
وزیر علوم: 

 قبل از تکمیل واکسیناسیون
آموزش حضوری نداریم 

 کمتر از یک ماه دیگر باید طبق روال هر ساله دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی 
باز شود اما سایه همه گیری کرونا همچنان بر فضای کشور سنگین است. شیوع 
گسترده کرونا و تکمیل نشدن واکسیناسیون عمومی موجب شده تا بازگشایی 

مراکز آموزشی با اما و اگرهای فراوانی روبه رو شود.

 تحقیقات آمریکا
 از ۳۵۰ گزارش لکه نفتی 

پس از توفان آیدا
گارد ساحلی آمریکا اعالم کرد در حال بررسی حدود ۳۵۰ 
گزارش از لکه های نفتی در خلیج مکزیکوی آمریکا پس 
از وقوع توفند آیدا است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
بادهای آیدا با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت به سکوهای 
تولید نفت و پاالیشگاه های نفت و گاز صدمه وارد کردند. 
حدود ۸۸ درصد از تولید نفت فراساحلی تعطیل مانده و 
بیش از ۱۰۰ سکوی نفتی پس از وقوع توفان در ۲۹ اوت، 

همچنان خالی مانده اند.

با اعالم ذبیح  هللا مجاهد

 طالبان حق خروج
 از افغانستان را تعلیق کر د

سخنگوی طالبان اعالم کرد که تا زمان اعالم دولت 
جدید هیچ فردی حق خروج از افغانستان را ندارد. به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی 
طالبان اعالم کرد که پس از استقرار دولت جدید و 
قانونی  مدرک  فردی که  هر  و کشور  خارجه  وزیران 

داشته باشد می تواند از افغانستان خارج شود. 

کمبود گاز در زمستان و راهکارهای 
ارائه شده از سوی کارشناسان:

 سوز اندن میعانات
  و وا ر دات دو ر اه حل 

عبور از کمبود گاز 
امسال در فصل سرما، تا روزی ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
کمبود گاز داریم« این خبری است که وزیر نفت روز 
یکشنبه اعالم کرد. خبری که نشان از تداوم مشکالت 
سال گذشته، در زمستان امسال دارد. کمبود گاز، ایجاد 
تولید  نیروگاه ها، کاهش  تامین سوخت  در  مشکل 
تغییر  گسترده،  خاموشی های  برق،  کمبود  برق، 
سوخت نیروگاه ها، آلودگی غیر معمول هوا در شهرهای 
بزرگ و.... این اخبار و آمارها از کمبود گاز در کشوری 

مطرح است.

خبر ساز ی بر ای » پر دیسان«
دبیر شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور: در نامه نگاری ها گاهی بداخالقی هایی را شاهد بوده ایم که به نفع محیط زیست نیست

یک ماه پس از آغاز به کار دولت، انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست به حاشیه رفته است

| روزنامه نگار و کارشناس محیط زیست  |

|  حمیدرضا میرزاده |

 کشمکش سیاسیون 
بر سر سکان  پردیسان

محیط  حفاظت  سکاندار  صندلی  هنوز   
ساختمان  نهم  طبقه  در  کشور  زیست 
در  که  کرسی ای  است.  خالی  پردیسان 
چهار دولت قبل، چهار چهره جدید به خود 
نیز مدیریت هشت ساله  دیده و هیچ یک 
هر  ابتدای  در  اگرچه  نکرده اند.  تجربه  را 
دولت، فعاالن محیط زیست و کارشناسان 
دولتی و غیردولتی این حوزه با خوشبینی 
وقت  جمهور  رییس  از  را  خود  انتظارات 
بیان می کنند و گاهی نیز به معرفی گزینه 
محیط  حفاظت  سازمان  ریاست  برای 
زیست می پردازند، اما تجربه این سال ها 
روسای  پرامیدترین  حتی  داده که  نشان 
منصوب شده در این سازمان نیز با وری 
زیست  محیط  فعاالن  نارضایتی  و  ترش 

ترک کرده اند.  را  پردیسان 

 نهادهای مدنی پس از 10 سال تالش پروژه بزرگراه جنوبی مشهد را متوقف کردند 
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وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک ها مکلف 
اختیار  در  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶۰ شدند 
بخش مسکن قرار دهند، گفت: با توجه به اینکه 
 ۳۰ نیازمند  سال  در  مسکن  میلیون  یک  تولید 
میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فوالد است، 
بنابراین مشکل مصالح برای ساخت یک میلیون 
به گزارش  ندارد.  وجود  در کشور  واحد مسکونی 
ایرنا، »رستم قاسمی« در نشست ویدئو کنفرانسی 
با مدیران کل راه و شهرسازی استان های کشور 
وزارتخانه  برنامه های  و  سیاست ها  تبیین  به 
شهرسازی،  و  مسکن  و  نقل  و  حمل  حوزه  در 
پرداخت. وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه راه 
مهمترین  و  داریم  مسئولیت  چند  شهرسازی  و 
آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است 
که باید مدیراِن مدیریِت خلق ثروت و نه مدیران 
سیزدهم،  دولت  کابینه  عضو  باشیم.  هزینه 
بخش خصوصی  توان  از  استفاده  و  ثروت  خلق 
از  را  عمرانی  پروژه های  تکمیل  و  آغاز  برای 
و  راه  وزارتخانه  در  سیزدهم  دولت  سیاست های 

برشمرد. شهرسازی 
دنبال  به  باید  نقل  و  حمل  حوزه  در  افزود:  وی 
زیرساخت های  و  برویم  جدید  راهکارهای 
و  احداث  جدید،  راهکارهای  با  را  کشور  مهم 
با  نفت  تهاتر  روش ها  از  یکی  که  کنیم  تکمیل 
قاسمی  است.  نقلی  و  حمل  پروژه های  تکمیل 
ایجاد  کشور  در  را  شرایطی  باید  داد:  توضیح 
در  سرمایه گذاران  برای  را  مشوق هایی  و  کنیم 
اینکه  جای  به  کنیم  تالش  باید  بگیریم.  نظر 
و  بگذارند  بانک  در  را  خود  سرمایه های  مردم 
در  مشارکت  برای  دریافت کنند  را  سپرده  سود 
پروژه های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این 
بخش وارد کنند. وی یادآور شد: از معاونان خود 
پیشنهادهای  تا  در حوزه های مختلف خواسته ام 
طرح ها  انجام  تکمیل  روش های  درباره  را  خود 
ارایه بدهند. وزیر راه و شهرسازی  و مگاپروژه ها 

خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  اینکه  به  اشاره  با 
در انجام پروژه های آزادراهی و بزرگراهی بخشی 
است،  کرده  تامین  مردم  توسط  را  سرمایه  از 
افزود: در مگاپروژه ها نباید از منابع داخلی دولت 
استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی 
و مردم برای تکمیل آنها بهره مند شویم. قاسمی 
انجام  و  محروم  مناطق  خصوص  در  گفت: 
پروژه ها در آن مناطق باید از روش های متفاوت 

کنیم. استفاده 

تأمین  برای  دولت  ویژه  حمایت  لزوم   
درآمدها کم  مسکن 

 وی در خصوص تولید ساالنه یک میلیون واحد 
قشر  سه  اینکه  به  اشاره  با  کشور  در  مسکونی 
در  ضعیف  اقشار  و  میان درآمدی  باال،  درآمد  با 
برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: ساالنه در 
کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار 
باالی درآمدی احداث می شود که با سرمایه خود 
تسهیالت  و  به کمک  نیازی  قشر  آن  و  آنهاست 
حمایت  نیازمند  متوسط  اقشار  ندارند.  دولتی 
و سایر حمایت ها  از تسهیالت  استفاده  و  دولت 
به  نیاز  نیز  ضعیف  و  کم درآمد  اقشار  هستند. 
آنها  مسکن  تا  دارند  دولت  ویژه  حمایت های 
تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و 
دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.

 راه اندازی صندوق توسعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، 
ساختمانی،  مصالح  و  مواد  مالی،  منابع  تامین 
پیش نیاز  مولفه های  را  مهندسی  و  فنی  توان  و 
به  اشاره  با  و  عنوان کرد  در کشور  تولید مسکن 
اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود 
اراضی  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  گفت:  ندارد، 
میلیون  یک  ساالنه  تولید  توان  تحت اختیار 
واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون 
جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین 

در  اینکه  یادآوری  با  قاسمی  می کند.  برطرف  را 
در  ساختمانی  مصالح  و  مواد  تامین  خصوص 
کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعالم کرد: ایران 
هم اکنون  و  است  سیمان  تولید کننده  چهارمین 
تن  میلیون   ۸۰ کشور  در  سیمان  تولید  ظرفیت 
تن  میلیون   ۲۸ کشور  در  فوالد  تولید  ظرفیت  و 
است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن 
 ۱۰ و  سیمان  تن  میلیون   ۳۰ نیازمند  سال  در 
و  مواد  بنابراین مشکل  است،  فوالد  تن  میلیون 
مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 

ندارد. وجود  کشور  در 
با  زمین  تهاتر  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
واحدهای مسکونی  احداث  منظور  به  انبوه سازان 
را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد 
 ۳۶۰ شدند  مکلف  کشور  بانک های  گفت:  و 
قرار  مسکن  اختیار  در  منابع  میلیاردتومان  هزار 
بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست.  قاسمی 
تا تمام  قانون، مقرر شده  بر اساس  یادآور شد: 
اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای 
قرار  شهرسازی  و  راه  اختیار  در  مسکن  ساخت 
بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت 
مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها و 
و  اسناد  ثبت  نشود،  واگذار  و  معرفی  سازمان ها 
نام  به  را  سند  یک طرفه  می تواند  امالک کشور 
راه و شهرسازی صادر کند. وی گفت: مقرر شده 
مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساالنه  احداث  تا 
شهرسازی  و  راه  وزارت  نه  و  دولت  سطح  در 
اراضی  شناسایی  بر  قاسمی  شود.  تصمیم گیری 
احداث  برای  شهرسازی  و  راه  ادارات کل  توسط 
تاکید  سال  چهار  در  مسکونی  واحد  میلیون   ۴
با سازمان ها  تفاهم نامه  عقد  داد:  توضیح  و  کرد 
و وزارتخانه ها و نهادها و ارگان ها گامی موثر در 
تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی 
در  مسکن  تولید  برای  تفاهم ها  این  انجام  بر 

داشت. خواهد  اهتمام  نیز  آینده 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

 تکلیف بانک ها برای تخصیص 36۰ هزار میلیارد تومان
 منابع به بخش مسکن
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نکیسا خدیشی، امین شول سیرجانی
یاسر سیستانی نژاد

دریای  برابر  در  ناچیز  قطره ای  تسلیت؛ 
برادر گرامی شما است. از دست دادن   غم 
با قلبی آکنده از اندوه برای شما و خانواده 
آن  برای  و  اجر  و  صبر  شمسی  محترم 

آرزومندیم. الهی  غفران  کرده  سفر   عزیز 

هنرمند ارجمند و دوست عزیز
  جناب آقای رضا شمسی
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بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اینکه ترم آتی بازگشایی حضوری نخواهیم 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  داشت، گفت: 
به  واکسیناسیون  فرآیند  تکمیل  تا  عالی 
آنطور  بود.  خواهد  غیرحضوری  صورت 
گل  زلفی  علی  محمد  قول  از  ایسنا  که 
گزارش کرده، او این قید را هم افزوده که 
و  دکتری  مقاطع  برخی گروه های  حضور 
کارشناسی ارشد که پروپزال ها و طرح های 
به  آن ها  ارشد  پایان نامه  یا  پژوهشی 
ندارد.  مانعی  است،  رسیده  تصویب گروه 
آتی  ترم  دانشجویان  برای سایر  افزود:  او 
امکان  واکسیناسیون  تکمیل  از  پیش  تا 
آموزش حضوری وجود ندارد و آموزش به 
صورت مجازی پیگیری می شود. زلفی گل 
دیروز پس از حضور در نشست کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری، درباره زمان 
که  کرد  تاکید  آموزشی  مراکز  بازگشایی 
تصمیمات  تابع  این حوزه  در  علوم  وزارت 

است.  ملی کرونا  ستاد 

کمیسیون  سخنگوی  رابطه  همین  در 
آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تشریح 
بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود که 
درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برگزار 
علوم  وزیر  جلسه  این  در  بود، گفت:  شده 
تاکید داشت که آموزش حضوری دانشگاه ها 
بعد از واکسیناسیون همه دانشجویان خواهد 
جلسه  این  در  گفت:  حاجی پور  رضا  بود. 
اعضای کمیسیون ضمن ابراز نارضایتی نسبت 
به روند مقابله با کرونا تاکید کردند که با اتخاذ 
این  شاهد  می توانیم  صحیح  تصمیماتی 
میزان تعطیلی دانشگاه ها و مدارس نباشیم، 
متاسفانه تعطیلی های مدارس و دانشگاه ها 
است،  کرده  وارد  آسیب  آموزش کشور  به 
کارگاه ها و آزمایشگاه هایی که فضای وسیع 
دارند نباید تعطیل شوند. او افزود: سرپرست 
آموزش و پرورش نیز در این جلسه تاکید 
داشت که اصل حفظ سالمت دانش آموزان 
است و در صورت فراهم شدن شرایط مصوب 
ستاد ملی مقابله کرونا، آموزش و پرورش 

به تدریج مدارس را بازگشایی می کند، البته 
صورت  به  کالس ها  برگزاری  و  بازگشایی 
حضوری، نیمه حضوری و ترکیبی با توجه به 
شرایط منطقه، جمعیت مدارس و کالس ها 
آموزش های  اینکه  بر  عالوه  بود،  خواهد 
صدا و سیما و نرم افزار شاد نیز از ابتدای 
مهرماه برقرار می شود. سخنگوی کمیسیون 
بیان کرد: در  آموزش و تحقیقات مجلس 
ادامه اعضای کمیسیون نسبت به دسترسی 
آموزان  دانش  از  زیادی  تعداد  نداشتن 
ناراحتی کردند. ابراز  ابزار هوشمند  کشور به 
در شرایطی که واکسیناسیون دانشجویان و 
استادان دانشگاه ها  به تازگی آغاز شده، وزیر 
بهداشت از آمادگی این وزارتخانه برای انجام 
واکسیناسیون دانشجویان و خانواده های آنان 
سخن گفته است. وزیر بهداشت با بیان اینکه 
انجام  اساتید  واکسیناسیون  عمده  بخش 
ندارد،  وجود  رابطه  این  در  و مشکلی  شده 
وارد  به کشور  واکسن  زیادی  مقدار  گفت: 
شده و آمادگی داریم که تمامی دانشجویان و 

خانواده های آنها را واکسینه کرده و کالس های 
دانشگاه های علوم پزشکی را از اواسط مهرماه 
دایر کنیم. به گزارش ایسنا،  بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
یکی از دغدغه های مهم در دوران کرونا مساله 
آموزش است که در دانشگاه ها با مشکالت 
باید  و  شدیم  مواجه  زمینه  این  در  جدی 
هر چه سریع تر به وضعیت عادی خودمان 
بخش  اینکه  بیان  با  عین الهی  برگردیم. 
و  انجام شده  اساتید  واکسیناسیون  عمده 
 مشکلی در این رابطه وجود ندارد، یادآور شد: 

آمادگی داریم کالس های دانشگاه های علوم 
و  کنیم  دایر  مهرماه  اواسط  از  را  پزشکی 
 PHD کالس ها در مقاطع کارشناسی ارشد و
به راحتی دایر می شود؛ زیرا تعداد دانشجویان 
پر  کالس های  در  و  است  مقاطع کم  این 
ازدحام و شلوغ حضور دانشجویان به صورت 
ترکیبی و مجازی خواهد بود. این موضوع به 
ویژه در مورد فعالیت های عملی دانشگاه ها 
در فضاهای آزمایشگاه ها، بیمارستان ها مورد 
بهداشت،  وزیر  گرفت.  خواهد  قرار  توجه 
با  شد:  یادآور  پزشکی  آموزش  و  درمان 
توجه به سرعت واکسیناسیون طی روزهای 
نباشیم  امیدواریم شاهد موج ششم  اخیر 
و مشکالتی که امروز با آن مواجه هستیم 
کاهش یابد. به گزارش خانه ملت، او در ادامه 
با بیان اینکه کرونا بیماری است که همچنان 
در دنیا وجود دارد و تمام نشده است، گفت: 
اگر کسی واکسن بزند شاید کرونا بگیرد اما 
و شدت  را کاهش می دهد  میرها  و  مرگ 

بیماری را کنترل می کند.

 635 تن دیگر جان باختند
آخرین  اساس  بر  حال  همین  در 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  دیروز  تا  خبر 
در  کووید۱۹  بیماران  مجموع  تشخیصی، 
کشور به ۵ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۲۴ نفر 
رسید.  بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی 
بهداشت، ظرف ۲۴  وزارت  رسانی  اطالع  و 
بر  و   ۱۴۰۰ شهریور   ۱۶ به  منتهی  ساعت 
 ۲۷ تشخیصی،  قطعی  معیارهای  اساس 
به کووید۱۹  بیمار جدید مبتال  هزار و ۱۳۸ 
در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۹۱۴ 
همچنین ۶۳۵  شدند.  بستری  آنها  از  نفر 
از  را  خود  جان  هم  به کرونا  مبتال  بیمار 
این  جان باختگان  مجموع  و  دادند  دست 
بیماری به ۱۱۱ هزار و ۸۹۲ نفر رسید. بنا بر 
گزارش های وزارت بهداشت در حال حاضر 
۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهر 
در وضعیت نارنجی و ۵۸ شهر در وضعیت 

دارند. قرار  زرد 

وزیر علوم: 

قبل از تکمیل واکسیناسیون 
آموزش حضوری نداریم 
زلفی گل: حضور برخی گروه های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که پروپزال ها و طرح های پژوهشی یا پایان نامه ارشد 
آن ها به تصویب گروه رسیده است، مانعی ندارد

وزیر ارتباطات: 
برای رایگان بودن شبکه 
»شاد« تالش می کنیم

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تالش می کنیم امسال نیز استفاده از شبکه 
شاد رایگان باشد اما باید نحوه تامین منابع 
آن مشخص و سازوکار جدیدی برای تداوم 

آن دیده شود.
وزارت  از  ایرنا  سه شنبه  روز  گزارش  به 
ارتباطات، صبح امروز در دیدار وزیر ارتباطات 
وزارت  سرپرست  و  اطالعات  فناوری  و 
وضعیت  بررسی  برای  آموزش و پرورش 
برنامه شاد، بر توسعه این شبکه و افزایش 
فضا  این  در  خوب کاربری  تجربه  کیفیت 

شد. تاکید  تحصیلی  جدید  سال  برای 
پور  عیسی زارع  با حضور  این جلسه که  در 
علیرضا  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و 
مهدی اخوان بهابادی مدیر عامل همراه اول 
و معاونان و مدیران این مجموعه ها برگزار 
شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن 
اداری  کادر  و  معلمان  زحمات  از  قدردانی 
آنان در  بدیل  بی  آموزش و پرورش و نقش 
پرورش نیروهای فرهیخته و عالم در کشور 
و با اشاره به راه اندازی و استفاده از شبکه 
راه اندازی شبکه  دوران کرونا گفت:  در  شاد 
شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصان کشور 
برای  فرصت  یک  به  تبدیل  را  تهدید کرونا 

کردند. آموزشی کشور  نظام 
او با تاکید به اینکه شبکه شاد باید تقویت 
شود و توسعه یابد، افزود: این شبکه باید به 
صورتی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از 
تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر 
تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد 

شود.
همزمان  اینکه  تصریح کرد:  ارتباطات  وزیر 
حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند 
رسانه ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند 

تاکنون سابقه نداشته است.
و  رقابتی  فضای  باید  اینکه  به  تاکید  با  او 
بگیرد،  شکل  حوزه  این  در  اکوسیستم 
فضای  که  کنیم  تدبیر  طوری  باید  افزود: 
رقابت در حوزه پلتفرم ها و خدمات آموزش 
در  اقتصادی مشخص  با مدل  الکترونیکی 
این صورت  بگیرد؛ در غیر  این حوزه شکل 
ادامه مسیر  امکان  این شکل حمایت ها  با 
بوم  زیست  اینکه  ضمن  و  است  دشوار 
جدی  چالش  با  الکترونیک کشور  آموزش 

می شود. روبه رو 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: 
تالش می کنیم امسال نیز استفاده از شبکه 
شاد رایگان باشد اما باید نحوه تامین منابع 
آن مشخص و سازوکار جدیدی برای تداوم 

آن دیده شود.
وزارت  قبلی  دوره  در  جهادی  حرکت  به  او 
توسعه  برای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
پرسرعت  اینترنت  به  روستاها  دسترسی 
هوشمندسازی  درباره  افزود:  و  کرد  اشاره 
مدارس نیز اولویت ما توسعه زیرساخت ها و 
افزایش پهنای باند است که البته باید منابع 
آینده در نظر گرفته شود. بودجه سال  آن در 
اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
در فضای  از کودکان  ابالغ طرح صیانت  به 
مجازی گفت: اجرای این طرح با همکاری 
وزارت آموزش و پرورش و دولت برای ایجاد 
فضایی امن و سالم برای کودکان و نوجوانان 

است. ضروری 
زارع پور در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد 
وزارت  معاونان  از  متشکل  کارگروهی  که 
بررسی  برای  آموزش و پرورش  و  ارتباطات 
موضوعات مشترک این حوزه مانند توسعه 
در  کودکان  از  صیانت  طرح  و  شاد  شبکه 
با موافقت  فضای مجازی تشکیل شود که 
سرپرست وزارت آموزش پرورش اعضای آن 

تعیین شدند. در همین جلسه  نیز 
وزارت  سرپرست  کاظمی  علیرضا 
آموزش و پرورش نیز با اشاره به اینکه یکی از 
بزرگترین دستاوردهای نظام در دوران کرونا 
راه اندازی شبکه شاد و آموزش مجازی بود، 
گفت: برای بازگشایی مدارس، ما سه برنامه 
بازگشایی  و  برنامه شاد  تلویزیونی،  مدرسه 
که  می کنیم  پیگیری  همزمان  را  فیزیکی 
برنامه شاد تکیه گاه اصلی ما برای بازگشایی 
مدارس است که در ابتدای مهر نسخه جدید 

می کنیم. رونمایی  را  آن 
او رایگان بودن استفاده از شبکه شاد را اصل 
مهمی در این حوزه عنوان کرد و افزود: اگر 
این اصل محقق نشود، دانش آموزان مناطق 
آموزش مجازی  از  محروم و ضعیف کشور 

محروم می مانند.
اشاره  با  آموزش و پرورش  وزارت  سرپرست 
به درگیری بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم 
رایگان  آموزش و پرورش،  موضوع  با  کشور 
بودن این خدمات را موضوع حیاتی در این 

عنوان کرد. حوزه 
او توسعه برنامه آموزشی شاد، طرح صیانت 
از کودکان در فضای مجازی و توسعه شبکه 
ارتباطات و هوشمند سازی مدارس را از دیگر 
عنوان  آموزش و پرورش  وزارت  اولویت های 
کرد که نیاز به  همکاری وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات دارد.

 تحقیقات آمریکا
  از 35۰ گزارش لکه نفتی

 پس از توفان آیدا
گارد ساحلی آمریکا اعالم کرد در حال بررسی حدود ۳۵۰ 
گزارش از لکه های نفتی در خلیج مکزیکوی آمریکا پس 
از وقوع توفند آیدا است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
بادهای آیدا با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت به سکوهای 
تولید نفت و پاالیشگاه های نفت و گاز صدمه وارد کردند. 
حدود ۸۸ درصد از تولید نفت فراساحلی تعطیل مانده 
از وقوع توفان در ۲۹  از ۱۰۰ سکوی نفتی پس  و بیش 
اوت، همچنان خالی مانده اند.گارد ساحلی آمریکا بر فراز 
ساحل لوییزیانا برای شناسایی لکه های نفتی پروازهایی 
را انجام می دهد. این سازمان اطالعات الزم را در اختیار 
مقامات فدرال، ایالتی و محلی برای پاکسازی محل های 
شناسایی شده قرار خواهد داد.پروازهایی که روز یکشنبه 
انجام شدند شواهدی از نشت جدید از یک چاه فراساحلی 
دیگری  شده  نفتی گزارش  لکه  و گزارش کردند  یافتند 
آلوده شدن آب به طول چند مایل بود، دیگر  که عامل 
فعال نیست. گزارش سوم از یک لکه نفتی در نزدیکی 
یک سکوی حفاری هنوز تایید نشده است.شرکت تولید 
کننده نفت فراساحلی تالوس انرژی که غواصان و خدمه 
بی  مارچان  در  نفتی  لکه  به  برای رسیدگی  را  پاکسازی 
استخدام کرده است، اعالم کرد آسیب دیدگی خطوط لوله 
است.سخنگوی  بوده  اتفاق  این  عامل  توفان  در  قدیمی 
گارد ساحلی اعالم کرد منشا نشت نفت مارچان بی هنوز 
نامعلوم مانده است. تیم گارد ساحلی به بررسی همه منابع 
احتمالی خواهد پرداخت تا اطمینان حاصل شود هرگونه 
خطر احتمالی آتی خنثی شده است. شرکت تالوس اعالم 
کرد لکه نفتی در ساحل بندر فورچون لوییزیانا از هفته 
گذشته که برای نخستین بار شناسایی شد، به میزان قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است. این شرکت مالک خطوط 
لوله نیست و فعالیت های تولیدی در این منطقه را چهار 
سال پیش متوقف کرد.دپارتمان کیفیت محیط زیستی 
لوییزیانا با گارد ساحلی و سازمان حفظ محیط زیست 
آمریکا همکاری می کند تا شرکت های مسئول را ملزم کند 

هر گونه نشت نفتی را متوقف و پاکسازی کنند.

وزیر نیرو: 

خشکسالی اخیر  را در 
کمیسیون انرژی بررسی کردیم

وزیر نیرو از بررسی خشکسالی اخیر و تاثیرات آن در 
حوزه آب و برق در نشست با کمیسیون انرژی مجلس 
در  الزم  اصالحات  گفت:  و  داد  خبر  اسالمی  شورای 
برنامه ها بر اساس نقطه نظر نمایندگان اعمال  می شود.
محرابیان  اکبر  علی  ایرنا  سیاسی  خبرنگار  به گزارش 
شورای  مجلس  انرژی  نشست کمیسیون  حاشیه  در 
اظهار  نشست  این  در  به حضور خود  اشاره  با  اسالمی 
نیرو  وزارت  برنامه  اولویت های  امروز   کرد: در نشست 
در حوزه آب، برق و فاضالب به نمایندگان اعالم شد.او 
برق  قطعی  اثر  در  مشکالتی که  جلسه  این  در  افزود: 
در طول ماه های اخیر داشتیم و همچنین موضوع آب، 
خشکسالی و دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد، 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر نیرو همچنین از 
ارائه برنامه های وزارت نیرو برای رسیدگی به مشکالت 

داد. انرژی خبر  به کمیسیون  حوزه های مختلف 

سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس: بازگشایی و برگزاری 
کالس ها به صورت حضوری، 
نیمه حضوری و ترکیبی با توجه 
به شرایط منطقه، جمعیت 
مدارس و کالس ها خواهد بود، 
عالوه بر اینکه آموزش های 
صدا وسیما و نرم افزار شاد نیز از 
ابتدای مهرماه برقرار می شود

محسنی اژه ای: وقتی یک هتل 
چند طبقه در اراضی ملی ساخته 
می شود، نشانگر آن است که 
دستگاه های مسئول از جمله 
جنگل بانی و محیط زیست و 
منابع طبیعی و شهرداری و 
حتی خود قوه قضاییه وظایف 
خود را به درستی انجام نداده اند

 کمتر از یک ماه دیگر باید طبق روال هر ساله دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی باز شود اما سایه همه گیری کرونا همچنان 
بر فضای کشور سنگین است. شیوع گسترده کرونا و تکمیل نشدن واکسیناسیون عمومی موجب شده تا بازگشایی مراکز 
از تکمیل فرآیند واکسیناسیون  تا پیش  اعالم کرد که  اگرهای فراوانی روبه رو شود. وزیر علوم دیروز  و  اما  با  آموزشی 

بازگشایی حضوری دانشگاه ها به تعویق می افتد. 

وزیر بهداشت: آمادگی داریم 
کالس های دانشگاه های علوم 

پزشکی را از اواسط مهرماه 
دایر کنیم و کالس ها در مقاطع 

کارشناسی ارشد و PHD به 
راحتی دایر می شود

قضایی 
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در دیدار محسنی اژه ای و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد:
لزوم ایجاد سازوکار اداره اموال محکومان اقتصادی

در دیدار دیروز اعضای هیأت رئیسه کمیسیون 
اجتماعی مجلس با رئیس قوه قضائیه یکی از 
مسائلی که مطرح شد، قوانین حامی زنان بود. در 
این جلسه محسنی اژه ای با اشاره به این که همه 
باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر 
لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و 
قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و گفت: 
باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به عنوان 
یک انسان دارای شرافت و جایگاه واال، سرلوحه 
کار همه دستگاه ها قرار گیرد. تربیت فرزند به 
نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره خورده 
است، اما مسلمًا رفتارهای مسئوالنه یک مادر 
وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین 

نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.
رئیس قوه قضائیه برنامه ریزی برای جلوگیری 
از افزایش طالق و تبعات ناشی از آن در کشور 
و  و گفت: مجلس  دانست  امری ضروری  را 
شورای  همچون  نهادهایی  و  قضا  دستگاه 
جدی  طور  به  باید  فرهنگی  انقالب  عالی 
درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر 
و  پدر  اگر  کنند که  تدبیر  مرتبط  موضوعات 
مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین 

وارد شود. به زن و فرزندش  آسیب 

محسنی اژه ای مبارزه با فساد در همه ساحت ها 
به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی 
مردم دانست و از مجلسی ها خواست تا دستگاه 
قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و 
ریشه کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با 
تولید  و  سرمایه گذاری  روند  در  خللی  مفاسد، 
پیش نیاید. محسنی اژه ای با بیان این که گاهی 
به دلیل عدم جامع نگری و برخی رفتارها و چند 
وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری 
می شود به ذکر نمونه هایی در این زمینه پرداخت 
و گفت: از یک سو کشور از بیکاری رنج می برد و 
نیاز به سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی 
داریم و در این مسیر گام برمی داریم و از سوی 
دیگر ناگهان متوجه می شویم به محیط زیست 
آسیب وارد شده است. وقتی می بینیم محیط 
زیست دارد نابود می شود فریادمان بلند می شود 
که چرا در زمستان در اصفهان یا شهرهای دیگر 
از مازوت استفاده کردیم که هم به محیط زیست 
لطمه می زند و هم سالمت انسان ها را به خطر 
می اندازد و فضای سنگینی به وجود می آید که 
بالفاصله می گوییم فعالیت کارخانه متوقف شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین در خصوص وضعیت 
برخورد  گفت:  اقتصادی  مفسدان  پرونده های 

قاطع، سریع و بدون مالحظه با مفسدان حرف 
درستی است، اما از یک سو با فساد کالن فردی 
اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  فعالیت  با  که 
منابع عمومی را برده برخورد می کنیم و از سوی 
دیگر بعد از اجرای حکم نمی توانیم اموال زیادی 
که برجا می ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای 
این کار نداریم. تاکنون سه بار با مسئوالن اتاق 
اتاق تعاون  با مسئوالن  بار هم  بازرگانی و یک 
دیدار کرده و چند بار هم با آن ها تماس گرفته 
و از آن ها و دولت خواسته به قوه قضائیه کمک 
کنند تا قانونی تدوین شود که اگر قرار است با 
محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک 
این  اتفاقی در  اما هنوز  تصمیم درست گرفت، 
زمینه نیفتاده است.محسنی اژه ای با اشاره به نظر 
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره 
بازدارنده نبودن مجازات ها، گفت که قوه قضائیه 
و مجلس می توانند از طریق ارائه الیحه یا طرح 
نسبت به اصالح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، 
اما مهم تر این است که بتوان بسیاری از مسائل 
را ریشه ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و 
مجازات نباشد.او یکی از این راهکارها را کاهش 
جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات 
نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل 

جرم تلقی نمی شود چرا که اگر حجم کار باالتر از 
توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی 
در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی 
آن ها اثر می گذارد. وقتی روزانه ۲۰ تا ۲۵ پرونده 
به یک قاضی یا بازپرس ارجاع شود که باید در 
فشار  تحت  و  شرایط سخت  در  و  فرصت کم 
اصحاب دعوا آن ها را بررسی کند، حتمًا کیفیت کار 

او نمی تواند مطلوب باشد.
این  در  خود  سخنان  ادامه  در  محسنی اژه ای 
جلسه با تاکید بر مبارزه جدی با تغییرکاربری ها، 
گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی 
ساخته می شود که با آلونک سازی تفاوت زیادی 
دارد، نشانگر آن است که دستگاه های مسئول از 
جمله جنگل بانی و محیط زیست و منابع طبیعی 

و شهرداری و حتی خود قوه قضائیه وظایف خود 
را به درستی انجام نداده اند که یک برج فرضًا در 
کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حاال باید آن 

را تخریب کنیم.
در این نشست ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس گزارشی از وضعیت و دستورات 
کاری این کمیسیون ارائه کرد و با توجه به مرتبط 
در  مطرح  پرونده های  از  عمده ای  بخش  بودن 
دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات مربوط 
به صالحیت و شرح وظایف کمیسیون اجتماعی 
پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از مسئوالن دیوان 
و کمیسیون متبوعش برای احصا و رفع خال ها 
و اصالح قوانین متعارض و ایرادات و ابهامات 

موجود در این زمینه تشکیل شود.

با اعالم ذبیح  هللا مجاهد:
طالبان حق خروج از افغانستان را تعلیق کرد

اعالم  زمان  تا  اعالم کرد که  طالبان  سخنگوی 
دولت جدید هیچ فردی حق خروج از افغانستان 
را ندارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ذبیح هللا 
مجاهد، سخنگوی طالبان اعالم کرد که پس از 
استقرار دولت جدید و وزیران خارجه و کشور هر 
باشد می تواند  داشته  قانونی  فردی که مدرک 
از افغانستان خارج شود. سخنگوی طالبان در 

زمینه کمک های بشردوستانه به افغانستان گفت 
که این کشور به کمک های انسانی خارجی نیاز 
استقبال  چنین کمک هایی  دریافت  از  و  دارد 
می کند؛ اما تاکید کرد که کمک ها باید بی قید 
نوعی  ها  بودن کمک  باشند. مشروط  و شرط 
مداخله در امور داخلی افغانستان است و طالبان 
به هیچ کشوری اجازه این کار را نمی  دهد. این در 

حالیست که تا کنون زمان اعالم دولت جدید در 
افغانستان به صورت دقیق مشخص نشده است.
وزیر  از  نقل  به  اسپوتنیک  شرایط  همین  در 
خارجه آمریکا می گوید طالبان قول مساعد داده 
به افرادی که دارای مدارک معتبر هستند؛ اجازه 
از افغانستان را بدهد و بر همین مبنا،  خروج 
واشنگتن هم در تدارک پروازهای جدید است. 

آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است 
جدیدی  پروازهای  تدارک  در  واشنگتن  دولت 
افغان  متحدان  و  آمریکایی ها  تخلیه  برای 
جامانده در افغانستان است. بلینکن در ادامه این 
ادعا اعالم کرده است: ما دیپلماسی عظیمی را 
در پیش گرفته ایم و با طالبان در تعامل هستیم. 
جامعه بین الملل منتظر است ببیند آیا طالبان به 
وعده هایش عمل می کند.پیشتر آسوشیتدپرس 
در گزارشی به نقل از یک مقام افغان شاغل در 
فرودگاه مزار شریف ادعا کرده بود که دست کم 
افراد-  برای خروج  هواپیمایی که  فروند  چهار 
اتباع آمریکایی و مترجمان افغان- از افغانستان 

اجاره شده بودند، همچنان روزهاست که از باند 
فرودگاه برنخاسته اند. از سوی دیگر، یک مقام 
بلندپایه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
ایالت  از  کاول«  مک  »مایکل  نام  به  آمریکا 
تگزاس در برنامه »فاکس نیوز ساندی« مدعی 
شد که شماری از اتباع آمریکا از جمله مسافران 
این هواپیماها هستند و اینکه طالبان با ممانعت 
شهروندان  این  عماًل  هواپیماها  این  پرواز  از 

]آمریکایی[ را گروگان گرفته است.
بلینکن قرار است سه شنبه هفته آینده از سوی 
کمیته روابط خارجی سنا درباره مدیریت ضعیف 

نحوه خروج از افغانستان بازخواست شود.
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 بر سر سکان پردیسان 
بار  ابتدای کار دولت سیزدهم،  در  نیز  بار  این 
اهالی  بیش  جدیدی  صف بندی های  دیگر 
وجود  با  و  می خورد  چشم  به  زیست  محیط 
آنکه وزرا و قریب به اتفاق معاونان و مشاوران 
رئیس جمهوری مشخص و منصوب شده اند 
اما ظاهرا اتفاق نظری بر سر ریاست پردیسان 
در دولت شکل نگرفته است.در نگاه اول، تعلل 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  انتصاب  در 
این سازمان و  بودن  زیست شائبه کم اهمیت 
ماموریتش در میان دولتمردان سیزدهم را به 
ذهن متبادر می کند. اما با مرور و پیگیری برخی 
اخبار پشت پرده و البته برخی شایعات منتشر 
شده )نه فقط در فضای مجازی که گاه در برخی 
بر  نکته که  این  دریافت  خبری(  پایگاه های 
سر انتصاب معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشمکش ها و 
بحث های فراوانی در جریان است، کار دشواری 
به  نزدیک  طیف های  می رسد  نظر  نیست.به 
دولت رئیسی هر کدام گزینه های مورد نظر خود 
را برای ریاست این سازمان در نظر گرفته اند و 
بر سر گزینه مورد نظر خود پافشاری می کنند. 
هرچند سهم خواهی سیاسی در تشکیل کابینه، 
سیاسی  طیف های  سوی  از  طبیعی  رفتاری 
سر  بر  سهم خواهی  این  زمانی که  اما  است 
سازمان حفاظت محیط زیست باشد، موضوع 
کمی متفاوت است.حقیقت آن است که این 
سازمان، دستگاهی نظارتی فاقد قدرت اقتصادی 
و درآمد است که همواره با مشکالت متعددی از 
جمله کمبود نیروی انسانی، بودجه و امکانات 
روبرو بوده است. به طور طبیعی ماموریت آن 
جلوگیری از توسعه لجام گسیخته کشور و در 
اقتصادی فعلی  روندهای  از  با بسیاری  تضاد 
بزرگ  مشکالت  وقوع  عالوه  به  است.  کشور 
از جمله بحران آب،  و متعدد محیط زیستی 
تخریب  پرجمعیت،  شهرهای  هوای  آلودگی 
عرصه های طبیعی و مسائلی از این دست، توقع 
و توجه عمومی نسبت به عملکرد این دستگاه 
باال برده است. پرواضح است که  را به شدت 
در اختیار گرفتن سکان چنین دستگاهی )که 
در سال های اخیر حواشی نسبتا زیادی را نیز 
داشته( کار آسانی نیست و همین دشواری، از 
مطلوبیت ریاست آن نیز می کاهد.اما از سوی 
دیگر، این سازمان و ماموریتش سد مهمی برای 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی سودآور است و 
با نگاهی بدبینانه، به نظر می رسد برای دولتی که 
شعار »کاهش موانع تولید« را سرلوحه کار خود 
قرار داده، آسان ترین کار، محدود کردن وظایف 
و اختیارات قانونی این سازمان نظارتی است. 
به عنوان مثال با باالگرفتن موضوع تحریم ها 
و محدودیت فروش نفت، به نظر می رسد که 
سیاست »ماده معدنی به جای نفت« به عنوان 
یک سیاست زودبازده اقتصادی در دستور کار 
بخش های مختلف کشور قرار گرفته است. در 
شدت گرفتن  با  می بینیم که  اخیر  سال های 
قوانین  اصالحات  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
هربار  و  پیدا کرده  افزایش  معادن  به  مربوط 
حفاظت  همچون  سازمان هایی  نظارت  قدرت 
محیط زیست و جنگل ها و مراتع در امور مربوط 
همین  شبیه  است.  یافته  معدن کاهش  به 
موضوع نیز اخیرا در ماجرای جانمایی صنایع 
و  می خورد  چشم  به  صنعتی  شهرک های  در 
در قوانین جدید، الزام استعالم صنایع آالینده 
از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار 
است.  شده  حذف  صنعتی  شهرک های  در 
به همین دالیل، درست در همین نقطه است 
که موضوع کشمکش ها بر سر انتخاب رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست آن هم از سوی 
طیف هایی سیاسی که بر پشتوانه فعالیت های 
گسترده اقتصادی شان فعالیت می کنند، پررنگ 
آیا  اینجاست که  اساسی  سوال  می شود.حال 
این تعلل در انتصاب رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست را باید نوعی پافشاری بر اجرای 
باالدستی  اسناد  و  زیستی  محیط  قوانین 
همچون سند چشم انداز کشور تلقی کنیم یا آن 
رانت خواهی  و  رانت جویی  نوعی  برعکس،  که 
برای بازتر شدن دست فعالیت های اقتصادی 
باید  باشد  هرچه  پاسخ  سیاسی؟  طیف های 
منتظر انتصاب این معاون رییس جمهوری ماند. 
اما خوش بینی به عملکرد کلی دولت در حوزه 
راهی  آنکه چه کسی  از  محیط زیست -فارغ 
پردیسان می شود- دشوار به نظر می رسد. چرا 
که معموال سیاست ها و عملکرد وزارت خانه هایی 
همچون نفت، صنایع و معاون، نیرو و کشاورزی 
بیشترین تاثیر را در شاخص های محیط زیستی 
کشور دارند و تضعیف جایگاه و قدرت سازمان 
اخیر،  دهه  چند  در  زیست  محیط  حفاظت 
میزان تاثیرگذاری این دستگاه را بر عملکرد کلی 
دولت در حوزه محیط زیست به شدت کاهش 
داده است. با نگاهی به برنامه ّهای ارائه شده 
از سوی وزرای جدید، نتیجه ی مطلوبی از نظر 
محیط زیستی قابل پیش بینی نیست و به نظر 
نمی رسد که بهترین گزینه برای ریاست پردیسان 
هم – با توجه به وضعیت برنامه های دولت- 
بتواند تاثیر چشمگیری بر این روند بگذارد. اگر 
نگاه بدبینانه را پیش بگیریم و حضور طیف های 
نوعی  به  دولت  از  سهم خواهی  در  را  سیاسی 
باید  کنیم،  تعبیر  زیستی  محیط  رانت خواهی 

منتظر فجایع محیط زیستی بزرگی باشیم. 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

نام ها  بعضی  زیستی ها،  محیط  محافل  در 
پررنگ شده و بعضی رنگ باخته اند. نام هایی 
ریاست سازمان  عنوان گزینه  به  امروز  تا  که 
حفاظت محیط زیست مطرح شده و دولت از 
آنها برنامه خواسته، از ۱۰ نفر تجاوز کرده و به 
نظر می رسد دولت سیزدهم که بعد از گذشت 
نهایی  انتخاب  به  هنوز  ماه،  یک  از  بیش 
این سازمان  برای  برنامه مشخصی  نرسیده، 
بر  بیشتر  نام  دو  اما  میان  این  در  ندارد. 
زبان ها آمده؛ مسعود منصور، رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سمیه رفیعی، 
رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس.
اگرچه صحبت از این گزینه ها در حد گمانه زنی 
بوده اما درباره رفیعی، خبرسازی ها به فضای 
وبسایت های  یافت. چنان که  راه  رسمی هم 
درباره  خبری  رکنا،  و  سالمت نیوز  خبری 
»انتخاب قطعی« او به عنوان رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست منتشر کردند و گفتند: 
برای  او  حکم  جمهوری  رئیس  زودی  »به 
ریاست این سازمان را امضا می کند.« در این 
خبرها به انتخاب »اولین زن در کابینه دولت 
»حضور  اینکه  و  بود  شده  اشاره  سیزدهم« 
طوالنی  چندان  زیست  محیط  در  رفیعی 
ندارد«  چندانی  اجرایی  کار  سابقه  و  نیست 
اما »کارنامه اش در مدت کوتاه ریاستش بر 
فراکسیون محیط زیست مقبول تر از همتایان 

است«. فوق  فراکسیون  در  گذشته خود 
اما با گذشت بیش از یک هفته از انتشار این 
و  نام های دیگری مطرح شد  بار دیگر  خبر، 
قطعیت انتخاب رفیعی و صحت این خبر زیر 

سوال رفت. هرچند این پایان ماجرا نبود.

 یک نامه بدون امضا
خبر  پیش  هفته  یک  که  سالمت نیوز 
روز  دو  بود،  کرده  منتشر  را  رفیعی  انتصاب 
به خود رفیعی منتشر  نامه ای خطاب  پیش 
کرد که بر اساس آن »جمعی از کنشگران و 
طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  متخصصان 
فراکسیون محیط زیست  رئیس  از   کشور« 
انحراف  ایجاد  »از  که  خواسته اند  مجلس 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  انتصاب  در 
زیست« جلوگیری کند. با این همه نه هویت 
نه  و  است  مشخص  نامه  این  امضاکنندگان 
زیر  را  نامه  ارزش  ابهام،  این  امضاها.  تعداد 

است. برده  سوال 
این نامه مبهم که خطاب به کسی نوشته شده 
سازمان  ریاست  گزینه های  از  یکی  خود  که 
طرح  از  پس  درست  بوده،  زیست  محیط 
نام مسعود منصور منتشر شد. در خبری که 
اشاره  موضوع  همین  به  نوشته،  سالمت نیوز 
شده است: »به دنبال انتخاب یکی از مدیران 
کنونی حوزه منابع طبیعی و جنگل برای انتصاب 
ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی 
از فعاالن و متخصصان محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور با ارسال نامه ای خطاب به  رئیس 
شورای  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون 
اسالمی از او خواستند تا با توجه به ابهاماتی که 
علیه این شخص درباره عملکرد چند ساله اش 

وجود دارد از این انتصاب جلوگیری کند.«
در بخشی از این نامه آمده است: »از آنجایی 

گزینه های  از  برخی  سوابق  خصوص  در  که 
و  اطالعات  اخیر  هفته های  در  پیشنهادی 
برخی  موید  بعضا  که  شده  منتشر  اسنادی 
دوران  در  چشم پوشی  غیرقابل  خطاهای 
افراد  این  قبلی  مسئولیت های  و  مدیریتی 
تا رسیدگی  لذا ضروريست دست کم  است، 
به پرونده های مذکور و مشخص شدن حقایق 
از  از سوی دستگاه نظارتی،  ابعاد آن  و کلیه 
بکارگیری این افراد در مسئولیت های جدید و 
از جمله مسئولیت حساسی همچون "معاونت 
ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت 
زیبنده  زیرا  شود،  جلوگیری  زیست"  محیط 
دولتی که شعار »مبارزه با فساد« را سرلوحه 
برنامه های خود قرار داده نیست که حداقل تا 
زمان رفع اتهام و اثبات عدم سوء مدیریت این 
افراد، پیمان و تعهد خود با ملت را بگسلد و در 
ابتدای این مسیر موجی از ناامیدی و یاس 
در رابطه با تحقق وعده های خود را به جامعه 

تزریق کند.«
بر اساس این نامه مطرح شدن نامه مسعود 
منصور »موجی از نگرانی ها و سرخوردگی ها 
را در میان متخصصان و فعاالن این بخش 

موجب شده است«.
طور  به  دیگر  جایی  در  البته  نامه  این   
یاد می کند؛  از »علی سالجقه«  غیرمستقیم 
زیست  محیط  سازمان  ریاست  دیگر  گزینه 
می دهد،  نشان  »پیام ما«  شنیده های  که 
در  نیست.  جدی  دیگر  اکنون  او  نام  طرح 
نامه آمده: »می دانیم که بیش از ۱۶۰ تن از 

منابع  فعاالن  و  دانشگاه ها  برجسته  اساتید 
نامه ای  طی  زیست کشور  محیط  و  طبیعی 
خطاب به  رئیس جمهور محترم با عنایت به 
توانمندی های  و  مدیریتی  تحصیلی،  سوابق 
شخصی، اقدام به معرفی فردی متناسب با 
این جایگاه کردند و این مساله در رسانه های 

شد.« منعکس  نیز  گروهی 

 ماجرای نامه چه بود؟
که  زیست  محیط  فعاالن  از  یکی 
ادعایی  شود  عنوان  نامش  نمی خواهد 
می کند:  مطرح  نامه  این  پرده  پشت  درباره 
از دکتر  نامه ای  »دو هفته پیش گروهی در 

کردند. حمایت  سالجقه 
 به نظر می رسد همان طیف فکری این نامه 
را به خانم رفیعی زده اند اما انتشاردهندگان 
جمع  این  نام  انتشار  برای  می گویند،  نامه 
به  است.«  الزم  آنها  رضایت  متخصصان، 
گروه های  از  گذشته  هفته های  در  او  گفته 
فعال، تشکل ها و بعضی خبرنگاران خواسته 
مطرح  بالقوه  گزینه های  با  جلساتی  شده 
شده داشته باشند و برنامه های آنها را جویا 
شوند. در حالی که پس از برگزاری جلسه ای 
علی  گزینه ها(،  از  )یکی  نجفی«  »دالور  با 
و  کشید  و کنار  لغو کرد  را  جلسه  سالجقه 
»به همین دلیل بود که گروهی در حمایت از 

کردند«. نامه نگاری  سالجقه 
نامه  می گوید که  زیست  محیط  فعال  این   
سبب  سالجقه  از  حمایت  در  شده  منتشر 
رفع  برای  دوم  نامه  و  رفیعی شده  اعتراض 

شده  منتشر  رفیعی  به  خطاب  ناراحتی ها 
درباره  مستقل  صورت  به  ما«  »پیام  است. 
ادعای مطرح شده موضعی ندارد اما روشن 
سازمان  رئیس  انتخاب  مسیر  که  است 
زمان  هر  از  بیش  زیست  محیط  حفاظت 
دیگری اسیر البی گری بازیگران سیاسی در 
درون دولت و مجلس شده است. در چنین 
طریق  از  جریان ها  این  فشارهای  شرایطی 
انتشار »شبه خبر« بدون منبع بیشتر شده تا 

اثربگذارند.  سازمان  رئیس  تعیین  بر 

 حاشیه و تاخیر، به ضرر
 محیط زیست است

در حالی که انتخاب رئیس سازمان حفاظت 
حاشیه ها  گرفتن  اوج  با  زیست  محیط 
شورای  عضو  موالنا،  مسعود  شده،  طوالنی تر 
منابع  مردم نهاد  تشکل های  شبکه  هماهنگی 
طبیعی کشور به »پیام ما« می گوید اعضای 
امضا  را  شده  منتشر  نامه های  شورا  این 
محیط  فعاالن  عمومی  طور  »به  نکرده اند. 
افراد صحبت  یا  فرد  درباره  مدنی،  و  زیست 
شاخصه هاست.«  بیان  ما  روال  نمی کنند. 
زیست  محیط  مردم نهاد  تشکل های  شبکه 
از این در تیرماه نامه  و منابع طبیعی پیش 
مفصلی خطاب به رئیسی نوشته بود و در آن 
محیط  سازمان  مناسب  رئیس  شاخصه های 
می گوید:  موالنا  بود.  کرده  مطرح  را  زیست 
و  نداده ایم  نامه ای  افراد،  یا  فرد  درباره  »ما 

داد. نخواهیم 
رئیس  که  است  این  بر  فقط  تاکیدمان   
باشد،  داشته  اجرایی  و  عملی  تجربه  بعدی 
تخصص داشته و در طرح دیدگاه ها مستقل 
سایر  با  خواهان گفت وگو  و  باشد  شجاع  و 
دانشگاهی  گروه های  و  تشکل ها  فعاالن،  با 
باشد. بنابراین تاکیدی روی هیچ فرد خاصی 

نداریم.«
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل های محیط 
زیستی کل کشور نیز به »پیام ما« می گوید: 
و  نظرات  مجموعه  با  رئیسی  دولت  »از 
و  دارد  زیست  محیط  درباره  که  ایده هایی 
در  زیست  محیط  از  دفاع  در  سابقه ای که 
نمی رفت که در  انتظار  داشته،  حوزه قضایی 
تعیین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
به  شود.«  تاخیر  و  چالش  دچار  همه  این 
گفته او دیدگاه تشکل های مردم نهاد، همان 
فراخوانی است که خروجی آن شاخصه های 
»نیمه  بوده.  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
دادیم  فراخوان کشوری  امسال، یک  تیرماه 
تشکل های  مدیر  و  مدنی  فعال  هزار  هزار  و 

آن شرکت کردند. در  مردم نهاد 
و  دادند  را  فراخوان  پاسخ  آنها  از  نیمی   
رئیس  بود که  شاخصه ای   ۱۵ آن  خروجی 
همین  اتفاقا  باشد.  داشته  باید  بعدی 
سازمان های  مطالبه گری  مبنای  شاخصه ها 
او  همه  این  با  بود.«  خواهد  هم  مردم نهاد 
که  نامه نگاری های  »در  که  است  معتقد 
بعضی کنشگران نیز در آن حضور داشته اند، 
گاهی بداخالقی هایی را شاهد بوده ایم که به 

نیست.  زیست  محیط  نفع 
درست اکنون زمانی است که احتیاج داریم 
از  ظرافت  و  دقت  نهایت  در  و  فنی  نگاه  با 
دفاع  طبیعی کشور  منابع  و  زیست  محیط 
شود و چنین حاشیه سازی هایی اصال مفید 
»در  می گوید:  همچنین  الموتی  نیست.« 
انتظار  کشور،  زیست  محیط  کنونی  شرایط 
متولی،  سازمان  رئیس  انتخاب  نمی رفت 
با توجه  این همه دچار تاخیر شود، آن هم 
مسئله  پیچیدگی های  و  تمام حساسیت  به 
انتخاب  محیط زیست. حرف ما این است، 
نامه تشکل ها هم  و  انجام شود  زودتر  باید 

راهنماست.«

 یک ماه پس از آغاز به کار دولت، انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست به حاشیه رفته است

خبرسازی برای »  پردیسان« 
 دبیر شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور: در نامه نگاری ها گاهی بداخالقی هایی را شاهد بوده ایم 

که به نفع محیط زیست نیست

دو روز پیش نامه ای خطاب به 
خود رفیعی منتشر شد که بر 

اساس آن »جمعی از کنشگران 
و متخصصان محیط زیست و 
منابع طبیعی کشور« از رییس 

فراکسیون محیط زیست 
مجلس خواسته اند که »از 

ایجاد انحراف در انتصاب رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست« 

جلوگیری کند. با این همه نه 
هویت امضاکنندگان مشخص 

است و نه تعداد امضاها. 

34 روز بعد از روی کار آمدن دولت جدید، سرنوشت یکی از کلیدی ترین سمت ها هنوز روشن نیست. روزهاست که انتخاب رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور به یک معما بدل شده و در این ابهام طوالنی، درباره گزینه قطعی صندلی پردیسان 
خبرسازی ها، انتشار نامه های بدون امضا و اتهام زنی ها شدت گرفته است. فعاالن و دلسوزان محیط زیست اما می گویند، در حالی که 

دولت ابراهیم رئیسی بر شعار تولید و مانع زدایی از آن تاکید دارد، این حاشیه سازی ها به ضرر محیط زیست و منابع طبیعی است.

الموتی، دبیر شبکه تشکل های 
محیط زیستی کل کشور: از 

دولت رئیسی با مجموعه نظرات 
و ایده هایی که درباره محیط 

زیست دارد و سابقه ای که در 
دفاع از محیط زیست در حوزه 
قضایی داشته، انتظار نمی رفت 

که در تعیین رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست این همه 

دچار چالش و تاخیر شود
|  

رنا
  ب

|

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |

مدیرکل حفاظت محیط 
زیست سیستان وبلوچستان، 

هرگونه برداشت از بستر 
تاالب بین المللی هامون 

و تخریب بستر و پوشش 
گیاهی آن را ممنوع اعالم 

کرد

تخریب و برداشت از بستر هامون ممنوع است
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان 
و بلوچستان گفت: هرگونه برداشت از بستر 
تاالب بین المللی هامون به عنوان ذخیره گاه 
زیست کره و تخریب بستر و پوشش گیاهی 

آن ممنوع است.
وحید پورمردان به ایرنا گفت: تاالب هامون 
به عنوان ذخیره گاه زیست کره دارای اهمیت 
ویژه ای در دنیا است که حفظ و نگهداری 
آن از جمله وظایف ذاتی و اصلی سازمان 

حفاظت محیط زیست بشمار می رود.
ذخیره گاه  از  احیا  و  حفاظت  افزود:  او 
در  هامون  بین المللی  تاالب  زیست کره 
اداره  و  اداره کل  مرکزی،  سازمان  سطوح 
ارگان های  سایر  همکاری  با  شهرستان 
ذی نفع و دستگاه های تصمیم گیر سیستان 
و بلوچستان از جمله استانداری با اجرای 
در  غیره  و  آموزشی  عمرانی،  برنامه  ده ها 
محدوده تاالب هامون در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و 
بلوچستان اضافه کرد: برنامه های عمرانی در 
محدوده تاالب هامون در چارچوب برنامه 
مدیریت جامع این تاالب و با برنامه ریزی و 
اجرای محیط زیست استان در حال انجام 
است که می توان از جمله آنها به چندین 
برنامه الیروبی، حفر کانال، ُقرق، نهال کاری 

و غیره اشاره کرد.
او بیان کرد: برقراری گشت های مراقبتی و 
کنترلی شبانه روزی یگان حفاظت محیط 

در  اجرایی  های  برنامه  دیگر  از  زیست 
محدوده ذخیرگاه زیست کره تاالب هامون 
یگان  گفت:  همچنین  است.پورمردان 
حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در 
چند روز گذشته چندین خودروی عمرانی 
سنگین شامل یک دستگاه بیل مکانیکی 
و چند دستگاه کامیون کشنده حمل را در 
و  تخریب  حین  هامون  تاالب  محدوده 
برداشت از بستر تاالب، شناسایی و توقیف 

است. کرده 
او افزود: متخلفان دستگیر شده به همراه 
موضوع  پیگیری  برای  مربوطه  پرونده 
داده  تحویل  قضایی شهرستان  مقام  به 
شده اند. تاالب هامون با وسعت حدود ۵۷۰ 
هزار هکتار یکی از مهمترین تاالب های بین 
المللی بوده که نقش مهمی در تعدیل آب 
و هوای منطقه و اشتغال جامعه بزرگی 
به کاهش  توجه  با  دارد.  بومی  مردم  از 
نزوالت آسمانی در طول سالیان گذشته و 
قطع جریان آب رودخانه هیرمند به عنوان 

مهم ترین شاهرگ حیاتی تامین آب این 
تاالب شاهد خشک شدن و از بین رفتن 
بخش زیادی از حیات جوامع محلی است. 
هامون  المللی  بین  تاالب  شدن  خشک 
عالوه بر بیکاری جمعیت زیادی از بومیان 
محلی سبب توسعه و گسترش گرد و غبار و 
کاهش کیفیت هوا و شرایط زندگی در این 

منطقه شده است. روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر

آگهی مناقصه عمومی
با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد 8 تن به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای 

شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که دارای گواهینامه صالحیت 
در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام 
نمائید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

-محل و آخرین مهلت تحویل اسناد )شامل اصل پاکت الف(: تحویل اصل ضمانت نامه بانکی  ) پاکت الف ( به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی 
بندر بوشهر و دریافت رسید الزامی است. ضمنًا تا پایان وقت مورخ درج شده در جدول. ضمنًا تصویر پاکت الف و سایر پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی 

دولت )ستاد( بارگذاری گردد.
-پاکتهای مناقصه در ساعت 11/یازده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود. 

-تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 1۰۰۰1813569۰7 پست بانک ارائه گردد.

-ضمنا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس:  Www.Bushehr.ir درج گردیده است. 
-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد. 

-مدت اعتبار پیشنهادها سه /سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 
-شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. 

-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 
-محل دریافت و تحویل استاد سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان 

مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد . 
-اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس : بوشهر - میدان شهرداری - شهرداری 

مرکزی - طبقه دوم – اداره امور پیمان تلفن: ۰773334۰571 
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 -۰21 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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میانه های دهه ۸۰ در گمانه زنی های اطراف 
چهاردانگه  بخش  در  رسکت  تاریخی  برج 
آورد  بیرون  خاک  از  سر  بنایی  ساری  شهر 
قرون  به  مربوط  می داد  نشان  شواهد  که 
جا  به  بنایی  است.  هجری  پنج  و  چهار 
از  پس  »پریم« که  تاریخی  شهر  از  مانده 
زیر  مرور  به  و  متروکه  هفتم  قرن  زلزله 
آن  برخی کارشناسان  و  شد  مدفون  خاک 
بنایی  می دهند.  نسبت  آل بویه  دوران  به  را 
زیر  در  که  ارزشمند  و  زیبا  با گچ بری های 
طاق ها و روی ستون ها و دیوارها به صورت 
همچنین  و  هندسی  نقوش  و  برگ  و  گل 
در  قرآن  آیات  از  به خط کوفی  کتیبه هایی 
گزارشی  انتشار  با  ایرنا  می شد.  دیده  آن 
نوشته  است که سال ۱۳۸۵  بنا  این  درباره 
چند  از  پس  چهارطاقی  ساختمان  این  که 
قرن سر از خاک بیرون آورد مورد توجه قرار 
منحصربه فرد  تاریخی  اثر  این  از  تا  گرفت 
به  توجه  با  و  شود  حفاظت  درستی  به 
برای  اقداماتی  محوطه  این  تاریخی  قدمت 
مطالعات و پژوهش های دیگر صورت گیرد. 
با  شاه نشین  تپه  هم  سال  همان  اسفند 
ایران  ملی  آثار  فهرست  در   ۱۷۷۹۷ شماره 

شد.  ثبت 
که  باستان شناسی  عراقی،  عابدینی  مهدی 
در کاوش های تپه شاه نشین حضور داشته، 
وضعیت  درباره  ایلنا  به  امسال  تیرماه 
»این  بود:  گفته  بنا  این  امروز  و  گذشته 
فردی  به  منحصر  گچ بری های  چهارطاقی 
بود.  ساسانی  هنر  از  تاثیرگرفته  و  داشت 

و  طرح های گیاهی  همگی  البته گچ بری ها 
در  انسانی  طرح های  از  و  داشت  هندسی 
خط کوفی،  به  نبود. کتیبه هایی  خبری  آن 
دیده  این گچ بری ها  روی  آیت الکرسی و… 
کاوش  منطقه  این  در  فصل  دو  می شد. 
اعتبار  نشدن  تامین  دلیل   به  اما  داشتیم 
وجود  با  نیز  اکنون  نیافت.  ادامه  کاوش ها 
تمام  شدن  دزدیده  شاهد  نگهبان  حضور 
گچ بری ها هستیم. آنچه که باقی مانده بود 
نیز کامل تخریب شد. این موضوع بارها به 
مسئوالن  و  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان 
استان اعالم شد اما در نهایت شاهد چنین 

بودیم.« روندی 
بنای  این  استحکام بخشی  و  مرمت  کار 
پریم  قدیمی  شهر  از  مانده  جا  به  تاریخی 
 ۱۳۸۷ سال  تا  و  شد  آغاز  زمان  همان  از 
اقدامات  ادامه یافت. در فرآیندی دو ساله 
شد  انجام  بنا  استحکام بخشی  برای  الزم 
شده  تثبیت  وضعیتی  به  ساختمان  و 
روی  زیبای  و  تاریخی  رسید. گچ بری های 
مطالعات  و  تثبیت  نیز  ستون ها  و  دیوارها 
و  آمده  دست  به  آثار  روی  آزمایشگاهی 
انجام  نیز  تعیین حریم  برای  اقدامات الزم 

. شد
دلیل  به  را  ساختمان  این  باستان شناسان 
شاه نشین،  تاریخی  تپه  در  داشتن  قرار 
ساختمانی  نامیدند.  شاه نشین  تپه 
متر   ۱۴ و عرض حدود  با طول  چهارضلعی 
که با دیوارهای سنگی و خشتی زیر سقفی 
گنبدی شکل قرار گرفته و گچ بری های زیبا 

با  هم دوره  که  می داد  نشان  آن  نفیس  و 
پنج  و  به قرون چهار  و متعلق  برج رسکت 

است. سلجوقیان  دوره  و  هجری 
 این بنا با چهار ورودی، گچ بری های نفیس، 
کتیبه ها و ۱۲ ستون سالمی که در آن قرار 
مسکونی  ساختمان  یک  از  فراتر  داشت، 
بنای مذهبی،  بود و بیشتر به یک  معمولی 
عمارت یا کوشک حکومتی شباهت داشت.

تخریب در یک دهه
زیبایی  از  اثری  هیچ  تقریبا  امروز  اما 
مانده  به جا  تاریخی  بنای  این  شکوه  و 
نه  نمی شود.  دیده  پریم  باستانی  شهر  از 
ساختمان  و  می آیند  چشم  به  گچ بری ها 
با وجود اجرای عملیات مرمت در دهه ۸۰ 
میدانی  مشاهدات  دارد.  مناسبی  وضعیت 
و  نفیس  گچ بری های  که  می دهد  نشان 
رفته  بین  از  کامل  طور  به  بنا  این  تاریخی 
تخریب  نیز  بنا  سازه  و  شده  دزدیده  یا 
و سودجویان  غیرمجاز  حفاران  است.  شده 
بنای  این  پیرامون  فنس های  پاره کردن  با 
دیگران  و  خود  برای  دائمی  راهی  باستانی 
را  فرصت  هم  بومیان  کرده اند. گاوهای  باز 
بودن  به مسقف  توجه  با  و  غنیمت شمرده 
تاریخ  دل  در  را  شب ها  بعضی   محوطه، 

بند. ا می خو
غنای  به  توجه  با  محوطه  این  بود  قرار 
پژوهشی  سایت  یک  به  تاریخی اش 
به  تنها  نه  اما  شود.  تبدیل  باستان شناسی 
همان  بلکه  نشد،  تبدیل  مجموعه ای  چنین 

رفت.  دست  از  نیز  موجود  مقدار 

اعتبار و نیروی حفاظت کم است
فرهنگی  میراث  معاون  ایزدی،  مهدی 
نیافتن  ادامه  دلیل  مهم ترین  مازندران 
رسکت  شاه نشین  تپه  با  مرتبط  طرح های 
را کمبود اعتبارات بیان می کند. او می گوید: 
مرکز  تا  تاریخی  محوطه  این  »فاصله 
و  خلوت  به  توجه  با  و  است  زیاد  استان 
حضور  برای  شرایط  منطقه،  بودن  کم تردد 
سودجویان و سارقان میراث فرهنگی معموال 
دلیل شرایط  به  از طرفی هم  است.  فراهم 
نگهبان  محوطه  این  در  نیرو  و کمبود  مالی 
یگان  حال  این  با  نداریم.  شبانه روزی 
اینچنینی  تاریخی  محوطه های  از  حفاظت 
سرکشی می کند و مردم عالقه مند به میراث 
مشاهده،  صورت  در  حوزه  این  فعاالن  و 

می دهند.« اطالع  را  تخلف  موارد 
به گفته او برای استمرار برنامه های حفاظتی 
در این محدوده به تأمین اعتبار نیاز است. 
بناها  از  بسیاری  و  محوطه  این  برای  »ما 
برنامه های  دیگر  تاریخی  محوطه های  و 
بدون  برنامه ها  اجرای  اما  داریم.  زیادی 
اقتصادی  شرایط  نیست.  میسر  بودجه 
به  اندکی  اعتبارات  شده  سبب  موجود 
حوزه میراث تعلق بگیرد که پاسخگوی نیاز 
نیست.« فرهنگی  میراث  موجود  وضعیت 

تپه  برای  چشم انداز مطالعاتی 
شاه نشین

مازندران  فرهنگی  میراث  معاون  که  اینطور 
توضیح می دهد، یکی از برنامه هایی که برای 
شده،  گرفته  نظر  در  رسکت  شاه نشین  تپه 
پژوهش های  و  مطالعات  سایت  راه اندازی 
باستان شناسی است. در این مدت حتی یک 
شد  خریداری  محوطه  نزدیکی  در  دامداری 
تا در صورت تامین اعتبار با تغییر کاربری و 
اجرای تجهیزات مناسب و به کارگیری نگهبان 
برای برج رسکت  انجام شود.  پایش دائمی 
هم در صورتی که بودجه درخواست شده در 
است  قرار  شود،  محقق   ۱۴۰۰ سال  اعتبارات 
طرح نهایی شامل اجرای گنبد و محوطه سازی 
و نورپردازی اجرا شود. او ادامه می دهد:  »ما 
فرهنگی  میراث  حوزه  در  زیادی  برنامه های 
داریم. ساالنه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان طرح 
تعریف می کنیم. اما اعتباری که داریم خیلی 
کم و فقط در حد حفاظت ضروری، نگهداری 
جز  به   ۱۳۹۹ سال  است.  رفع خطر  و  اولیه 
اعتبار جداگانه ای که برای مجموعه صفی آباد 
در نظر گرفته شد، فقط ۶ میلیارد تومان اعتبار 

دریافت کردیم.«

سارقان مشغول کارند
با وجود این اظهارات اما شواهد و آثار 
به جا مانده از تخریب در این بنای تاریخی 
فرهنگی  میراث  سارقان  می دهند که  نشان 
بدون مزاحمت و با خیال آسوده هر بار که 
به  اقدام  و  یافتند  حضور  آن  در  خواستند 

کردند.  تخریب 
بردن کتیبه ها  سرقت  به  برای  آن ها  تالش 

عملیات  انجام  به  توجه  با  گچ بری ها  و 
تثبیت  و   ۸۰ دهه  در  بنا  استحکام بخشی 
شدن بسیاری از گچ بری ها و کتیبه ها سبب 
ستون ها  و  دیوارها  بر  بیشتری  آسیب  شد 
وارد کنند که در نهایت نه تنها منجر به حذف 
به تخریب بخش  بلکه  تزیینات ساختمان، 
بسیاری  است.  انجامیده  هم  آن  از  زیادی 
باستانی  محوطه های  و  تاریخی  بناهای  از 
دلیل  به  اخیر  سال های  طول  در  مازندران 
دائمی  نیروی  نبود  و  اعتبار  کمبود  همین 
دچار  مشابهی  شرایط  به  حفاظت  برای 
همین  از  یکی  هم  شاه نشین  تپه   شدند. 
اقدامات  انجام  وجود  با  که  است  موارد 
به  اخیر  دهه  یک  ۸۰، طی  دهه  در  مرمتی 
از  هیچ کدام  حاال  و  شد  سپرده  فراموشی 
و  دیوارها  روی  آن  و گچ بری های  کتیبه ها 
ستون ها و قرنیزها وجود ندارد. تخریب های 
میراث  سارقان  حفاری  از  ناشی  انسانی 
در سایه ضعف های  دهه  فرهنگی طی یک 
به  آسیبی  چنان  اعتبارات  و کمبود  نظارتی 
این بنا وارد کرد که عوامل طبیعی و مدفون 
از  بیش  طی  خاک  تن  صدها  زیر  ماندن 

وارد کند. بود  نتوانسته  آن  بر  سده  هفت 

مدتی است آسفالت خیابان مقابل تعدادی 
را  تاریخی کرمان  بازار  اصلی  ورودی های  از 
برداشته اند تا ساماندهی کنند اما نه تنها از 
نیست  خبری  مجدد  آسفالت  و  سنگفرش 
تبدیل  خودروها  انبوه  پارک  محل  به  بلکه 

است. شده 
گذشته  روزهای  طی  ایرنا،  گزارش  به 
ادامه و به دنبال پروژه  شهرداری کرمان در 
محدوده های  پیاده راه سازی  و  سنگفرش 
طوالنی ترین  عنوان  به  کرمان  بازار  اطراف 
از  تعدادی  کشور،  سرپوشیده  بازار  راسته 
هم  پروژه  ماندن  ناتمام  وضعیت  به  کسبه 

بودند. معترض 
مسئوالن  اعتراض ها،  دنبال  به  اگرچه 
شهری کرمان گفته اند پس از تهیه و تامین 
سنگ فرش،  اجرای  برای  الزم  مصالح 
بازار  راسته  طوالنی ترین  اطراف  مشکالت 
گردشگری  قلب  تقویت  راستای  در  کشور 
به  توجه  با  اما  می شود  ساماندهی  استان، 
طوالنی شدن کار و سامان نیافتن وضعیت، 
در  هم  آن  دارد؛  ادامه  همچنان  اعتراض ها 

تاریخی. و  پرتردد  مکانی  مقابل 
همچنین  و  شهرداری  اخیر  گودبرداری های 
و  پیاده راه سازی  هدف  با  آسفالت  برداشت 
ممنوعیت تردد خودروها ایجاد شده اما حاال 
مسئوالن  می گذرد،  آن کار  از  وقت  چند  که 
شهری می گویند به علت مشکالتی از جمله 
آسفالت،  برداشت  از  پس  مصالح،  تامین 

مانده است. پروژه متوقف  این 
شهرداری  سرپرست  سخنان  وقتی  اگرچه 
رسد  می  نظر  به  شنویم  می  را  کرمان 
پیمانکار  عملکرد  در  ناهماهنگی ها  برخی 
اینکه  موجود  وضع  اما  است  محتمل  نیز 
کرمان  کالنشهر  تاریخی  بازار  مقابل  راسته 
خودروها  پارک  برای  محلی  به  روزها  این 
و  تبدیل شده  و خاک  روی سنگ  هم  آن 
صدای شهروندان، گردشگران و بویژه کسبه 

است. درآورده  را 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرمان در 
درخواست کسبه  به  نهاد  این  اخیر  نشست 
کرمان(  بازار  تجلی)محدوده  شهید  خیابان 
این  روزه  هر  و  منظم  آب پاشی  بر  مبنی 
بخش از شهر اشاره کرد و گفت: این پروژه 

سرعت گیرد. باید 
اجرایی  عملیات  خود  سخنان  ادامه  در  او 
خوب«  »اقداماتی  را  تاکنون  شده  انجام 
توصیف کرد و با بیان اینکه با وجود اقدامات 
اعالم  انجام شده، کسبه خواستار  خوبی که 
خیابان  پروژه  اتمام  برای  دقیق  زمان بندی 

هستند. تجلی  شهید 
کرمان  شهرداری  سرپرست  زمینه  این  در 
هم گفت: در حال حاضر مساله اصلی تهیه 
سنگ کوبیک برای سنگ فرش این محدوده 
و  امانی  به صورت  شهرداری  البته  است. 
اجرا  را  سنگ فرش  پیمانکار،  کار  از  جدا 
خواهد کرد، چرا که واگذار کردن این امر به 
زمان بندی  برنامه  و  می برد  زمان  پیمانکار، 

می کند. مواجه  تاخیر  با  را  پروژه  تحویل 

بنایی که قرار بود سایت باستان شناسی برج تاریخی »رِسِکت« در ساری باشد، به یک ویرانه بدل شده است

1۰ سال سرقت از تپه شاه نشین
همه گچ بری های تپه شاه نشین رسکت از بین رفته یا دزدیده شده و سازه بنا تخریب شده است

ورودی بازار کرمان به جای سنگفرش، پارکینگ شد

»شب ایران« 
در کرواسی برگزار شد

در فستیوال »ماته شیمونویچ« در شهر ورگوراس 
ایران اختصاص یافت،  به  کرواسی که امسال 
روایت های این جهانگرد معروف کروات از مسیر 
ایوان  توسط  ایران  به  سفر  در  مشاهداتش  و 
ُجگیچ نویسنده کتاب »ایراِن اکنون« بازسازی 

و بازخوانی شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که یکشنبه شب 
و در قلعه قدیمی شهر ورگوراس به عنوان زادگاه 
ماته برگزار شد، ایوان ُجگیچ ضمن نگاهی به 
تصاویر و متونی که شیمونویچ از سفر به مناطق 
مختلف ایران در دفترچه یادداشت چرمی اش 
به عنوان »سفر به سرزمین باستانی« به جای 
و  مناطق  همان  جدید  تصاویر  است؛  گذاشته 
مشاهدات شخصی اش را یادآوری و ویژگی های 
تاریخی و سبک زندگی مردم مناطق مختلف 
به سواالت حاضران  و  روایت کرد  را  کشورمان 

پاسخ داد.
سرزمین  منحصر به فرد  جذابیت های  او گفت: 
خوبی  به  هنوز  متاسفانه  ایران،  فرهنگ  و 
است  نشده  منعکس  غربی  مخاطبان  برای 
طول  در  می دهد  نشان  برنامه هایی  چنین  و 
دنبال کشف  ماته که  مثل  جهانگردانی  تاریخ 
آنان  ملتهای  فرهنگ  و  تاریخی  سرزمین های 

داشته اند. ایران  به  ویژه ای  توجه  بوده اند، 
سرو غذای ایرانی و اجرای موسیقی سنتی به 
زبان  به  ایرانی  منتخب  اشعار  بازخوانی  همراه 
کرواتی، حاضران در این فستیوال را بیشتر با 

آشنا کرد. فرهنگ کشورمان 
ماته شیمونویچ جهانگرد معروف کرواسی سال 
۱۹۰۰ میالدی در شهر ورگوراس در جنوب شرقی 
کرواسی متولد شد و طی ۱۹ سال و مسیری 
۳۶۰ هزار کیلومتری با قایق، دوچرخه و پیاده 
به ۷۰ کشور جهان سفر کرد و یادداشتهایی از 
مشاهدات خود به جای گذاشت. ماته در سال 
۱۹۳۷ و در مسیر خود، مناطق مختلف ایران را 
بازدید کرده و تصاویری از این سفر نیز در آلبوم 

اختصاصی وی در ورگوراس موجود است.
ایوان ُجگیچ نویسنده کتاب »ایران اکنون« که 
اخیرا چاپ دوم آن منتشر شد، شهروند کروات 
بخش  در  و  زندگی می کند  ایران  در  است که 

دارد. فعالیت  گردشگری 

همایش بین المللی 
باستان شناسی 

جنوب شرق برگزار می شود
پژوهشکده  همکاری  با  زابل  دانشگاه 
انجمن  ایزمئو،  مؤسسه  باستان شناسی، 
مطالعات  مجله  و  ایران  باستان شناسی  علمی 
همایش  سومین  سیستان وبلوچستان 
باستان شناسی جنوب شرق را برگزار می کند. به 
گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، پژوهشگران می توانند برای شرکت 
در سومین همایش بین المللی باستان شناسی 
جنوب شرق ایران که از ۲۲ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰ به 
صورت مجازی برگزار می شود چکیده و مقاالت 
خود را به ترتیب تا ۱۵ مهر و ۱۵ آبان ماه به 
۳ICASI@ آدرس به  همایش  این  دبیرخانه 
این  دوره  نخستین  کنند.  ارسال   uoz.ac.ir
همایش اردیبهشت ۱۳۸۰ در زاهدان و دومین 
دوره آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه جیرفت برگزار شده 
است. اکنون دانشگاه زابل، در صدد است سومین 
دوره این همایش را با توجه به پتانسیل باالی 
استان سیستان وبلوچستان و نواحی همجوار، در 
زمینه باستان شناسی و حجم فراوان برنامه های 
ملی و بین المللی که هرساله در منطقه انجام شده 
و می شود، در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت بین المللی 
و  ملی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  همکاری  با 
بین المللی برگزار کند. اهم اهداف این همایش 
پژوهش های  نتایج  به روز  ارائه  از  عبارت است 
سطح  در  وابسته  علوم  و  باستان شناختی 
بین المللی و برای جامعه مخاطبان، دیگر فراهم 
تبادل  و  آوردن فضای مناسب جهت گفت وگو 
نظر علمی میان متخصصان باستان شناسی و 
رشته های وابسته و پیوسته درباره این ناحیه 
فرهنگی که به پژوهش های میدانی و کتابخانه ای 
مشغول هستند. معرفی شایسته مقام استان 
سیستان وبلوچستان از جهت دارا بودن گنجینه ای 
آثار تاریخی و فرهنگی، ذخایر فرهنگی مادی و 
معنوی و آشکار کردن جاذبه های میراث فرهنگی، 
راهکارهای  ارائه  و  و صنایع دستی  گردشگری 
و  سرمایه گذاران  عالقه ای  جلب  برای  ممکن 
کارآفرینان در جهت پیشبرد و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی استان و نواحی همجوار آن است. 
انتشاراتی  دست آوردهای  معرفی  آن،  کنار  در 
وابسته  و رشته های  باستان شناسی  تخصصی 
غالب  در  نظر،  مورد  فرهنگی  حوزه  درباره 
برگزاری  و  مجازی  کتاب  نمایشگاه  برپایی 
در  پژوهشی  و  آموزشی  کارگاه های  مجازی 
وابسته. کاوش ها  رشته های  و  باستان شناسی 
جنوب شرق  باستان شناختی  بررسی های  و 
ایران، برهمکنش های منطقه ای و فرا منطقه ای 
باستان شناسی جنوب شرق ایران، تاریخ و هنر 
در باستان شناسی جنوب شرق ایران، تکنولوژی، 
معیشت و تجارت، باستان شناسی جنوب شرق 
ایران و خلیج فارس، باستان شناسی جنوب شرق 
ایران و علوم میان رشته ای و باستان شناسی و 
گردشگری جنوب شرق ایران: تعامل و توسعه، 

همایش هستند. این  محورهای 

تالش سارقان برای دزدیدن 
کتیبه ها و گچ بری ها با توجه به 
انجام عملیات استحکام بخشی 
سبب شد آسیب بیشتری بر 
دیوارها و ستون ها وارد کنند که 
در نهایت نه تنها منجر به حذف 
تزیینات ساختمان، بلکه به 
تخریب بخش زیادی از آن هم 
منجر شده است

در تپه شاه نشین روستای »رِسِکت« دیگر نشانی از کتبیه ها و گچ بری های تاریخی نیست. بنایی که بیشتر از 1۰ سال پیش استحکام بخشی 
و مرمت شد و قرار بود سایت باستان شناسی این روستای ساری باشد، چنان مورد بی توجهی میراث فرهنگی قرار گرفته که سودجویان 

توانسته اند در طول سالیان، آن را به ویرانه ای بدل کنند. 

کرمان

۴۰ بنای تاریخی از ۱۳ 
استان در این مرحله به 
میزان ۱۹۰ میلیارد تومان 
جذب سرمایه مستقیم برای 
مزایده گذاشته شده است

از  بهره برداری  و  احیاء  صندوق  مدیرعامل 
اماکن تاریخی و فرهنگی درباره مزایده ۴۰ 
از مزایده خانه  و  داد  تاریخی توضیح  بنای 
آخرین  و  نزدیک  آینده  در  ایرج  سرهنگ 
وضعیت واگذاری خانه جالل آل احمد و تاالر 

گفت. سخن  سعادت خواه  آیینه خانه 
این  اخیر  مزایده  درباره  میرزائی  هادی 
صندوق به ایسنا گفت: ۴۰ بنا از ۱۳ استان 
تومان  به میزان ۱۹۰ میلیارد  این مرحله  در 
جذب سرمایه مستقیم برای مزایده گذاشته 
شده که در دو مرحله، مزایده انجام می شود. 
این میزان جذب سرمایه صرفا برای مرمت 
گرفته  نظر  در  تجهیز  هزینه  و  است  بناها 
میان  ثروت  عنوان  به  آن چه  نشده است. 
از  حفاظت  می ماند  باقی  ما  برای  نسلی 
از جمله  بناهایی  افزود:  او  بناها است.  این 
»خانه سرهنگ ایرج« از تهران در مرحله بعد 
تعدادی  درباره  مزایده می رود. همچنین  به 
میرزا  ناصرالدین  »کوشک  مثل  بناها  از 
پاکدشت« که در سال های قبل واگذار شده 
بود، با توجه به ناتوانی سرمایه گذار در احیاء، 
نسبت به خلع ید او اقدام شده و در دستور 
کار واگذاری قرار گرفته است. خانه معبودی 
و مجموعه  تبریز، کاروانسرای جانانلو کلیبر 
شرقی(،  آذربایجان  )استان  جلفا  کردشت 
خانه  و  خادم باشی  خانه  شریعت،  خانه 
آصف )استان اردبیل(، خانه نجفی، عمارت 
قلعه  و  بوشهر  رئیس  و عمارت حاج  هفته 

بوشهر(،  )استان  تنگستان  خضرخان  زائر 
سلطانیه  چلپی اوغلو  گرماب،  خور  کتله  غار 
زنجان(،  )استان  سلطانیه  ساالر  حمام  و 
رباط سنگ بست فریمان و کاروانسرای مهر 
سبزوار )استان خراسان رضوی(، ساختمان 
ایرانشهر،  ناصری  قلعه  سراوان،  بهداری 
خانه زعیم ابوئی و ساختمان دادگستری و 
گاراژ ملک زاهدان و بانک ایران و انگلیس 
بلوچستان(، هتل  و  )استان سیستان  زابل 
آپادانا مرودشت، کازرونیان و عطروش شیراز 
)استان فارس(، عمارت مشیر دیوان و خانه 
پیرمرادی سنندج )استان کردستان(، حمام 
و خانه  آخوند  حاج شهباز خان، خانه حاج 
کاروانسرای  کرمانشاه(،  )استان  رنده کش 
پور  خانه  و  گوشه  کاروانسرای  و  چشمک 
ابوالقاسمی خرم آباد و خانه مستجاب الدعوه 
بروجرد )استان لرستان(، کاروانسرای کهک 
ساوه  خشکه رود  کاروانسرای  و  دلیجان 
)استان مرکزی(،  خانه ضرابی و حمام ارامنه 
با عنوان مجموعه هگمتانه )استان همدان( 
و کاروانسرای شمش مهریز و خانه آقایی ها 
به  هستند که  مجموعه هایی  یزد(  )استان 
گفته میرزائی در این دوره به مزایده گذاشته 
مرحله  دو  در  آن ها  پاکت های  و  شده اند 

می شوند. ارزیابی  و  بازگشایی 
مزایده  به  که  زابل  انگلیس  و  ایران  بانک 
گذاشته شده و کاربری آن فرهنگی، اقامتی، 
پذیرایی و صنایع دستی تعریف شده است.

جزئیات مزایده 4۰ بنای تاریخی

حفاران غیرمجاز و سودجویان 
با پاره کردن فنس های پیرامون 

این بنای باستانی راهی 
دائمی برای خود و دیگران باز 

کرده اند. گاوهای بومیان هم 
فرصت را غنیمت شمرده و با 

توجه به مسقف بودن محوطه، 
بعضی  شب ها را در دل تاریخ 

می خوابند

|  
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 |

|  
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 |
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مسئله گاز در زمستان و راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان:

سوزاندن میعانات و واردات دو راه حل عبور از کمبود گاز
پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری شریف: ساالنه 5 درصد رشد مصرف با رشد اقتصادی صفر داریم. اگر رشد مصرف را مهار 

نکنیم با هر میزان تولید، کماکان کمبود عرضه خواهیم داشت

| تحلیلگر ارشد بخش نفت و گاز 
پژوهشکده سیاست گذاری شریف |

  | سید حامد توانگر |

| عضو کمیسیون انرژی مجلس |

  | مالک شریعتی نیاسر |

|  
انا

ش
  |

معاون آب و آبفای وزارت نیرو:

نیازمند تغییر حکمرانی 
در بخش آب هستیم

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه 
وجه  چهار  به  توجه  با  آب  خوب  حکمرانی 
محیط، اجتماع، سیاست و اقتصاد امکان پذیر 
تغییر  نیازمند  اساس  براین  گفت:  است 
به گزارش  آب هستیم.  در بخش  حکمرانی 
ایسنا قاسم تقی زاده خامسی گفت: حکمرانی 
اجتماعی،  محیط،  وجه  چهار  دارای  خوب 
سیاسی و اقتصادی است. حکمرانی خوب آب 
هم با توجه به این چهار وجه امکان پذیر است 
و باید در کنار اینها به ساختار قانونی توجه ویژه 
داشته باشیم؛ یعنی مدیریت منابع آب بعد از 
حکمرانی خوب و ساختار قانونی خوب مطرح 
و کارگشاست. معاون آب و آبفای وزیر نیرو با 
اشاره به ضعف آمایش سرزمین در کشور گفت: 
اصاًل آمایش سرزمین نداریم و در پایان دولت 
یک طرح کلی تهیه شده است که هنوز اشکال 
و ایراداتی دارد و تا این ضعف آمایش درست 
تقی زاده  نمی شود.  درست  امور  سایر  نشود 
خامسی با انتقاد از برخی برنامه ریزی ها گفت: 
آیا این درست است که در کشور ما که ۸۵ 
درصد مساحتش خشک و نیمه خشک است، 
برویم سراغ بخشی که ۲۰ برابر بخش دیگر آب 
الزم دارد؟متاسفانه در سال ۸۵ مرزهای حوضه 
آبریز را با مرزهای سیاسی کشور یکی کردند؛ 
نتیجه اش  و  کردند  استانی  را  آب ها  یعنی 
این شده است که امروز در کشاورزی توسعه 
نامتوازن داریم و واقعًا دیگر نمی توان در بخش 
از  انتقاد  با  او  تعریف کرد.  کشاورزی شغل 
برخی برنامه ریزی های آب و کشاورزی گفت: 
برنج  استان کشور  در ۱۷  ما  حاضر  حال  در 
کشت می کنیم و حتی گاهی در استان هایی که 
آب برای خوردن نیست برنج کشت می شود. 
این نشان می دهد که آب یک مقوله میان 
بخشی است و باید بخش های مختلفی چون 

جهاد کشاورزی دخالت کنند.

گزارش نیویورک تایمز از میزان 
مصرف برق در استخراج بیت کوین 

نشان می دهد:

مصرف ساالنه 91 
تراوات ساعت برق برای 

استخراج بیت کوین
استخراج بیت کوین معادل حدود ۰.۵ درصد از 
کل مصرف انرژی جهان برق مصرف می کند 
و تقریبا هفت برابر کل مصرف انرژی ساالنه 
گوگل است. به گزارش ایسنا، قیمت بیت کوین 
افزایش  برابر  پنج  تقریبا  گذشته  سال  در 
افزایش  به  قیمت  رشد سریع  این  و  یافت 
قابل توجه مصرف انرژی برای استخراج این 
رمزارز محبوب جهانی منتهی شده است. افراد 
رقابت  بیت کوین  استخراج  برای  بیشتری 
می کنند و در نتیجه انرژی بیشتری مصرف 
می شود. اندازه گیری دقیق میزان انرژی صرف 
است  دشوار  بیت کوین،  استخراج  در  شده 
اما تحلیل جدید نیویورک تایمز به داده های 
مبهوت کننده ای در این باره دست یافته که به 
این ترتیب است: استخراج بیت کوین ساالنه 
حدود ۹۱ تراوات ساعت برق مصرف می کند. 
این میزان مصرف ساالنه برق از مصرف ساالنه 
نفر  میلیون   ۵.۵ با  فنالند که کشوری  برق 
جمعیت است، بیشتر است. این میزان مصرف 
معادل ۰.۵ درصد از مصرف برق جهان است و 
نسبت به پنج سال پیش ۱۰ برابر افزایش پیدا 
کرده است. این میزان مصرف مشابه میزان 
برقی است که ایالت واشنگتن ساالنه مصرف 
از یک سوم مصرف ساالنه  و بیش  می کند 
برق توسط شهروندان آمریکا برای سرمایش 
است. همچنین بیش از هفت برابر برقی است 
مصرف  ساالنه  گوگل  جهانی  فعالیتهای  که 
قیمت  چشمگیر  رشد  به  توجه  با  می کنند. 
بیت کوین در سالهای اخیر، پیش بینی این 
که مصرف برق این بخش همچنان رشد کند، 
دشوار نیست. بیت کوین اکنون حدود ۵۰ هزار 
دالر قیمت دارد که تقریبا پنج برابر سال گذشته 
 ۵۰۰ بیت کوین  قیمت   ۲۰۱۶ سال  در  است. 
دالر بود. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، 
فرآیند استخراج بیت کوین هم پیچیده تر شده 
است. در سال ۲۰۱۱ یک رایانه رومیزی ساده 
می توانست به راحتی بیت کوین را استخراج 
کند اما اکنون ۱۳ سال زمان می برد تا یک 
برق خانگی معمولی بتواند یک بیت کوین را 
بیزینس  گزارش  اساس  بر  کند.  استخراج 
اینسایدر، برای کسانی که بیت کوین و فضای 
رمزارز را دنبال می کنند، ارزیابی تاثیر محیط 
زیستی استخراج بیت کوین همواره دشوار بوده 
است. گفته می شود استخراج بیت کوین در 
قطعی های گسترده برق که اوایل امسال در 
بیل گیتس  داشت.   نقش  داد،  روی  ایران 
در مارس هشدار داد بیت کوین برای محیط 
زیست خوب نیست و جانت یلن، وزیر خزانه 
را  بیت کوین  انرژی  مصرف  آمریکا  داری 

سرسام آور خوانده است.

 وزیر نفت هفته گذشته در بازدید از عسلویه به 
مدیران شرکت های فعال در این منطقه گفت: 
میلیون   ۱۶۰ تا   ۱۵۰ به  نزدیک  »سال گذشته 
متر مکعب کسری گاز در فصل سرد داشتیم و 
امسال نیز با توجه به رشد مصرف ۱۰ درصد بویژه 
در بخش خانگی و صنایع پیش بینی می شود 
 ۲۰۰ تا  ناترازی  و  این کسری  روزها  برخی  در 
میلیون مترمکعب نیز برسد« هرچند در همین 
جلسه هادی هاشم زاده مدیرعامل مجتمع گاز 
پارس جنوبی هم در جریان بازدید جواد اوجی 
از عسلویه اعالم کرد: »آمادگی داریم در زمستان، 
روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرفی 
کشور را تامین کنیم« اما سوال اینجاست که 

علت این ناترازی چیست؟
پژوهشکده  پژوهشگر  توانگر  حامد  سید 
سیاست گذاری شریف در گفت و گو با »پیام 
کشور  در  گاز  عوامل کمبود  خصوص  در  ما« 
می گوید: »به زبان ساده مشکل ما این است 
نکته  داریم.  مصرف  رشد  درصد  ساالنه ۵  که 
تاسف برانگیز این است که این رشد مصرف ۵ 
درصد ساالنه در قبال رشد اقتصادی صفر صورت 
می گیرد. این بحث تامل برانگیزی است. چه 
اتفاقی در اقتصاد ما می افتد که این رشد مصرف 
اتفاق می افتد ولی در عمل  در همه بخش ها 
هیچ آورده ای نداریم. یکی از مهم ترین مسائل 
بهره وری بخش های مختلف است« توانگر در 
می گوید:  هم  زمستان  در  خصوص کمبود گاز 
تقاضای  به  مربوط  مسئله  این  از  بخشی   «
گرمایشی است. در زمستان تقاضای گرمایشی 
به حد باالیی افزایش پیدا می کند و گاز برای 

کوتاه مدت  در  دیگر کم می شود.  بخش های 
می توانیم با تمرکز بر اجرای سیاست های قیمتی 
مشکل را برای چند سال به شکل کوتاه مدت 
حل کنیم و در کنار آن با سیاست های بلند مدت 

رشد مصرف را کنترل کنیم«

یارانه انرژی و رشد مصرف
بخش گاز  به  محدود  تنها  مصرف  رشد 
دولت،  توسط  انرژی  یارانه  پرداخت  نیست، 
فرهنگ مصرف را به گونه ای شکل داده که این 
رشد تبدیل به امری ناگزیر شده است. آژانس 
بین المللی انرژی می گوید ایران در سال ۲۰۱۹ 
میالدی، حدود ۱۸٫۸ درصد از تولید ناخالص 
جهت  یارانه  پرداخت  صرف  را  خود  داخلی 
از  است.  کرده  فسیلی  سوخت های  مصرف 
یارانه  پرداخت  نخست  رتبه  ایران  منظر  این 
انرژی در دنیا را دارد. به طوری که بر اساس 
انرژی  بین المللی  آژانس  در  موجود  اطالعات 
داده  یارانه تخصیص  از کل  حدود ۴۷ درصد 
شده به مصرف سوخت های فسیلی در جهان 
در سال ۲۰۱۹ را ایران پرداخت کرده است. پر 
واضح است که این یارانه –که برای ایجاد رفاه 
برای عموم مردم در نظر گرفته شده است- به 
مشترکان پرمصرف تعلق می گیرد و هر انشعابی 
–اعم از خانگی و صنعتی- که مصرف بیشتری 
در انرژی داشته باشد، یارانه بیشتری دریافت 
می کند. توانگر در خصوص موضوع یارانه انرژی 
و نقش آن در کمبود انرژی معتقد است: »در 
حال حاضر صنعت دو برابر بخش خانگی رشد 
قیمت گاز  سال های گذشته  در  دارد.  مصرف 
فروخته شده به صنعت قیمت های پایینی بود 

– البته امسال بخش هایی از این قیمت گذاری 
اصالح شد- مرکز پژوهش ها در گزارشی اخیرا 
منتشر کرده آورده است نسبت هزینه تامین 
حامل های انرژی به بهای تمام شده فوالد اولیه 
در دنیا به طور متوسط ۱۸ الی ۳۲ درصد است. 
بزرگ  فوالدی  شرکت های  برای  نسبت  این 
کشور حدود ۷ درصد است. این گرای غلطی 
به تمام بخش های اقتصادی است که می گوید 
شما فقط مصرف کنید من تولید می کنم. تا این 
مسائل اصالح نشود بعید است رشد مصرف ما 

متوقف شود.«
پژوهشکده  و گاز  نفت  بخش  ارشد  تحلیلگر 
خصوص  در  شریف  سیاست گذاری 
سرمایه گذاری برای افزایش تولید در بخش گاز 
معتقد است: »تخمین هایی وجود دارد که نشان 
می دهد می توانیم تولید را با ۵۰ تا ۶۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری به ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب در 
روز برسانیم. اما اگر رشد مصرف را مهار نکنیم 
و ارتباط آن را با رشد اقتصادی برقرار نکنیم، به 
هر میزان تولید دست پیدا کنیم، کماکان کمبود 

داشت« خواهیم  عرضه 
عالوه بر موضوع عرضه، ناپایداری صادرات هم 
شرکای تجاری و خریداران گاز را در مورد قرارداد 
با ایران مردد کرده است، توانگر با اشاره به این 
موضوع می گوید: »ما جایگاه سوم در تولید گاز 
در جایگاه چهارم  دیگر  از طرف  داریم،  را  دنیا 
مصرف گاز طبیعی دنیا هستیم، اعداد تولید و 
مصرف ما قابل قبول نیست. ما به اندازه کل 
کشورهای افریقایی که از صادرکنندگان سنتی 
LNG در دنیا هستند گاز تولید می کنیم، و از 

بزرگترین  از  که  ژاپن  برابر  دو  حدود  طرفی 
مصرف کنندگان گاز در دنیاست، مصرف داریم. 
گاز بیشتر می سوزانیم، هیچ درآمدی هم نداریم. 
شده  باعث  هم  صادرات  حوزه  در  ناپایداری 
خریداران به سراغ ما نیایند. یکی از دالیل تفاهم 
نامه ای که عراق چند روز پیش با فرانسه منعقد 
ایران به عراق  کرده این است که صادرات گاز 
ناپایدار است. فارغ از این موضوع که عراق هم 
بدهی خود را به موقع به ایران پرداخت نمی کند، 
ما در مقاطعی از سال به بهانه های مختلف فنی، 
گاز عراق را قطعی می کنیم. وقتی این پایداری 
شکل نگیرد کشوری به عنوان خریدار گاز به سراغ 

ما نمی آید.«

میعانات گازی چقدر راهگشاست؟
دیروز مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون 
انرژی مجلس از ارسال نامه ای به وزیر نفت و 
ارائه راهکار برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان 
خبر داد و گفت: » به یقین عالوه بر تامین سوخت 
زمستانی نیروگاه ها، عبور از چالش ذخیره سازی 
است  اساسی  مسئله ای  هم  گازی  میعانات 
امکان  از  بیشتر  میعانات گازی  تولید  چرا که 
ذخیره سازی آن است و این مسئله تولید را دچار 
مشکل کرده است. به منظور عبور از این معضل 
راه حل استفاده از میعانات گازی اضافه برای 
سوخت نیروگاه ها را به وزیر نفت پیشنهاد دادم. 
برای این کار وزارت نفت فقط باید مرکاپتان زدایی 
پارس جنوبی  پاالیشگاه  و ۳  فازهای ۲  در  را 
اجرایی کند تا اشکال محیط زیستی به وجود 
نیاید، البته این پروژه تاکنون پیشرفت فیزیکی 
دلیل  به  این  عالوه بر  است.  داشته  درصد   ۹۷

فشار بخار باالی میعانات گازی، احداث مخازن 
با سقف شناور برای ذخیره سازی ضروری است. 
بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه ها از طریق 
اقدام  این  و  می شود  تامین  گازی  میعانات 
عالوه بر تامین سوخت نیروگاه ها در زمستان با 
رعایت مالحظات زیست محیطی، مشکل تولید 
و  امکان صادرات  مازاد میعانات گازی و عدم 
می کند«  جبران  همزمان  را  آن  ذخیره سازی 
راهکاری که شریعتی آنرا به شکل مکتوب به 
وزیر نفت ارائه داده است، مدتی است از سوی 
برخی کارشناسان مطرح می شود. اما اجرای این 
طرح ایرادات و نقاط ضعفی دارد که اگر به آنها 
توجه نشود، نمی توان به حل مشکل تامین گاز 
زمستان امید بست. از طرفی این راهکار، تنها به 
شکلی مقطعی می تواند مسئله کمبود گاز را حل 
کند، به نظر می رسد بهتر است ریشه های این 
کمبود در کشوری که سومین تولید کننده بزرگ 
گاز جهان بعد از روسیه و آمریکاست، شناسایی 

شود.
که  راهکاری  خصوص  در  توانگر  حامد  سید 
نیروگاه ها  سوخت  کمبود  مشکل  رفع  برای 
مطرح است و جایگزینی سوخت های دیگر در 
نیروگاه های حرارتی می گوید: »گازوئیل و نفت 
کوره که در پاالیشگاه های داخلی تولید می شوند 
اغلب کیفیت پایینی دارند. این امر عالوه بر 
اینکه موجب تشدید آلودگی هوا می شود، هزینه 
استهالک نیروگاه ها را هم به شدت باال می برد. 
در نتیجه هزینه استهالک و خاموشی باالیی 
به نیروگاه تحمیل می شود. در مورد میعانات 
گازی نکته ای که وجود دارد این است که مازاد 
میعانات گازی ما میزان قابل توجهی نیست. در 
حال حاضر این ایده در نیروگاه عسلویه که از 
نظر حمل و نقل مشکلی ندارد به صورت پایلوت 
اجرایی شده است. اما اجرای آن در نیروگاه های 
نقاط دیگر کشور هم در بخش حمل و نقل و 
هم در زمینه نگهداری و ذخیره سازی با چالش 
بود. بر اساس تخمین ها برای  روبه رو خواهد 
تا ۳  نیم  و  به حدود ۲  نیاز  مگاوات  هر ۱۶۰ 
میلیون مترمکعب مخزن ذخیره سازی داریم. با 
این شرایط بعید می دانم اجرای این طرح به 
زمستان امسال برسد. شاید در سال های آینده 
در مناطق جنوبی قابلیت استفاده از میعانات در 
نیروگاه ها فراهم شود. اما بعید است که بتوانیم 
به صورت بلند مدت این امر را اجرایی کنیم. 
ضمن اینکه میعانات ارزش باالیی دارند. به جز 
زمان تحریم که مشکل فروش داریم میعانات 
در شرایط عادی، هم قیمت گاز مایع فروخته 

می شود« 

راهکار کوتاه مدت حل بحران
تحلیلگر ارشد بخش نفت و گاز پژوهشکده 
سیاست گذاری شریف واردات گاز را برای عبور 
تنوع  از  تاثیرگذارتر  امسال  زمستان  بحران  از 
سوخت نیروگاه ها عنوان کرده و می گوید: »برای 
کوتاه مدت باید به صورت جدی بحث واردات 
دنبال کنیم  را  آذربایجان  یا  از ترکمنستان  گاز 
که بتوانیم از زمستان پیش رو عبور کنیم. اما 
برای رفع مشکل داشته  بلند مدت  طرح های 
باشیم. در دنیا طرح ها و ایده هایی اجرا شده 
که هم مانع از مصرف بی رویه و هم باعث جذب 

منابع مالی بخشهای مختلف شده است.«
توانگر معتقد است می توان صنایع بزرگ را با 
همان سیاستی که در بخش برق برای احداث 
می شود،  دنبال  صنایع  این  توسط  نیروگاه 
هم  گاز  بخش  در  سرمایه گذاری  سمت  به 
هدایت و جذب کرد. صنایع بزرگی مثل فوالد 
و پتروشیمی می توانند در بازاری که با همین 
منظور شکل می گیرد از بخش خانگی یا سایر 
مصرف کنندگان گاز مورد نیاز خود را خریداری 
کنند یا به طور مستقیم در بحث سرمایه گذاری 
ورود کنند. با این راهکار می توان بهره وری انرژی 

را در صنایع افزایش داد.

معتقد  کشور  دام  تامین  شورای  رئیس 
است؛ تصمیمات غیر کارشناسی در وزارت 
جهاد کشاورزی و سایر مجموعه های مرتبط 
در  درصدی   ۶۰ تا   ۵۰ تاثیر  دام،  تولید  با 
به  است.  داشته  قیمت گوشت  رفتن  باال 
به  اشاره  با  پوریان  منصور   ایلنا  گزارش 
کرد:  اظهار  دامداران  اقتصادی  بد  شرایط 
اقتصادی  بد  شرایط  ایجاد  بر  دلیل  چند 
آن ها  جمله  از  که  بوده  موثر  دامداران 
دام  خوراک  نهاده  گرانی  و  خشکسالی 
علف  نبود  و  مراتع  شدن  خشک  است. 
از  خشکسالی  پی  در  دام ها  تعلیف  برای 
خوراک  نهاده  گرانی  و  کمبود  و  سو  یک 
به شکل  از سوی دیگر موجب شده  دامی 
کم سابقه ای شاهد شرایط بد اقتصادی در 
شاید  اما  باشیم.  پرواربندی کشور  بخش 
برای  شرایط کنونی  ایجاد  دلیل  مهم ترین 
عمل  وعده های  کشور  دامپروری  صنعت 

باشد. مسئوالن  نشده 
پوریان تصریح کرد: بیش از ۶ میلیون دام 
سبک مازاد در کشور وجود دارد، اما شاهد 
مصرف کننده  برای  قرمز  گوشت  گرانی 
کار  ادامه  توان  نیز  دامداران  و  هستیم 
وزارت  در  غیر کارشناسی  تصمیمات  ندارد. 

جهاد کشاورزی و سایر مجموعه های مرتبط 
در  درصدی   ۶۰ تا   ۵۰ تاثیر  دام،  تولید  با 
این  داشته است.  رفتن قیمت گوشت  باال 
و  تولید  راندمان  کاهش  در  تصمیمات 

است. بوده  موثر  آن  در  بی ثباتی 
صنعت  کنونی  شرایط  به  توجه  با  پوریان 
دامپروری کشور پیش بینی کرد توان تولید 
یابد  کاهش  میزان  کمترین  به  پاییز  در 
افزایش  و  مصرف  بازار  رکود  در  گفت:  و 
و  بهار  فصل های  دام  تولید  هزینه ها، 
مانده  دامداری  واحدهای  در  تابستان 
از  نیز  را  خود  کیفیت  دام ها  این  است. 

اضافه  دام ها  این  بیشتر  داده اند.  دست 
آن ها  در  زیادی چربی  دارند و حجم  وزن 

است. شده  انباشت 
خواستار  دام کشور  تامین  شورای  رئیس 
داده  وعده  حمایتی  برنامه های  اجرای 
افت  از  قبل  مسئوالن  سوی  از  شده 
از  پوریان  شد.  قرمز  تولید گوشت  شدید 
خرید  را  نشده  عمل  وعده های  این  جمله 
برای  کم بهره  تسهیالت  پرداخت  حمایتی، 
نهاده های  کافی  تامین  نقدینگی،  تامین 
باز  و  با قیمت مصوب دولتی  خوراک دام 

برشمرد. صادرات  راه  شدن 

رئیس شورای تامین دام کشور مطرح کرد:

تاثیر 5۰ تا 6۰ درصدی تصمیمات وزارت کشاورزی 
در افزایش قیمت گوشت

دامپروری

از سال ۸۳ دولت ها ملزم 
بودند اسناد آمایش را آماده 

و مصوب کنند تا مبنای 
توسعه کشور باشد، اما 

متاسفانه کوتاهی کردند و در 
نتیجه این کوتاهی و عدم 

تهیه و اجرای اسناد آمایش، 
امروز شاهد توسعه نامتوازن 

در کشور هستیم 

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس:

درخواست بازنگری در تخصیص آب را از دولت داریم
مجلس،  متوازن  توسعه  فراکسیون  رئیس 
تخصیص  نحوه  در  می خواهیم  دولت  از  گفت: 
آب به استان ها بازنگری انجام دهد و بر اساس 
مزیت های استان ها عمل شود. محمد خدابخشی، 
در  مجلس،  متوازن  توسعه  فراکسیون  رئیس 
به  توجه  بر ضرورت  تاکید  با  رادیو  در  برنامه ای 
و  استان  هر  نسبی  مزیت  و  سرزمین  آمایش 
منطقه برای رفع مشکالت و تنش آبی گفت: برای 
رفع نابرابری های منطقه ای در کشور و احساس 
تبعیض در برخی مناطق کشور، باید به آمایش 
آمایش  مطالعات  داشت.  ویژه  توجه  سرزمین 
و  استانهای مختلف  برای  انجام شده  سرزمین 
اسنادی که در شورای عالی آمایش کشور مصوب 
شده است، برای توسعه در مناطق مختلف مبنای 
خوبی هستند. رئیس فراکسیون توسعه متوازن با 
اشاره به کوتاهی دولت ها در خصوص آماده سازی 
ملزم  از سال ۸۳ دولت ها  آمایش گفت:  اسناد 
تا  مصوب کنند  و  آماده  را  آمایش  اسناد  بودند 
مبنای توسعه کشور باشد، اما متاسفانه کوتاهی 
و  تهیه  عدم  و  این کوتاهی  نتیجه  در  و  کردند 
اجرای اسناد آمایش، امروز شاهد توسعه نامتوازن 
در کشور هستیم و مردم حق دارند نارضایتی و 
گله مندی داشته باشند. انتظار ما از دولت آن است 
که بر مبنای همین چیزی که مصوب شده است 
در کنار مالک قرار دادن همین میزان اسناد موجود 
در خصوص تخصیص آب بازنگری انجام دهد.
خدابخشی با تاکید بر رعایت حقوق مناطق مبدا در 
موضوع انتقال آب گفت: در فقه آب هم تاکید شده 

است که در پروژه های انتقال آب باید همان مردمی 
که در مناطق مبدا هستند در اولویت قرار گیرند، 
اما متاسفانه شاهدیم که در برخی از پروژه های 
انتقال آب کشور حق و حقوق مردم در مناطق مبدا 
به خوبی دیده نشده است؛ به طور مثال در پروژه 
اجرای پروژه  با  انتقال آب قمرود یکصد روستا 
دچار مشکل کم آبی شده اند که ما پیگیر حل 
این مسئله هستیم. محمد خدابخشی با تاکید 
بر میان بخشی بودن موضوع آب گفت: اصالح 
الگوی کشت برای مناطق مختلف کشور ضروری 
و البته آماده است اما اجرای این الگو نیاز به یک 
عزم و اراده ملی دارد چرا که گاهی ممکن است 
اجرای یک کشت جایگزین برای کشاورز صرفه 
اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه ما باید این ضرر 
کشاورزان را جبران کنیم تا از این الگوی جدید 
استقبال کند تا بتوانیم آب را به درستی مدیریت 
کنیم و بهره وری را ارتقاء دهیم که خود این ارتقا 
بهره وری صرفش به مراتب بیشتر از آن خسارتی 
که به کشاورز می دهیم. مسئوالن باید بر اساس 
همین شاخص های تخصصی حوزه آب )سهم آب 
مصرف شده است آنها از منابع آب کشور، سهم آب 
مصرف شده در بخش صنعت، شرب، کشاورزی و 
سهم جمعیت روستای باالی ۲۰ خانوار بهره مند 
از آب شرب( مناطق مختلف را تحلیل و بررسی 
کنند و بر اساس همین اسناد آمایش که ابالغ 
شده است شاخص ها را بازنگری و اصالح کنند 
و در پروژه انتقال آب نیز حقوق مردم مناطق مبدا 

دیده شود.

| پیام ما| »امسال در فصل سرما، تا روزی 2۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم« این خبری است که وزیر نفت روز یکشنبه اعالم کرد. 
خبری که نشان از تداوم مشکالت سال گذشته، در زمستان امسال دارد. کمبود گاز، ایجاد مشکل در تامین سوخت نیروگاه ها، کاهش 
تولید برق، کمبود برق، خاموشی های گسترده، تغییر سوخت نیروگاه ها، آلودگی غیر معمول هوا در شهرهای بزرگ و.... این اخبار و 
آمارها از کمبود گاز در کشوری مطرح است که دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. آمار صادرات نشان می دهد بخش عمده تولیدات 
گاز در داخل کشور مصرف می شود، اما اینکه سومین تولید کننده بزرگ گاز در دنیا، برای تامین گاز زمستان خود نگران باشد با مسئله 

کمبود گاز روبه رو باشد و به تبع آن با مشکالتی در بخش تامین انرژی کشور مواجه شود، ریشه در کجا دارد؟

برای کوتاه مدت باید به صورت 
جدی بحث واردات گاز از 
ترکمنستان یا آذربایجان 

را دنبال کنیم که بتوانیم از 
زمستان پیش رو عبور کنیم. 
اما طرح های بلند مدت برای 
رفع مشکل کمبود گاز داشته 

باشیم

بخشی از سوخت مورد نیاز 
نیروگاه ها می تواند از طریق 
میعانات گازی تامین شود 
و این اقدام عالوه  بر تامین 

سوخت نیروگاه ها در زمستان 
با رعایت مالحظات زیست 

محیطی، مشکل تولید مازاد 
میعانات گازی و عدم امکان 
صادرات و ذخیره سازی آن را 

همزمان جبران می کند
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حذف بزرگراه جنوبی مشهد از طرح تفصیلی، 
به سادگی محقق نشد، نهادهای مدنی برای 
پروژه چالش های بسیاری پشت سر  توقف 
 ۱۰ حدود  مشهد  جنوبی  بزرگراه  گذاشتند. 
شود.  ساخته  فاز   ۶ در  بود  قرار  پیش  سال 
به  بزرگراه  این  که  بود  شده  گفته  ابتدا  در 
عنوان کمربند جنوبی تنها کاربرد بین شهری 
اما رفته رفته  باشد، مسئوالن شهری  داشته 
بزرگراه  عنوان  به  کیلومتری   ۲۷ مسیر  از 
جنوبی یاد کردند. بزرگراه که در ابتدا پیوست 
محیط زیستی هم نداشت و به گفته سروش 
بنیاد چهارطبقه  بنیان گذار  و  باغبان، شهرساز 
تمام  از  پروژه  آغاز  با  و همزمان   ۹۰ از سال 
ارتفاعات جنوبی شهر گذشته، کوه ها را ناپدید 
می کرد:  نابود  را  شهر  تنفسگاه های  و  کرده 
به  می کند  قطع  را  آبراهه   ۴۰ مسیر  »این 
آسیب  زیستی  محیط  کریدورهای  مسیر 
زیادی  صوتی  آلودگی  آینده  در  و  می رساند 
برای شهر ایجاد می کرد.« فرشته تقی زاده، 
محیط  سمن های  شبکه  مدیره  هیات  عضو 
زیستی خراسان رضوی و مدیرعامل  انجمن 
دیده بان آب، هوا و زمین خراسان  رضوی هم 
آسیب دیگری را بازگو می کند که این پروژه 
به ساختمان های مشرف به بزرگراه زده بود: 
»صدای انفجار کوه، شیشه های ساختمان ها 
را تخریب کرده بود و مردم در اواسط دهه نود 
شکایتشان را به سازمان های مردم نهاد برده 

فعاالن  اعتراض های  زمان  همان  از  بودند.« 
مدنی به ادامه پروژه آغاز شد. مردم مشهد در 
محدوده احداث بزرگراه پالکارد دست گرفتند 
نامه ها  بلند کردند.  را  اعتراضشان  صدای  و 
به دادستان وقت مشهد رسید  و پیگیری ها 
همان  در  شد.  متوقف  انفجارها   ۹۵ سال  و 
فردوسی  دانشگاه  در  فکری  اتاق  سال ها 
پیمانکار  و  شهرداری  دادستانی،  شد.  ایجاد 
و  شهرسازان  کوهنوردان،  کارفرما،  عنوان  به 
تهدیدات  دانشگاه  در  زیست  محیط  اساتید 
که  کردند  اعالم  و  خواندند  زیانبار  را  پروژه 
زیستی  محیط  پیوست  پروژه  که  زمانی  تا 
برایش ایجاد نشود، متوقف شود. پیگیری ها 
شورای   ،۹۶ سال  اسفند   ۲۳ شد که  سبب 
حفظ حقوق بیت المال پروژه را با وجود خرج 

متوقف کرد.  میلیاردی،   ۱۸۰

توقف ادامه نداشت 
تقی زاده می گوید در سال ۹۸ و همزمان 
از  دیده بان ها خبر  در مشهد،  با شیوع کرونا 
نامی  با  این بار  می دادند.  پروژه  دوباره  آغاز 
عالیرتبه  »افراد  پارک«:  »کوه  عنوان  تحت 
استانی در همان سال در ستاد تدبیر با این 
راه  و  احداث  پارکینگ  است  قرار  توجیه که 
دسترسی کوهنوردان فراهم شود، مجوز ادامه 
 پروژه گرفتند. اما ادامه پروژه با همان پیمانکار 
قبلی آغاز شد و تمام مسیر یعنی حدود ۱۲ 
الدن  انتهای  تا  دالوران  محدوده  از  کیلومتر 

دوباره  میدانی  بازدیدهای  شد.«  آسفالت 
هم  مجلس  نماینده  از  اینبار  و  شکل گرفت 
کمک گرفته شد، در یکی از بازدیدها شهردار 
تقی زاده  به گفته  پیدا کرد  حضور  هم  وقت 
تخریب ها  مشاهده  از  بعد  و  زمان  همان 
و  می دهد  را  بزرگراه  احداث  توقف  دستور 
کوه پارک  محدوده  این  که  می کند  اعالم 
است. با این دستور توقف اما نگرانی فعاالن 
توقف  خواستار  آن ها  نشد.  مشهدی کاسته 
بودند.  آن در طرح تفصیلی  قانونی و حذف 
می گفتند  زیستی  محیط  و  شهری  فعاالن 
تازه،  مسئولی  آمدن  از  بعد  است  ممکن 
گرفته  سر  از  عمرانی  عملیات های  دوباره 
شود و بزرگراه جنوبی شکل بگیرد. همزمان 
و  معماری  عالی  شورای  به  نامه نگاری هایی 
نامه گفته شده  شهرسازی صورت گرفت، در 
بود: »بعد از احداث بزرگراه، تنفسگاه  شهری 
تبعات  و  بین می رود  از  زائر،  با ۲۳ میلیون 
این تخریب ها برای شهروندان روشن است. 
زمین های  شود،  احداث  جاده  اگر  طرفی  از 
و  می کند  پیدا  افزوده  ارزش  اطرافش 
منطقه  این  در  زمین خواری  و  کوهخواری 
افزایش پیدا می کند.« در پاسخ نامه شورای 
استانداری  از  شهرسازی،  و  معماری  عالی 
ماده  به کمیسیون  را  طرح  تا  شد  خواسته 
خبر  نهایت  در  می گوید  باغبان  بفرستد.   ۵
از  بعد  تفصیلی  »طرح  شد:  شنیده  خوش 

ماده  کمیسیون  به  شهر  شورای  در  بررسی 
کمیسیون  در  بزرگراه  و  شد  داده  ارجاع   ۵
ارسال شده  استاندار  به  شد،  ۵ حذف  ماده 
و استاندار هم آن را ابالغ کرده است و مقرر 
این  در  باقی مانده  عرصه های  تمام  شده که 
و  همگانی  عرصه  عنوان  به  باید  محدوده 

شود.«  پیش بینی  پیاده محور 

»کوه پارک« تثبت شد 
متوقف  بزرگراه  احداث  که  باوجودی 
شده اما در این سال ها عملیات های عمرانی 
عرصه های  و  آن  شکل گیری  برای  زیادی 
سرنوشت  که  است  گرفته  صورت  اطرافش 
از  می گوید  باغبان  شود.   روشن  باید  آن ها 
۶ فاز پروژه فازهای یک و دو آن کامل شده 
آن   ۳ فاز  خاکبرداری  و  خاکریزی  و  است 
هم تکمیل شده است: »تخریب  و تراشیدن 
۶ هم صورت گرفته  و   ۵ و   ۴ فاز  در  کوه ها 
تخریب کوه ها کمتر  فازها  بعضی  در  است، 
است اما در اکثر فازها کوه ها تراشیده شده و 
با عرض  بزرگراهی  تا  انجام شده  تسطیح ها 
۷۵ متر وسط کوهپایه شکل بگیرد. اما کامل 
 ۹۸ سال  در  و  نگرفته  صورت  جدول گذاری 
تا  داده شده  مجوز  دادستانی  دستور  از  بعد 
 ۴٫۷ در  تنها  در  و  شود  احداث  پارک  کوه 
کیلومتر بستر بزرگراه ساخته شد و آسفالت 
کامل شد و ماشین ها می توانستد در مسیر 
بتوانند  تا  برگردند  و  بروند  ۴٫۷ کیلومتری 
از فضای اطراف استفاده کنند.« او می گوید 
فضای  کانون   ۵ در  پارک  کوه  قالب  در 
همگانی ساخته شد، آبشار و سینما ماشین 
فضاها  همین  جمله  از  پلکان  و  مجسمه  و 
خواستار  شهرسازان  می گوید  باغبان  بودند. 
تثبیت کوه پارک در طرح تفصیلی بودند زیرا: 
»در میان تمام مدیران شهری، عزم ساخت 
بزرگراه بسیار پررنگ بود، سازمان ترافیک، 
معاونت حمل و نقل به شدت دنبال اجرای 
استدالل هایی می آوردند، می گفتند  بود،  آن 
پروژه آغاز شد و باید تمام شود، در حالیکه 
محیط  تخریب های  جز  به  دادن  ادامه 
زیستی از لحاظ بودجه ای هم منطقی نبود 
و مهم تر اینکه چرا ما باید تعدادی خودرو را 
دعوت کنیم تا در بکرترین و ارزشمندترین 
تنفسگاه های  و  کنند  تردد  شهر  فضاهای 
شهر را آلوده کنند.« اکنون حدود ۵کیلومتر 
از بزرگراه جنوبی مشهد آسفالت شده که تنها 
از یک سمت و از سمت شمال به اتومبیل ها 
آن  عرصه های  در  تا  شده  داده  دسترسی 

کننند. گشت و گذار 

مطالبه گری همچنان ادامه دارد 
منتفی  بزرگراه  مجدد  احداث  اینکه  با 
به  ۹ شهریور  تازه هم  تصیلی  و طرح  است 

شهرداران مناطق مشهد ابالغ شد، اما فعاالن 
این  محیط زیست و حوزه شهری می گویند 

ماجراست. اول  تازه 
در  زیست  محیط  فعال  کشمیری،  علی   
سه  سال ها  این  در  آن ها  می گوید،  مشهد 
موضوع را دنبال می کردند: »ما می خواستیم 
این بزرگراه زیر بار ترافیک نرود، زیرا باعث 
بیاید،  بزرگراه  اگر  و  می شود  هوا  آلودگی 
و  فروشگاه  احداث  مانند  دیگر  تخریب های 
پمپ بنزین و … هم اتفاق می افتد همچنین 
از این بزرگراه،  در فاصله تقریبا ۱۵۰۰ متری 
بزرگراه دیگری تحت عنوان نماز وجود دارد. 
بزرگراه دیگری به نام فکوری هم در همین 
ایجاد  که  می رسید  نظر  به  و  است  منطقه 
این  باشد،  بزرگراه سوم اصال توجیه نداشته 
زمین هایی  به  دسترسی  راه  اصل  در  جاده 
بودند.«  تملک کرده  قدرت  صاحبان  بود که 

بعدی  قدم  در  فعاالن  می گوید،  کشمیری 
ناحیه،  این  زمین های  تمام  می خواهند 
اراضی ملی اعالم شود و ساخت و سازی در 

نگیرد. صورت  آن ها 
نهادهاست  به  به نظر متعلق   زمین هایی که 
و به گفته تقی زاده بیش از ۶۰ هکتار است. 
فعاالن  بعدی  قدم  در  می گوید  کشمیری 
محلی خواستار مجازات مسببان ساخت این 
بزرگراهند: »ما از سال ۹۴ جلوی این قضیه 
تخریب  را  مدام گفتیم، کوه ها  و  ایستادیم 
نکنید اما صاحبان پول با اهرم های فشارشان 
این کار را کردند، این آدم ها هنوز هم هستند، 
افراد است.«  خواسته سوم ما محاکمه این 
او می گوید مطالبه گری فعاالن همچنان ادامه 

دارد. 

نهادهای مدنی پس از ده سال تالش پروژه بزرگراه جنوبی مشهد را متوقف کردند

نجات کوه های مشهد
بزرگراه جنوبی شهر مشهد سرانجام از طرح تفصیلی حذف شد

نایب  رئیس شورای شهر تهران: 
اعزام نیروهای خدماتی 
شهرداری برای اربعین 
هنوز مشخص نیست

نایب  رئیس شورای شهر تهران گفت: امسال نیز 
مراسم جاماندگان اربعین با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در پایتخت انجام می شود. به گزارش 
روزنامه پیام ما، پرویز سروری در حاشیه جلسه 
خبرنگاران  جمع  در  تهران  شهر  شورای  دیروز 
تخصصی  تشکیل کمیسیون های  به  اشاره  با 
شورای شهر و تعیین کمیته های فرعی اظهار 
کرد: از این پس شاهد بررسی طرح ها و لوایح 
خواهیم بود.  او در ادامه درخصوص برنامه های 
ویژه اربعین و با اشاره به برنامه ریزی کشور عراق 
این  افزود:  ایرانی  زائر  هزار   ۳۰ پذیرش  برای 
تعداد زائر یعنی هیچ و در قبال جمعیت میلیونی 
که هرساله در مراسم اربعین شرکت می کنند 
مسئوالن  طریق  از  امیدواریم  و  نیست  رقمی 
جمهوری اسالمی رایزنی هایی برای اعزام بیشتر 
زائران به عراق انجام شود. سروری با بیان اینکه 
نیز  تهران  شهرداری  خدماتی  نیروهای  اعزام 
برای اربعین هنوز مشخص نیست و به زودی 
در این زمینه تصمیم گیری می شود گفت: در 
اربعین  راهپیمایی  مراسم  برگزاری  خصوص 
جلسه ای  روزهای گذشته  طی  جاماندگان،  و 
داشتیم و منتظر تعیین تکلیف اعزام زائران برای 
مراسم اربعین در کربال هستیم و پس از این 
موضوع تصمیم گیری می شود اما امسال نیز 
مراسم جاماندگان اربعین با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در پایتخت انجام می شود. 

ابهاماتی درباره انتخاب 
شهردار کالن شهر شیراز

شنیده ها حاکی است که سید احسان اصنافی 
شهردار منتخب شهر شیراز توسط وزارت کشور 
فاصله  در  ایمنا،  به گزارش  است.  نشده  تایید 
چند روز پس از انتخاب سید احسان اصنافی 
روز گذشته  عنوان شهردار کالن شهر شیراز،  به 
شد  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  نامه ای 
که خبر از تایید نشدن این انتخاب می داد. در 
این نامه که بدون سربرگ و امضا منتشر شده، 
آمده است: »شرایط و سوابق مدیریتی مشارالیه 
اجرایی  آیین نامه   ۳ ماده   ۶ ردیف  شرایط  با 
مصوب  شهردار  سمت  تصدی  احراز  شرایط 
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ هیئت وزیران، مبنی بر دارا بودن ۹ 
سابقه مدیریت ارشد برای تصدی سمت شهردار 
شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 
مطابقت ندارد. لذا به منظور جلوگیری از هر گونه 
وقفه در مدیریت شهری و خدمات رسانی به 
مردم، وفق تبصره سه عددی ذیل ماده ۸۰ قانون 
فوق الذکر ضروری است در اسرع وقت نسبت به 
انتخاب فرد واجد شرایط اقدام و از نتیجه وزارت 
کشور را مطلع کنند.« این نامه در حالی منتشر 
شورای  سخنگوی  سلطانی  علی اکبر  که  شده 
اسالمی شهر شیراز آن را تکذیب کرده و افزود: ما 
مکاتبه ای در این خصوص با استانداری و وزارت 
مدارک  کرد:  اظهار  سلطانی  نداشته ایم.  کشور 
شده  ارسال  کشور  وزارت  به  منتخب  شهردار 
است و در صورت تایید یا رد صالحیت توسط 
مراجع ذی ربط، اخبار موثق را به اطالع مخاطبان 
می رسانیم. مهدی طاهری رئیس شورا در پاسخ 
به ایمنا، با موضوع تایید نشدن انتخاب اصنافی 
به عنوان شهردار شیراز گفت: سندی به دست 
ما نرسیده و ما نیز همچون شما این موضوع را 
شنیده ایم و در حال پیگیری و رایزنی از وزارت 

کشور هستیم.

تبعات احداث  بزرگراه جنوبی 
پرشمار است؛ این مسیر ۴۰ 
آبراهه را قطع می کند به مسیر 
کریدورهای محیط زیستی 
آسیب می رساند و در آینده 
آلودگی صوتی زیادی برای شهر 
ایجاد می کرد

دیوار فعاالن محیط زیستی و حوزه شهرسازی مقابل بزرگراه جنوبی شهر مشهد، مستحکم بود. با وجود این که حدود 1۰ سال زمان و هزینه 
برای احداث بزرگراه جنوبی مشهد تلف شد؛ اما در نهایت همه چیز متوقف شد. بولدوزرها خاموش شدند، کوه کنان ابزارهایشان را غالف 
کردند، شهرداری کوتاه آمد و مشخص شد که بخش زیادی از فضای طبیعی دیگر زیر چرخ اتومبیل نمی رود. هفته گذشته خبری که مردم 
مشهد سال ها منتظر آن بودند را شنیدند: »بزرگراه در طرح تفصیلی که از جانب استانداری به شهردار ابالغ شد، حذف شد و تمام عرصه های 

باقی مانده در این محدوده باید به عنوان عرصه همگانی و پیاده محور پیش بینی شود«.

با اینکه احداث مجدد بزرگراه 
منتفی است و طرح تصیلی تازه 

هم ۹ شهریور به شهرداران مناطق 
مشهد ابالغ شد، اما فعاالن محیط 

زیست و حوزه شهری می گویند 
این تازه اول ماجراست. علی 

کشمیری، فعال محیط زیست 
در مشهد می گوید: فعاالن در قدم 
بعدی می خواهند تمام زمین های 
این ناحیه، اراضی ملی اعالم شود 
و ساخت و سازی در آن ها صورت 

نگیرد
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| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

شهرداری نجف شهر  روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط 
می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات:  ۰7138114۰45 - ۰7138114۰35 

شماره نمابر: ۰7138244833                    شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  ۰71-38114۰14 
موضوع مناقصه: خرید لوله فلزی)خاش(

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
•شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2۰۰۰۰92586۰۰۰1۰6 می باشد. متقاضیان برای شرکت 

در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir )کد فراخوان 
2۰۰۰۰92586۰۰۰1۰6( به مدت 8 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم به 
منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از 
دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 14۰۰/۰7/۰8 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه 
نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار 
استقالل، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد 
پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور 
آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
•ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم آمادگی 

ضروری است.              

نوبت اول
آگهی مناقصهنوبت اول

آسفالت شهرداری نجف شهر 
فراخوان مناقصه عمومی 

شماره K _ 00 _ 243  )نوبت اول(
خرید لوله فلزی)خاش(

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 313/۰۰/49 مورخ 14۰۰/6/7 
شورای محترم اسالمی تهیه ، حمل و پخش قیر  mc2 و تهیه ، حمل ، پخش و اجرای 
آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 19-۰ به شماره 2۰۰۰۰9۰657۰۰۰۰۰2 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 
  www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
در  الکترونیکی جهت شرکت  امضای  و دریافت گواهی  نام در سایت مذکور  ثبت 

مناقصه را محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 14۰۰/۰6/17 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا 

ساعت 19 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰6/27 
روز   12 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  تاریخ  از  پیشنهاد  ارائه  زمانی  مهلت 
چهارشنبه تاریخ 14۰۰/۰7/۰7 زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ 14۰۰/۰7/1۰ 
ساعت ۰9:۰۰ ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن ۰344239738۰ تماس حاصل نمایند . 
تاریخ چاپ نوبت اول: 14۰۰/۰6/17      تاریخ چاپ نوبت دوم: 14۰۰/۰6/2۰ 
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد ذمه( 

کالسه۱۴۰۰۰۰۱۸۷   اجرائی  پرونده  موجب  به 
اصلی   ۱۸۱۸ از  فرعی   ۲۷۷۵ ثبتی  پالک  زمین  دانگ  شش 
کوچه  خرداد   ۱۵ خیابان  هجرت  بلوار  رفسنجان  در  واقع 
فرعی  هجرت   ۶ کوچه  به  نرسیده  فرعی  انتهای  شماره۱.۲ 
مالکیت  سند  که  شرقی  بست  بن  انتهای  راست  سمت 
شماره  با   ۹۴ سال  ج  سری  شماره۷۰۴۶۷۹   به  تعویضی 
کرمان   ۹ بخش  الکترونیکی۱۳۹۶۲۰۳۱۹۰۰۹۰۰۶۷۵۸  دفتر 
غالمرضا فرزند  توسلی  احسان  آقای  نام  به   رفسنجان 
از  صادره   ۱۳۶۱.۱۱.۱۸ تولد  تاریخ   ۲۵۴۷ شناسنامه  شماره 
رفسنجان دارای شماره ملی۳۰۵۱۳۴۶۲۶۸  با جز سهم ۶ از 
به  سند  طبق  است.  شده  صادر  مالک  عنوان  به   ۶ سهم  کل 
دو  حدود: شماال:در  به  محدود  مربع که  متر  مساحت۳۴۰.۳ 
متر  ))۱۱.۴۰(یازده  طول  به  اشتراکی  مرزیست  اول  قسمت 
دوهزارو هفتصدو هفتادو چهار  به شماره  متر  و چهل سانتی 
به  متر  دو   )۲.۰۰( طول  به  اشتراکی  مرزیست  دوم   فرعی 
شرقا:مرزیست  فرعی  یک  هشتادو  هفتصدو  دوهزارو  شماره 
هفتادو  و  متر  هشت  و  )۲۸.۷۶(بیست  طول  به  اشتراکی 
یک  هشتادو  هفتصدو  دوهزارو  شماره  به  سانتیمتر  شش 
پنجاه   و  متر  )۱۱.۵۰(یازده   طول  به  دیوار  به  جنوبا  فرعی 
فرعی  دو   هشتادو  هفتصدو  هزارو  دو  شماره  به  سانتیمتر 
از یک هزار و هشتصدو هجده  اصلی غربا در ۳ قسمت که 
طول  به  اشتراکی  مرزی  اول  است.  جنوبی  آن  دوم  قسمت 
به  متر  و هفتادو شش  سانتی  متر  و سه  بیست   )۲۳.۷۶(
و  از یک هزار  شماره دو هزارو هتصدو هفتادو شش  فرعی 
بطول)۱.۹۱(  اشتراکی  مرزیست  دوم  اصلی  هجده  هشتصدو 
یک متر و نود و یک سانتیمتر به  شماره دو هزار و هفتصدو 
)۵.۰۰(پنج  طول  به  مرزیست  سوم  فرعی  شش   هفتادو 
اعیان: عرصه  و  نظر عرصه  از  ملک  به کوچه. مشخصات  متر 
مطابق سند به مساحت۳۴۰.۳  متر مربع و اعیانی ساختمان 
و  مربع  متر   ۱۳۳.۸ مساحت  به  شمالی  همکف  طبقه  یک 
ساختمان  مربع  متر   ۶۰ مساحت  به  رو  راه  با  جنوبی  اعیانی 
آجری  و کف   آجر سنتی  از  استفاده  با  سقف سبک شیبدار 
و  در  و  با کاهگل  ترکیبی  سفید  بندکشی  با  آجری  نمای  و 
می  دار  طرح  سنتی  آجری  چینی  قائمیه  و  سنتی  پنجره 
حیاط  اند کف  شده  ساخته  های  غرفه  صورت  به  باشد که 
اجرا  بنددار  سیمانی  زمینه  با  قابدار  آجریکاری  طراحی  با 

در  متر   ۲.۲۰ در  ابعاد۳.۲۷  به  آب  حوض  عدد  یک  و  شده 
وسط ساخته شده است هیچ گونه پروانه ساختمان و امتیاز 
قابل ذکر است که قطعه  خدمات شهری معرفی نشده است 
متصل  شرقی  زمین  قطعه  یک  در  ادغام  با  موصوف  زمین 
به  مجموعًا  ان  غربی  زمین  قطعه  یک  و  هجرت   ۶ به کوچه 
صورت یک واحد گردشگری و اقامتی طراحی و ساخته شده 
می  بخاری  و  چوب کاری  شدن کارهای  تکمیل  حال  در  که 
 ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  به  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  باشد 
 ریال )نه میلیارد و نهصد میلیون  ریال( ارزیابی شده است،
مورخ۱۴۰۰.۰۷.۰۳  شنبه  روز   ۱۲ الی   ۹ ساعت  از  فوق  پالک 
)نه  ریال   ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  از  مزایده  می رسد،  فروش  به 
قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال(  میلیون   نهصد  و  میلیارد 
مزایده  جلسه  در  شرکت  می شود  فروخته  نقدا  پیشنهادی 
درصد   ۱۰ پرداخت  به  منوط  فروش  و  است  آزاد  عموم  برای 
و  ثبت  سپرده  حساب  به  کارشناسی  پایه  مبلغ  از   )%۱۰(
است مزایده  جلسه  در  او  قانونی  نماینده  یا  خریدار   حضور 
ظرف  فروش  مبلغ  التفاوت  به  ما  است  مکلف  مزایده  برنده 
ثبت  صندوق  حساب  به  مزایده  تاریخ  از  روز   ۵ پنج   مدت 
تودیع  نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
صورت  این  در  شد  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  نبوده 
می  تجدید  مزایده  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  فروش  عملیات 
آب  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  است  ذکر  به  الزم  گردد 
و  اشتراک  حق  یا  و  انشعاب  حق  از  اعم  تلفن  و  ،گاز  ،برق 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  های 
به  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی  رقم  این که  از  اعم 
وجوه  مازاد،  وجود  در صورت  نیز  و  است  مزایده  برنده  عهده 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
برگزار  مقرر  مکان  و  ساعت  همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری 
در  شرکت  جهت  توانند  می  خریداران  و  طالبین  شد  خواهد 
ثبت  اداره  وجه  در  بانکی  ارائه چک  با  مقرر  وقت  در  مزایده 
در  پایه  قیمت  درصد  ده  مبلغ  به  رفسنجان  امالک  و  اسناد 

نمایند. شرکت  فوق  نشانی  به  مزایده  جلسه 
 تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت:  روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰.۰۶.۱۷  
علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان
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افقی
 ۱ - كالم معتبر - حرف دوازدهم یونانی 
جمعی،  دسته  سرود   - قبر  شكافتن   -
ناشنوا، آب شرعی۲ - افسانه گو در شب  
- آزرده و دلخور، آزرده، دلخور - در پناه، 
 - - سرگیجه، گردنده  محفوظ۳  مصون، 
رمان معروف شولوخف - یازده، دو یار هم 
قد۴ - اثری از جی.جی. باالرد - قیمت۵ 
- مجلس اعیان، روشنایی، تخلص استاد 

همایی - تصویه كننده آشپزخانه نشین - 
نام ترکی، نام آذربایجانی - پایین حوض 
۶ - زلف دار، پسری که سرش زلف دارد 
شاعر   - زناشویی۷  پیوند   - واژگون   -
طبیعت  - همراه خم، همنشین خم - نمو، 
بزرگ شدن۸ - آزاده، آزاده كربال، نخستین 
شهید كربال - حرف ندا - الفبای خوراكی 
- طاقچه باال، بام فرنگی۹ - فرشته حامل 
وحی خداوند - رایگان، پسر طهماسب - 
تکبر، غرور  کتاب شاعر۱۰ - رمق آخر - 

- از اساطیر شاهنامه - شكست خورده در 
شطرنج۱۱ - لبا س - خالف هم بودن۱۲ 
- اثری كه روی چیزی باقی بماند - سود 
و فایده - مراوده۱۳ - تکرار حرف - نام 
سرمربی تیم ملی عراق - جلو، نزد۱۴ - 
خریدار  را گویند،  كشتی  در  مقابل  طرف 
برنج  خورشت،  همراه   - خرمن گندم   -
پخته۱۵ - دشمن سرسخت - مهمانخانه 

- مبهوت و متحیر

عمودی
۱ - گرداگرد لب و دهان - نام، بیماری 
و  نفس - گل  تنگی  بیماری  تنفسی، 
الی - منع كردن۲ - بی نیاز - باران نم 
نم - ابر برقدار۳ - روز عید قربان، روز 
دهم ذیحجه - شیار باریك - مجازات 
شرعی، اندازه۴ - بسیار حمله کننده  - 
واحد پول مجارستان - کشیدن، زدنی 
در بازی، کشمکش و نزاع۵ - صف - 
تیر پیكاندار - سطح و قشر ۶ - تشك 
ماوس، درخت بی میوه - درخت جوان 
- موادی كه در مجرای آب ته نشین می 
شود۷ - كمك رسانی، یاری رسانی - از 
عبادات، سفر به خانه خدا۸ - گوسفند، 
بع بع آن معروف است - حرف پیروزی، 
ضمیر غایب، جانشین او - بوی گوشت 
- کاغذ کاهی، شبكه رایانه ای۹ - زینهار، 
 - اطمینان  و  آرامش  پناه،  و  حفاظت 
اثر احمد شاملو۱۰ - خط نماد - چند 

خودمانی - به ارزو رسیده۱۱ - پاداش 
و اجر - نشان ورونق - دست درد ۱۲ 
همنشین  تنها،   - حرف  یك  تكرار   -
به  امر   - تخم مرغ  از  تنها - خوراكی 

پوئیدن، پوئیدن امری۱۳ - شهر توت، 
جشنواره معتبر سينمائي، بخیه درشت - 
محبوب ودلبر، معشوق، همراه نقش - از 
ورزشهای آبی۱۴ - صد متر مربع، واحد 

سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر - از آثار 
ویلیام فالکنر - فدراسیون والیبال۱۵ - 
منبع و سرچشمه - به خاكسپاری - نار، 

از عناصر اربعه

جدول شماره 21۰۰

خراسان رضوی

یاسر وطن پور/ معاون شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه سبزوار از بازدید هیات بازرسی و نظارت 
منطقه سبزوار  نفتی  فرآورده های  شرکت ملی پخش 
از معادن شهرستان بردسکن خبر داد و گفت: با توجه 
رفع  سال،  ابتدای  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به 
موانع، مشکالت و کمک به صنایع را از وظایف اساسی 

می دانیم. خود 
حسینی در نشستی که اعضای بازرسی و نظارت منطقه 
به همراه رئیس ناحیه بردسکن و جمعی از مسئولین 
معادن مس حضور داشتند، بیان کرد: خرید به موقع 
و  شود  انجام  حتما  باید  کارفرمایان  توسط  فرآورده 
ارسال دیرهنگام و نامنظم آن از سوی شرکت تعاونی 
باید واحدهای  و  نیست  قابل پذیرش  به هیچ عنوان 
اسرع  در  موانع  این  رفع  به  نسبت  نظارتی  و  مربوط 

اقدام کنند. وقت 
و  سهمیه  میزان  واقعی  تعیین  منظور  به  ادامه  در  او 

به  توجه  با  کرد:  تصریح  سوخت،  موقع  به  انتقال 
اینکه ۳۰ درصد از سهمیه سوخت شهرستان بردسکن 
مسئوالن  لذا  شده  داده  تخصیص  معادن  فعالیت  به 
معادن باید با اعالم صحیح آمار تولید، ثبت دستگاه ها 
آدرس  به  سدف  سامانه  در  خود  ماشین آالت  و 
بروز  از     ،NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR

کنند. جلوگیری  احتمالی  چالش های  و  کاستی ها 

بازدید هیات بازرسی شرکت نفت
مبارکی / دکتر رضا احمدی اظهار داشت: در حال  از معادن بردسکن

حاضر۱۵٠ هزار هکتار از جنگل های ایالم آلوده به 
آفت »لورانتوس« است که ساالنه با کمک مردم 
و مشارکت دولت از شیوع این آفت در ده هزار 

هکتار از این اراضی جلوگیری می شود.
او بهترین راه مبارزه با آفت لورانتوس را قطع و 
حذف عوامل آلودگی عنوان کرد و افزود: شیوه 

مبارزه با آفت لورانتوس به این شکل است که 
قبل از ورود درختان به فرآیند بذردهی نسبت 
به قطع و امحای عوامل آلودگی اقدام می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم اضافه 
کرد: بر اساس اسناد و مدارک ۸۹ درصد یعنی 
حدود یک میلیون و ۷۶٠ هزار هکتار از سطح 
از  عمده  بخش  است که  ملی  اراضی  استان، 
به میزان۶۴٠ هزار هکتار و مراتع  آن جنگل ها 
و بیابان ها نیز یک میلیون و ۱۴۶ هزار هکتار را 
شامل می شود.  او افزود: مهم ترین برنامه های 
آبخیزداری  حوزه  در  طبیعی  منابع  سازمان 
مدیریت منابع آب، پیشگیری از سیل، کنترل 
رسوبات، پیشگیری از تصرفات اراضی، ساخت و 
سازهای غیر مجاز و حفاظت از منابع طبیعی… 
است. احمدی با بیان اینکه ۲٠٠ نیرو حفاظت 
از منابع طبیعی استان را بر عهده دارند، عنوان 
کرد: جهت مراقبت، کشیک و گشت های شبانه 

۲۵ دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتور سیکلت 
در اختیار این افراد قرار دارد.او افزود: همچنین 
در راستای حفاظت از مناطق بحرانی ۸۹ نقطه 
استان  به مساحت ۴۱۸ هزار هکتار در سطح 
شناسایی که نیروها به صورت شبانه روزی در 
این مکان ها مستقر و تمهیدات الزم در این 
منابع  مدیرکل  است.  شده  اندیشیده  راستا 
دار  شیب  گفت:  ایالم  آبخیزداری  و  طبیعی 
بودن، توپوگرافی سخت منطقه، کوهستانی بودن 
راه های استان سبب به وجود آمدن کاستی هایی 
طبیعی  های  عرصه  در  ارائه خدمات رسانی  در 
استان شده اما این موضوع سبب تعطیلی کارها 
و اهداف نیروهای حفاظت نشده است. به گفته 
احمدی در ۲۰ سال گذشته بیش از دو هزار فقره 
حریق در عرصه های منابع طبیعی ایالم رخ داده 
وقوع  علت  مهم ترین  انسانی  عوامل  است که 

حریق در مراتع و جنگل های استان است. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم 

15۰هزار هکتار از جنگل های استان با آفت »لورانتوس« درگیرند

هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن  گفت: استفاده از هرگونه انشعاب برق 
با تعرفه یارانه ای شامل انشعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، كشاورزی و ... برای 
استخراج رمزارزها غیرقانونی است  و انجام این عمل خالف قانون در واقع كسب 
كردن سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادی اشتغال زا و مولد بلكه با سواستفاده از 
یارانه حامل های انرژی است ؛ یارانه ای كه متعلق مردم است. سودجویی غیرقانونی 
از محل یارانه ها نیز باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد شده كه از جمله 
آنها می توان به دامن زدن به ركود صنایع و تعطیلی كارخانه ها که نتیجه آن افزایش 
بیكاری و تورم است. او  تاکید کرد: در صورتی كه هر شخص یا نهادی به استخراج 
غیرمجاز رمزارز مبادرت کنید ، به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود 
و ضمن قطع انشعاب برق ، ما به التفاوت قیمت برق یارانه ای و تعرفه صادراتی 
و همچنین خسارات وارده به شبكه های برق از او اخذ می شود. هنرمند در این 
راستا تصریح کرد: طی عملیاتی با حضور نیروهای انتظامی و نمایندگان شرکت 
توزیع برق گیالن در چند روز اخیر ، ۲ مرکز و ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز 
در شهرستان های تالش و کوچصفهان کشف و ضمن قطع انشعاب برق متخلفان،  

جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

قالب  در  اصفهان  عکس  نمایشگاه  دو   / وطن خواهان 
ابتکار »شهروند دیپلمات« به مدت یک ماه در روسیه 

می شود. برپا 
»اصفهان،  عنوان  با  اصفهان  عکس  نمایشگاه  دو 
هم زیستی  مهد  »اصفهان،  و  ایرانی«  معماری  شکوه 
مسالمت آمیز ادیان« در قالب ابتکار »شهروند دیپلمات« 
اداره روابط بین الملل شهرداری اصفهان از فردا )دوشنبه( 
به ترتیب در کاخ موزه تزارها )کاخ کاترین( و موزه تاریخ 
ادیان روسیه آغاز به کار می کند و به مدت یک ماه دایر 

بود. خواهد 
ابتکار »شهروند دیپلمات« که از زمستان ۹۹ کلید خورد و 
به دنبال استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای 
تقویت تعامالت بین المللی اصفهان بود، این دو رویداد 
مقیم  ایرانی  دانشجویان  از  جمعی  پیشنهاد  به  را  ویژه 
مسکو و با همکاری اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل 
در  ایران  سفارت  فرهنگی  رایزنی  اصفهان،  شهرداری 
و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی  ارتباطات  اداره کل  روسیه، 

ارتباطات اسالمی و وزارت فرهنگ روسیه در خواهرشهر 
می کند. برپا  اصفهان  روسی 

در هریک از این دو نمایشگاه، ۳۰ اثر )مجموعا ۶۰( از 
آثار عکاسان اصفهانی برای بازدیدکنندگان به نمایش در 
می آید.  این آثار پس از انتشار فراخوان و دریافت ۳۶۳ 
برای  و  انتخاب  داوران  هیات  توسط  عکاس،  از ۲۶  اثر 

شرکت در این نمایشگاه ها، به روسیه ارسال شد.
کاخ موزه تزارها قصر امپراطوری قبلی روسیه و یکی از 
بزرگترین کاخ ها در مجاورت سنت پترزبورگ است که آن 
را مجلل ترین و با شکوه ترین بنای این شهر می نامند 
و یکی از آثار گردشگری خارق العاده دنیاست که پس 
میزبان  ساله  هر  و  تبدیل شد  موزه  به  اکتبر  انقالب  از 
شمار زیادی از گردشگرانی است که از سرتاسر جهان به 

می آیند. روسیه 
همچنین، موزه تاریخ ادیان در سن پترزبورگ، یکی از 
تنها  و  جهان  در  دین  موضوعیت  با  موزه ها  بزرگ ترین 
موزه ادیان در روسیه به شمار می رود. این موزه شامل 

مجموعه گسترده و متنوعی از دست ساز های تاریخی و 
فرهنگی از سراسر جهان و ملیت ها از عربستان در ۶ هزار 
سال قبل از میالد و مصر باستان گرفته تا اروپای قرون 

می شود. وسطی 

بیش از 5 هزار دستگاه رمز ارز غیر مجاز 
كشف و جمع آوری شد

نمایشگاه عکس در قالب ابتکار »شهروند دیپلمات« در روسیه برپا می شود
| گیالن  | | اصفهان |

راه اندازی ایستگاه آتش نشانی 
و اورژانس شرکت گهرانرژی 

اورژانس شرکت گهرانرژی،  و  آتش نشانی  ایستگاه 
زیست  محیط   و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  توسط 
گل گهر  منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 

شد. راه اندازی 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر، در راستای 
افزایش خدمات آتش نشانی و اورژانس در منطقه 
گل گهر و با توجه به نیاز شرکت گهرانرژی به ایستگاه 
آتش نشانی و اورژانس، با پیگیری های به عمل آمده 
محیط زیست  و  بهداشت  ایمنی،  مديريت  توسط 
منطقه گل گهر،  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 
ایستگاه آتش نشانی و اورژانس شرکت گهرانرژی با 
استقرار یک دستگاه خودروی آتش نشانی سه تن و 

آمبوالنس تیپ B در آن، راه اندازی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی خبر داد

کاهش مصرف حامل های 
انرژی در ساختمان اداری 

و عملیاتی 
فرآورده های  / مدیر شرکت ملی پخش  بهنام  رضا 
سال گذشته،  جنوبی گفت:  خراسان  منطقه  نفتی 
مصرف حامل های انرژی در ساختمان های اداری و 
بوده  همراه  با کاهش چشمگیری  منطقه  عملیاتی 

است.
برنامه های  با  افزود: سال گذشته  قربانعلی مردانی 
و  الگو  اصالح  راستای  در  شده  تعیین  پیش  از 
و  برق  )آب،  انرژی  حامل های  مصرف  بهینه سازی 
گاز( موفق به کاهش مصرف در مقایسه با سال ۹۸ 

شدیم.
مدیر منطقه خراسان جنوبی ادامه داد: این مهم با 
تالش نیروهای توانمند منطقه محقق شده، به طوری 
ساختمان های  در  آب  مصرف  مدت  این  طی  که 
اداری و انبار نفت منطقه ۴۰ درصد کاهش، برق ۲۲ 

درصد و گاز با ۱۷ درصد کاهش همراه بوده است.
در  روند  این  تداوم  و  دقیق  برنامه  با  افزود:  او 
سال  های آتی، شاهد کاهش بیشتر در بخش انرژی 

باشیم.

 رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 

پایانه صادراتی جنوب استان 
در صورت تامین اعتبار 

فاینانس راه اندازی می شود 
صادراتی  پایانه  گفت:  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
جنوب استان کرمان در صورت تامین اعتبار فاینانس 

برداری می رسد. بهره  به  آذرماه سال جاری  تا 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  روابط عمومی  گزارش  به   
معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیب زاده، در 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نشست  هفتمین 
استان کرمان افزود: قرار است پایانه صادراتی جنوب 
راه  هلندی  شرکت  یک  مشارکت  با  کرمان  استان 
به وجود محصوالت  با توجه  افزود:  او  اندازی شود. 
در  ویژه  به  استان کرمان  در جنوب  فراوان صادراتی 
بخش کشاورزی و معدن، نیاز است پایانه صادراتی 
این منطقه فعال شود و با پیگیری های انجام شده 
یورویی یک شرکت  هزار   ۱۴۰ در صورت مشارکت  و 
راه اندازی  امسال  پاییز  آخر  تا  پایانه  این  هلندی، 

می شود.
  طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در زمان دولت دوازدهم 
در  صادراتی  پایانه   ۵ راه اندازی  برای  نامه ای  تفاهم 
کشور منعقد شده که یکی از این تفاهم نامه ها بین 
اتاق کرمان، استانداری و وزارت صمت بوده و جا دارد 
این تفاهم نامه در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد 
نشست،  این  ادامه  در  بگیرد.  قرار  استان  مقاومتی 
استاندار کرمان نیز خواستار همکاری همه دستگاه ها 
برای راه اندازی پایانه صادراتی جنوب استان کرمان 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۱۷۰هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد نخعی نژاد ده چناری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از زرند در یکباب خانه به 
مساحت ۲۳۷ مترمربع از پالک ۲۳۸۹ اصلی واقع در زرند خیابان ابوذر کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین واحدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۴۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۳هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مالکانه  تصرفات  زرند  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی 
بالمعارض متقاضی آقای حسن پور حبیبی زرندی فرزند علی به شماره شناسنامه ۷۳۰ صادره از زرند در یکباب 
مغازه مشتمل بر زیرزمین و اول مسکونی به مساحت ۶۶.۲۳ مترمربع از پالک ۶۴۴۰ اصلی واقع در زرند بلوار 
جمهوری جنب کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۶/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۶/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان مدرك تحصیلی  
اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرك 
علی  فرزند  ها  آهنی  مهدی  محمد 
قزوین  از  صادره   ۱۸۹۵ شناسنامه  شماره  به 
مهندسی كامپیوتر  رشته  مقطع كارشناسی  در 
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی قزوین با 
است  مفقود گردیده   ۱۵۸۷۲۱۴۰۰۲۹۷ شماره 
و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرك را به  دانشگاه آزاد اسالمی 
نخبگان  بلوار  قزوین  نشانی  به  قزوین  واحد 
– باالتر از پونك كد پستی ۱۵۱۹۵-۳۴۱۹۹ و 
صندوق پستی : ۳۴۱۸۵۱۴۱۶ ارسال نماید . 

احضاریه   
آقای رحمان پژوهش راوری

المکان فرزند محمد مجهول   
راوری  پور  آشوری  خانم  شما  همسر  میرساند  اطالع  به   
جهت اجرای دادنامه طالق شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۱۵۲۲۳۲۵ 
این  به  راور   حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره 
دفترخانه مراجعه نموده است لذا مقتضی است ظرف مدت 
دفترخانه  این  محل  به  ابالغیه  این  انتشار  از  پس  روز   ۷
نبش کوچه  قدس  خیابان  ابتدای  راور  شهرستان  در  واقع 
به  نسبت  مقررات  مطابق  و  اینصورت  غیر  در  مراجع  یک 
خواهد  اقدام  جنابعالی  حضور  بدون  طالق  صیغه  اجرای 

۱۴۳ الف  شد.م 
پور  محمد علی شهابی 
 سردفتر ازدواج 25 و طالق 12 رابر

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آئین  ماده  و  قانون  ماده۳  موضوع  آگهی 
قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۸/۰۵/۲۳هیات  شماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۴۳۵مورخ  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
عنبر  ملک شهر  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهر انگیز اندرز فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۸صادره ازدر یک باب 
۳۷۲- اصلی  از  ۱فرعی  از پالک  از۳۷۲- اصلی مفروز و مجزی شده  ۲۶۰متر مربع پالک - فرعی  به مساحت  خانه 
بخش ۳۴کرمان قطعه ۳ واقع در اراضی مردهک جبالبارزجنوبی عنبرآباد خریداری از مالک رسمی دادعباس شهبازی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۱۷

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۳۴۳ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ببراز صفی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از بافت کد ملی ۳۱۳۰۷۶۸۷۶۹ درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
پنج دهنه مغازه مشتمل برطبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت ۱۸۵ متر مربع تحت پالک ۲۴۳۹۴ فرعی از 
۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان به ادرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره ۵ خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا 
ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۳۲۹۸ هیات دوم مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
دانگ  سه  در   ۳۰۵۱۹۹۰۶۷۱ رفسنجان کدملی  از  صادره   ۳۷ شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  داورانی  یزدانپناه  عصمت  خانم 
مشاع از ششدانگ پنج دهنه مغازه مشتمل برطبقه فوقانی با کاربری عرصه مسکونی به مساحت ۱۸۵ متر مربع تحت پالک 
۲۴۳۹۴ فرعی از ۲۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان به آدرس کرمان بلوار قدس نبش کوچه شماره ۵ خریداری از مالک 
رسمی آقای ماشاهللا ثمره هدایت زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۵۵۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۴۰۰/۰۴/۶هیات  شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۳۸۴مورخ  برابررای  رسمی  فاقدسند 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
ازعنبراباد  ۶۰۶۹۵۰۱۳۷۳صادره  ملی  کد  ۱۹۸۸با  شناسنامه  بشماره  گلباز  فرزند  مهنی  برخوری  الیاس  اقای  متقاضی 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۴۰٫۵۰متر مربع پالک - فرعی از۴۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۹- 
اصلی قطعه یک واقع درعنبرآبادمحمد اباد بی بی شهری بلوار امام جنب بانک ملت خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت 
به فاصله ۱۵روزآگهی می شود در صورتی که  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب دردو  بابائی محرزگردیده است.لذا  خانم 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف:۲۸۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۶/۳– تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۶/۱۷
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۲۱۰۰ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ شهریور   ۱۷ چهارشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

/  تلفن:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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cnn /خندیدن سگ ماهی خاکستری در انگلستان سوژه عکس کمدی حیات وحش - عکس از مارتینا نووتنا

در پنج ماه نخست سال جاری، بالغ بر ۱۹۵۰ طرح، نشان شیما و 
حق مالکیت معنوی آثار خود را از کارگروه ساماندهی مد و لباس 
کشور دریافت کردند. از این تعداد، شناسه شیما برای ۱۷۰۵ طرح 
و حق مالکیت معنوی برای ۲۴۵ طرح صادر شده است. کارگروه 
ساماندهی مد و لباس کشور »شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی« 
با عنوان اختصاری نشان »شیما« را به استناد وظایف و آیین نامه 
اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس در راستای ترویج الگوهای 
ملی و بومی و هدایت بازار تولید و نیز   ترغیب مردم در پرهیز از 
انتخاب الگوهای بیگانه صادر می کند. طراحان با کسب ۱۰ نشان 
شیما برای آثار خود می توانند ضمن دریافت نامه درخواست از 
سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به صندوق اعتباری هنر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت بیمه هنرمندان معرفی شده و 

از سایر تسهیالت این صندوق نیز بهره گیرند./ هنرآنالین

فرزانه  ساخته  گنجشک(  )آواز  اسپرو«  »سانگ  کوتاه  انیمیشن 
امیدوارنیا در صدو نود و دومین حضور بین المللی خود موفق به دریافت 
جایزه بهترین انیمیشن از جشنواره andreas film festival ایتالیا 
شد. ایده اولیه فیلم »سانگ اسَپرو« به اتفاقی که در سال ٢٠١۵ رخ 
داده بود، بازمی گردد. یک کامیون حمل مواد پروتئینی در مرز اتریش، 
کنار جاده رها شده بود در حالی که جسم بی جان ٧١ پناهجو در یخچال 
کامیون بود. آن ها از سرزمین های پر رنج شان عازم دنیای آزاد بودند. 
سال ۲۰۱۹ مشابه این فاجعه در ایرلند تکرار شد. برای ساخت دکور این 
فیلم ۴۰۰ درخت، ۷۰۰ ُگل و ۱۵۰ خانه کوچک از جنس پارچه ساخته 
شده است. همچنین برای اجرای بخشی از این پروژه از انیماترونیک و 
فیلمبرداری مستقیم از عروسک ها استفاده شده است. فرزانه امیدوارنیا 
کارگردان ایرانی مقیم دانمارک فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد طراحی و 
خالقیت و دکترای دیزاین از دانشگاه پلی تکنیک دانمارک است./ مهر

| مد و لباس |

| انیمیشن |

تفاوت اصلی آن با اغلب دوپاها وجود فقط سه 
انگشت در پا است. کف پاها به علت پوشیدگی 
از موهای انبوه، بلند و زبر، شبیه مسواک است. 
به  و گوش های  درشت  چشم های  بزرگ،  جثه 
فک  پیشین  دندان های  دارد.  کوچکی  نسبت 

باال به طرف پایین و به صورت عمودی و دارای 
است.  جلویی  سطح  وسط  در  طولی  شیار  یک 
دندان های پیش آسیا در این جنس وجود ندارد. 
قهوه ای  به  متمایل  شنی  پشت  موهای  رنگ  
روشن با سایه سیاه، و زیر بدن سفید است. دم 
بلند و منگوله آن قهوه ای تیره و در قسمت انتهایی 

است. سفید 
و  میلی متر   ۱۶۰ تا   ۱۲۰ جانور  این  سر و تنه  طول 

درازای دم آن ۱۸۰ تا ۲۶۰ میلی متر است. این دو 
پا برای نخستین بار در دنیا در بوشهر شناسایی 
شد. در حال حاضر از تهران تا اصفهان ، بوشهر ، 
سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان پراکندگی 
دارد. پامسواکی بزرگ شبگرد است، در شب های 
هم  نزدیک  معمواًل  می شود.  دیده  مهتابی کمتر 
راهروی  یک  از  متشکل  النه  می کنند.  زندگی 

طوالنی با چند راه خروجی است. 

پامسواکی بزرگ

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
پروژه  احداث سایه بان پارکینگ های بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 14۰۰/6/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز  سه شنبه تاریخ 14۰۰/6/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه  تاریخ 14۰۰/7/4
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روزسه شنبه تاریخ  14۰۰/7/6

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور 
– روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی 7614656419 تلفن۰343273591۰- الی 13 و آقای حسینی صفا )شماره موبایل 

)۰9133439547
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰21-41934

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرماندفتر ثبت نام :88969737 و 85193768

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دو مرحله ای  پروژه احداث سایه بان پارکینگ های بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان  به شماره 2۰۰۰۰۰5437۰۰۰۰۰5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از طریق دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

در موضوع معدن، اکتشاف حرف اول را می زند

تمامی پتانسیل های بخش خصوصی در زمینه 
مشاوره، زمین شناسی، سخت افزار اکتشافی 
و دانشمندان مربوط از دانشگاه های مختلف 
ما کویر  و  بکند  تقسیم کار  و  بکند  استفاده 
و  استان سیستان  و همچنین  ایران  مرکزی 
بلوچستان را تحت یک مدیریت اکتشاف کنیم 
فارغ ازاینکه مالکیت برای کدام سازمان دولتی 

هست. 
استفاده بهینه از توان شرکت های بزرگ 

بخش خصوصی تنها راه توسعه ملی است
مشالت  و  بزرگ  حجم  به  توجه  با  دولت 
فروش  از  ناشی  کمبود  و  تحریم  از  ناشی 
حرکت¬های  امکان  متعدد،  مسائل  و  نفت 
جدی برای توسعه و سرمایه گذاریهای جدید 
ندارد. این باید به شرکت های بزرگ صنعتی 
بخش  که  بشود.  داده  مأموریت  معدنی  و 
شرکت  این  اعتماد  به  هم  واقعی  خصوصی 
طرح  زمینه  در  و  مشارکت کنند  بزرگ  های 
جدید خصوصا  صنایع  ایجاد  و  توسعه  های 
در مناطق محروم کشور، با توجه به وضعیت 
نسبی که در هر منطقه از کشور داریم، اقدام 
یک  بعنوان  توسعه کنند.  و  صنایع  ایجاد  به 
کارشناس عرض میکنم که ما کشور ثروتمندی 

هستیم و بایستی بتوانیم از این پتانسیل ها 
کنیم. استفاده 

برای پروژه های عمرانی بزرگ مشابه انتقال 
های  مگاپروژه  و  بزرگ  های  اتوبان  یا  آب 
پرهزینه، دولت می تواند از منابع زیرزمینی 
کند.  واگذار  بزرگ  های  شرکت  به  خودش 
با قید اینکه در طی دو سال پروژه را شروع 
پروژه  واگذاری  روز  از  و  برساند  پایان  به  و 

شود. اجرا 
من امیدوارم که با نسل جوان و منابع غنی و 
افراد باهوش، مملکت ایران را فراتر از چیزی 
که االن وجود دارد و حق مردم هست، بسازیم. 
این شدنی هست و می توانیم این کار را بکنیم. 
ریاست  و  رهبری  معظم  مقام  همانطوریکه 

جمهور و کارشناسان متفق هستند. 
درصد   ۲۰ تا   ۱۵ بین  تولیدات  از  بخشی  در 
افزایش تولید داشتیم و سوددهی بسیار عالی 
برای سهامداران داشتیم و سعی میکنیم از این 
حال  در  و  جدید  های  پروژه  اجرای  در  سود 
اجرا در سطح کشور استفاده بکنیم. و تعدادی 
از طریق  تا دی ماه  و  انتخاب شده  پیمانکار 
مناقصه پیمانکاران مناسب را انتخاب میکنیم.
جدی  بطور  اکتشاف  زمینه  در  این  بر  عالوه   

فعال هستیم و به نتایج قابل قبولی در سایت 
خودمان رسیده ایم. در حوزه حمل و نقل ریلی 
در حال ثبت شرکت با مشارکت امید هستیم 
بار  مناسب  نقل  و  امیدواریم شرکت حمل  و 
خودمان و بیشتر تاسیس کنیم. در زمینه انرژی 
متأسفانه وزارت نیرو خوب عمل نکرده است. 
ما هزار مگاوات برق در برنامه اجرایی داریم که 
۵۰۰ مگاوات آن را اسناد فراخوان برای شناسایی 
پیمانکاران داده ایم. برای مهاباد یزد دو واحد 
منتشر  اسناد  خورشیدی  نیروگاه  مگاواتی   ۱۰
کردیم و امیدواریم تا ۴ ماه آینده ۱۰۰۰ واحد برق 
را شروع عملیات اجرایی آن را اعالم کنیم. در 
زمینه فضای سبز وظیفه داریم که پیرامون خود 
را فضای سبز ایجاد کرده و جنگل کاری بکنیم.
در زمینه مسئولیت های اجتماعی در هر استان 
یا شهرستانی که کار میکنیم و حق مردم آنها 
مدیره  هیأت  و  مجمع  مساعدت  با  است، 
مقدور سعی کردیم مشکالت  در حد  محترم 
موجود خصوصا در زمینه خدمات عمومی حل و 
فصل بکنیم. ما به سهامداران خود این اطمینان 
را میدهیم که با توجه به اکتشافاتی که انجام 
می دهیم به زودی خبرهای خوبی در اکتشاف 

ذخایر و معادن جدید اعالم بکنیم. 

مهندس تقي زاده مديرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درگفتگويي اعالم کرد:

اکتشاف عمیق و حفاری تعیین کننده جايگاه ما در 
اکتشاف هست و متأسفانه ما وضعیت خوبی نداريم و 
حفاری و اکتشاف ما پايین هست. اعتقاد داريم کشور ما 
معدن خیز است و اکثر عناصر جدول مندلیف را داريم 
ولی ناشناخته است و بايستی حتما بر روی اکتشاف کار 
کنیم. به همین دلیل ما احساس کرديم سخت افزار کم 
داريم و 8 دستگاه حفاری خريديم که 4 دستگاه تا بحال 
رسیده است و بقیه در حال حمل هستند تا بتوانیم حفاری 
های عمیق را انجام دهیم. واعتقاد دارم که فارغ از بحث 
های مالکیتی خصوصا کوير مرکزی ايران، بايستی حتما 
مديريت واحد اکتشاف ايجاد بشود و يکی از شرکت ها 
متولی باشد که به پول دولت وصل نباشد. اکتشاف را 
مديريت بکند و نه اينکه خودش اجراکننده باشد. 

م الف ۱۰۱۹بحران کم آبی را جدی بگیریم

نوبت اول

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

مزایده عمومی خودرو

* مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در آگهی می باشد که  
بصورت واریز نقدی بحساب ۰1۰7531167۰۰2 نزد بانک  ملی بنام 

سازمان همیاری شهرداری های قم 
مورخ   شنبه  پنج  روز  از  پیشنهاد  ارایه  و  اسناد  دریافت  *مهلت 
14۰۰/۰6/18  لغایت ساعت 14 روز چهار شنبه 14۰۰/۰6/24  می باشد.
* قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
عهده  به  دادگستری  رسمی  کارشناسی  و  آگهی  درج  هزینه   *

برنده مزایده خواهد بود.
*کلیه هزینه نقل و انقال) عوارض- مالیات و غیره ( به عهده 

برنده مزایده  می باشد.
* کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 

مندرج می باشد.

* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع 
مداخله کارکنان دولت) مصوب 1337( اقدام نمایند.

*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
محل تسلیم پیشنهادها: 

شنبه  چهار  روز  پیشنهاد  ارائه  و  اسناد  تحویل  مهلت  آخرین   *
14۰۰/۰6/24 از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری

  متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت 
به آدرس قم – خیابان  بیشتر  دریافت اسناد وکسب اطالعات 
نمایشگاه  نواب – ساختمان  ازمیدان  باالتر  امام موسی صدر- 
تلفن  شماره  به  یا  و  مراجعه  دوم  طبقه   – قم  استان  دائمی 

365648۰۰-۰25 تماس حاصل نمایند.

سازمان همیاری شهرداری های استان قم درنظردارد براساس مجوز هیات مدیره سازمان  نسبت به فروش 
خودرو با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین به ریالقیمت پایه به ریالمدلرنگشماره خودرونوع خودرورديف
۱۳۹۳۱٫۹۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰سفید۷۶۲ط۴۶ ایران۱۶ال۹۰ اتوماتیک۱


