پیشنهاد 
کمیسیون  در  آنان  عفو  پرونده های  را که  محکومان 
الزم  شرایط  واجد  و  شده  بررسی  بخشودگی  و  عفو 
پیشنهاد  این  که  کرد  ارائه  شده اند،  داده  تشخیص 
قبول  اساسی مورد  قانون   11۰ 11 اصل  بند  اجرای  در 

گرفت. قرار  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 

رئیس سازمان انرژی اتمی:

  نیروگاه هسته ای بوشهر
 تا دو روز آینده وارد مدار می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه خارج شدن 
بود،  فنی  مسائل  دلیل  به  بوشهر  هسته ای  نیروگاه 
نیروگاه ظرف  و  تقریبا حل شده  این موضوع  گفت: 
دو سه روز آینده وارد مدار می شود.به گزارش روز شنبه 
ایرنا از خانه ملت، علی اکبر صالحی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در حال تامین سوخت جدید نیروگاه بوشهر 
هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است و 
وزارت نیرو هم بدهی خود به سازمان را پرداخت کرد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: امروز هم بانک 
مرکزی دستور دادند که حواله پرداخت سوخت جدید 
شود. انجام  بیشتری  سرعت  با  روسیه  به  نیروگاه 
صالحی اظهار داشت: سوخت فعلی نیروگاه بوشهر تا 
دو سه ماه آینده به پایان می رسد و ما سوخت جدید 
را بارگذاری خواهیم کرد و با بازگشت نیروگاه هسته ای 
به مدار تولید، هزار مگاوات به تولید برق کشور مجدد 
روابط عمومی  اعالم  براساس  شد.  خواهد  اضافه 
نیروگاه اتمی بوشهر، به منظور رفع ایراد فنی مشاهده 
شده در ژنراتور نیروگاه و پس از انجام هماهنگی الزم 
با شبکه برق سراسری کشور در روز جمعه، واحد یکم 
نیروگاه اتمی بوشهر از ساعت 8 شب روز شنبه شروع 
به کاهش قدرت کرده و در ساعات اولیه صبح یکشنبه 
اتمی  نیروگاه  شد.  خارج  برق  تولید  مدار  از  موقتًا 
بوشهر به عنوان اولین تجربه استفاده از نیروگاه های 
هسته ای 1۰۰۰ مگاواتی در کشور و منطقه، هم اکنون 
توسط نیروهای متخصص ایرانی بهره برداری می شود 
و تاکنون بیش از 485۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق 

تولید و به شبکه برق تحویل داده است.

بایدن در دیدار با غنی:
آینده افغانستان به مردم 

این کشور بستگی دارد
خبرنگاران  به  افغانستان  رئیس جمهوری 
گفت که در دیدارش با بایدن از او نخواسته 
افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای  تا خروج 
این  داد که  اما هشدار  بیندازد  تاخیر  به  را 
دو  هر  برای  را  پیامدهایی  می تواند  اقدام 
به  ایسنا،  گزارش  به  باشد.  داشته  طرف 
غنی،  اشرف  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل 
تصمیم  گفت:  افغانستان  رئیس جمهوری 
برای  آمریکا  رئیس جمهوری  بایدن،  جو 
از  کشور  این  نیروهای  خروج  و  انتقال 
افغانستان نتایجی را برای مردم افغانستان 
و آمریکا در منطقه دارد. او همچنین گفت، 
و  بود  سازنده  بسیار  آمریکا  با  گفتگوها 
نه  و  دولت کابل  به  باید  منطقه  کشورهای 
شرط  قدرت  در  ماندن  برای  نیروها  سایر 
به  آمریکا  صراحتا گفت که  بایدن  ببندند. 
بشردوستانه  کمک های  و  امنیتی  حمایت 
نیز  بایدن  می دهد.  ادامه  افغانستان  به 
را  افغانستان  آمریکا،  گفت،  اظهاراتش  در 
فراموش نمی کند و کنار نمی گذارد اما مردم 
این کشور باید برای آینده خودشان تصمیم 
بگیرند. او به خبرنگاران گفت:  نیروهای ما 
اما  باشند  افغانستان  ترک  حال  در  شاید 
و  نمی یابد  پایان  افغانستان  از  ما  حمایت 
و  اقتصادی  نظامی،  امور  در  ما  کمک های 

دارد. ادامه  این کشور  سیاسی 

روحانی درباره قیمت واکسن 
کرونا گفت: وزارت بهداشت با 
توجه به سرمایه گذاری های 
صورت گرفته، ساخت واکسن 
کرونا را محاسبه قیمت می کند. 
این موضوع جای دعوا و نزاع 
نیست، البته هنوز قیمت دقیقی 
بیان نشده و مبنای ما ریالی 
است نه ارزی. 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
درباره نگرانی مردم در زمینه 
تاخیر در تزریق واکسن، گفت: 
واکسن هایی که در کشور 
تزریق شده مانند آسترازنکا و 
اسپوتنیک تا 12 هفته فاصله 
اشکالی ایجاد نمی کند، واکسن 
سینوفارم هم تا هشت هفته 
موردی ندارد، ضمن اینکه ما دوز 
دوم را قطعا خواهیم زد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه باید به ساخت واکسن کرونا در کشور افتخار کنیم، گفت: اقدام مقام معظم رهبری در استفاده 
از واکسن ایرانی، بهترین تشویق برای دانشمندان ایرانی است. به گزارش ایرنا حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه کرونا نسبت به هفته گذشته روند کاهشی داشته است، گفت: 
البته چند استان حالت ویژه ای دارند و مقداری حالت استثنایی دارند. شرایط استان های جنوبی چون بوشهر، هرمزگان، 

سیستان و بلوچستان و کرمان مقداری متفاوت است اما در بقیه استان ها روند نزولی بوده است.
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد
خیزش دوباره کرونا در 5 استان جنوبی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت 
استان  پنج  در  بیماری  روند  افزایش  به 
درباره  حال  عین  در  و  داد  هشدار  جنوبی 
کشور  در  کرونا  علیه  واکسیناسیون  روند 
توضیح داد. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا 
کشور،  در  کرونا  وضعیت  درباره  رییسی، 
به  کشور  جنوبی  استان های  در  گفت: 
و  سیستان  هرمزگان،  بوشهر،  استان  ویژه 
بلوچستان، کرمان و یزد ما شاهد افزایش 

هستیم.  بیماری  روند 
 سدر حال حاضر ۳2 شهر قرمز و 1۷4 شهر 
در  روند  داریم.  زرد  شهر   242 و  نارنجی 
افزایشی  گرچه  بوشهر  و  هرمزگان  استان 
این  امیدوارم  است.  شده  کندتر  اما  بود، 
عزیزمان  مردم  و  شده  بیشتر  روند کندی 
هم با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانند 
روند  این  و  کرده  معکوس  را  روند  این 
نزولی شود. او افزود: البته روند کلی کشور 
که  است  درست  است.  نزولی  روند  یک 
نزولی  روند  اما  شده،  کمتر  نزول  سرعت 
است. با این حال اگر رعایت پروتکل های 
سایر  قطعا  نگیریم،  جدی  را  بهداشتی 
با  شوند.  درگیر  می توانند  هم  استان ها 
توجه به فصل گرما و از طرفی ویروس های 
قطعا  دارد،  وجود  که  جهش یافته ای 
باشد.  موثر  بیماری  شیوع  برای  می تواند 

است که  مشخص  هم  راه  افزود:  رییسی 
اول رعایت پروتکل هاست و از طرف دیگر 
گروه های  برای  واکسیناسیون  انجام  هم 
بیماری  دارای  که  گروه هایی  و  سالمند 
را  واکسیناسیون  باید  هستند که  زمینه ای 
بسیار  می تواند  کار  این  که  کنیم  تسریع 

باشد. موثر 
تامین  با  امیدوارم  داد:  ادامه  رییسی 
روند  می شود،  انجام  که  واکسن هایی 
آینده  روزهای  طی  واکسیناسیون مان 
البته بیشتر هم شده و ما  بیشتر شود که 
زمینه  در  بهتری  اخبار  قطعا  آینده  هفته 
واکسیناسیون  انجام  و  واکسن  تامین 
از  داشت.  خواهیم  هدف  گروه های  برای 
همه مردم هم تشکر می کنم و درخواست 
که  افرادی  حتی  مردم  همه  که  می کنم 
جدی  را  پروتکل ها  تزریق کردند،  واکسن 
حاصل  برای کشور  ایمنی کامل  تا  بگیرند 

شود.
رییسی در بخش دیگری از صحبت هایش، 
که  است  ویروسی  کرونا،  ویروس  گفت: 
مرتبا خودش را تغییر داده، جهش می کند 
و تغییر شکل می دهد. در سطح دنیا، کشور 
هندوستان همچنان میزان باالیی از بیماری 
را روزانه دارد و مرگ ومیر باالیی هم دارد. 
نیز میزان  در کشورهای جنوب شرق آسیا 

بیماری رو به افزایش است. در کشورهای 
شرقی ما هم میزان بیماری افزایش یافته 
است. در غرب کشور هم برخی همسایه ها 

دچار افزایش بیماری هستند.
هندی  ویروس  که  کلی  طور  به  او گفت: 
و  تاخت  حال  در  همچنان  دنیا  سطح  در 
میزان  که  کشورهایی  در  حتی  است.  تاز 
نیستند  امان  در  هم  زدند  واکسن  زیادی 
البته  دارد.  وجود  همچنان  ابتال  میزان  و 
ندارد،  اثر  واکسن  نیست که  معنا  این  به 
و  بستری  کاهش  در  واکسن  قطعا  بلکه 
خوشبختانه  و  است  موثر  بسیار  مرگ ومیر 
کرونا  ویروس  که  است  خوبی  خبر  این 
یک  اما  دارد،  که  جهش هایی  به رغم 
تزریق  با  و  است  واکسن پذیر  ویروس 
واکسن به میزان کافی و تزریق واکسن به 
می تواند  سالمند،  و  خطر  معرض  در  افراد 
اساس  این  بر  باشد.  موثر  بسیار  قطعا 
توجهی  قابل  میزان  به  که  کشورهایی  در 
به  مرگ ومیر  میزان  تزریق کردند،  واکسن 

است. یافته  کاهش  شدت 
که  جهت  این  از  است  خوبی  خبر  این   
درست است که این ویروس جهش یافته 
همین  اما  می کند،  مبتال  را  زیادی  افراد  و 
واکسن پذیری اش امیدی است که بتوانیم 
زیاد،  تعداد  به  واکسیناسیون  انجام  با 

میزان مرگ ومیر در کشورها بسیار کم شود. 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره 
وضعیت واکسن کرونا در کشور، گفت: اوال 
مردم عزیزمان به هیچ وجه در زمینه تزریق 
دوز دوم واکسن نگرانی نداشته باشند، به 
دوم  دوز  تزریق  برای  واکسن  اندازه کافی 
هم شده  توزیع  و  گرفته  قرار  دسترس  در 

است. 
مجددا  را  واکسن ها  از  تعدادی  هم  امروز 
دوز  که  کسانی  برای  می کنیم  توزیع 
دوم شان را دریافت نکردند. بر این اساس 
در افراد ۷۰ سال به باال کسانی که دوز دوم 
واکسینه  را  همه  قطعا  نکردند،  تزریق  را 
می کنیم و افراد جا مانده از گروه ۷۰ ساله 
رییسی  می شوند.  واکسینه  هم  باال  به 

شهر  سطح  در  گذشته  روز  چند  گفت: 
تجمعات  برخی  زمینه  در  مشکالتی  تهران 
برای واکسن وجود داشت که با راه اندازی 
دیگر  استان،  در سطح  ۷5 مرکز تجمیعی 

داشت. نخواهد  وجود  مشکلی 
هم  ایام  همین  در  اینکه  ضمن   
کشور  استان های  تمام  در  واکسیناسیون 
انجام شد و مشکل خاصی وجود نداشت. 
تاخیر  زمینه  در  مردم  نگرانی  درباره  او 
واکسن هایی  گفت:  واکسن،  تزریق  در 
آسترازنکا  مانند  شده  تزریق  کشور  در  که 
اشکالی  فاصله  هفته   12 تا  اسپوتنیک  و 
تا  هم  سینوفارم  واکسن  نمی کند،  ایجاد 
ما  اینکه  ندارد، ضمن  موردی  هفته  هشت 

زد. خواهیم  قطعا  را  دوم  دوز 
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پیگیری های »پیام ما« از آخرین احوال مصدومان 
دچار  دیگر  بار  ظهوری  حسن  می دهد  نشان 
خونریزی شده و صبح دیروز با تالش پزشکان 
دیروز  پزشکان  همچنین  است.  یافته  بهبود 
دریافته اند که قفسه سینه ابراهیم نژادرفیعی دچار 
امروز  بعد ازظهر  و  شکستگی شده است. صبح 
)یکشنبه(، به مناسبت سوم همکاران از دست 
رفته، دو مراسم در بهشت زهرا برگزار می شود.

بررسی حادثه در مجلس
دیروز خبر رسیده که کمیسیون محیط زیست 
را  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  حادثه  مجلس 
بررسی می کند. به گفته جواد ساداتی نژاد، رئیس 
کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط 
تلخ  حادثه  تیرماه،   6 یکشنبه  مجلس  زیست 
واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر ارومیه 
- نقده با حضور نهادهای مسئول بررسی می شود. 
سازمان  از  مسئوالنی  داده  توضیح  ایسنا  به  او 
حفاظت از محیط زیست و ستاد احیای دریاچه 
ارومیه برای شرکت در  جلسه کمیسیون دعوت 
شده اند و در ابتدای جلسه کمیسیون کشاورزی 
زمینه  در  مجلس گزارشی که  زیست  محیط  و 

واژگونی اتوبوس تهیه شده، قرائت می شود.
همچنین دیروز رئیس کمیته محیط زیست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در پیامی اعالم کرد که 
دالیل واژگونی اتوبوس خبرنگاران در اسرع وقت 
بررسی  شود. محمد مجابی بدین با تسلیت این 
حادثه عنوان کرد: »ضایعه تلخ درگذشت خانم ها 
مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خبرنگاران شریف 
حوزه محیط زیست خبرگزاری های ایسنا و ایرنا در 
سانحه واژگونی اتوبوس در استان آذربایجان غربی 
و مصدوم شدن جمعی دیگر از خبرنگاران عزیز 

این حوزه موجب تاثر و تالم بسیار شد.

اینجانب ضمن همدردی، این ضایعه دردناک را 
از دست رفته و  به خانواده های محترم جوانان 
اصحاب شریف رسانه تسلیت می گویم و از درگاه 
خداوند متعال برای زنده یادان علو درجات و غفران 
و رحمت الهی و برای بازماندگان و عزیزانشان صبر 
و شکیبایی مسئلت می کنیم و برای خبرنگاران 
عزیز صدمه دیده در این سانحه آرزوی سالمتی 

و بهبودی دارم.«
مجابی در ادامه این پیام آورده است: »این حادثه 
که در جریان بازدید از روند اجرای پروژه های احیای 
دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی حادث 
شد گویای این واقعیت مهم است که اصحاب 
رسانه از عوامل مهم تحقق اهداف و سیاست های 
کلی کشور در همه حوزه ها از جمله محیط زیست 
هستند و به عنوان چشمان بیدار جامعه و رکن 
اساسی آگاهی بخشی و فرهنگ سازی حتی به 
قیمت گذشتن از جان، خود را متعهد به همگان 
و آیندگان می دانند. بی شک تالش برای حفاظت 
از جان و سالمتی خبرنگاران عزیز و رعایت شأن 
از  فرهیخته  و  زحمتکش  قشر  این  جایگاه  و 
وظایف خطیر کلیه دستگاه های ذی نقش است 
و می بایست در اسرع وقت دالیل بروز این حادثه 
تلخ و حوادثی از این قبیل بررسی و حل شده و از 

بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.«

کارزار استعفای مسببان
به دنبال این حادثه کارزاری برای استعفای 
خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  حادثه  مسببان 
محیط زیست، به راه افتاده است. این کارزار با 
زیست«،  محیط  خبرنگاران  »اتوبوس  هشتگ 
مردم  عموم  و  زیست  محیط  فعاالن  طرف  از 
عیسی  به  خطاب  آن،  متن  در  و  افتاده  راه  به 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

و مهران نظری، مديركل حفاظت محيط زيست 
استان آذربايجان غربى آمده است: »متاسفانه در 
سال های اخیر شاهد کوتاهی ها و مشکالت فراوان 
در حوزه محیط زیست کشور بوده ایم. این موضوع 
محیط  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  حادثه  در 
زیست به اوج خود رسیده و این بی کفایتی عالوه 
بر دلسوزان محیط زیست، قلب همه مردم ایران 

را به درد آورده است.
و  شما  سهل انگاری  دلیل  به  حادثه که  این  در 
نقلیه  وسیله  انتخاب  در  شما  سازمان  مدیران 
فرسوده و مسیر نامناسب صورت گرفته، متاسفانه 
زیست  محیط  خبرنگاران  از  تن  دو  عزیز  جان 
گرفته شده و تعداد زیاد مصدومان داغ تازه ای 
بر دل داغدیده این کشور و هموطنانمان گذاشته 

است.
مورد  مسئوالن  شما  از  مردمی  مطالبه  این  در 
خطاب درخواست می شود به دلیل عدم توانایی 
در مدیریت مسائل سازمان مربوطه، حفظ محیط 
زیست و حتی حفظ جان فعاالن و کارکنان این 
حوزه از سمت خود استعفا داده و این مسئولیت 

مهم را به افراد کاردان و الیق تری بسپارید.«

کمیته ای برای بررسی حادثه
محیط  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  پی  در 
زیست مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی 
به  هم  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  تلفیق  و 
ایسنا خبر داد که به دستور وزیر کشور قرار است 
برای  ذی ربط  دستگاه های  حضور  با  کمیته ای 
شود.  تشکیل  حادثه  این  رخداد  علل  بررسی 
نقل  اظهار نظر درباره چرایی حمل و  او هرگونه 
را  فاقد صورت وضعیت،  اتوبوسی  با  خبرنگاران 
منوط به نتیجه به دست آمده در کمیته بررسی 
دانست و گفت: »به طور قطع نتیجه این کمیته را 

می کنیم.« اطالع رسانی 
تجریشی در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان اینکه واژگونی اتوبوس خبرنگاران و فوت 
دو نفر از آنان یکی از تاسف بارترین حوادث هفت 
سال اخیر برای جامعه محیط زیست ایران بوده 
است، گفت: »هر دوی این عزیزان در هفت سال 
اخیر دلسوزانه همه هم و غم شان محیط زیست 

کشور بود.«
احیای  ستاد  تلفیق  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 
خردادماه  ساله  هر  »ما  افزود:   ارومیه  دریاچه 
تشکل های  و  سمن ها  تا  می کنیم  برنامه ریزی 
در  و  متخصصان  و کشوری،  منطقه ای  مردمی 
احیای  پروژه های  از  دولتی  نهایت دستگاه های 
دریاچه ارومیه بازدید کنند. در این مدت همواره 
در جهت حفظ شان این افراد تالش و  بهترین 
هتل ها،  پروازها و ... را فراهم کرده ایم و مسایل 

است.« نبوده  مطرح  برایمان  مالی 
کارخانه  کارگران  اتوبوس  از  استفاده  درباره  او 
سیمان برای جابجایی خبرنگاران در سفر  فشرده 
باید  بررسی ها  نتایج  »منتظر  مطبوعاتی گفت: 
ماند ولی به نظر می رسد شاید این اتوبوس برای 
این تور مطبوعاتی مناسب تشخیص داده شده 

باشد.« 
عیسی  دستور  »به  گفت:  پایان  در  تجریشی 
کالنتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با یک بیمارستان خصوصی صحبت کردیم تا بقیه 
پیگیری های درمانی خبرنگاران مصدوم به صورت 

رایگان در تهران انجام شود.«

تسلیت و چند درخواست
خبری  پایگاه های  مدیران  صنفی  انجمن 
قاصران  معرفی  خواستار  دیروز  تهران  استان 
فاجعه شده است. در پیام این انجمن با تسلیت 

و  مهشاد کریمی  خانواده های  به  مصیبت  این 
اکیدا  رسانه ای کشور  جامعه  و  یاسینی  ریحانه 
خواهان آن شده که مسئوالن مربوطه در دولت و 
دستگاه قضایی درخصوص این موارد پیگیری و 
چاره اندیشی عاجل کرده و نتایج را به اطالع عموم 
برسانند: »پیگیری، معرفی و مجازات قاصران و 
مقصران فاجعه یاد شده، دستگاه های صادرکننده 
نیز  و  مربوطه  استانداردهای  و  فنی  مجوزهای 
دستگاه های میزبان و دعوت کننده باید در این 
زمینه پاسخگو باشند. باید هرچه سریع تر متولی 
امور درمانی و جبران  یا متولیان پیگیری همه 
خسارات بازماندگان این فاجعه  اعم از خانواده های 
عزیز از دست داده و داغدیده و نیز خبرنگارانی 
که صدمات جسمی و تالمات روحی فراوانی را 
متحمل شده اند، مشخص و در صحنه حاضر 
باشند تا بلکه مرهمی هر چند کوچک باشند بر 

این داغ ماندگار. «
در ادامه آمده است: »متاسفانه روند رسیدگی این 
قبیل حوادث با تشکیل کارگروه ها و کمیته های 
و  نشده  بازدارنده  نتایج  به  منتج  هرگز  بررسی 
بیشتر موارد مشمول مرور زمان و به بوته فراموشی 
سپرده شده است که اگر این پیگیری ها نتیجه 
بخش بود، نباید فجایعی مانند اتوبوس دانشگاه 
آزاد ، ایجاد و در موارد اتوبوس خبرنگاران محیط 
زیست و یا اتوبوس سرباز معلم ها تکرار می شد. 
انجمن صنفی مدیران پایگاه های خبری استان 
تهران جهت پیشگیری از تکرار فجایع مشابه، خود 
را مکلف و متعهد می داند تا حصول نتیجه، پیگیر 
مقصران  و  قاصران  مجازات  و  معرفی  تعیین؛ 
فاجعه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط 
زیست باشد و نتایج پیگیری ها را به اطالع عموم 

همکاران برساند.«
و  مطبوعاتی  معاونت  از  پایان  در  انجمن  این 
تشکل های  همه  و  ارشاد  وزارت  اطالع رسانی 
دعوت  اشخاص حقیقی متخصص  و  رسانه ای 
کرده با همفکری، حتی االمکان  راهکارهایی برای 

شود. اعالم  حوادثی  این  وقوع  از  پیشگیری 

اطالعیه آخرین وضعیت مصدومان
زیست  محیط  سازمان حفاظت  همچنین 
در اطالعیه ای درباره آخرین وضعیت مصدومان 
اعالم  خبرنگاران  اتوبوس  واژگونی  تلخ  حادثه 
کرد: »پس از رخداد دردناک واژگونی اتوبوس 
تمامی مصدومان  نقده،  به  پیرانشهر  در مسیر 
ابتدا برای دریافت خدمات اورژانسی به نقده و 
پس از آن با هماهنگی  استاندار محترم جهت 
چکاب و درمان تکمیلی با ماشین های امدادی 
و بالگرد  به بیمارستان امام خمینی)ره( ارومیه 
از میان مصدومان، خوشبختانه  منتقل شدند. 
1۷ همکار عزیز به صورت سرپایی درمان و به 
هتل منتقل شدند. 5 همکار گرامی نیز به دلیل 
شدت جراحات در  همین بیمارستان بستری 

شدند.«
با  پنجشنبه  روز  ظهر  اطالعیه  این  اساس  بر 
هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و نهاد 
ریاست جمهوری، خبرنگاران و پیکر دو جانباخته 
با پروازی اختصاصی به تهران  این حادثه تلخ 
عزیز  دو  پیکر  تشییع  مراسم  شدند.  منتقل 
از دست رفته نیز صبح روز جمعه با هماهنگی 
دستگاه های ذی ربط در بهشت زهرا انجام پذیرفت 
و پیکر دو خبرنگار فقید در قطعه نام آوران به خاک 

شد. سپرده 
از میان 5 مصدوم بستری شده در  همچنین 
ارومیه نیز، یکی از همکاران عزیز پس از پایان 
درمان عصر جمعه به تهران منتقل شد و درمان 
خمینی  امام  بیمارستان  در  نیز  دیگر  عزیز   4
خبرنگاران  شنبه  صبح  از  دارد.  ادامه  ارومیه 
خدمات  دریافت  و  چکاب  برای  دیده  آسیب 
درمانی و روانشناسی به بیمارستان پارس تهران 
معرفی شده اند و ارائه خدمات درمانی زیر نظر 
نمایندگان سازمان تا زمان مورد نیاز ادامه خواهد 

داشت.

واکنش ها به واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و درگذشت دو تن از آنان ادامه دارد

مسببان فاجعه استعفا  کنند
مجلس روز یکشنبه حادثه را بررسی می کند و کارزاری برای استعفای مسببان به راه افتاده است

آتش به پنج هکتار 
از پارک ملی گلستان 

خسارت زد 
مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت 
چشمه زاو  منطقه  محدوده  آتش سوزی  که 
پارک ملی گلستان در حوزه شهرستان کالله 
به حدود پنج هکتار از پوشش علف  کف و 
برخی درختان خشک این پارک خسارت زد.
محیط  گفت:  ایرنا  به  کنعانی  محمدرضا 
بانان و جوامع محلی ساعت 1۳ با اطالع از 
آتش سوزی در منطقه چشمه زاو پارک ملی 
گلستان بالفاصله به محل اعزام شدند و در 
پایین  محدوده  آتش سوزی  زمان  کمترین 

را مهار کردند. دست 
او افزود: به سبب وزش باد آتش به مناطق 
باالدست چشمه زاو سرایت کرد که با تالش 
نیروهای محیط بان و جوامع محلی حریق 
ساعت 2۰ مهار شد و فعال آتش فعالی در 

منطقه وجود ندارد.
توجه  با  اضافه کرد: در حال حاضر  کنعانی 
به وزش باد و احتمال شعله ور شدن دوباره 
باالدست  محدوده  در  محیط بانان  آتش 

دارند. حضور  چشمه زاو 
به گفته او، سه تیم  واکنش سریع با 15 نفر 
نیروی انسانی از شهرستان های مینودشت، 
اعزام  محل  به  کاووس  گنبد  و  گالیکش 
شدند تا فردا صبح با محیط بانان مستقر در 

باالدست چشمه زاو جابجا شوند. محدوده 
با  زیست گلستان  مدیرکل حفاظت محیط 
بیان اینکه علت آتش سوزی فعال مشخص 
نیست، اظهار داشت: آتش سوزی به کف و 
درختان خشک حدود پنج هکتار از محدوده 

چشمه زاو پارک ملی گلستان خسارت زد.

اطفای آتش سوزی 
در منطقه کیامکی 

بکر  گیاهی  پوشش  از  هکتار   1۰  
شد. حریق  طعمه  آذربایجان شرقی 
آتش سوزی در منطقه حیات وحش کیامکی 
آذربایجان شرقی  محیط بانان  تالش  با 

شد. خاموش 
در پی گزارش  دیروز شنبه  مهر،  به گزارش 
در  خرمسر  ارتفاعات  در  آتش سوزی 
منطقه  کیامکی،  حیات وحش  پناهگاه 
نیروهای  خاروانا  و  جلفا  شهرستان  مابین 
منطقه  به  جلفا  محیط  زیست  محیط بانی 

شدند. حریق  اطفای  به  موفق  و  اعزام 
پوشش  از  هکتار   1۰ حدود  حادثه،  این  در 
گیاهی استان آذربایجان شرقی از بین رفته 

است.
منطقه صعب العبور  در  آتش سوزی که  این 
 4 مسافت  به  کیامکی  ملی  پارک  بکر  و 
داده  روی  ارتفاعات  در  ساعت کوهپیمایی 
اداره  محیط بانی  نیروهای  تالش  با  بود، 
محیط زیست شهرستان جلفا، منابع طبیعی، 
شورا و بخشداری خاروانا و همکاری تعدادی 
از مردم محلی خاموش و عملیات لکه گیری 

انجام شد. ایمن سازی محل حادثه  و 
می شود  گفته  گزارش،  این  اساس  بر 
بی احتیاطی چوپانان منطقه باعث بروز این 
اداره  آتش سوزی شده، علت حادثه توسط 
است. بررسی  حال  در  جلفا  زیست  محیط 

شناسایی کلنی سنجاب 
زمینی زرد در کردستان 

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
سنجاب  یک کلنی  شناسایی  از  کردستان 
این استان خبر داد و گفت:  زمینی زرد در 
هکتار  چهار  حدود  مساحت  در  کلنی  این 
قروه  شهرستان  زارهای  گندم  و  مراتع  از 

است. شده  شناسایی 
محیط  حفاظت  روابط عمومی  گزارش  به 
زیست کردستان؛ شهاب محمدی اظهار کرد:  
با هدف پایش زیستگاه و حیات وحش و 
پیگیری گزارشات مردمی مبنی بر مشاهده 
قروه  شهرستان  حوزه  در  زمینی  سنجاب 
از  اداره کل  این  کارشناسان محیط طبیعی 

بازدید کردند. محل 
او با اشاره به اینکه سنجاب ها جزء خانواده 
جوندگان هستند، اضافه کرد: پس از بررسی 
یک  شناسایی  به  موفق  منطقه  پایش  و 
علمی  اسم  با  زرد  زمینی  سنجاب  کلنی 
مساحت   در   )Spermophilus fulvus(
حدود چهار هکتار در مراتع و حاشیه گندم زار 

آزاد شدند. مناطق  در 
کلنی  این  در  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
شناسایی شده تخمین زده می شود  بیش 
از 5۰ بطانه سنجاب زمینی زرد زیست کنند، 
افزود: این سنجاب ها در گروه های نزدیک 
در  و  می کنند  زندگی  و  ساخته  النه  بهم 
نزدیکی و اطراف النه در حالی که روی دو پا 
ایستاده دیده می شوند و به هنگام احساس 
به  و  داده  سر  مانندی  سوت  صدای  خطر 

می روند. النه  داخل  به  سرعت 

پیگیری های »پیام ما« از 
آخرین احوال مصدومان نشان 

می دهد حسن ظهوری بار 
دیگر دچار خونریزی شده و 

صبح دیروز با تالش پزشکان 
بهبود یافته است. همچنین 

پزشکان دریافته اند که قفسه 
سینه ابراهیم نژادرفیعی دچار 

شکستگی شده است

|پیام ما| از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران چهار روز می گذرد؛ حادثه ای که 2۱ مصدوم و دو جان باخته داشت. اکنون مهشاد کریمی، 
خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا در قطعه نام آوران بهشت زهرا خفته اند و حسن ظهوری و ابراهیم نژادرفیعی دو نفر از 
مصدومان هنوز در بیمارستان ارومیه بستری و تحت درمان اند. از سوی دیگر کارزاری برای استعفای مسببان به راه افتاده و عالوه بر این 

قرار بر این شده که کمیسیون محیط زیست مجلس حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران را بررسی کند.

رئیس کمیته محیط زیست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در پیامی اعالم کرد که دالیل 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران در 

اسرع وقت بررسی  شود

|  
سنا

 ای
 |

در ایران به ازای هر 1۰ هزار 
هکتار یک محیط  بان و در 

یزد به ازای هر 19 هزار 
هکتار یک محیط بان مسئول 

حفاظت است 

کمبود شدید محیط بان در یزد
یزد  استان  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
نیروی محیط بان در استان  از کمبود شدید 
یاد کرد و گفت: در کشور ایران به ازای هر 1۰ 
هزار هکتار یک محیط  بان و در یزد به ازای هر 
19 هزار هکتار یک محیط بان مسئول حفاظت 
است ولی این استاندارد در دنیا به ازای هر 

1۰۰۰ هکتار یک محیط بان است.
به  استاندار  با  نشست  در  پورمالئی  نیره 
در  محیط بان  مقام  گرامیداشت  مناسبت 
استانداری یزد، گفت: یزد استان پیشگام در 
واگذاری قرق های اختصاصی است و از توان 
نیروی بومی و بخش خصوصی باید استفاده 
برتر  استان  را  یزد  ادامه  در  پورمالئی  کنیم. 
محیط  اختصاصی  عملکرد  شاخصه های  در 
مناطق  افزایش  گفت:  و  دانست  زیست 
تحت مدیریت به 11 منطقه تحت مدیریت 
ارتقای ۳ منطقه شکار ممنوع به پناهگاه  و 
محیط  مدیریت  تحت  مساحت  افزایش  و 
زیست به 11/5 درصد مساحت استان جزو 

شاخصه هاست. این 
او با اشاره به بهسازی پاسگاه های محیط بانی 
شامل نوسازی 9 پاسگاه و ایجاد دو پاسگاه 
توجه  با  تصریح کرد:  دیده بانی،  به  صورت 
فعالیت  به  مربوط  سخت  مسیرهای  به 
برای توسعه  اعتبار ویژه  نیازمند  محیط بانان 
تجهیزات و امکانات این بخش هستیم، در 
عین حال 12۰۰ موتورسیکلت توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست خریداری شده که ۳5 

موتور سهمیه استان یزد است.
راه اندازی  به  یزد  زیست  محیط  مدیرکل 
اشاره  استان  در  اطالعاتی  هوشمند  سامانه 
کرد و گفت: تمام خودروهای محیط بانان به 

است. شده  مجهز  جی پی اس  سیستم 
او به نصب بی سیم و تامین اعتبار برای ایجاد 
خاتم  و  اردکان  به  مربوط  زیرساخت های 
اشاره کرد و گفت: بی سیم های آنالوگ را در 
به سمت  باید  اما  بنا کردیم  این شهرستان 

حرکت کنیم. ماهواره ای  بی سیم های 
از  یزد  خشکسالی های  که  این  بیان  با  او 
حالت طبیعی خارج شده است، گفت: مسائل 
متعددی در این شرایط غیرطبیعی مشکالت 
نیازمند  افزایش داده است و  را  محیط بانان 

اعتبارات خشکسالی هستیم. توزیع 
تحت  مناطق  مرزبندی های  به  مسئول  این 
راهنمای  تابلوهای  بروز رسانی  و  مدیریت 
استان اشاره کرد و گفت: ثبت رکورد گونه های 
و  شیرکوه  جهانی کفشدوزک  ثبت  جانوری 
چند نمونه ثبت گونه های بومی در بعد ملی از 

است. اقدامات  دیگر 
در  حیات وحش  موفق  انتقال  به  پورمالئی 
حوزه محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: 
مانند  بومی  رهاسازی حیوانات  در خصوص 
گورخر ایرانی عملکرد موفقیت آمیزی داشته 
و در تکثیر این گونه نیز اقدام کرده و جمعیت 
خواهیم  طبیعتمان  برای  را  توجهی  قابل 

داشت.

فراخـوان 
نوبت اول- شماره 14۰۰-1۰ / ت

اداره كل نوسازی مدارس استان كرمان  در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری 
مناقصات  در نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل را  با روش  مناقصه عمومی دو مرحله ای  از تولیدکنندگان 
و شرکت های واجد شرایط خریداری  نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ چاپ فراخوان 

نوبت اول به مدت  ۳  روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

# امور قراردادها #

تعداد - دستگاهکاال

2۰۰اسپلیت 18۰۰۰

14۰۰/4/6تاریخ انتشار نوبت اول

14۰۰/4/۷تاریخ انتشار نوبت دوم

ساعت 8:۰۰ مورخ 14۰۰/4/9مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 8:۰۰ مورخ 14۰۰/4/19مهلت ارسال اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه پیشنهادها

ساعت 8:1۰ مورخ 14۰۰/4/19زمان بازگشایی پاکت ها

تا 14۰۰/5/19 ساعت 19:۰۰مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت 12:۰۰ مورخ 14۰۰/4/21مهلت انعقاد قرارداد

مبلغ اعتبار 27،۶00،000،000 از طرح ۱۸0۱027002 به صورت نقدی

 م الف 7081
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ادامه  به  انتقادها  شهریورماه سال 1۳99 که 
همان  دست  به  لطف هللا  شیخ  مرمت گنبد 
رسید  خبر  بود،  گرفته  باال  پیشین  مرمتگر 
و  باستان شناس  جعفری زند،  علیرضا  که 
اسالم«،  از  پیش  »اصفهان  نویسنده کتاب 
به عنوان ناظر در کنار گروه مرمتگر این گنبد 

داشت. خواهد  حضور 
جعفری زند، در گفت وگویی که سال گذشته 
این سؤال که  به  پاسخ  در  داشت،  ایسنا  با 
کمکی  چه  باستان شناس  یک  »نظارت 
عنوان  کند؟«  بنا  یک  مرمت  به  می تواند 
کرد: »طبیعتًا نگاه ما باستان شناس ها کمی 
کنار  در  و  نگاه مرمت گران است  از  متفاوت 
حضور  باستان شناس  باید  همیشه  مرمتگر 
متخصصان  این  برای  چون  باشد،  داشته 
از  حفظ اصالت و دست نخورده ماندن آنچه 
نظارت  و  دارد  اهمیت  بوده  بنا  آن  در  قبل 
بنده نیز بر مرمت گنبد مسجد شیخ لطف هللا 
همان  از  آیا  ببینم  است که  این  اساس  بر 
جدید  مرمت  در  ساله   4۰۰ کاشی های 

خیر؟« یا  می شود  استفاده 
او ادامه داد: »دغدغه من این است که کاشی 
جدید جایگزین کاشی های قدیمی گنبد نشود 
و گنبد شیخ لطف هللا به همان آفتی که گنبد 
مسجد جامع عباسی به آن دچار شد، گرفتار 
نشود، چون دیگر امکان استفاده از رنگ هایی 
که سابقًا برای کاشی استفاده می شد وجود 
با  مرمت  به  باستان شناس  واقع  در  ندارد. 
است  درست  نمی کند.  نگاه  نوسازی  چشم 
که مرمت شاخه های مختلفی مثل نوسازی، 
اغلب  ایران  در  اما  دارد،  بهسازی  و  تعمیر 

تاریخی  بنای  که  می شود  اجرا  به گونه ای 
کار  این  اگرچه  می شود.  نونوار  مرمت شده، 
مقاومت بنا را بیشتر می کند، اما دیگر این بنا 
اصالت قبلی خود را ندارد. ضروری است که 
گنبد مرمت شود، اما این مرمت باید با حفظ 

باشد.« همراه  اصالت 
شیخ  مسجد  گنبد  مرمت  عمده  ایراد  اما 
هیات  سرپرست  پاسخ  بود؟  چه  لطف هللا 
چنین  ایسنا  سؤال  به  اشرف،  تپه  کاوش 
را  مسئله  این  به شخصه  زمانی که  »تا  بود: 
برای  قضاوت کنم.  نمی توانم  نکنم  پیگیری 
من اهمیت دارد که این گنبد بدون هیچ کم و 
کاستی به شکل اولیه مرمت شود و در طرح 
مرمتی هم همین امر دیده شده، حاال باید در 
اتفاقات بعدی  که هنگام مرمت رخ می دهد، 
حضور داشته باشم و ببینم طرح مرمتی اجرا 
نظارت  باید  بنده  واقع  در  خیر.  یا  می شود 
اجرا  اصولی  اندازه  چه  تا  طرح  این  کنم که 

می شود.«

مرمت سه نیم ترک بعدی
از  بعد  ماه  دو   ،14۰۰ تیرماه سال  در  و  حاال 
مدیرکل  اللهیاری،  فریدون  مرحوم  که  آن 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان اصفهان به ایسنا خبر داده بود »مرمت 
در  لطف هللا  شیخ  بعدی گنبد  نیم ترک  سه 
دستور کار قرار گرفته و کار، با همان مرمتگر 
قبلی ادامه پیدا خواهد کرد«، ادمین یکی از 
صفحات اینستاگرامی )که آبان ماه 1۳99 نیز 
برخالف منتقدان متخصص، موفق به بازدید از 
گنبد شیخ لطف هللا و تهیه گزارشی برای دفاع 
از مرمت آن شده بود( از شروع مرمت این 

گنبد خبر داده و این، در حالی است که ناظر 
مرمت گنبد به ایسنا می گوید: از شروع مرمت 

گنبد شیخ لطف هللا بی اطالع است!
علیرضا جعفری زند، در گفت وگو با ایسنا اظهار 
می کند: »احساس می کنم مسئله نظارت من 
بوده،  صوری  لطف هللا  شیخ  گنبد  مرمت  بر 
از شما می شنوم که مرمت گنبد  امروز  چون 

آغاز شده است!«
اداره  به  هم  اول  روز  »از  می دهد:  ادامه  او 
نام  از  اگر می خواهید  اعالم کردم که  میراث 
من به عنوان پوشش استفاده کنید، همکاری 
در این رابطه نخواهم داشت و بارها نیز تلفن 
است؟  شده  آغاز  مرمت  پرسیدم  و  زدم 
را  مسئله  این  من  به  نباید  آیا  نه.  گفتند 
است  قرار  طرحی که  نباید  می دادند؟  اطالع 
پیاده شود توسط مِن ناظر پیش از اجرا مورد 

بگیرد؟« قرار  بررسی 
رنگ  »تغییر  می گوید:  باستان شناس  این 
دلیل  به  مرمت،  از  بعد  لطف هللا  شیخ  گنبد 
دوغاب ریزی بود و از این نظر مشکلی نداشت، 
اما می توانست بهتر از این باشد. من بعد از 
بازدید از گنبد، به آن ها گفتم ای کاش از فالن 
روش استفاده کرده بودید و به همین دلیل 
قبلی  مشکالت  تا  باشم  گنبد  ناظر  شد  قرار 
تکرار نشود، چون اگر ترک ها ناهمگون باشد، 
گنبد شیخ لطف هللا به سرنوشت گنبد مسجد 
تمام کردن  می شود که  دچار  عباسی  جامع 

است.« مرمتش سخت شده 
جعفری زند، در پاسخ به این سؤال که »اگر 
شیوه  همان  به  لطف هللا  شیخ  گنبد  مرمت 
درست  شما  نظر  از  پیدا کند  ادامه  پیشین 

است یا اشتباه؟« توضیح می دهد: »من به 
آن ها گفتم الزم بود پیش از مرمت نخستین 
ترک اسکن لیزری انجام شود که گفتند انجام 
دادیم و از کاشی های قبلی استفاده کردیم، 
اما من از کجا بدانم که کار، طبق همان طرحی 

که نشان دادند انجام شده است؟«
 او در ادامه می گوید: »دو سه هفته پیش از 
فوت مرحوم اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی 
و  گرفتم  تماس  ایشان  با  اصفهان  استان 
مرمت گنبد  ماجرای  در  من  پرسیدم سمت 
شیخ لطف هللا چیست و جایگاه من کجاست؟ 
مدیر  خطابخش،  فریبا  خانم  با  که  گفتند 
از  وقتی  و  کن  صحبت  نقش جهان  پایگاه 
اعالم کردند  پرسیدم،  را  ایشان همان سؤال 
که »ما گفته ایم همه بیایند همکاری کنند.« 
این جواب چه معنی ای دارد؟ یعنی هر کس 
سرش را بیندازد پایین و برود باالی گنبد ببیند 
چه خبر است؟ به همین خاطر فکر می کنم 
ناظر  شد  اعالم  من  به  سال گذشته  اینکه 
مرمت گنبد باشم، یک امر صوری بوده است.

برای  تالش ها  است که  سال  یک  از  بیش 
مدیر  خطابخش،  فریبا  با  تماس  برقراری 
به شنیدن  نقش جهان  جهانی  میراث  پایگاه 

می شود. ختم  اشغال  پیام 

 مخالفان و موافقان چه می گفتند؟
نوشته  گزارشی  در  نیز  این  از  پیش  ایسنا 
بود که منتقداِن ترک مرمت شده گنبد شیخ 
دارند؛  اتفاق نظر  امر  یک  در  همه  لطف هللا، 
آن هم اینکه رحمت هللا رضایت، مجری این 
پروژه، یکی از بی نظیرترین استادکاراِن حال 
حاضر در شاخه بنایی، طاق زنی و رسم بندی 
از چنین  به جد معتقدند، استفاده  است و 
استاِد بزرگی برای مرمِت گنبد شیخ لطف هللا 
به  و  است  معرق  کاشی های  دارای  که 
تخصصی سواِی طاق زنی و رسم بندی نیاز 
مرِد  این  در حق  دارد، موجب شده که هم 
باسابقه ستم شود و هم در حق گنبد مسجد 

لطف هللا. شیخ 
 تا زمانی که اداره کل میراث فرهنگی اصفهان، 
کارشناسان  به  را  آزمایش  و  بازدید  اجازه 
متخصص و منتقِد این مرمت ندهد و طرح 
میان  به  سخن  آن  از  دقیقی که  مطالعاتی 
گزارش  جزییات  شرح  همراه  به  را  می آید 
عموم  اختیار  در  شفاف  به صورت  پروژه  این 
نگذارد، حرف زدن درباره مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف هللا مثل دست کشیدن بر اجزای 
که  آنجا  از  اما  است  تاریکی  در  فیل  یک 
مشخص نیست این اداره کل، چه زمانی آن 
اجازه را صادر و این گزارش را منتشر می کند 
که  جدی ای  عزم  به  توجه  با  هم چنین،  و 
برای ادامه این مرمت و تسری تجربه مبهم 
رسانه ها  دارد،  ترک های گنبد  تمام  به  فعلی 
سوی  از  که  مختلفی  احتماالت  موظف اند 
بدهند  بازتاب  را  می شود  مطرح  کارشناسان 
بلکه از تکرار اشتباهات احتمالی در مرمت این 

شود. جلوگیری  جهانی  گنجینه 

احتمال استفاده از روغن بزرک بر روی ترک 
مرمت شده گنبد شیخ لطف هللا یکی از مباحثی 
است که از همان روزهای نخستی که توجه 
رسانه ها به دو رنگ بودن بخش مرمت شده 
و بخش های مرمت نشده گنبد شیخ لطف هللا 
خبرگزاری  این رو  از  بود.  مطرح  شد،  جلب 
میراث  پایگاه  مدیر  از  ماه   آبان   25 ایسنا 
استفاده  احتمال  درباره  نقش جهان  جهانی 
این  رد  او ضمن  و  سؤال کرد  این  روغن  از 
شائبه پاسخ داد: تغییر رنگ ترک مرمت شده 
بزرک  از روغن  اگر  بندکشی است.  به خاطر 
استفاده شده بود، باید رنگ کاشی های ترک 
مرمت شده تیره می شد درحالی که اکنون رنگ 
از  تنها  ما  ترک هاست.  سایر  از  روشن تر  آن 
یک تثبیت کننده بدون رنگ استفاده کرده ایم 
تا کاشی ها را از تخریب بارندگی ها حفظ کنیم.

و  برف  بارش  از  بعد  البته  فریبا خطابخش، 
آب گریزی  علت  درباره  پرسش هایی  طرح 
ترک مرمت شده گنبد مسجد شیخ لطف هللا، 
به ایسنا گفت:  در گذشته بعد از پایان مرمت 
بر روی سطح مرمت شده پیه شتر می زدند، 
به این صورت که یک طناب از باال به پایین 
آویزان می کردند که حالت کشویی داشت و 
گنبد را چرب می کردند تا آب به بستر زیرین 
نفوذ نکند که فکر ایده آلی بوده است اما االن 
همه  زمانی که  تا  و  نکرده ایم  را  این کار  ما 
ترک ها را مرمت نکنیم، نمی توانیم این کار را 
انجام دهیم. ولله که هیچ پوششی هم روی 
سطح گنبد استفاده نشده است. االن کاشی ها 
سطح  و  بردیم  خودش  اصلی  جای  سر  را 
صاف شده و مسلمًا نباید باران و برف به آن 

نفوذ کند.

در  برف   98 زمستان  در  وقتی  این  از  بعد 
بارید و همه جا را سفید کرد، هیچ  اصفهان 
ننشست.  گنبد  مرمت شده  تکه  روی  برفی 
و  مرمت  پیشکسوت  استاد  همتیار،  احمد 
کاشی کار معرق گفت که به نظر می رسد یک 
این  آمدن  وجود  به  موجب  عامل شیمیایی 
واکنش متفاوت در گنبد شده است اما این 
نیاز به تحقیق و بررسی  حدس و گمان نیز 

دارد. بیشتری 

میدان  شیرهای  از  یکی  تخریب  پی  در 
جایگزین  اثر  که  بود  شده  قرار  »حر«، 
ولی  شود،  نصب  ماه  خرداد  اواسط  تا 
تیرماه،  به  ورود  و  خرداد  پایان  با  اکنون 
این پرسش مطرح می شود که چرا هنوز 

نیست؟ جایگزین  اثر  نصب  از  خبری 
خردادماه  چهارم  ایسنا،  گزارش  به 
از  یکی  تخریب  بر  مبنی  خبرهایی 
فضای  در  حر  میدان  شیر  مجسمه های 
نصب  اصلی  مجسمه  شد.  منتشر  مجازی 
شده در وسط میدان با نام »نبرد گرشاسب 
رحیم زاده ارژنگ،  غالمرضا  اثر  اژدها«  با 
فهرست  در  شده  ثبت  مجسمه های  جزو 
اما  است  سالم  اثر  این  است.  ملی  آثار 
تخریب  درباره  شده  منتشر  خبرهای  در 
شیرهای این اثر، این ادعا مطرح شد که 
است. بوده  تخریب  برای  بهانه ای  مرمت 

همان زمان شاپور دیوساالر، معاون فرهنگی 
و طراحی شهری سازمان زیباسازی تهران 
درباره این مجسمه ها به ایسنا توضیح داد 
که دو مجسمه شیر، مانند مجسمه اصلی 
به ثبت نرسیده است و دو مجسمه فرعی، 
رحیم زاده ارژنگ  غالمرضا  مرحوم  توسط 

ساخته نشده است.
او یادآور شد که شیرهای مجسمه اصلی، از 
جنس مس بوده  و سال ها پیش در بحبوحه 

انقالب آسیب دیده اند. اما جنس دو مجسمه  
نصب  اصلی  اثر  پایین  در  بعدها  شیری که 
دادند  وعده  آنها  است.  فایبرگالس  از  شده، 
که یک هفته بعد اثر بازسازی شده و دوباره 
نصب شود اما این وعده هنوز عملی نشده.

طراحی  و  فرهنگی  معاون  دیوساالر، 
شهری سازمان زیباسازی تهران دراین باره 
به تاخیر در نصب مجسمه  گفت: »نسبت 
امر  این  و عذرخواه هستم. علت  متاسفم 
به  و  بود  کرونا  به  کار  قالب گیر  ابتالی 
وقفه  او  کار  در  روزی  چند  جهت  همین 

قالب گیری  و  اثر  پایه  ساخت  شد.  ایجاد 
به  پروژه،  تحویل  در  تسریع  جهت  را  آن 
ضمن  بودیم.  سپرده  متفاوت  کارگاه  دو 
اینکه تعداد افراد متخصص در قالب گیری 
همین  به  است؛  محدود  آثاری  چنین 
در  کارگاهی  به  را  شیر  قالب گیری  جهت 
کرج سپرده بودیم که به انجام رسید ولی 
ابتال به کرونا موفق  قالب گیر پایه به علت 
به تحویل کار در زمان تعیین شده، نشده 
بود. احتماال کلیت کار تا انتهای این هفته 

برسد.« نتیجه  به 

پس از مرمت عجیب گنبد مسجد تاریخی اصفهان مرمت گران پیشین مسئول ادامه کار شدند

آغاز مرمت گنبد شیخ لطف اهلل با حاشیه
 ناظر مرمت گنبد: از شروع مرمت گنبد شیخ لطف هللا بی اطالعم

 معاون سازمان زیباسازی تهران:

شیر میدان حر به زودی نصب می شود

اطلس پوشاک مردم 
سیستان و بلوچستان 

گردآوری شد
سیستان  استان  سنتی  پوشاک  پژوهش 
و بلوچستان به منظور ثبت و ضبط عناصر 
قرار  بررسی  مورد  منطقه  پوشاک  فرهنگی 
گرفت و اطالعات به دست آمده در نرم افزار 

شد. بارگذاری  مردم نگاری کشور  اطلس 
پژوهشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به 
علیرضا  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
حسن زاده، رئیس پژوهشکده مردم شناسی 
گفت: پوشش از ابتدای تاریخ تاکنون دارای 
جوامع  در  لباس ها  فرم  و  بوده  اهمیت 
جغرافیایی،  شرایط  به  توجه  با  مختلف 
اوضاع  جنگ ها،  زندگی،  نحوه  محیطی، 
سیاسی، اقتصادی و اعتقادات مذهبی و با 
است. بوده  متفاوت  دیگر  سرزمین های 
با  رابطه  در  امروزه  آن چه  کرد:  بیان  او 
نظر  به  ضروری  اصیل  و  بومی  سنت های 
و کارآمد  بومی  لباس های  احیای  می رسد 

است. آن ها  کردن 
از  یکی  مردم شناسی  پژوهشکده  رئیس 
مهم ترین راه های حفظ این امر مهم را ثبت 
و ضبط اطالعات مربوط به این حوزه دانست 
و یادآوری کرد: این اقدام توسط پژوهشکده 
مانند  مختلفی  مناطق  در  مردم شناسی 
انجام گرفته است. نیز  کرمان، یزد و خراسان 

بیان  با  طرح  این  مجری  صدیقی،  بابک 
این که پوشاک یکی از بارزترین سمبل های 
فرهنگی ـ بومی و آسان ترین وسیله انتقال 
فرهنگ به شمار می آید، اظهار کرد: پژوهش 
پوشاک سنتی استان سیستان و بلوچستان 
با هدف بررسی جایگاه آن و لزوم شناسایی 
پوشاک منطقه به منظور ثبت و ضبط عناصر 
اطالعات  بارگذاری  و  پوشاک  فرهنگی 
به دست آمده در نرم افزار اطلس مردم نگاری 

کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بخش  در  مدخل   168 این که  بیان  با  او 
مردم نگاری  اطلس  نرم افزار  پوشاک 
این  افزود:  است،  شده  بارگذاری  سرزمین 
گزارش تحقیقی، توصیفی است که در آن از 
)مشاهده  میدانی  و  روش های کتابخانه ای 
نیز  مصاحبه(  و  غیرمستقیم  و  مستقیم 

شده  استفاده 

تقدیر ایکوم از موزه ملی 
تاریخ طبیعی

کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( از موزه 
ملی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط 
در  ها  فعالیت  و  اقدامات  پاس  به  زیست 
راستای شعار روز جهانی موزه ها تقدیر کرد.

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر 
باره  این  در  زیست  محیط  سازمان  ژنتیکی 
گفت: در سالیان گذشته این اولین بار است 
که موزه ملی تاریخ طبیعی مورد تقدیر ایکوم 
قرار می گیرد که البته حاصل برنامه ریزی و 
اقدامات متحوالنه در بخش های مختلف موزه 

طی دو سال اخیر است.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
به  اشاره  با  مدادی  محمد  زیست،  محیط 
طبیعی  تاریخ  موزه های  جایگاه  و  اهمیت 
در آموزش، پژوهش و معرفی تنوع زیستی 
کشور ابراز امیدواری کرد تا موزه ملی تاریخ 
طبیعی جایگاه واقعی خود را در بین جامعه 
از  یکی  که  آورد  بدست  کشور  موزه داری 
راه های آن تعامل و همکاری جدی با ایکوم 

بود. خواهد 

 محدود شدن سفر از دو 
کشور به آلمان

نوع  گسترش  از  نگرانی ها  دلیل  به  آلمان 
دلتای ویروس کرونا ورود اغلب مسافران از 

روسیه و پرتغال را ممنوع کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دویچه وله، بر 
اساس تصمیم جدید آلمان، دو کشور روسیه 
دلتای  نوع  گسترش  دلیل  به  پرتغال  و 
سفری  محدودیت  شامل  کرونا  ویروس 
می شوند و بنابراین ورود اغلب مسافران از 

می شود. ممنوع  آلمان  به  دو کشور  این 
بر اساس این محدودیت سفری جدید که از 
روز سه شنبه اعمال می شود فقط شهروندان 
و ساکنان آلمان می توانند از پرتغال و روسیه 

به آلمان سفر کنند.
دو  این  از  آلمان  به  ورود  اجازه  کسانی که 
کشور را دارند صرف نظر از نتیجه آزمایش 
قرنطینه سپری  در  را  هفته  دو  باید  کرونا، 
کنند. هر دو کشور روسیه و پرتغال افزایش 
را  ویروس کرونا  دلتای  نوع  مبتالیان  آمار 
آلمان  بهداشت  مقام های  داده اند.  گزارش 
ویروس  دلتای  نوع  شیوع  مورد  در  بارها 
شد  شناسایی  هند  در  نخست  که  کرونا 
و  روسیه  دو کشور  اکنون  داده اند.  هشدار 
از  دربرگیرنده 14 کشور  به فهرست  پرتغال 
جمله بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی و برزیل 
که شیوع انواع مسری تر ویروس کرونا در 

شده اند. ملحق  است  شده  آن ها گزارش 

علیرضا جعفری زند: از روز اول 
هم به اداره میراث اعالم کردم 
که اگر می خواهید از نام من 
به عنوان پوشش استفاده کنید، 
همکاری در این رابطه نخواهم 
داشت و بارها نیز تلفن زدم و 
پرسیدم مرمت آغاز شده است؟ 
گفتند نه

پس از گذشت دو سال و در حالی که هنوز، به سوال بسیاری از منتقدان درباره چندوچون مرمت گنبد شیخ لطف هللا پاسخی اصولی داده 
نشده، خبر می رسد که روند مرمت ترک های بعدی گنبد، به دست همان گروه مرمت گر پیشین آغاز شده است؛ باستان شناسی که اعالم شده 

بود به عنوان ناظر بر ادامه مرمت این گنبد نظارت خواهد داشت اما، از شروع مرمت بی اطالع است.

محوطه

حداقل 28 بنا در فهرست 
بناهای ثبتی میراث 
استان وجود داشت که با 
اجرای طرح بهسازی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی 
از میان رفتند

یک فعال فرهنگی و اجتماعی با اشاره به 
تخریب دو سینمای تاریخی مشهد، گفت: 
در طول سال های گذشته دست کم 1۰۰۰ بنا 
واجد شرایط در مشهد تخریب شده اند و 
به  مسئولیتی  بناها  تخریب  در  مسئوالن 

عهده نمی گیرند.
تخریب   از  انتقاد  با  نبی دوست  مسعود 
سینماهای تاریخی قدس و آسیا مشهد و 
واکنش مدیرکل امور حقوقی حوزه هنری 
کشور، به این اقدام، به ایسنا گفت: هویت 
در موضوع بناهای خاطره جمعی حتی از 
بناهای تاریخی نیز مهمتر است که باعث 
یک  به  اینها  وسیله  به  مردم  می شوند 
شهر متصل شوند. تجربه من در تخریب  
می گوید  شهر  هویتی  و  تاریخی  بناهای 
که هیچ کدام از این بناها به وسیله مردم 
خراب نشدند و همه این ها توسط ارگان ها 
این  از  بسیاری  رفتند.  بین  از  نهادها  و 
بناهای  متعدد  بناهای  با ساختن  نهادها 
تاریخی دوران صفوی و قاجاری را از بین 
بردند و در حال حاضر نیز به بناهای دوران 

پهلوی رحم نمی کنند.
سال  از  عنوان کسی که  به  داد:  ادامه  او 
1۳94 مسئله اصلی زندگی خود را بافت 
جرأت  به  داده ام  قرار  مشهد  تاریخی 
شرایط  واجد  بنا   1۰۰۰ دست کم  می گویم 
بودند که در حال حاضر دیگر وجود خارجی 
در  فردی  از  ردپایی  نمی توانیم  و  ندارند 

بنای تاریخی در استان  تخریب این همه 
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  ببینیم. 
امر است  دستی و گردشگری که متولی 
بزرگترین  و  نیستیم  ما کاره ای  می گوید 
که  است  آن  سازمان  این  برای  دغدغه 
شکایتشان به کجا رسیده  و در کجا ثبت 

است. شده 
اشاره  با  اجتماعی  و  فرهنگی  فعال  این 
به بناهای ثبت شده ای که در حال حاضر 
دیگر وجود ندارند، عنوان کرد: حداقل 28 
بنا در فهرست بناهای ثبتی میراث استان 
بهسازی  با اجرای طرح  وجود داشت که 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از میان 
بناهای  از  لیستی  می توانم  من  رفتند. 
تخریب شده ذکر کنم، با این حال مسئوالن 
مربوطه مسئولیت آن را برعهده نمی گیرند 

و من از این موضوع تعجب می کنم.
نبی دوست با انتقاد از تخریب بنای سرای 
ترکمن ها در محله چهارباغ، عنوان کرد: در 
هنگام تخریب این بنای تاریخی مسئوالن 
میراث فرهنگی گفتند که این امر خالف 
بنا  این  عین  به  عین  باید  و  بوده  قانون 
با وجود  اکنون  دیگر ساخته شود که  بار 
گذشت هفت سال از این ماجرا شاهد این 
هستیم که یک مجتمع تجاری به جای 
این بنای ارزشمند قرار گرفته است و من 
نمی دانم آن بنایی که قرار بود عین به عین 

ساخته شود، کجاست؟

تخریب ۱000 بنای تاریخی مشهد

پس از گذشت دو سال از 
مرمت عجیب گنبد شیخ 

لطف هللا خبر می رسد که روند 
مرمت ترک های بعدی گنبد، 
به دست همان گروه مرمتگر 

پیشین آغاز شده است؛ 
باستان شناسی که اعالم شده بود 
به عنوان ناظر بر ادامه مرمت این 

گنبد نظارت خواهد داشت اما، 
از شروع مرمت بی اطالع است

|  
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 ای
 |



پیامک شما را دربـاره 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

دوم  1۳99_هیات  رای شماره 1۳996۰۳19۰14۰۰49۷6- 1۰/21/  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله مباشرزاده مسکونی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 12صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه   به مساحت ۳9/ ۳۰۳متر مربع پالک – فرعی از 1 – اصلی 
مفروز و  مجزی شده ازپالک 8 فرعی از1_ اصلی قطعه یک واقع در 
اراضی محمد آباد مسکون جبالبارز  جیرفت بخش۳4 کرمان خریداری 
از  مالک رسمی آقای حسین حسامعارفی   محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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.1۷6

تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰4/۰6
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰4/2۰

جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

رای شماره 1۳996۰۳19۰14۰۰428۳- 1۳99/۰9/11هیات دوم _  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فردین مالئی سرجاز  فرزند سیف هللا  
بشماره شناسنامه ۳۰2۰1۳۳۷۳4 صادره از جیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه   به مساحت  26۰متر مربع پالک – فرعی از 5۷9 – اصلی 
مفروز و  مجزی شده ازپالک 16 فرعی از 5۷9_ اصلی قطعه دو واقع در 
اراضی رهجرد جیرفت بخش45 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای 
امرهللا گیالنی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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.156
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰4/۰6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰4/2۰
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

مصرف برق کشور به بیشترین میزان در ۱0 سال اخیر رسید

مصر ف برق در اوج 
سخنگوی صنعت برق: مدیریت مصرف از ۶ هزار مگاوات باید به ۸ هزار مگاوات برسد

 به طور متعارف ما بین 4۰۰ 
تا 5۰۰ مگاوات واردات برق 

داشته ایم، اما در سال جاری به 
عدد 65۰ مگاوات هم رسیده، 
قطعا طی روزهای آتی به ۷۰۰ 

مگاوات هم خواهد رسید 

| سمت |
| نویسنده |

 برای اینکه از واحدهای برق آبی 
بی نیاز شده و یا کمتر استفاده 

کنیم باید بین 6 هزار تا 1۰ هزار 
مگاوات نیروگاه جدید بسازیم 

که رقم سرمایه گذاری برای 
ساخت این میزان نیروگاه 

بیش از 2۳۰ هزار میلیارد تومان 
بوده که سرمایه گذاری بسیار 

سنگینی است

|  
رنا

 ای
 |

رئیس سازمان هواپیمایی

کشوری اعالم کرد

برخورد قضایی در انتظار 
گران فروشان بلیت هواپیما

از  شده  صادر  متعدد  هشدارهای  وجود  با 
بر ضرورت  مبنی  هواپیمایی  سازمان  سوی 
نرخ  به  هواپیما  بلیت  قیمت  بازگرداندن 
ایرالین ها  گذشته،  سال  ماه  آبان  مصوب 
با  را  خود  داخلی  پروازهای  بلیت  همچنان 
رئیس  و  می فروشند  دلخواه  قیمت های 
آن ها  گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
سوی  از  جدی تر  برخوردهای  منتظر  باید 
باشند.به  قضایی  و  نظارتی  دستگاه های 
گزارش ایسنا، در روزهای گذشته نرخ بلیت 
صورت  به  داخلی  مسیرهای  در  هواپیما 
تا  بعضا  پیدا کرد که  افزایش  چشمگیری 
مصوب  نرخ  از  بیشتر  درصد   4۰ از  بیش 
وجود  با  و  است  گذشته  سال  ماه  آبان 
مسئوالن  سوی  از  شده  داده  هشدارهای 
هواپیمایی  سازمان  و  راه وشهرسازی  وزارت 
نرخ  افزایش  این  در  تغییری  کشوری، 
غیرقانونی بلیت پروازهای داخلی رخ نداده 
سازمان  رئیس  زنگنه  دهقان  است.تورج 
به  پاسخ  در  ایسنا  با  کشوری  هواپیمایی 
ایرالین ها هیچ  از  این سوال که چرا برخی 
هشدارهای  و  مصوب  نرخ های  به  توجهی 
رفتار  این  به  همچنان  و  ندارند  شده  داده 
کرد:  اظهار  می دهند  ادامه  غیرقانونی شان 
شرکت های  از  برخی  اینکه  به  توجه  با 
شده  داده  هشدارهای  وجود  با  هواپیمایی 
نرخ  به  را  هواپیما  بلیت  قیمت  همچنان 
مصوب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از 
طریق دستگاه های نظارتی و قضایی باشند.
قیمت ها  داخلی  ایرالین های  اگر  افزود:  او 
گذشته  سال  ماه  آبان  مصوب  نرخ  به  را 
با  که  جلسه ای  در  آینده  هفته  برنگردانند 
مدیران عامل آن ها خواهیم داشت و برخی 
می کنیم  لغو  را  آن ها  خارجی  مسیرهای  از 
ادامه  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
داد: بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ 
مصوب دستور شخص وزیر راه و شهرسازی 
برای  هواپیمایی  شرکت های  و  است 
عالی  شورای  مصوبه  باید  قیمت  افزایش 
هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی 
تصریح  زنگنه  دهقان  باشند.  داشته  را 
نکنند  تبعیت  قانون  از  ایرالین ها  اگر  کرد: 
اساس  بر  را  داخلی شان  پروازهای  بلیت  و 
مسلما  نفروشند،  موجود  مصوب  نرخنامه 
به  و  باشند  جدی تری  برخورد  منتظر  باید 
زودی ایرالین های دولتی را به دستگاه های 
به  را  خصوصی  ایرالین های  و  نظارتی شان 
دستگاه قضایی معرفی می کنیم.به گزارش 
شورای  گذشته  سال  ماه  آبان  در  ایسنا، 
که  کرد  تصویب  کشوری  هواپیمایی  عالی 
شرکت های هواپیمایی اجازه دارند نهایتا تا 
1۰ درصد به نرخ پروازهای داخلی نسبت به 
امسال  ماه  خرداد  در  شده  روز  به  نرخنامه 
محدودیت  دیگری  سوی  از  و  اضافه کنند. 
حداقل نرخ برای پروازهای داخلی برداشته 
شد و در واقع خبری از دامنه قیمت نیست. 
باید  تنها  هواپیمایی  یعنی شرکت های  این 
هر  برای  را   خود  بلیت های  قیمت  سقف 
امروز هیچ  تا  و  پروازی رعایت کنند  مسیر 
مصوبه  و مجوزی برای افزایش قیمت بلیت 

است. نشده  صادر  هواپیما 

عالوه  به  هوا  گرمای  شدید  موج  تداوم   
استخراج  غیرمجاز  مراکز  گسترده  تالش 
ارزهای  غیرقانونی  استخراج  برای  رمزارز 
مقابل  را  پیچیده ای  وضعیت  مجازی، 
گونه ای  به  است،  داده  قرار  برق  صنعت 
برخالف سال های  رکورد مصرف  امسال  که 
گذشته، از اردیبهشت ماه و در چند مرحله 

شد. شکسته 
پیش  چندی  نیرو  وزیر  اردکانیان«  »رضا 
روزها  این  گفت:  مساله  این  مورد  در 
تازه  که  حالی  در  شدید  گرمایی  شرایط 
مصرف  افزایش  سبب  است،  تابستان  اول 

است. شده  کشور  در  انرژی 
به گزارش ایرنا، او ادامه داد: سال گذشته 
۳1 تیرماه به میزان 58 هزار و  بار در  اوج 
۳۰۰ مگاوات رخ داد در حالی که امسال و 
در دو روز اخیر میزان مصرف به حدود 62 

است. رسیده  مگاوات  هزار 
مدیریت  شرکت  شده  منتشر  گزارش های 
مصرف  می دهد:  نشان  ایران  برق  شبکه 
 6۰ کانال  وارد  ماه  خرداد   ۳۰ روز  از  برق 
میزان  بی سابقه ترین  که  مگاوات  هزار 
و  شده  اخیراست  سال   1۰ در  برق  مصرف 
از  پله  پله  با گذشتن  هم  بعد  روزهای  در 
این کانال در روز دوم خردادماه به باالترین 
61 هزار مگاواتی  کانال  در  و  میزان رسیده 

است. گرفته  قرار 
برق  مصرف  میزان  خردادماه،  دوم  روز 
مگاوات   6۳4 و  هزار   61 بی سابقه  رقم  به 
از  کمی  خردادماه  سوم  روز  گرچه  رسید. 
اما همچنان  شدت مصرف برق کاسته شد 

بود. مگاواتی  هزار   6۰ کانال  در 
افتاده  اتفاق  درحالی  مصرف  میزان  این 
که ظرفیت تولید کلی برق کشورمان حدود 
این  از  بخشی  است که  مگاوات  هزار   85
آبی  برق  نیروگاه های  به  مربوط  ظرفیت 
دلیل کاهش چشمگیر  به  امسال  است که 
بارش ها حدود چهار هزار مگاوات از ظرفیت 
این نوع نیروگاه ها کاسته شده و این به آن 
معنا است که وضعیت تولید برق با کاهش 

است. شده  روبه رو  توجهی  قابل 
به  امسال  است که  حالی  در  وضعیت  این 
مجازی،  ارزهای  ارزش  شدید  رشد  دلیل 
استخراج  مشتاق  مردم  از  زیادی  تعداد 
این نوع ارزها شده و با خرید دستگاه های 
مخصوص و اتصال آن به شبکه برق کشور،  

دادند. افزایش  را  برق  مصرف 
درباره  اردکانیان«  »رضا  پیش  چندی 
وجود  با  امسال  برق گفت:  تامین  شرایط 
چند  با  بود  انجام شده  پیش بینی هایی که 
وضعیت غیرمتعارف نسبت به سال گذشته 
بود  زودرس  یکی گرمای  روبه رو شدیم که 

شد. آغاز  فروردین ماه  از  که 
قابل  خشکسالی  طرفی،  از  ادامه داد:  او 
 1۳99 مهرماه  آبی  سال  در  مالحظه ای که 
به  منجر  شد،  ایجاد  شهریور14۰۰  آخر  تا 
نیروگاه های  ظرفیت  مالحظه   قابل  کاهش 

شد. برق آبی 
نصب شده  ظرفیت  گفت:  نیرو  وزیر 
نیروگاه های برق آبی هنگامی که همه سدها 
با  است که  مگاوات  هزار   12 باشند  آب  پر 
هزار   1۰ حدود  بازدهی،  مسائل  احتساب 

نیروگاه ها  این  از  عملی  ظرفیت  مگاوات 
داشت. می توان 

او اضافه کرد: همچنین نزدیک به ۷۳ هزار 
وجود  حرارتی  شده  نصب  نیروگاه  مگاوات 
برق آبی  نیروگاه های  احتساب  با  که  دارد 
که  می شود  مگاوات  هزار   85 مجموع  در 
از آن ۷۳ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
به  توجه  با  عملی مان  ظرفیت  حرارتی،  
آنها  فرسودگی  و  ها  نیروگاه  عمر  مساله 
محل  ارتفاع  و  دما  وضعیت  به  توجه  با  و 
دریا، یک  به سطح  نیروگاه نسبت  استقرار 

داریم. خروجی  توان  کاهش 
در  اساس  این  بر  بیان داشت:  اردکانیان 
خروجی  توان  حداکثر  حالت  بهترین 
 5۰ حدود  مگاوات،  هزار   ۷۳ آن  از  ما 
مگاوات  هزار   1۰ با  است که  مگاوات  هزار 
نیروگاه های برق آبی ها به 6۰ هزار مگاوات 
می رسد، البته این ظرفیت وقتی به حداکثر 
همه  و  بوده  پر  سدها  همه  که  می رسد 

باشند. مدار  در  نیز  حرارتی  واحدهای 
امسال  که  شرایطی  از  بخشی  افزود:  او 
آن  برای  و  پیش بینی  قابل  آمد  پیش 
ناشی  بود،  بخشی دیگر  برنامه ریزی شده 
بود که که  از گرمای زودرس و خشکسالی 
به  را  برق آبی  نیروگاه های  توان  در  کاهش 
دنبال داشت و بخشی دیگر، بحث رمزارزها 

بود.
رمزارزها،  درخصوص  توضیح داد:  نیرو  وزیر 
به  صنعت  وزارت  به همراه  ما  حدی که  آن 
 ۳21 داشتیم حدود  مجاز  ماینرهای  عنوان 
شده  انجام  برآوردهای  اما  بود  مگاوات 

درصد   1۰ می دهد  نشان  خارجی  و  داخلی 
از انرژی مصرفی برای تولید رمزارزها برای 

است. ایران 
مصرف  ما  همکاران  برآوردهای  گفت:  او 
نشان  را  برق  انرژی  2 هزار مگاوات  حدود 
می دهد که توسط ماینرها مصرف می شود، 
اینها  بود که  مجاز  آنها  مورد   ۳2۰ فقط  اما 

شدند. خاموش 
عوامل،  این  مجموعه  افزود:  اردکانیان 
 ۳1 در  ما  که  آورد  پیش  را  شرایطی 
شدیم،  مواجه  بار  اوج  با  ماه  اردیبهشت 
اواخر  در  بار  اوج  این  پارسال  حالی که  در 
خرداد و در سال 98 در تیرماه اتفاق افتاده 

بود.
او اظهار داشت: اعدادی که هر روز گزارش 
می شود حاکی است اوج باری که در فصل 
بهار با آن روبه رو شدیم در سال های قبل در 
البته بخشی قابل  تابستان رخ  داده است، 
برنامه ریزی  آن  برای  و  بوده  پیش بینی 

بود. شده 
تعمیرات  روند  در  تاخیر  نیز  و  عوامل  این 
ماه  اردیبهشت  اواخر  شد  سبب  نیروگاهی 
همین  و  شود  روبه رو  برق  قطع  با  کشور 
موضوع ضرورت توجه به تامین برق پایدار 

ساخت. جدی تر  را  دیگر  راه های  از 
و  داده  هم  دست  به  دست  مسائل  این 
در  برق  تامین  برای  را  سخت  تابستانی 
قرار  صنعت  این  اندرکاران  دست  مقابل 

است. داده 
می تواند  که  اقدام هایی  مهم ترین  از  یکی 
دهد،  کاهش  را  مصرف  و  تولید  ناترازی 

است  مصرف  مدیریت  روش های  اعمال 
که باید در همه سطوح به طور جدی مورد 
روزهای  این  بتوان  تا  گیرد  قرار  توجه 
پشت  مشکل  کمترین  با  را  برقی  سخت 

سرگذاشت.
سخنگوی  رجبی مشهدی«  »مصطفی 
ایرنا  خبرنگار  به  این باره  در  برق  صنعت 
هزار   6 از  مصرف  مدیریت  باید  گفت: 
افزایش  مگاوات  هزار   8 به  فعلی  مگاوات 
یابد تا در تامین برق مشکلی ایجاد نشود.
مواردی  مهم ترین  کارشناسان،  گفته  به 
مصرف  در  جویی  صرفه  به  تواند  می  که 
چشمگیری  کاهش  و  کرده  کمک  برق 
المپ  یک  کردن  خاموش  کند،  ایجاد  را 
پرمصرف  وسایل  نیاوردن  مدار  در  اضافه، 
خارج  پریز  از  مصرف،  اوج  ساعت های  در 
کاربرد  که  زمانی  در  برقی  وسایل  کردن 
ندارند، استفاده از نور خورشید در طول روز، 
تنظیم  و  آبی  کند کولرهای  دور  از  استفاده 
درجات  روی  بر  سرمایشی  وسایل  دمای 

است. پایین 

  تحریم و عدم توسعه نیروگاهی از 
دالیل چالش کمبود برق 

در  همچنین  رجبی مشهدی  مصطفی 
بر  تحریم  تاثیر  درباره  ایلنا،  با  گفت وگو 
خاموشی  بروز  و  نیروگاهی  توسعه  عدم 
اظهار داشت: در واقع تحریم و عدم توسعه 
نیروگاهی یکی از دالیل چالش کمبود برق 
نیروگاه های  افزود:  او  است.   کشور  در 
هزار   1۰ حدود  گذشته  سال  در  برق آبی 
طور  به  اکنون  داشتند  برق  تولید  مگاوات 
از  مگاوات  هزار   4 از  بیش  نباید  متوسط 
تامین  امکان  تا  کنیم  استفاده  برق آبی ها 
داشته  را  پیش رو  گرم  ماه های  در  برق 
کاهش  علت  به  امسال  بنابراین  باشیم، 
تولید  در  مگاوات کاهش  هزار   6 بارندگی 

داریم. آبی  برق  نیروگاه های  برق 
برای  کرد:  تصریح  برق  صنعت  سخنگوی 
و  شده  بی نیاز  برق آبی  واحدهای  از  اینکه 
تا  هزار   6 بین  باید  استفاده کنیم  یا کمتر 
بسازیم که  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   1۰
رقم سرمایه گذاری برای ساخت این میزان 
تومان  میلیارد  هزار   2۳۰ از  بیش  نیروگاه 
سنگینی  بسیار  سرمایه گذاری  که  بوده 

است.
نیروگاه  ساخت  بر  عالوه  کرد:  تاکید  او 
هم  را  مصرف  مدیریت  راهکارهای  جدید 
جهت  بنابراین  ببریم،  پیش  همچنان  باید 
برق آبی  نیروگاه های  به  وابستگی  کاهش 
باید چند هزار میلیارد سرمایه گذاری داشته 
را  منابعی  یا  و  عمومی  منابع  باید  باشیم، 
به  است  خصوصی  بخش  اختیار  در  که 
راه  می رسد  نظر  به  البته  بگیریم،  خدمت 
و  تولید  بین  تعادل  بهینه  و  اقتصادی تر 
مصرف، افزایش توسعه نیروگاه ها و اجرای 

است. مصرف  مدیریت  طرح های  توام 
برق  واردات  میزان  درباره  رجبی مشهدی 
ما  متعارف  طور  به  گفت:  جاری  سال  در 
بین 4۰۰ تا 5۰۰ مگاوات واردات داشته ایم، 
مگاوات   65۰ عدد  به  جاری  سال  در  اما 
هم رسیده، قطعا طی روزهای آتی به ۷۰۰ 
 1.8 تقریبا  که  رسید  خواهد  هم  مگاوات 
واردات  افزود:  او  است.  سال گذشته  برابر 
ارمنستان  و  آذربایجان  ترکمنستان،  از  برق 

می شود.  انجام 
درباره  همچنین  برق  صنعت  سخنگوی 
از  صادرات  میزان  داشت:  بیان  صادرات 
ممکن  حداقل  به  و  کمتر  بسیار  واردات 
شده  قبل  دوره های  یک سوم  و  رسیده 

ست. ا

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه 
دولت در حالی منکر افزایش نرخ شیرخام شده 
که قرار بود بزودی قیمت جدید ابالغ شود، از 
عملکرد منفعالنه وزارت جهاد در این زمینه انتقاد 
کرد. موسی رهنمایی با انتقاد از تاخیر دولت در 
نرخ شیرخام، گفت: در حالی که قیمت  ابالغ 
جدید شیر خام تعیین شده بود و تولیدکنندگان 
دفتر  رئیس  ناگهان  به  بودند  آن  ابالغ  منتظر 
رئیس جمهور به کلی منکر مسأله شد.او با اشاره 
به چند برابر شدن نرخ نهاده ها و علوفه دامی 
افزود: عالوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده ها افزایش 
داشته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ 
مصوب به دست آنان نمی رسد و بخشی از آن را 
باید از بازار آزاد تامین کنند.رهنمایی اضافه کرد: 
قیمت یونجه امسال به 5,۰۰۰ تومان رسیده در 
حالی که در مدت مشابه سال قبل بین 2۰۰۰ تا 
2,2۰۰ تومان بوده همچنین قیمت کاه که ارزش 
غذایی زیادی هم ندارد، سال گذشته 1,۰۰۰ تومان 
و  رسیده  تومان   ۳,5۰۰ حدود  به  امسال  بوده 
کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های تولید نیز 
فعال  است.این  داشته  آوری  افزایش سرسام 
بخش خصوصی با اشاره به اینکه صنعت دام 
و طیور کشور طی دو سال اخیر خسارات بسیار 
زیادی را متحمل شده است، گفت: در صورتی که 
دولت با سرکوب قیمت ماده اولیه یعنی شیرخام 
بخواهد قیمت لبنیات را برای مصرف کنندگان 
ثابت نگه دارد، میراث تلخی را به دولت بعدی 

منتقل می کند.او با بیان اینکه قیمت لبنیات نیز 
طی ماه های اخیر چندین بار به بهانه های مختلف 
افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی 
دامداران نمی توانند به تولید ادامه دهند.رهنمایی 
با انتقاد از عملکرد منفعالنه وزارت جهاد کشاورزی 
در این میان، گفت: با توجه به اینکه شیر خام 
جزو کاالهای مشمول خرید تضمینی است، ما 
از وزیر جهاد کشاورزی درخواست می کنیم در 
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک نرخ 
خرید تضمینی برای این محصول تعیین و اقدام 
به خرید آن کند چرا که دامداران توان ادامه دادن 
با این روند را ندارند.این فعال بخش خصوصی 
تاکید کرد: اگر حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود 
منتظر دولت نمی ماند و اقدام به خرید توافقی 
از  قوا  تمام  با  اینکه  ضمن  می کرد  شیرخام 

نمی داد  اجازه  و  تولیدکنندگان حمایت می کرد 
چرخ تولید بخوابد اما هم اکنون متأسفانه انگار 
برای هیچکس مقوله تولید اهمیتی ندارد، اگر 
حجتی وزیر می ماند ما در این شرایط نبودیم.

رهنمایی با بیان اینکه این تصمیم دولت آخرین 
هاست،  قفل کردن گاوداری  بر  چرخش کلید 
قدری  داریم  درخواست  مسئوالن  از  ما  افزود: 
مرغداری  و  دامداری  صنعت  به  تر  متعهدانه 
کشور توجه کنند.او با بیان اینکه قیمت عمده 
برنج گرفته  شکر،  روغن،  از  اساسی  کاالهای 
افزایش  تاکنون  نوروز  از  لبنی  فرآورده های  تا 
چشمگیری داشته است، گفت: نقش این کاالها 
در زندگی مردم بسیار پررنگ تر است و بنابراین 
تا  می کند  بهانه جویی  دولت  معتقدیم که  ما 

افزایش ندهد. قیمت شیر را 

انتقاد دامداران از انفعال در تعیین نرخ شیر خام
دام داری

 وزیر جهاد کشاورزی طی 
ابالغیه ای، اساسنامه ها و 
دستورالعمل های اجرایی 
اصالحیه آیین نامه نظام 
صنفی کشاورزی را که به 

تصویب هیات عالی نظارت 
بر اصناف کشاورزی ایران 

رسیده است جهت اجرا 
ابالغ کرد

اصالحیه نظام صنفی کشاورزی در موعد مقرر اجرایی می شود
تعاون  مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
و  اساسنامه ها  اعالم کرد:  ایران  روستایی 
دستورالعمل های اجرایی اصالحیه آیین نامه 
نظام صنفی کشاورزی اتحادیه های صنفی 
شهرستان  کشاورزی  اصناف  اتاق های  و 
طبق مصوبه هیات عالی نظارت بر اصناف 
جهاد کشاورزی  وزیر  ابالغیه  و  کشاورزی 
مطابق برنامه در موعد مقرر اجرا می شود.
اینکه  بیان  با  طهماسبی«  محمدعلی   «
اصناف  بر  نظارت  عالی  هیات  دبیرخانه 
تعاون  در سازمان مرکزی  ایران  کشاورزی 
روستایی استقرار یافته است افزود: اخیرا 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات عالی 
طی  ایران  کشاورزی  اصناف  بر  نظارت 
ابالغیه ای، اساسنامه ها و دستورالعمل های 
صنفی  نظام  نامه  آیین  اصالحیه  اجرایی 
عالی  هیات  تصویب  به  که  را  کشاورزی 
رسیده  ایران  کشاورزی  اصناف  بر  نظارت 
است جهت اجرا به معاونان وزیر، روسا و 
مدیران عامل سازمان های ستادی و رؤسای 
استان های کشور  جهاد کشاورزی  سازمان 
راستا  همین  در  کرد:  اضافه  کرد.او  ابالغ 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
عضو  و  ایران  روستایی  تعاون  مرکزی 
ایران  اتاق اصناف کشاورزی  هیات رئیسه 
آغاز  و  استقرار  ریزی،  برنامه  خصوص  در 
عملیات اجرایی ساختار جدید نظام صنفی 
کشاورزی در شهرستان ها، نحوه شکل گیری 

اتاق های اصناف کشاورزی در ساختار مذکور 
ساختاری  وضعیت  تغییر  و  گذار  دوره  و 

بیان کرد. را  توضیحاتی 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
نظام  دستاوردهای  به  اشاره  ضمن  ایران 
یک  از  بیش  با گذشت  صنفی کشاورزی 
نظام صنفی  اظهار داشت:  فعالیت  از  دهه 
یک  عنوان  به  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
دفاع  راستای  در  صنفی  و  اجتماعی  نهاد 
و  کشاورزان  صنفی  منافع  و  حقوق  از 
هویت  کشاورزی،  بخش  تولیدکنندگان 
و  به شاغالن و مشاغل کشاورزی  بخشی 
زمینه سازی حضور فعاالن بخش در فرآیند 
بخش  سیاست گذاری  و  برنامه ریزی 
کشاورزی به استناد ماده ۳5 قانون تأسیس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ازتاریخ2۰ 
خرداد ماه سال 1۳8۷ برای اجرا به وزارت 

شد. ابالغ  جهاد کشاورزی 
مهمترین  به  اشاره  ضمن  طهماسبی 
تصریح  صنفی  های  نظام  دستاوردهای 
کرد: با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت 
در 42۰  نظام  این  نظام صنفی کشاورزی، 
شهرستان و ۳2 استان و منطقه تشکیل، 
از  نفر  هزار  دویست  میلیون  از یک  بیش 
شاغالن بخش عضو و بالغ بر یک میلیون 
عنوان  به  صنفی  فعالیت  پروانه  فقره 
شناسنامه و مدرک هویتی شغلی کشاورزان 

شد. صادر 

|پیام ما| مصرف برق که در بهار امسال وارد مدار ۶0 هزار مگاواتی شده بود با آغاز فصل تابستان، روند پر شتاب تری یافته به طوری که 
اکنون کانال ۶۱ هزار مگاوات را پشت سرگذاشته و در روزهای آتی، احتمال رکوردشکنی های بیشتر نیز وجود دارد.



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2044   | یک شنبه  6 تیر 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

 مدیرعامل شرکت بهره برداری 
مترو تهران: این یک مساله 
کامال درون سازمانی و صنفی 
است و اختالف نظراتی بین 
معاونت منابع انسانی شرکت 
بهره برداری مترو و راهبرها 
وجود دارد

شهر

توضیحات مقام مسئول مترو تهران درباره تجمع راهبران 
تهران  مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
توضیحاتی  مترو  راهبران  درخواست  به 

داد.  مترو  راهبران  تجمع  درباره 
شرکت  مدیرعامل  عبدهللا پور«  »علی 
و  تجمع   درباره  تهران  مترو  بهره برداری 
تداوم اعتراض راهبران مترو برای پرداخت 
سختی کار و حق جذب به ایلنا گفت: این 
صنفی  و  سازمانی  درون  مساله کامال  یک 
است و اختالف نظراتی بین معاونت منابع 
بهره برداری مترو و راهبرها  انسانی شرکت 
و  نیست  پیچیده ای  مساله  دارد.  وجود 

یک  از سوی کارکنان  است که  درخواستی 
است.  مطرح  سیستم 

او ادامه داد: اما در این زمینه کج سلیقگی 
را  خود  مطالبات  تجمع  قالب  در  که  شد 
درخواست هایی  که  چرا  کردند،  درخواست 
وجود  مشاغل  و  صنایع  همه  در  است که 
و  کار  سختی  جذب،  حق  جمله  از  دارد 
آیتم های  در  که  دست  این  از  مواردی 
و  است  موجود  مشاغل  دیگر  حقوقی 
مساله  این  داشتند  انتظار  نیز  راهبرها 
تعلق  نیز  آن ها  به  آیا  که  شود  بررسی 

نه.  یا  می گیرد 
تهران  مترو  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
شده،  انجام  اقداماتی  تاکنون  اضافه کرد: 
ما  همکاران  به  درستی  اطالع رسانی  اما 
قرار  دستور  در  باید  که  بود  نشده  انجام 
اسناد  براساس  آیا  ببینیم  باید  گیرد. 
قوانین  و  دستورالعمل ها  و  باالدستی 
پرداخت  را  مطالبات  می توانیم  موجود 
را  آن  قطعا  باشد  اینگونه  اگر  که  کنیم 

داد.  خواهیم  اجرایی 
او گفت: اما اگر قانونی نباشد دو راه وجود 

راهکاری که  دنبال  به  اینکه  نخست  دارد، 
درست  پاسخ  راهبرها  مطالبات  به  بتوانیم 
را  راهبرها  اینکه  یا  و  می گردیم  بدهیم، 
مجموعه ای  مشمول  شما  متقاعد کنیم که 

نمی گیرد.  قرار  کردید،  درخواست  که 
سعی  و  است  طرفه  دو  تعامل  یک  این 
صورت  به  و  گفتمان  فضای  در  داریم 

برسیم.  نتیجه  این  به  مسالمت آمیز 

بنا به گفته کارشناسان لندفیل سایت پسماند 
محمدآباد قزوین آتش گرفته است. در میان 
اظهارنظرات نام گاز متان به عنوان عامل حریق 
عنوان شده است. آنطور که مدیرکل مدیریت 
ایلنا گفته  بحران استانداری قزوین دیروز به 
سایت محمد آباد به عنوان محل دفن زباله های 
استان قزوین که همواره با انباشت گاز متان 
و خطر آتش سوزی مواجه است در ساعت 
در  شده  حریق  دچار  پیش  روز  سه   22:۳۰
ساعت ۳ بامداد در ظاهر اطفا شد. او همچنین 
آتش  گذشته  روزهای  »طی  است:  گفته 
نشانی های قزوین، بوئین زهرا، عصمت آباد، 

امیرآباد و محمدیه برای اطفا آتش هماهنگ 
شدند؛ اما محل انباشت زباله که حدود چهار تا 
پنج هکتار دچار حریق شده با آب اطفا نشد. 
از  آتش  خاموش کردن  برای  حاضر  درحال 
طریق پوشاندن محل آتش با خاک با بنیاد 
مسکن و حمل و نقل جاده ای هماهنگ شده 
و  هستند  خاکریزی  درحال  آالت  ماشین  و 
محل  در  آتش نشانان  حضور  به  نیازی  فعال 
باشی،  قافله  مهدیه  حال  این  با  نیست.« 
دبیر و رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی 
شورای شهر قزوین توضیحات روشن تری از 
از مثلث آتشی  و  ارائه می دهد  آتش سوزی 

او  را گسترده کرده است.  می گوید که حریق 
به گفته  »بنا  می گوید:  »پیام ما«  روزنامه  به 
کارشناسان، در محل های دفن یا لندفیل ها به 
دارد. دسته  دو دسته حریق وجود  طور کلی 
اول حریق های خودبخودی و دسته دوم حریق 
به  لندفیل هایی که  در  است،   ساخت  انسان 
حریق های  نمی گردند  راهبری  اصولی  صورت 
خودبخودی شایع است.« او تاکید کرد: »این 
نوع آتش سوزی به جهت تشکیل از نوع مثلث 
حریق است در یک لندفیل به جهت وجود مواد 
سوختنی مانند پالستیک ها و مواد شیمیایی 
که دمای اشتعال پایینی دارند و از طرفی باال 

بودن دما به جهت واکنش های بیوشیمیایی 
بروز  اکسیژن موجب  از سوی دیگر وجود  و 
حریق می شود، یعنی به زبان ساده، سه عنصر 
موجب  دما  و  سوختنی  مواد  شامل  حریق 
حریق می شود.« قافله باشی درباره روند توقف 
آتش و اقداماتی که باید صورت می گرفت نیز 
گفته است: »در یک محل دفن 15 سانتی متر 
خاک پوششی عالوه بر جلوگیری از پراکندگی 
مواد سبک،  باید ورود اکسیژن به لندفیل را 
متوقف و از ایجاد حریق گسترده و انتقال آن 
به سراسر لندفیل جلوگیری کرد« او می گوید در 
لندفیل هایی که چرخش شیرابه انجام می شود 
واکنش های شیمیایی به جهت وجود رطوبت 
به حداکثر می رسد، نتیجه این واکنش ها عالوه 
بر افزایش دما تولید گاز در لندفیل است که 
6۰ درصد آن متان است بنابراین در زمان باز 
چرخش می بایست به اطفای حریق توجه ویژه 
شود. قافله باشی درباره نحوه از بین رفتن این 
حریق نیز تاکید کرده است: »در زمان ایجاد 
حریق نیز می بایست از شیوه اطفای مناسب 
سایر  به  آتش  شعله های  انتقال  موجب  که 
لندفیل  حریق  در  شود.  استفاده  نشود  نقاط 
بهترین کار استفاده از خاک است در مواردی 
مواد آتش گرفته با جریان آب به سایر نقاط 

منتقل می شوند.«

متولی نهایی سایت زباله 
محمد آباد کیست؟

روزانه  قزوین که  زباله محمدآباد  اما سایت 
زباله تمام استان قزوین در آن جمع آوری 
می شود، در سال های اخیر ماجرا کم نداشته 
از 24 شهر استان  زباله های 21 شهر  است. 
در سایت زباله محمدآباد تخلیه و زباله های 
2۰۰ حوزه دهیاری نیز در این سایت تفکیک 
که  آمار  آخرین  براساس  می شود.  دفن  و 
زمستان سال 99 در خبرگزاری ها آمده است، 
روزانه بیش از ۷۰۰ تن پسماند به این سایت 
وارد می شود و همین سبب شده که ظرفیت 
سایت روبه پایان باشد. از دیگر مشکالت این 
تفکیک  ناکافی،  به ظرفیت  می توان  سایت 
نشدن زباله، شیرآبه و بوی تعفن این سایت 
نوشته  این باره  در  مهر  خبرگزاری  اشاره کرد. 
سال   ۳۰ دادن  جا  برای  مرکز  این  است که 
زباله استان طراحی شده است و حاال به کمتر 
از 1۰ سال نرسیده به نظر عمرش تمام شده 
تایید  هم  باشی  قافله  را  مساله  این  است. 
می کند و می گوید عمر سایت تمام شده است: 
»تصمیمات متعددی درباره این سایت پسماند 
پنجم  شورای  دوره ای  در  است،  شده  گرفته 
مدیریت آن دستخوش تغییر شد.« به گفته او 
مدیریت این سایت نزدیک به یک سال و چند 
ماه از شهرداری قزوین گرفته شد و در اختیار 

سازمان همیاری ها قرار گرفت: »این سازمان 
تخصصی در زمینه پسماند نداشت و همین 
مدیریت  زمستان سال گذشته  تا  باعث شد 
شود.«  بازگردانده  شهرداری  به  دوباره  سایت 
او که تصمیم گیری درباره سایت را منوط به 
تصمیمات استانی می داند، می گوید شورا بارها 
در مقابل این تصمیمات مقاومت کرده بود. به 
گفته این عضو شورای شهر قزوین، لندفیل ها 
پر شدند و سرمایه گذار نتوانست موفق عمل 
کند و کودی که حاصل شده بود را بفروشد. 
زمستان گذشته مدیریت سایت در نهایت به 
شهرداری بازگردانده شد و چند کارگروه که فراتر 

از کار شهرداری بودند، در آن شکل گرفتند. 

بسیج نیروها برای مهار آتش 
پسماند  سایت  حریق  اطفای  برای 
بسیج شدند،  زیادی  نیروهای  اما  محمدآباد 
قافله باشی می گوید این حادثه خسارت جانی 
نداشته است. برای میزان خسارت های مالی 
نیز به جمع بندی نیاز است اما او می گوید به 
نظر لندفیل فرسوده بود و آتش گرفتن آن هم 
خسارت مالی چندانی به جا نگذارد.  مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری قزوین هم درباره 
نیروهای  و  حریق  اطفای  وضعیت  آخرین 
روزهای  »طی  است:  گفته  شده،  بسیج 
گذشته آتش نشانی های قزوین، بوئین زهرا، 
اطفا  برای  محمدیه  و  امیرآباد  عصمت آباد، 
آتش هماهنگ شدند؛ اما محل انباشت زباله 
که حدود چهار تا پنج هکتار دچار حریق شده 
با آب اطفا نشد. درحال حاضر برای اطفا آتش 
از طریق پوشاندن محل آتش با خاک با بنیاد 
مسکن و حمل و نقل جاده ای هماهنگ شده 
و ماشین آالت درحال خاکریزی هستند و فعال 
نیازی به حضور آتش نشانان در محل نیست.« 
اما به نظر بعد از اطفای حریق همچنان مسائل 
محیط زیستی این سایت ادامه داشته باشد. 
این مسئول تاکید کرده که حتی پس از اطفاء 
نیز دود حاصل از آتش سوزی باقی مانده و 

خسارات محیط زیستی را به همراه دارد. 

آتش در سایت پسماند »محمدآباد« قزوین 
عضو شورای شهر قزوین می گوید یکی از لندفیل های موجود در سایت آتش گرفته است

مردودی ۳0 درصد از 
خودروها در معاینه فنی 
تهران   خودروهای  معاینه فنی  ستاد  مدیرعامل 
مراکز  به  و 598 خودرو  هزار  مراجعه 465  از 
معاینه فنی خبر داد که این آمار نسبت به سال 
است.  داشته  افزایش  درصد  گذشته حدود 15 
به گزارش ایسنا، حسین مقدم افزود: در حال 
مراکز  به  خودرو  دستگاه   5۰۰۰ روزانه  حاضر 
معاینه فنی شهر تهران مراجعه می کنند و وضعیت 
مراجعات در شرایط عادی قرار دارد و مراکز فاقد 

صف انتظار هستند.
اعالمی ۳5۳هزار دستگاه  آمار  از  داد:  ادامه  او 
خودرو مربوط به مراجعات  اول  بوده که 14 
درصد از آن در آزمون  آالیندگی گازهای خروجی 
از اگزوز،9 درصد در آزمون همراستایی چرخ ها، 
و  ترمز  تست  درصد  فنر،11  درصد کمک  چهار 
در  شده اند.  مردود  ظاهری  عیوب  1۳درصد 
مجموع ۳۰ درصد از خودروها به علت نقص فنی 
موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.

تهران  خودروهای  معاینه فنی  ستاد  مدیرعامل 
گواهی  هزار   ۳۳6 ماه  سه   این  در  افزود: 
معاینه فنی صادر شده که از این تعداد ۷2481 
در  است.  برتر  معاینه فنی  به  مربوط  گواهی 
مجموع در حدود 22 درصد از خودروهای مراجعه 
دارای  تهران  شهر  معاینه فنی  مراکز  به  کننده 

هستند. برتر  معاینه فنی 
مقدم تاکید کرد: در خرداد ماه 12 هزار دستگاه 
خودرو با استفاده از سامانه نوبت دهی اینترنتی 
و با تعیین وقت قبلی به مراکز معاینه فنی شهر 
تهران مراجعه و تقریبا شهروندان از 5۰ درصد 

ظرفیت پذیرش اینترنتی استفاده کرده اند.
از  اطالع  جهت  شهروندان  ادامه گفت:  در  او 
مراجعه  از  قبل  مراکز،  وضعیت کاری  آخرین 
به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای 
تهران مراجعه کنند. ضمنا در مدت زمان اداری 
سامانه  با  سوال  هرگونه  صورت  در  می توانند 

کنند. حاصل  تماس   96۰۰6۰۰۰ پاسخگو 
مشمول  خودروهای  خصوص  در  مقدم 
معاینه فنی در سال 14۰۰ تاکید کرد: طبق قانون 
دوره  اسالمی  شورای  مجلس  پاک  هوای 
معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای 
وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای 
وسایل نقلیه عمومی یکسال است. بدیهی است 
رانندگان محترم بایستی بر اساس زمان تعیین 
معاینه فنی  اخذ  به  نسبت  قانون  این  در  شده 
در  نمونه  عنوان  به  اقدام کنند.  خود  خودروی 
حال حاضر با لحاظ عمر چهارسال از زمان تولید 
خودروهای شخصی تولید خرداد ماه 1۳96 و 

معاینه فنی هستند. ماقبل مشمول 

آتش سوزی ۱500 اصله 
نخل در چاه لک کرمان

عضو شورای شهر قلعه گنج در استان کرمان 
گفت: در حادثه آتش سوزی 15۰۰ اصله نخل 
و 5 خانه کپری در منطقه »چاه لک« از بین 

رفت.
حسین خدادادی درباره این اتفاق به ایلنا گفت: 
این آتش سوزی عصر دیروز - جمعه 4 تیرماه 
- در باغات و نخیالت روستای »چاه لک« از 
توابع شهرستان قلعه گنج  به وقوع پیوست که 
عالوه بر باغات و نخیالت 5 خانه های کپری نیز 
در چهار آتش سوزی و به طور کامل با وسایل 

داخل شان از بین رفته اند.
او افزود: طبق کارشناسی اولیه 15۰۰ اصله نخل 

نیز در این آتش سوزی از بین رفته است.
هماهنگی ستاد  با  گفت:  عضو شورای شهر 
بحران و اعضای شورای تامین شهرستان به  
شهرستان های  از  آتش  بودن  دلیل گسترده 
این آتش سوزی  برای مهار  منوجان و رودبار 
اعزام شد. به محل حادثه  آتش نشانی  ماشین 

افزایش شمار برخورد 
با خودروهای دودزا 

در مشهد
رئیس اداره محیط زیست سالمت و ایمنی 
برابری  شش  ونیم  رشد  از  مشهد  شهرداری 
سه  در  دودزا  خودروهای  با  برخورد  میزان 
ماهه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه 
ابتدایی سال گذشته در کالن شهر مشهد خبر 
با  ایمنا گفت: همزمان  به  پذیرا  داد. محمد 
و  انتهای سال 98  در  ویروس کرونا  شیوع 
در  ترددی  گسترده  محدودیت های  اعمال 
شهر، بهار سال 99 شاهد افزایش قابل توجه 
تردد  و کاهش  مشهد  شهر  در  هوا  کیفیت 
خودروهای دودزا و آالینده بودیم به گونه ای 
که آمارها حاکی است که در بهار سال 99، در 
مجموع 8۰۰ خودروی دودزا و آالینده اعمال 

شده اند. قانون 
شیوع  روند  ادامه  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
محدودیت های  کاهش  و  کرونا  بیماری 
ترافیکی آمار خودروهای اعمال قانون شده از 
نظر آالیندگی زیست محیطی در بهار امسال با 
رشد شش ونیم برابری به حدود پنج هزار و 

رسید. خودرو   2۰۰

 زباله های 21 شهر از 24 شهر 
استان در سایت زباله محمدآباد 
تخلیه و زباله های 2۰۰ حوزه 
دهیاری نیز در این سایت 
تفکیک و دفن می شود

|پیام ما| سایت پسماند محمدآباد قزوین 5 روز است که در آتش می سوزد. سایتی که محل دفن تمام زباله های استان است، حاال به 
ویرانه  مشتعل تبدیل شده است. سایت پسماند محمدآباد در سال های اخیر ماجرا کم نداشت،  یکبار شهروندان چند روستا از وجودش 
ناراضی بودند و باردیگر عنوان شد که ظرفیت سایت روبه اتمام است. با این وجود تا لحظه انتشار این گزارش هنوز حریق اطفا نشده 
است، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در تازه ترین اظهارنظر خودش گفته فعالیت ماشین های حمل ونقل جاده ای برای اطفای 

حریق ادامه دارد. 

براساس آخرین آمار 
که زمستان سال 99 در 

خبرگزاری ها آمده است، روزانه 
بیش از ۷۰۰ تن پسماند به این 
مجموعه وارد می شود و همین 
سبب شده که ظرفیت سایت 

روبه اتمام قرار بگیرد

|  
رنا

 ای
 |

شهرداری اختیار آباد
م الف ۶0۶2

آگهی مزایده عمومی  شماره 14۰۰/1
بر اساس مجوز شماره 5/99/2۳2  مورخ 99/۱۱/29 شورای اسالمی شهر  آباد  اختیار  شهرداری 

نسبت  دارد  نظر  در  دادگستری،   رسمی  کارشناس   ۱۴00/۳/25 مورخ  ش   /  92۶ شماره  نامه  طبق  و 
طبق  و مشخصات  ابعاد  با  آباد  اختیار  شهر  در  واقع  های خود  زمین  از  قطعه  )چهارده(   ۱۴ فروش  به 
جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و کتبی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ) www.setadiran.ir( به متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۴00/0۴/2۴  )بیست و چهارم تیرماه یکهزارو چهارصد( به همراه تضمین 
شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمنا بازگشایی پاکات حاوی پیشنهادات واصله 
روز شنبه راس ساعت ۱0 صبح مورخ ۱۴00/0۴/2۶ )بیست و ششم تیرماه یکهزاروچهارصد( در محل سالن 

کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری صورت می پذیرد. 

۱-قيمت پایه اراضی و سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشند . 
2-فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی روز دوشنبه ) ۱۴00/0۳/۳۱( سی و یکم خرداد 
تیرماه  )سیزدهم   ۱۴00/0۴/۱۳ مورخ  شنبه  یک  روز  اداری  وقت  پایان  لغایت  چهارصد  یکهزارو  ماه 

یکهزارو چهارصد( می باشد. 
۳-سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد. 
۴-شهرداری در رد و با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

بدهی  همچنین  دادگستری،  رسمی  هزینه کارشناس  و  روزنامه  آگهی  نوبت  دو  چاپ  های  5-هزینه 
برنده مزایده  به عهده  اسناد تماما  وانتقال  یا حقوقی و هزینه های نقل  به اشخاص حقیقی  احتمالی 

)خریدار( خواهند بود.
اسناد(  پیوست  جدول  آخر  ستون  شدهدر  مشخص  مبالغ  )طبق  مزایده  در  شرکت  تضمین  ۶-مبلغ 
بصورت ضمانت نامه بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا واریز به 
حساب سپرده شهرداری 0۱077۱5929005 باشماره شبا IR  ۸20۱70000000۱077۱5929005  نزد بانک 
ملی ایران شعبه گمرک کرمان )کد۸002( معادل %5 )پنج درصد( قیمت کل پایه کارشناسی هر زمین. 
)ضمنا شناسه ملی شهرداری ۱۴002۶0۴۱5۶ و کد اقتصادی شهرداری ۴۱۱۳7۳9۴7۶55 و کد پستی 

شهرداری 7۶۳۸۱5۴۶9۳ می باشد.

آدرس، مشخصات و ابعاد چهارده )۱۴( قطعه زمینهای مورد مزایده شهرداری اختیارآباد سال ۱۴00
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پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۰44   | یک شنبه  6 تیر 14۰۰  |4 اطالع رساین

افقی
 1 - نیا و جد  - نوعی ساز - تکرار یک حرف 
- ضد باطل - درهم پیچیدن2 - تلخ، پیمانه ، 
اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن بر چیزی - 
نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب - خاطر 
- حسرت، دریغ، اندوه سخت۳ - پشت سر، 
عقب - گل زنبق - نیك، مقابل بد - بی مزه 
4 - گشودن معما، پاسخ به جدول - خط كش 
قوم  ایرانی،  طایفه   - خارجی  چای  مهندسی، 
غیور - بهشت جاوید5 - حرف هشتم التین - 
گفتگوی اینترنتی - سیم و زر خالص - رودی در 

فرانسه، از باشگاه های فرانسوی - سودای ناله، 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید6 - اصحاب غار، 
غار - خالق زخم و کمان۷ - خرس فلكی، خرس 
آسمان - پیکر و اندام، تنه - شهری در فارس 
- گرداگرد لب و دهان - نان تنك روغنی8 - 
شكست خورده در شطرنج - بی حرکت - سوپ 
وطنی، غذای نذری، غذای ایرانی9 - بی خطر، 
جای آسوده، اطمینان - مهری و ستم - جمع 
سریر - نیر وارونه1۰ - نسل وارونه - پایان نامه 
- بخشنده تر، نیكو تر11 - نکوهش - شادی و 
سرور - پیکار - مزاحم تابستانی، حشره سمج 
بیماری جرب، کچل12 - خود  اگر،  - مخفف 

آرایی  - تیم فوتبالی در یونان - سالم تلفنی، 
میوه تابستانی، شعله آتش - ورزش مادر، عدد 
بهم زدنی1۳ - هنوز التین، عالمت مصدر جعلی 
- فهرست غذا - بنا نهادن، ساختن - ماركی بر 
لوازم صوتی14 - اثر ژولین گرین - هکر ناتمام - 
كم است و قلیل، ناچیز، انگشت شمار15 - پیام 
آسمانی - تر و نمناک  - عضو صورت، برگزیده 
هر چیز - خواری، نرمی16 - طب سوزنی این 
كشور معروف است، كشوری در قاره كهن - سکه 
تقلبی - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش 
سبكی،  مظهر  آكنده،   - زینتی1۷  گلهای  از   -
پوشش طیور، مملو، انباشته - خالص - نقشه 
انگلیسی - مقابل خداحافظ، سالمتی میاورد - 
خاک سفالگری، خاک سرخ، خاک عهد عتیق

عمودی
خاطر،  رنجیده   - خودمانی  گفتگوی   -  1
شی   - وارونه  ذم   - شده  تیره  اندوهگین، 
وارونه - راست نیست2 - حس وارونه - به 
وارونه - وقت معین - حافظه و هوش ۳ - 
دریا - دروغگو در غربت فراوان زند - در پی 
كسی رفتن - جمع محنت ، محنت و بالها4 
- رود مرزی، سد آذربایجان شرقی - بافتن 
- زینت رو، باریك تر از ...5 - ردیف قالیبافی، 
ردیف - سپس عربی - آدرس - آزمندی6 - 
نفس خسته - متحیر - غیر خالص۷ - مادر 
لر، بیماری، تصدیق روسی - از حروف یونانی - 
شهر استان یزد - تغییر شکل، اصالح ظاهری8 
- مشك - قلب، سرای محبت - عموی ابراهیم، 
بت تراش عهد ابراهیم - یازده، دو یار هم قد - 
پو وارونه9 - مخفف از او، باغ وحش بیگانه، 
کشیدنی بازی الک و دولک - خرمای پوسیده  
نفی عرب،  - چشمه - نت ششم موسیقی، 
درون چیزی1۰ - گندم نیم کوفته - برافروخته11 

- حرف پیروزی، ضمیر غایب، جانشین او - 
قسمتی از پا - تکرار حرف دوازدهم - میدانی 
در تهران - بله بیگانه، سوره سی و ششم، از 
رمان   - ندا  حرف   - قران12  مقطعه  حروف 
الفبای  از  یازدهم  حرف   - شولوخف  معروف 
فارسی، یک حرف و سه حرف1۳ - مجازات 

شرعی، اندازه - مترسک - كبد - خاندان، زائو 
ترسان، سرخ كمرنگ14 - انجام پذیر، ممکن 
و عملی - نام یكی از خیابان های تهران، در 
مدرسه تعلیم می دهند، جمع درس - ضمیر 
اشاره، اشاره به دور، از خواهران برونته - تكرار 
یك حرف15 - اشاره به نزدیك، ضمیر اشاره - 

پارچه کهنه، لنگه در - دست عرب، هالوژن نمک 
طعام، از هالوژنها - ابزار اضافه الزم16 - استوار و 
محکم  - سكونت دادن، ساکن کردن - گردنه 
کوه - حیوان باركش1۷ - تکرار حرف - مطبوع 
، دلپذير - ترس و بیم - سینمای سوخته آبادان

جدول شماره 20۴۴

مسولیت اجتماعی 

بانک  کارکنان  نقدی  های  کمک  جمع آوری  با 
کارآفرین و مشارکت انجمن حمایت زندانیان مرکز، 
جرایم  دلیل  به  که  خانوار  سرپرستان  از  تعدادی 
مالی غیرعمد به زندان افتاده اند در آستانه آزادی و 

گرفتند. قرار  خانواده شان  آغوش  به  بازگشت 
بانک  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  راستای  در  کارآفرین 
به  کمک  و  دوستی  انسان  فرهنگ  اشاعه  و  خود 
اقشار نیازمند با اجرای کمپینی داخلی به جمع آوری 
سرپرست  زندانیان  آزادی  برای  نقدی  کمک های 
مهم  این  اقدام کرد که  غیرعمد  مالی  جرائم  خانوار 
در  و  روبه رو شد  بانک  کارکنان  نظیر  بی  استقبال  با 
ریال  میلیون   4۰۰ و  میلیارد   2 حدود  اندک،  مدتی 
تیرماه  دوم  چهارشنبه،  صبح  شده است.  جمع آوری 
مدیره،  هیات  رئیس  حضور  با  مراسمی  طی   14۰۰
انسانی  سرمایه  توسعه  مدیر  و  حقوقی  امور  مدیر 
اختیار  در  شده  جمع آوری  مبلغ  کارآفرین،  بانک 
گرفت  قرار  مرکز  زندانیان  از  حمایت  انجمن  رئیس 
به  از سرپرستان خانوار که  آزادی آن دسته  برای  تا 
از خانواده خود دور شده  دلیل جرائم مالی غیرعمد 

کند. پیدا  اختصاص  اند، 
هیات  رئیس  خورسندی،  محمدرضا  مراسم  این  در 
مدیره، شفافیت در امور مختلف را از نقاط قوت بانک 
کارآفرین دانست و با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ 
مالی  جرایم  زندانیان  و  نیازمند  اقشار  به  کمک 
که  نیست  این  از  بدتر  چیز  »هیچ  گفت:  غیرعمد، 
افرادی که  بدهند.  از دست  را  آزادی خود  انسان ها 
به جرائم غیرعمد و مشکالت مالی  ارتکاب  به دلیل 
به زندان افتاده اند، برخی هایشان سرپرست خانوار 
از هم  به  منجر  تواند  و عدم حضورشان می  هستند 
پاشیدن خانواده شان هم بشود.« خورسندی با بیان 
اینکه برخی از این زندانیان به دلیل بدهکاری اندک 
چندی  کارآفرین  »بانک  افزود:  هستند،  زندان  در 
آزادی  برای  تا  داد  پیشنهاد  خود  به کارکنان  پیش 
مشکالت  دلیل  به  که  خانوار  سرپرست  زندانیان 
با  مهم  این  هستند، کمک کنند که  زندان  در  مالی 
استقبال قابل توجه همکاران روبه رو شد. امیدواریم 
بیشتری  گستره  و  قدرت  با  را  مسیر  این  بتوانیم 

ادامه دهیم تا افراد بیشتری به آغوش گرم خانواده 
خود بازگردند.« رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین 
همچنین اظهار امیدواری کرد فرهنگ انجام امور خیر 
بیش از پیش در بین همه بانک ها ترویج پیدا کند.

سهراب صادقی، مدیر توسعه سرمایه انسانی نیز در 
به  همواره  بانک کارآفرین  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
انجام امور خیر تاکید داشته و در زمان بروز حوادث 
غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله و ... در کنار هموطنان، 
حضوری پررنگ داشته است گفت: در میان افرادی 
که  هستند  کسانی  هستند  حبس  زندان  در  که 
شده  غیرعمد، گرفتار  مختلف  دالیل  به  و  ناخواسته 
اند و عالوه بر فرد زندانی، خانواده ایشان هم تحت 
مشکالت  با  و  می گیرند  قرار  او  زندانی شدن  تاثیر 
سرپرست های  آزادی  با  می شوند.  روبه رو  متعددی 
مالی  زندانیان جرائم  آمار  به کاهش  خانوار می توان 
امور  مدیر  انور،  عمادی  هادی  کرد.  کمک  غیرعمد 
این  جرائم  بودن  غیرعمد  به  اشاره  با  نیز  حقوقی 
شوند،  آزاد  اگر  افراد  »این  گفت:  زندانیان،  قبیل 
به  بود  خواهند  شان  خانواده  معاش  کننده  تامین 
همین دلیل باید تالش کنیم تا فرهنگ کمک به این 

پیدا کند.« ترویج  افراد  قبیل 
ضمن  نیز  مرکز  زندانیان  حمایت  انجمن  رئیس 
بیشتر  تالش  لزوم  بر  کارآفرین،  بانک  از  قدردانی 
نیازمند  اقشار  به  اشاعه فرهنگ کمک  برای  همگانی 
جبار  کرد.  تاکید  غیرعمد  جرائم  زندانیان  خصوصا 
ستاد  توسط  الزم  »هماهنگی های  گفت:  باقری 
دسته  آن  زودی  به  تا  می شود  انجام  انجمن  دیه 
و  غیرعمد  جرایم  دلیل  به  که  خانوار  سرپرستان  از 
نزد  و  شوند  آزاد  هستند،  زندان  در  مالی  مشکالت 

برگردند.« خود  های  خانواده 
تحت  شده  جمع آوری  مبلغ  مراسم،  این  پایان  در 
میلیون  میلیارد و ۳9۳   2 ارزش  به  فقره چک  یک 
ریال در اختیار رئیس انجمن حمایت زندانیان مرکز 
مالی  جرائم  زندانیان  آزادسازی  برای  تا  گرفت  قرار 
غیرعمد که سرپرستی خانواده خود را برعهده دارند، 
از  تعدادی  زودی  به  ترتیب  این  به  شود.  صرف 
سرپرستان خانوار از زندان آزاد و به آغوش خانواده 

گشت. بازخواهند  خود 

کمک مالی پرسنل بانک کارآفرین 
به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد

وانت  جدید  نسل  تولید  خط  ایجاد  پروژه 
ارتقا   XU۷ سوز  دوگانه  موتور  با  آریسان 
آغاز  خراسان  ایران خودرو  شرکت  در  یافته، 
ایران خودرو خراسان،  شد. مدیرعامل شرکت 
با اعالم خبر آغاز پروژه راه اندازی خط تولید 
شرکت،  این  در  یافته،  بهبود  آریسان  وانت 
به منظور  ایران خودرو  صنعتی  گروه  گفت: 
حفظ سهم بازار در حوزه خودروهای کار، پروژه 
دستگاه  هزار   ۳۰ ساالنه  تولید  خط  ایجاد 
در شرکت  را  آریسان  وانت  یافته  بهبود  نسل 

است. کرده  آغاز  خراسان  ایران خودرو 
به گزارش ایکو پرس به نقل از روابط عمومی 
زاهدی  بیژن  خراسان،  ایران خودرو  شرکت 
براساس  خراسان  ایران خودرو  افزود:  فرد 
و  تولید  حوزه  در  شده  تعیین  راهبردهای 
اردیبهشت  ابتدای  از  توسعه سبد محصوالت، 
جدید  نسل  تولید  خط  اندازی  راه  برای  ماه 
امر  این  است.  کرده  اقدام  آریسان  وانت 

صنعتی  سهم گروه  توسعه  و  حفظ  بر  عالوه 
سبب  کار،  خودروهای  بازار  در  ایران خودرو 
ایران خودرو  شرکت  در  پایدار  تولید  ایجاد 
در سطح  اشتغال  توسعه  و  و حفظ  خراسان 

می شود. نیز  استان 
خصوص  در  خراسان  ایران خودرو  مدیرعامل 
قبلی  نسل  به  نسبت  خودرو  این  تغییرات 
ایران خودرو  در  که  محصول  این  گفت: 
دوگانه  موتور  به  می شود،  تولید  خراسان 
سوز XU۷ ارتقا یافته، مجهز شده که نیروی 
محرکه آن به چرخ های جلو منتقل می شود.
زاهدی فرد ادامه داد: با تغییراتی که در بدنه 
تاب آوری  ظرفیت  شده،  انجام  خودرو  این 
حمل  برای  مجاز  بار  و  کیلو گرم  هزار  تا  آن 
این  است.  رسیده  6۰۰ کیلوگرم  از  بیش  به 
گاز  لیتری   ۷5 سوخت   مخزن  به  خودرو 
ایمنی  افزایش  برای  و  شده  تجهیز   CNG
با  بنزین  سوخت  مخزن  بیشتر  و گنجایش 

زیر  به  زاپاس بند  همراه  به  لیتر   4۰ ظرفیت 
است. شده  منتقل  بدنه 

آریسان،  وانت  جدید  نسل  درباره کیفیت  او 
سطح  احراز  شرایط  خودرو  این  گفت: 
و  داراست  را  پنج  یورو  استاندارد  آالیندگی 
آغاز می شود و  با دو ستاره کیفی  تولید آن 
آن  شده کیفیت  انجام  های  ریزی  برنامه  با 
تا سطح سه ستاره کیفی ارتقا خواهد یافت.
این  تولید  روند  و  آغاز  زمان  خصوص  در  او 
محصول در ایران خودرو خراسان گفت: پروژه 
اردیبهشت  ابتدای  از  بدنه سازی  خط  ایجاد 
در  الزم  اقدامات  هم زمان،  و  شده  آغاز  ماه 
تولید  برای  مونتاژ  و  رنگ  بدنه،  های  سالن 
بر  است.  انجام  حال  در  محصول  این  انبوه 
در  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  اساس 
در  محصول  این  تولید  امسال  مهرماه  اوایل 
ایران خودرو خراسان آغاز و تا پایان سال پنج 

شد. خواهد  بازار  روانه  آن  از  دستگاه  هزار 

بخش  در  ویژه ای  موقعیت  گیالن  استان 
کشور  در  که  دارد  تجدیدپذیر  انرژی های 

است. بی نظیر 
برق  شرکت  مدیرعامل  داراب زاده؛  بهمن 
تولید  اسمی  ظرفیت  منطقه ای گیالن گفت: 
 28۰۰ از  بیش  استان گیالن  در  برق  انرژی 

است. مگاوات 
در  برق  مگاوات   24۰۰ حدود  عمال  اما   
برای  افزود:  او  می شود.  تولید  استان 
مشترکان  به  خاموشی  اعمال  از  جلوگیری 
محترم خانگی، شرکت برق منطقه ای گیالن 
صنایع  محترم  مشترکان  با  تفاهم نامه هایی 
تا  است  منعقد کرده  استان گیالن  سنگین 
در ساعات اوج مصرف برق، مصرف خود را 

به حداقل برسانند که خوشبختانه مشترکان 
ارزنده ای  و  خوب  همکاری  شرکت  سنگین 
پاداش  انشاهللا  که  داشتند  بخش  این  در 

می شود. پرداخت  آنان  به  همکاری 
داراب زاده در خصوص افزایش تولید انرژی 
انرژی  تولید حداکثری  به منظور  برق گفت: 
نیروگاه های  اساسی  تعمیرات  برنامه  برق، 
استان را در زمان غیر پیک تنظیم کردیم تا 
بار در  این نیروگاه ها بتوانند در زمان پیک 
بپردازند.  انرژی برق  تولید  به  باشند و  مدار 
همچنین پروژه های بسیار خوبی را در بخش 
افزایش ظرفیت پست ها و خطوط در دست 
مرحله  به  ها  آن  از  تعدادی  داریم که  اجرا 

بهره برداری نیز رسیده اند.

گیالن  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
در  گفت:  تجدیدپذیر  انرژی های  مورد  در 
بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو در استان 
احداث  برای  خوبی  بسیار  پتانسیل  گیالن، 
و  دارد  وجود  بادی  مگاواتی   2۰۰۰ نیروگاه 
از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این 

کنیم. می  استقبال  بخش 
نیز  خورشیدی  انرژی  نظر  از  افزود:  او 
استان گیالن  جنوبی  بخش  در  خوشبختانه 
و  خوب  بسیار  ظرفیت  لوشان  تا  منجیل  از 

دارد. وجود  استثنایی 
 به علت موقعیت ممتاز و ویژه استان گیالن 
در بخش انرژی بادی و خورشیدی، پذیرای 

سرمایه گذاران هستیم.

نسل بهبود یافته آریسان در  ایران خودرو خراسان تولید می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

از سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر استقبال می کنیم

گذشته  در  بازرگانی کرمان گفت: کرمان  اتاق  رئیس 
مهد و الگوی تعاون کشور بود و در آینده ای نزدیک 
نیز می تواند با توسعه و تالش تعاونی ها دوباره به مهد 

تعاون کشور تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده، در نشست 
مجازی تخصصی بخش تعاونی کشور افزود: در فضایی 
که استان به سمت طراحی مدل های توسعه اقتصادی 
یک  عنوان  به  می تواند  تعاون  بخش  می رود  پیش 
عمل  استان  اقتصاد  در  شده  تعریف  و  مهم  بخش 
کند. او با تاکید بر اینکه امکان رشد سریع تعاونی ها 
وجود دارد، ادامه داد: برآورد می شود سهم کرمان در 
تعاونی های کشور کمتر از ۷ درصد باشد که تا رسیدن 
به هدف مورد نظر و سهم 25 درصد فاصله زیادی وجود 

دارد.
طبیب زاده، اظهار کرد: اتاق کرمان در چند سال گذشته 
فضا را برای رشد مشاغل و حوزه های کوچک و متوسط 

از دستورکارهای  یکی  و  فراهم کرده  تعاونی ها  مانند 
مانند  متوسط  و  کوچک  مشاغل  توسعه  استان 

تعاونی هاست.

تامین نقدینگی سرمایه در گردش و بازاریابی 
مشکل تعاونی هاست

اتاق کرمان در شرق  در ادامه رئیس دفتر نمایندگی 
استان به چالش های تعاونی های این منطقه اشاره 
کرد و گفت: تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور در 
کنار  بخش دولتی و خصوصی قرار می گیرد و با توجه 
به وجود وزارتخانه و اتاق تعاون انتظار می رود که بخش 
تعاون توسعه یافته تر، پیشرفته تر و مشکالت کمتری 
نسبت به بخش خصوصی داشته باشد. محمدحسین 
اکبری بیان کرد: ۷۰۰ تعاونی در شهرستان بم وجود 
دارد که در حوزه های گردشگری، خدمات کشاورزی، 
گلخانه ها، پوشاک، صنایع خانگی، صنایع بسته بندی 
و خرما فعال هستند که عمده مشکالت آنها تامین 
نقدینگی سرمایه در گردش، بازاریابی و فروش محصول 

است و تونایی الزم برای بازاریابی را ندارند.

ایجاد ریل گذاری نوین برای اقتصاد تعاونی
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه بیش از 8۰ سال 
از تاریخ رسمی شکل گیری تعاونی ها در کشور ما می 
گذرد، خاطرنشان کرد: با این وجود در برخی مسیرها  
به انحراف رفته ایم که یکی از این موارد سازماندهی 
ساماندهی است به عنوان مثال در سال 1۳14 قرار بود 
تعاونی ها بیایند و از تاثیرات اصالحات ارضی و خردشدن 
زمین های کشاورزی جلوگیری کنند اما زمانی که تامین 
نیاز مشتری در حوزه مصرفی روستاها پررنگ تر شد، 
رونق تعاونی های فروش مصرف روستایی بیشتر شد 
و در این رابطه ما به انحراف رفتیم. سید معین هاشمی 
افزود: جامعه تعاونگران و عموم مردم آشنایی بیشتری 
با این کارکردها دارند و می توان ریل گذاری نوینی را 
مبتنی بر کارکردهای اقتصاد تعاونی و نیازهای جامعه 
ایجاد کرد. او اظهار کرد: یکی از بحث هایی که می توان 
زمینه ساز ظهور شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران باشد 
تامین نیاز تولیدکنندگان و تعاونی های صنفی تامین و 
با  توزیع کاال و جمع آوری و فروش است. هاشمی 

اشاره به اینکه بنگاه های کوچک نمی توانند فضای پایدار 
و برند موثر و مفید داشته باشند که این موضوع یکی 
از مشکالت آنهاست، گفت: تشکیل شرکت های تعاونی 
زمینه ساز تغییر فرهنگی و شروع نهضتی برای توسعه 
منطقه ای شده که خود پیش نیاز توسعه پایدار است. او 
افزود: یکی از کارکردها ایجاد شبکه های موثر در حوزه 
تولید و توزیع است که می تواند در شرایط امروز تحول 

ساز و تاثیرگذار باشد.

یک میلیون و ۸00 هزار نفر شاغل در تعاون کشور
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران نیز در این نشست 
بیان کرد: تعاونی ها در توسعه پایدار جایگاه رفیعی دارند 
و می توانند بسیار مفید باشند زیرا توسعه منطقه ای 
و توسعه روستایی با فعال بودن تعاون های روستایی 
در مباحثی مانند توسعه و تامین خدمات اجتماعی، 
توسعه سرمایه  فقر،  و کاهش  توانمندسازی  توسعه 
اجتماعی، توسعه کارآفرینی و ایجاد شغل امکان پذیر 
است. علی مطیع جهانی افزود: یک میلیون و 8۰۰  هزار 
نفر در تعاون کشور اشتغال دارند که سهم به سزایی است 

و نشان از باال بودن جایگاه بخش تعاون دارد.
او در مورد رقابت پذیری بخش تعاون ادامه داد: عمده 

رقابت تعاونی ها با دولت است و در بسیاری از مواقع 
در دولت ها باور و اعتماد به اقتصاد خصوصی و تعاونی 
وجود ندارد در حالی که در بسیاری از کشورها مانند 
انگلستان، هند و آمریکا اقتصاد اصلی دست تعاونی 
هاست حتی حوزه های مهمی مانند بانک ها نیز توسط 
تعاونی اداره می شود. مطیع جهانی خاطرنشان کرد: 
بخش تعاون و بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک 
هستند و در کنار هم حرکت می کنند که امیدواریم 
کشور،  مختلف  شوراهای  در  ها  اتاق  این  عضویت 

تکمیل کننده اقتصاد کشور باشد.

سهم تعاونی ها به کمتر از 5 درصد رسیده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز 
در این نشست با اشاره به اینکه سهم تعاون در اقتصاد 
کشور روز به روز کمتر می شود، گفت: این سهم امروز  
به کمتر از 5 درصد رسیده و در استان کرمان نقش 
تعاونی ها در اقتصاد به کمتر از 5 هزار میلیارد تومان 
می رسد. رضا اسماعیلی، افزود: اگر چه تعاون گران از 
وضعیت فعلی راضی هستند اما توسعه تعاونی ها و 
ایجاد تعاونی های جدید بسیار ضعیف و کند صورت 

می گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 
استان می تواند مانند گذشته مهد تعاون باشد

| کرمان |

مکاتبه شهردار اصفهان با شهردار لندن 

شهردار اصفهان: پاسداری 
از محیط  زیست شهری یک 

ماموریت الزامی است
شهردار اصفهان گفت: توسعه، همواره یک ضرورت 
برای نیازهای فزاینده شهروندان است اما توجه به 
ابعاد انسانی شهر چه بسا ضروری تر و مهمتر باشد.

قدرت هللا نوروزی طی نامه ای به صادق خان، شهردار 
عنوان  به  او  مجدد  انتخاب  لندن،  شهر  مسلمان 
و  تبریک گفت  را  دوره  دومین  برای  لندن  شهردار 
اظهار کرد: شهر زیبای لندن همواره سالهاست که به 
عنوان یک جهان شهر مورد توجه مخاطبان گوناگون 
در سراسر دنیاست و فعاالن مدیریت شهری با دقت 
بیشتری مدیریت لندن را مطالعه می کنند اما برای 
من به عنوان یک شهردار حقوقدان مدیریت شهری 
تا  است  کرده  پیدا  مضاعفی  جذابیت  شهر  این 
رویکرد یک شهردار حقوقدان را در لندن دنبال کنم.  
بشر  حقوق  افزود:  مکاتبه  این  در  اصفهان  شهردار 
محیط  از  پاسداری  تا  می شود  باعث  عدالت  و 
زیست، مقابله با تبعیض، توزیع متناسب امکانات 
و خدمات، تقویت آحاد جامعه برای ایفای نقش و 
امنیت، یک  ایمنی و  از تفاوت ها،  شکوفایی فارغ 
اینکه یک  تا  الزامی تلقی شود  وظیفه و ماموریت 

باشد.  تبلیغاتی  ویترین 
تصریح  لندن  شهر  مسلمان  شهردار  به  خطاب  او 
را در  اینکه مدیریت شهری  کرد: موفقیت شما در 
حقوق  اینکه  تا  تعریف کنید  بشر  حقوق  چارچوب 
بشر صرفا سرفصلی در برنامه های مدیریت شهری 
افتخار  و  مسرت  مایه  و  بخش  الهام  باشد،  لندن 

است.  حقوقدان  شهرداران  تمامی  برای 
به شهردار  پاسخ  در  نیز  لندن  صادق خان، شهردار 
اصفهان نوشت: در این زمان بسیار حساس و مهم 
اطمینان شهروندان  اعتماد و  تاثیر  به شدت تحت 
لندن قرار گرفتم، زمانی که تالش می کنیم تا روزهای 
در  بگذاریم.  سر  پشت  را  )کرونا(  پاندمی  تاریک 
شهر لندن، این به معنای ارائه رفتار و عملکرد جدید 
است. سرمایه گذاری بر روی جوانان، مبارزه با جرم، 
ایجاد اشتغال، کاهش سطح نابرابری و فقر، کمک 
به رشد کسب و کار و تداوم ساخت مسکن واقعا 
ارزان قیمت از آن جمله اند. همچنین من کامال به 
تا شهرهایی سبزتر،  المللی متعهد هستم  بین  کار 
شهروندان  همه  برای  تر  پررونق  و  امن تر،  زیباتر، 

ایجاد کنیم.  
او در ادامه این نامه آورده است: لندن حضور فعال 
خود در شبکه شهرها را تداوم بخشیده تا اطمینان 
نوآورانه  پروژه های  از  یادگیری  ما  حاصل شود که 
به گونه ای که  می دهیم،  ادامه  را  جهان  سراسر  در 
اقدام و صدای شهر بتواند همچنان بر اولویت های 
برگزاری  زمان  تا  حداقل  ما  ملی  حکومت های 
بگذارد. تاثیر   )cop26(اقلیمی تغییرات  کنفرانس 

آگهي فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزي كه به 
صورت باغچه مي باشد به مساحت 14۰ متر مربع تحت 
پالك ۷۰۳5 فرعي از 55۳5 فرعي از ۳6 اصلي بخش 
5 قزوين ذيل شماره  ثبت 41684 صفحه ۳ دفتر جلد 141 و شماره 
چاپي 44512۰ به نام خانم طاهره سام ثاني ثبت صادر و تسليم گرديده 
است حال مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده 68۰۰6481 
مورخ 14۰۰/۰۳/22 مدعي فقدان سند به علت سهل انگاري گرديده است 
و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني خود را نموده كه مراتب به استناد 
ماده 12۰ آئين نامه اصالحي قانون ثبت اعالم مي گردد تا هر كس به 
نحوي از هر انحاء نسبت به ملك مذكور حقي داشت و يا معامالتي به 
انتشار اين  از تاريخ  او شده و يا مدعي وجود سند نزد خود باشد  نفع 
آگهي تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه 
اصل سند مالكيت و سند و سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر 
و به متقاضيان تسليم خواهد كرد اين آگهي در يك نوبت به شرح فوق 

منتشر خواهد شد .
علي شهسواري – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 قزوين 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  وضعیت 

 _ اول   1۳99/11/11هیات   -1۳996۰۳19۰14۰۰5558 شماره  رای  برابر 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
نمایندگی  به  ایران  مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی  
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ششدانگ یک باب خانه  بهداشت به 
مساحت ۳92 متر مربع پالک – فرعی از 6۰2 – اصلی مفروز و  مجزی 
شده از ۳فرعی از 6۰2_ اصلی قطعه دو واقع در اراضی درب مزار شیخ 
بختیار  دلفارد جیرفت بخش45 کرمان خریداری از  مالک رسمی آقای 
رستم زینلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور 

خواهد شد. صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰4/۰6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰4/2۰
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

برابر رای شماره 14۰۰6۰۳19۰14۰۰۳88- 14۰۰/۰2/۰5هیات اول _ موضوع 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
بشماره  کرم  فرزند  سروتمین  طاهری  موسی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
به  باب ساختمان    از جیرفت در ششدانگ یک  شناسنامه 1۰8۳ صادره 
مساحت 25۰/5متر مربع پالک – فرعی از 5۷4 – اصلی مفروز و  مجزی 
اراضی کالغ  در  واقع  دو  قطعه  اصلی   _5۷4 از  فرعی   65 ازپالک  شده 
اکبر  آقای سید  از  مالک رسمی  آباد جیرفت بخش45 کرمان خریداری 
هاشمی رضا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
به  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار 
اعتراض،  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

شد.م.الف.18۰ خواهد  صادر 
تاريخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/۰4/۰6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰4/2۰
جواد فاریابی_رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت
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| سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم 
نقش رستم |

سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم )ساخته حدود 285 
میالدی( شامل دو سنگ تراش بزرگ از دوره ساسانی 
است که در زیر آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم 
جای دارد. هر دو صحنه نبرد پادشاهان اسب سوار را 
نشان می دهد که دشمنان خود را نگون سار کرده اند. 
نقش پایین سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم احتمااًل 
منسوب  دوم  بهرام  به  قطعیت  به  باالیی  نقش  و 
باستانی  مجموعه ای  نام  رستم  نقش  شده است. 
شمال  در  زنگی آباد  روستای  در  واقع  بی نظیری 
تاریخ  است که  فارس  استان  مرودشت  شهرستان 
کهن سه دوره ایران باستان را در حافظه خود به یادگار 
دارد. در این مجموعه از نقوش ایالمی گرفته تا آرامگاه 
پادشاهان  برجسته  نقوش  و  هخامنشی  پادشاهان 
ساسانی به یادگار مانده است. این مجموعه به ترتیب 
از چپ به راست آرامگاه ابدی خشایارشا، داریوش اول، 
اردشیر اول و داریوش دوم را شامل می شود. همچنین 
روبروی این آرامگاه ها، بنای مکعب شکلی قرار دارد 
که آن نیز متعلق به دوران هخامنشیان است و به نام 
کعبه زرتشت شناخته می شود. نخستین پادشاهان 

ساسانی نیز که از پارس برخواستند در راستای عالقه 
به زادگاه شان و برای بزرگداشت مراسمی چون کسب 
نظیر نقش  نقوشی  بر دشمن،  پیروزی  یا  و  قدرت 
برجسته ناتمام تاج گذاری نرسه، پیروزی بهرام دوم، 
پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم، آذر نرسه یا شاپور 
دوم، بهرام دوم و اردشیر اول را در دامنه این کوه به 
یادگار گذاشته اند. در گذشته، نام این مکان سه گنبدان 
یا دوگنبدان بوده است که در بین مردم منطقه، به 
نام های کوه حاجی آباد، کوه استخر یا کوه ِنِفشت نیز 
خوانده می شد و احتمااًل نام نقش رستم پس از آنکه 

ایرانیان بین رستم، پهلوان شاهنامه و سنگ نگاره های 
شاهان ساسانی ارتباط برقرار کردند به این مکان داده 
شد. نقش باالیی سنگ نگاره پیروزی بهرام دوم ۷ متر 
درازا و سه متر ارتفاع دارد و در آن، نبرد پیروزمندانه 
بهرام دوم با دشمنی که هویتش مشخص نیست را 
نشان داده است. بهرام در سوی چپ تصویر قرار دارد و 
در پشتش نشانه های یک پرچم دیده می شود. شاه 
لباسی پر زرق و برق دارد و با دست راست نیزه درازی 
را به سوی سینه یا گردن دشمن سوار بر اسب گرفته 

است/ سیری در ایران

دومین ساالنه نمایشگاه کاربردی های معناگرا با نمایش آثار سرامیک روز 
جمعه 4 تیر 14۰۰ در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه 
و  پیشکسوت  از هنرمندان  مفاهیم خالق  و  با مضامین  آثار سرامیکی 
آثار دومین ساالنه  از  نمایش داده شده اند. عالقمندان می توانند  جوان 
کاربردی های معناگرا تا 15 تیر همه روزه از ساعت 15 تا 21 در مجموعه 

گالری های خانه هنرمندان ایران بازدید کنند./ مهر

آزبست ها در طبيعت به صورت بسته ها يا باندهای فيبری يافت شده و 
حتی می توانند به صورت رشته های نازک و باريک جدا و تجزيه شوند. 
فيبرهای آزبستی می توانند به رشته های فوق العاده نازک تقسيم شوند. 
ناپذيرند.  تجزيه  و  بوده  انعطاف  قابليت  دارای  باريک  رشته های  اين 
آزبست معمواًل در منابع آب خانگی يافت می شود که يکی از داليل آن 
بکارگيری لوله های آزبستی)کريزوفيل که نوعی آزبست است( در سيستم 
آبرسانی شهری است. برخی از بيماری هایی که در اثر تماس با فيبرهای 
سرطان  ريه)آزبستوزيس(،  سرطان  عبارتنداز:  می شوند  ايجاد  آزبستی 

معده./ دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ششمین جشنواره موسیقی استان ایالم از تاریخ چهارشنبه ۳۰ تیرماه 
الی جمعه یکم مرداد ماه 14۰۰ در سالن سینما فرهنگ واقع در مجتمع 
بزرگ فرهنگی و هنری ایالم در قالب دو بخش تک نوازی و گروه نوازی 

پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. / مهر

»ستارگان زیر باران« ساخته سارا نامجو موفق به دریافت بهترین جایزه 
بخش انیمیشن در بخش مسابقه رسمی یازدهمین دوره جشنواره کودک 
و نوجوان »نوری به دنیا« در کشور روسیه شد. این جشنواره با هدف 
ارتقا سطح آموزشی، هنری و معنوی جوانان اواخر اردیبهشت ماه در شهر 

ری مینسک کشور روسیه برگزار شد./ ایسنا

فیلم کوتاه »سقف کاذب« به نویسندگی مشترک محسن نجفی مهری و 
فاطمه درباری و کارگردانی محسن نجفی مهری که در حال حاضر در سینماهای 
»هنر و تجربه« و در قالب بسته فیلم های کوتاه »هفت« در حال اکران است، 
منتخب بخش رقابتی سی و پنجمین جشنواره  بین المللی فیلم فرایبورگ که از 

16  تا 25 جوالی 2۰21 در سوئیس برگزار می شود، شده است./ هنرآنالین

بس که دل تشنه سوخت وز لبت آبی نیافت

مست می عشق شد و از تو شرابی نیافت

داشتم امید آنک بو که در آیی به خواب

عمر شد و دل ز هجر خون شد و خوابی نیافت

تشنه وصل تو دل چون به درت کرد روی

ماند به در حلقه وار وز درت آبی نیافت

دل ز تو بیهوش شد دیده برو زد گالب

زان که به از آب چشم دیده گالبی نیافت

چند زند بر نمک یار دلم گوییا

به ز دل عاشقان هیچ کبابی نیافت

دل چو ز نومیدیت زود فرو شد به خود

خود ز میان برگرفت هیچ نقابی نیافت

گفتمش آخر چه شد کین دل من روز و شب

سوی تو آواز داد وز تو خطابی نیافت

گفت مرا خوانده ای لیک نه از جان و دل

هر که ز جانم نخواند هیچ جوابی نیافت

در ره ما هر که را سایٔه او پیش اوست

از تف خورشید عشق تابش و تابی نیافت

گر تو خرابی ز عشق جان تو آباد شد

زان که کسی گنج عشق جز به خرابی نیافت

تا دل عطار دید هستی خود را حجاب

رهزن خود شد مقیم تا که حجابی نیافت

عطار نیشابوری

| هنرهای تجسمی | | موسیقی | | انیمیشن | | سینما |

است  بوتیدائه  غیرحفار  خانواده  از  عقرب  این 
در  است.  میلی متر   1۳۰ تا   1۰۰ طول   دارای  که 
طوالنی تر  و  باریک تر  بدن  تحتانی  قسمت  نرها 
دو  هر  در  چنگال ها  ابعاد  ولی  است  ماده ها  از 
اندام ها  تمامی  تقریبا  است.  یکسان  جنس 
پاها،  ساق  پشتی،  سطح  است.  مو  دارای 
موهای  هستند.  مو  دارای  جانبی  اندام های 
قسمت زانویی پا بسیار بلند هستند. رنگ عقرب 
دم،  انتهایی  قسمت  است.  قهوه ای  به  مایل  زرد 

و سیاه  تیره  رنگ  دارای  معموال  چنگال ها  و  سر 
 19۰5 سال  در  عقرب  این  نمونه  اولین  هستند. 
شده است.  شناسایی   )Birula( بیروال  توسط 
پراکندگی جهانی در خاورمیانه و کشورهای ایران 

است.  شده  گزارش  عراق  و 
بوشهر،  فارس،  استان  در  ایران  در  پراکندگی 
بلوچستان  و  هرمزگان  لرستان،  خوزستان، 
غیرحفار  عقرب  گونه  این  است.  شده  گزارش 
است و الی شیار و شکاف تخته سنگ ها و سایر 

می شود. پنهان  اجسام 
نتایج حاصل از عملیات در مناطق مختلف نشان 
ماه  اسفند  اواخر  از  عقرب ها  فعالیت  می دهد که 
اواخر  تا  از خرداد  آغاز و  حداکثر فعالیت آن ها 
مهرماه بوده و به تدریج از اواخر مهرماه، فعالیت 
است  ذکر  به  الزم  می یابد.   آن ها کاهش  فصلی 
که عقرب ها در فصل زمستان در مناطق ذکر شده 
علت  که  نمی دهند  نشان  خود  از  فعالیتی  هیچ 
پایین  دمای  و  آب وهوایی  شرایط  می تواند  آن 
پایین تر  دماهای  در  عقرب ها  زیرا  باشد،  منطقه 
از 4 تا 1۰ درجه سانتی گراد هیچ فعالیتی از خود 

ایران بیابان های  و  نمی دهند./ کویرها  نشان 

عقرب غیرحفار ساچ

وقتی در ارتباط بدون خشونت صحبت از این می شود که 
از  منظور  محبت کنیم،  همه  به  و  بداریم  دوست  را  همه 
»همه«، واقعًا همه  کسانی است که وجود دارند. اما چگونه 
می توانیم همه را دوست بداریم؟ چه طور می شود کسی را 
را  پیچیده، مغازه داری که کاالیی  ما  با ماشین جلوی  که 
باالتر از قیمت درج شده روی آن می فروشد، کیف قاپی را 
که به ما حمله کرده، کسی که عزیزمان را کشته یا حتی 
نظر ما بسیار  از  اعمالی شده اند که  را که مرتکب  کسانی 
بدون  ارتباط  نگرش که  داشت؟  است دوست  ناخوشایند 
خشونت به ما پیشنهاد می کند این است که همه ی این 
افراد را »انسان«هایی ببینیم که نیازهایی داشته اند و در 
انجام  را  اعمال  نیازها، آن  این  برآورده شدن  برای  تالش 
داده اند. ممکن است من عملی را که به قصد برآورده شدن 
نیازشان انجام داده اند دوست نداشته باشم، ولی می توانم 
تصور کنم که من هم همین نیازها را دارم، و می دانم فردی 
با این روش  امنیت دارد چه حالی دارد.  به  نیاز  که مثاًل 
برای  راهی  احیانًا  و  درک  را  دیگران  بهتر می توانم  خیلی 
دوست داشتن شان پیدا کنم. این کتاب به صورت خاص 
از خشم و راهکارهای این الگوی ارتباطی در مواجهه با آن 

می کند. صحبت 

| موهبت شگفت انگیز خشم | 
| نویسنده : مارشال بی روزنبرگ

مترجم : ندا رحیمیان |

دریاچه های ایران
دریاچه کوه گل

واقع  کهگیلویه وبویراحمد  استان  در  کوه گل  دریاچه 
و  بویراحمد  شهرستان  شمال  در  کوه گل  دریاچه  است. 
»دهانه  در  سی سخت  توریستی  شهر  شمال شرقی  در 
واقع  تپه های »کوه گل«  و  »بیژن«  انبری« گردنه مشهور 
شده است. محل استقرار دریاچه یکی از زیباترین نواحی 
انواع گل های  از  بهار و تابستان  استان است که در فصل 
شقایق و گیاهان وحشی و همچنین آویشن خوش عطر 
کوهستان مملو می شود. این دریاچه در حدود ۳2 کیلومتر 
توجه  مورد  و  دارد  فاصله  استان(  )مرکز  یاسوج  شهر  با 
تجمع  تابستان،  فصل  در  است.  مسافران  و  بومی  مردم 
پرندگان مهاجر همراه با پرندگان بومی در سواحل و کنار 
جمله  از  می آورد.  پدید  حیرت انگیزی  زیبایی  دریاچه، 
پرندگان مهاجر می توان به انواع مرغابی و اردک  کله سبز، 
لک  لک، حواصیل، درنا، خروس کولی و چنگر اشاره کرد. 
این منطقه زیبا که در فاصله 8 کیلومتری شرق سی سخت 
و 44 کیلومتری مرکز استان قرار دارد و از سه مجموعه 
دریاچه زیبای کوه گل، دشت های الله های واژگون و آبشار 
زیبای تنگ نمک با نمای بسیار طبیعی و آب وهوای مطبوع 
تشکیل شده است. در کنار این مجموعه زیبای گردشگری، 
منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد که باز باعث افزوده شدن 
چشم انداز زیبا طبیعی این منطقه شده است. این منطقه 
سطح  در  توریستی  مراکز  مهم ترین  از  یکی  گردشگری 
کشور است. کمتر ایرانی است که از این مجموعه دیدنی 
هکتار  نیم  به وسعت  در محدوده ای  باشد.  نکرده  بازدید 
و عمق 15 متر در فصل بهار و تابستان از زیبایی خاصی 
برخوردار است. وجود طبیعت بکر و مناطق حفاظت شده 
و رودخانه کوه گل از جاذبه های دیگر در این مکان است 
رعایت  برای  میراث فرهنگی  توسط  اخیر  سال های  در  که 
زیرساخته ها  و گردشگران کار سکو سازی،  مسافران  حال 
و مراکز بهداشتی صورت پذیرفته است و هر ساله پذیرای 
خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی است./ کویرها و 

ایران بیابان های 

 آبخوان


