
رئیس سازمان انرژی اتمی:

نباید به پنهان  کاری متهم شویم
رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از مالقات با مدیرکل آژانس انرژی 
به  متهم  نباید  ایران  صلح آمیز  هسته ای  »فعالیت  و گفت:  ارائه کرد  اتمی 
پنهان کاری شود. نکته مهم این است که برنامه هسته ای ایران که صلح آمیز 
اقدام  قانون  بر  تاکید  با  و  قانون  موازین  مطابق  و  شفاف  باید کامال  بوده 

راهبردی پیش برود.«

 واکنش ها به گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس از بازار رمزارزها

دولت درباره ر مزارز ها 
الیحه می دهد

روز سه شنبه گزارشی  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
نظارتی در خصوص وضعیت بازار رمز ارزها در کشور 
تهیه و در صحن قرائت کرد. گزارشی که دیروز نطق 
نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد و چند نماینده در 
اظهار  این گزارش  محتوای  با  مخالفت  و  موافقت 

نظر کردند.

 بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا 
چگونه مشکل خانه دار شدن 
شهروندانش را حل می کند

ایجاد  بزر گترین سیستم 
تامین مسکن در چین

مساله مسکن، افزایش قیمت آن و کمبودش برای 
مختص  که  نیست  چیزی  جامعه  کم درآمد  قشر 
ایران باشد. چین هم به عنوان بزرگترین قدرت آسیا 
و یکی از دو غول اقتصادی دنیا با معضل مسکن 

روبه رو است.

 رضایت عراق 
از مذاکر ه با ایران 

دربار ه آب 
سخنگوی وزارت منابع آبی عراق با اشاره به نشست 
اخیر مسئوالن ذیربط ایرانی و عراقی در حاشیه سفر 
الکاظمی به تهران، این نشست را مثبت ارزیابی کرد. 
با  عراق  آبی  منابع  وزیر  رایزنی های  در  گفت:  او 
مسئوالن ذیربط ایرانی به مسائل مختلفی از جمله 
توافق  اضافی  پروتکل های  به  مربوط  فنی  مسائل 
۱۹۷۵، تقسیم آسیب ها در دوره کاهش آب، الیروبی 
و  فنی  نشست های کمیته های  تداوم  و  شط العرب 
نشست های  برگزاری  یا  و  متقابل  سفرهای  انجام 

مجازی پرداخته شد. فناور ی از تغییر اقلیم عقب ماند
با وجود کمک فناوری برای ترمیم الیه ازن، جامعه جهانی در دستیابی به فناوری های سازگار با بحران اقلیمی دچار عقب ماندگی است

رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط  زیست دانشگاه تهران در گفت وگو با »پیام ما«:

  کمتر از دو ماه تا برگزاری اجالس آب وهوایی سازمان ملل
 چین پیشنهادات آمریکا برای گازهای گلخانه ای را رد کرد 

  اختالفات چین و آ مریکا
 چالش بزر گ »کوپ26«
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آگهی مناقصه نوبت دوم
احداث مشارکتی واحدهای تجاری شهرک سجادیه

انار قصد دارد احداث واحدهای  1 صورتجلسه شماره 7 مورخ 1400/06/07 شورای محترم اسالمی شهر، شهرداری  بند  به استناد مصوبه 
تجاری واقع در شهرک سجادیه را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای شرایط مطلوب تر واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر به شهرداری انار مراجعه نمایند.

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.

به عنوان سپرده به حساب سپرده شهرداری  100/000/000 ریال  3-مبلغ 
واریز گردد.

نزد  مناقصه  برنده  شدن  مشخص  تا  سوم  تا  اول  نفرات  4-سپرده 
شهرداری باقی خواهند ماند.

تا  سربسته  پاکات  در  را  خود  پیشنهادات  توانند  می  5-متقاضیان 
1400/07/01 تحویل دبیرخانه شهرداری  پنجشنبه مورخ  10 صبح  ساعت 

نمایند.
ساعات  در  مشارکت  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  6-متقاضیان 

اداری از تاریخ 1400/06/27 به دبیرخانه شهرداری انار مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری انار

آگهی شناسایی پیمانکار ابنیه و ساختمان

مدیریت بازرگانی و امور قراردادها

شرکت معدنی و صنعتی گهر پویش گام ) سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت ها و پیمانکاران واجد 
صالحیت که دارای رتبه حداقل4 ابنیه و ساختمان و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه، رتبه 5 تاسیسات می باشند 
جهت احداث ساختمانهای اداری خود در منطقه گل گهر معدن شماره 2 و تکمیل وندور لیست اقدام نماید. لذا شرکتها و 
پیمانکاران صالحیت دار حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی در خواست کتبی خود را به همراه اسناد و مدارک ذیل به 

آدرس سیرجان خیابان خواجه نظام الملک خیابان قصر پالک 45 تحویل نمایند.

١- گواهی رتبه حداقل 4 ابنیه و ساختمان، رتبه 5 تاسیسات و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه
2- فهرست سوابق مربوط به انجام کارهای احداث ساختمان احداث کانال و مخزن و......

٣- ارائه مدارک و مستندات توان مالی.
4- ارائه رضایت نامه کارفرمایان قبلی

5- ارائه مدارک و مستندات ثبتی
6- فرم ثبت نام در سامانه ثنا

توضیحات: ارائه مدارک و مستندات مذکور فقط جهت شناسایی پیمانکاران صالحیت دار و تکمیل وندور لیست شرکت معدنی و 
صنعتی گهر پویش گام می باشد و هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

آب را َهدر ندهیم
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بحران  اجالس  بیست وششمین 
»کوپ  متحد  ملل  سازمان  آب وهوایی 
در گالسکو  دیگر  ماه  از 2  کمتر  در   »26
دانشمندان،  از  بسیاری  می شود.   برگزار 
کارشناسان و فعاالن محیط زیست امید 
این  در  شده  تصمیمات گرفته  تا  دارند 
کربن  انتشار  زمینه  در  ویژه  به  نشست، 
بیش از آن چیزی باشد تا کنون بر سر آن 
توافق شده است چرا که اکنون دستیابی 
درجه ای  نیم  و   ۱ افزایش  هدف  به 
گرمایش زمین تا سال 202۵ سخت تر از 
آن چیزیی که تصور می شد به نظر می آید. 
اما اکنون اختالفات سیاسی میان آمریکا 
گرفتن  برای  بزرگی  چالش  به  چین  و 
تصمیمات جدید در زمینه کاهش انتشار 

است. شده  تبدیل  کربن 

رویترز،  از  نقل  به  ما  پیام  گزارش  به 
از  چین  امتناع  می گویند  کارشناسان 
پذیرش درخواست ها برای کاهش بیشتر 
انتشار کربن در سفرهای اخیر نمایندگان 
بریتانیا  و  متحده  ایاالت  اقلیمی  ارشد 
جهانی  اجالس  پیشرفت  است  ممکن 
آب وهوایی گالسکو )کوپ 26( که  در ماه 

تضعیف کند. را  می شود  برگزار  نوامبر 

ویژه  نماینده  جان کری  درخواست  چین 
امور  در  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
اقلیم را  برای تقویت اهداف انتشار گازهای 
گلخانه ای در آستانه اجالس کوپ 26 را رد 
کرد و گفت: »نمی توان مسائل آب وهوایی 
دو  بین  روابط  خرابی گسترده  از  جدا  را 

دید.« کشور 

این تغییر لحن چین در روابط آب وهوایی 
تولیدکنندگان  بزرگترین  دو  این  میان 
شتاب  جهان،  در  گلخانه ای  گازهای 
مذاکرات گالسکو را تضعیف می کند و در 
تضاد با همکاری دو کشور در سال 20۱۵ 
است که راه را برای توافقنامه آب وهوایی 

کرد. هموار  پاریس  مهم 

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کشور در مورد  آمریکا تعهدات  سابق 
ویژه  به  و  رد کرد  را  آب وهوایی  تغییرات 
و  پاریس  توافقنامه  از  خروج  از  پس 
بین  روابط  وخیم شدن  از  بعد  همچنین 
دو کشور در دوران ترامپ در زمینه تجارت، 
چین  ژئوپلیتیکی،  مسائل  و  بشر  حقوق 
برای کاهش  درخواست ها  مورد  در  دیگر 

نکرد. وظیفه  احساس  کربن  بیشتر 

که  چین  انرژی  بنیاد  رئیس  جی،  زو 
عضو هیات چینی در توافقات پاریس  در 
سال 20۱۵ بود، می گوید: »چین و ایاالت 
آب وهوایی  مسائل  مورد  در  هنوز  متحده 
اکنون  بزرگتر  مشکل  اما  دارند،  تفاهم 
تفاوت در مواضع سیاسی دو طرف است. 
توازن قدرت و نفوذ دو طرف تغییر کرده 

است.«

بزرگترین  چین،  می گوید  متحده  ایاالت 
جهان،  گلخانه ای  گازهای  کننده  تولید 
علی رغم تعهد خود به اهداف برنامه »صفر 
خالص« که در مورد به صفر رساندن تولید 
است،   2060 سال  تا  گلخانه ای  گازهای 
آمریکا  است.  نکرده  اندازه کافی عمل  به 
می خواهد چین متعهد شود که زودتر اوج 

انتشار را رد کند و بیشتر در جهت کاهش 
مصرف زغال سنگ که منبع کلیدی گازهای 

اقدام کند. است،  گلخانه ای 

به  قدرت  با  همچنان  می گوید  چین  اما 
جمهور  رئیس  می کند.  عمل  برنامه  این 
بارها وعده داده  چین، شی جین پینگ 
است که قدرت برنامه ملی مشارکت های 
تعیین شده را افزایش می دهد تا اهداف 
مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای که هر 
باید طبق توافقنامه پاریس به آن  کشور 
عمل کند، انجام شود و  نشان دهنده تعهد 
ماموریت  هدف  به  رسیدن  برای  چین 

»صفر خالص« تا 2060 باشد.

زی ژنهوا، نماینده ارشد چین در مسائل 
چین  بود که  اوت گفته  ماه  در  اقلیمی 
به خودی خود  تعهدات بیشتری را هم 
تقویت کرده است، از جمله هدف جدید 
به  تعهد  و  تجدیدپذیر  انرژی های  برای 
رساندن انتشار گازهای گلخانه ای به اوج 
»قبل« از سال 2030 به جای »حدود« 

سال 2030.

چین همچنین گفته است که از سال 2026 
از  و  می کند  قطع  را  زغال سنگ  مصرف 
2030، 2۵ درصد از انرژی خود را از منابع 

تولید می کند. سوخت های غیرفسیلی 

متحده گفته اند  ایاالت  دیپلماتیک  منابع 
که دولت چین مایل نیست به فشارهای 
خارجی در مورد کاهش مصرف زغال سنگ 
پاسخی بدهد. چین بزرگترین مصرف کننده 
این صنعت  و  است  در جهان  زغال سنگ 

کارگران زیادی را مشغول به کار می کند.

موسسه  در  آب وهوا  کارشناس  شو،  لی 
گرین اسپیس می گوید: در میان همه عدم 
است،  شده  روشن  چیز  یک  قطعیت ها، 
پکن تسلیم قدرت های خارجی نمی شود. 
بهترین راه برای پیشبرد اقدامات اقلیمی 
منافع  با  آن  کردن  هماهنگ  چین،  در 

است. چین  شخصی 

چین باید برنامه های مشارکت ملی به روز 
شده  و جدیدی را قبل از شروع  اجالس 

کوپ ۱6 تصویب کند.

به  چین  دارند  انتظار  تحلیلگران  اما   
جزئیات  جدید،  تعهدات  معرفی  جای 
بیشتری در مورد نحوه دستیابی به اهداف 
بلند مدت موجود که توسط نخست وزیر 
توصیف  سخت«  »بسیار  کیچیانگ  لی 

دهند. ارائه  شده اند، 

همکاری های  مرکز  گذشته،  هفته 
بین المللی چین در زمینه محیط زیست و 
توسعه که یک نهاد مشورتی دولتی است، 
توصیه کرد که  چین در برنامه جدید خود 
سال  تا  گازهای گلخانه ای  انتشار  سقف 

تعیین کند. را   202۵

با این حال، مشخص نیست که آیا دولت 
ملی  برنامه های  در  بزرگتری  تغییرات 
خودش  اعمال می کند یا خیر اما با وجود 
اظهارات چین پس از دیدار با جان کری 

دلیلی برای خوش بینی وجود ندارد.

ایاالت متحده امیدوار بود که مباحث مربوط 
به آب وهوا از موضوعات مورد اختالف چین 
و آمریکا مانند حمایت از تایوان و اتهامات 

نقض حقوق بشر، مستقل باقی بماند.

اما وانگ یی، دیپلمات ارشد چینی در دیدار 
همکاری های  »واحه«  که  گفت  کری  با 
اقلیمی را نمی توان از »بیابان« دیپلماتیک 

بین چین و آمریکا جدا کرد.

همچنین زو رئیس بنیاد انرژی چین گفته 
است: پکن همچنین به دنبال اطمینان از 
این است که واشنگتن می تواند به تعهدات 

خود عمل کند؟

با  شخصی  یا  ترامپ  اگر  گفت:  او 
موضوع  این  بازگردد،  مشابه  دیدگاه های 
سیاست های  آیا  که  است  کننده  نگران 
دیگری  تغییر  متحده  ایاالت  آب وهوایی 

خیر. یا  داشت  خواهند 

محیط  حقوق  کارشناس  وانگ،  الکس 
که  گفت  کالیفرنیا  دانشگاه  در  زیست 
بهترین راهی که ایاالت متحده می تواند 
بر اقدامات اقلیمی چین تأثیر بگذارد اعالم 
کردن اقداماتش است اما ایاالت متحده 
نیز تقریبًا به اندازه کافی کار نکرده است 
که  روش هایی  بهترین  از  یکی  بنابراین 
حاضر  حال  در  می تواند  متحده  ایاالت 
انجام دهد اقدامات اقلیمی قاطع و بادوام 

است. داخل کشور  در 

  کمتر از دو ماه تا برگزاری اجالس آب وهوایی سازمان ملل چین پیشنهادات آمریکا برای گازهای گلخانه ای را رد کرد 
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سخنگوی قوه قضائیه:
حسن رعیت به 35 سال 

حبس محکوم شد
محکومیت  از  قضائیه  قوه  سخنگوی 
خبر  حبس  سال   3۵ به  رعیت  حسن 

داد.
ذبیح هللا  قضائیه،  قوه  گزارش  به 
خداییان سخنگوی قوه قضائیه در جمع 
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
به  معروف  میرکاظمی  حسن  پرونده 
پرونده  این  از  اظهار کرد: بخشی  رعیت، 
به  منجر  و  رسیدگی  دادگاه  در  پیش تر 
آن  از  بخشی  و  بود  شده  حکم  صدور 
مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم 

شد. بدوی 
نفر   20 پرونده  این  در  گفت:  او 
آن ها  اتهامات  که  یافتند  محکومیت 
پولی  نظام  در  عمده  اخالل  در  مشارکت 
پولشویی، کالهبرداری،  و  ارزی کشور  و 
اعمال  و  از سند مجعول  استفاده  جعل، 
است.  مقررات  و  حق  برخالف  نفوذ 
دیگر  محکومان  برخی  اتهام  همچنین 
جرایم  در  معاونت  بر  ناظر  پرونده  این 

است. الذکر  فوق 
داشت:  بیان  قضا  دستگاه  سخنگوی 
یک  به  اصلی  مجرم  پرونده  این  در 
حبس  فقره   3 سال،   2۵ حبس  فقره 
سال،  یک  فقره حبس  یک  و  سال  سه 
شد.  محکوم  حبس  سال   3۵ به  جمعا 
 ۱6 به  نفر  یک  پرونده  این  در  همچنین 
سال حبس،   ۱0 به  نفر  دو  سال حبس، 
به  نفر  ۹ سال حبس، شش  به  نفر  یک 
۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال 

شده اند. محکوم  حبس  سال  پنج  و 
اقدامات  با  افراد  این  افزود:  خداییان 
ایجاد  اخالل  ارزی کشور  نظام  در  خود، 
از برخی  را  بودند و وام های کالنی  کرده 
 60 مورد  یک  در  بودند.  گرفته  بانک ها 
وام  بانک ها  از  یکی  از  یورو  میلیون 
با  اما  نمایند؛  وارد  کاال  تا  بودند  گرفته 
وارد  وانمود کردند که کاال  مدارک،  جعل 
بود. نشده  وارد  کاالیی  آنکه  حال  شده 
مورد  در  صادره  حکم  داشت:  بیان  او 
بنابراین  است  بدوی  الذکر  فوق  پرونده 
خودداری  محکومان  اسامی  ذکر  از 
فرجام  قابل  حکم  این  و  می کنیم 
خواهی در دیوان عالی کشور است و در 
شریف  مردم  اطالع  به  قطعیت  صورت 

. نیم می رسا
سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  خداییان 
برای  شده  اتخاذ  تدابیر  پیرامون 
و  اراضی  کاربری  تغییر  از  جلوگیری 
این  در  قضائیه  قوه  رئیس  تاکیدات 
رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه آن 
است که دستگاه های متولی نباید اجازه 
بدهند  را  افراد سودجو  به  استفاده  سوء 
دستگاهی  هر  اول  مرحله  در  بنابراین 
کند  پیشگیری  باید  دارد  مسئولیت  که 
و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس 
قضایی  دستگاه  که  باشد  داشته  انتظار 
سایر  یا  و  قمع  و  قلع  با  و  کند  ورود 

بپردازد. قانون  اعمال  به  اقدامات، 
به  اشاره  با  قضا  دستگاه  سخنگوی 
قوه  رئیس  جانب  از  که  مصادیقی 
اراضی ها  کاربری  تغییر  پیرامون  قضائیه 
در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه 
البرز  استان  در  گفت:  شد،  مطرح 
اراضی  هکتار  هزار  حدود  موسسه ای 
و  کشاورزی  امور  انجام  برای  زراعی 
بر  که  بود  گرفته  اختیار  در  دامپروی 
مزبور  موسسه  واصله،  گزارشات  مبنای 
تغییر  به  اقدام  مدیریت  تغییر  با 
آن  در  ساز  و  ساخت  انجام  و  کاربری 
اقدامات  با  بود.  کرده  زراعی  اراضی 
مامور  تعیین  و  قضائیه  قوه  پیشگیرانه 
ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام 
به  کاربری جلوگیری  تغییر  و  غیرقانونی 

آمد. عمل 
در  اجرایی  دستگاه های  کرد:  تاکید  او 
در  باید  کاربری ها  تغییر  با  مقابله  امر 
با  و  باشند  داشته  جدی  حضور  میدان 
که  کنند  اتخاذ  ترتیبی  خود،  پیشگیری 
نباشد. قضایی  دستگاه  حضور  به  نیازی 
سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  خداییان 
برگ  خصوص  در  که  مباحثی  مورد  در 
سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در 
شده  مطرح  رسانه ای  و  حقوقی  محافل 
می دانم  الزم  رابطه  این  در  است، گفت: 
دارید  استحضار  کنم؛  ذکر  را  مقدمه ای 
نقل  مورد  در  که  مصوبه ای  آخرین  که 
 2۹ ماده  ایم،  داشته  خودرو  انتقال  و 
رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 
مصوب ۱3۸۹ است. در این مصوبه مقرر 
باید  انتقال خودرو  شده است که نقل و 
دارندگان  باشد؛  رسمی  سند  موجب  به 
نقل  از  قبل  هستند  مکلف  نقلیه  وسایل 
رسمی  اسناد  دفاتر  در  خودرو،  انتقال  و 
یا  رانندگی  و  راهنمایی  ادارات  به  ابتدا 
جهت  آن ها  جانب  از  شده  تعیین  مراکز 
مالک،  هویت  خودرو،  اصالت  بررسی 
پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض 

کنند. مراجعه  پالک 

عراق نشست با مسئوالن ایران 
درباره مساله آب را مثبت خواند

سخنگوی وزارت منابع آبی عراق با اشاره به نشست 
اخیر مسئوالن ذی ربط ایرانی و عراقی در حاشیه سفر 
الکاظمی به تهران، این نشست را مثبت ارزیابی کرد.
مهدی  الصباح،  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق در حاشیه سفر 
اخیر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران 
ایران دیدار  نیرو  با محمد تقی خامسی، معاون وزیر 

رایزنی کرد. و 
در  عراق  آبی  منابع  وزارت  سخنگوی  راضی،  علی 
منابع  وزیر  رایزنی های  در  گفت:  دیدار  این  خصوص 
مسائل  به  ایرانی  ذی ربط  مسئوالن  با  عراق  آبی 
مختلفی پرداخته شد از جمله مسائل فنی مربوط به 
آسیب ها  تقسیم   ،۱۹۷۵ توافق  اضافی  پروتکل های 
تداوم  و  العرب  شط  الیروبی  آب،  کاهش  دوره  در 
نشست های کمیته های فنی و انجام سفرهای متقابل 

مجازی. نشست های  برگزاری  یا  و 
میان  نشست  عراق  آبی  منابع  وزارت  سخنگوی 
را  نشست  اولین  عنوان  به  عراق  و  ایرانی  مسئوالن 
مثبت توصیف کرد و گفت که این نشست ها نیازمند 

شود. محقق  خوب  نتایج  تا  است  توافقاتی 
او همچنین تاکید کرد که صحبت کردن در خصوص 
جزئیات این دیدار هنوز زود است و نباید اکنون نتیجه 
گیری کرد زیرا باید منتظر نتایج نشست های بعدی 

کمیته های فنی باشیم.

زالی اعالم کرد
کاهش 6 درصدی فوتی های 

کرونا در تهران
تهران، وضعیت  در  با کرونا  مقابله  عملیات  فرمانده 

بیماری در استان تهران را تشریح کرد.
اینکه  به  اشاره  با  زالی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
برای  است، گفت:  نزولی شده  تهران  در  کرونا  آمار 
اولین بار تعداد کل بستری  ها به زیر ۷000 نفر تنزل 
یافت و تعداد مراجعان سرپایی به ۱۷ هزارنفر تنزل 
یافت و ۱226 بیمار در 2۴ ساعت گذشته ترخیص 
شدند. تعداد موارد جدید بستری در تهران نیز ۱200 
در  ترخیص  تعداد  خوشبختانه  و  است  بوده  نفر 
بستری شدگان  تعداد جدید  از  پیشی گرفتن  حال 
در  نفر   ۱۸3 بستری شدگان  تعداد جدید  از  است. 
ICU بستری شدند که نشان می دهد تابلوی بالینی 
سوش پنجم در تهران روبه کاهش وخامت بیماری 
هفته  به  نسبت  هم  فوتی ها  تعداد  نظر  از  است. 

است. یافته  فوتی ها کاهش  6درصد  گذشته 
انستیتو  تولیدی  واکسن  کرد:  تاکید  ادامه  در  او 
پاستور که در ۷ استان فاز سوم را پیش برد بخشی 
داد که  انجام  گروه سنی کودکان  بر  را  مطالعات  از 
این گروه  در  آن  زایی  ایمنی  و  اثربخشی  از  حاکی 

است.
دانشگاه  از  دوستانمان  خوبی  خبرهای  افزود:  او 
در  نورا  واکسن  که  دادند  بقیه هللا  پزشکی  علوم 
و  اثربخشی  بالینی  مطالعات  مقدماتی  فازهای 
اساس  این  بر  بوده است.  بر کودکان  ایمنی خوبی 
و  نورا  واکسن  آتی  روزهای  در  می شود  پیش بینی 
متنوع  گروه های  در  واکسیناسیون  سبد  به  پاستور 

شود. اضافه 
متعددی  واکسن های  طرفی  از  کرد:  تاکید  زالی 
اخذ  را  سنی کودکان  به گروه  ورود  مجوز  دنیا  در 
از جمله سینوفارم که در سبد واکسیناسیون  کردند 
چهارم  فاز  وارد  چین  در  واکسن  این  و  است  ما 
کلینیکال ترایال شده است و در مطالعه فاز چهارم 
کودکان  و  آموزان  دانش  بر  واکسن  اثربخشی 

است. شده  بررسی 

رئیس بنیاد انرژی چین 
می گوید: »چین و ایاالت 
متحده هنوز در مورد مسائل 
آب وهوایی تفاهم دارند، اما 
مشکل بزرگتر اکنون تفاوت در 
مواضع سیاسی دو طرف است 
توازن قدرت و نفوذ دو طرف 
تغییر کرده است«

در جریان عملیات های اخیر 
تروریستی تعدادی از این 
دوربین ها آسیب دیده بود و 
این مسئله منجر به دو گزارش 
فوق العاده سختگیرانه و مخرب 
شده بود، برای اینکه رفع ابهام 
و شفاف سازی کنیم مالقات با 
مدیرکل انجام شد

کمتر از 2 ماه مانده به اجالس آب وهوایی کوپ 26، بزرگترین چالش این اجالس مشخص شد. چین اختالفات سیاسی 
میان این کشور و آمریکا را جدا از مسائل اقلیمی نمی بیند و بنابراین قصد ندارد تقاضای آمریکا برای کاهش بیشتر انتشار 
کربن  و احتماال تصمیمات جمعی دیگر در این زمینه را در اجالس کوپ 26 بپذیرد. دیپلمات ارشد چین به نماینده رئیس 
جمهور آمریکا در امور اقلیمی گفته است: »نمی توان مسائل آب وهوایی را جدا از خرابی گسترده روابط بین دو کشور دید.«

پکن همچنین به دنبال اطمینان 
از این است که واشنگتن می تواند 

به تعهدات خود عمل کند؟ اگر 
ترامپ یا شخصی با دیدگاه های 
مشابه بازگردد، این موضوع نگران 

کننده است که آیا سیاست های 
آب وهوایی ایاالت متحده تغییر 

دیگری خواهند داشت یا خیر

انرژی هسته ای
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رئیس سازمان انرژی اتمی:
نباید به پنهان کاری متهم شویم

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از 
مالقات با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ارائه کرد 
و گفت: فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران نباید 

متهم به پنهان کاری شود.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  در  اسالمی  محمد 
سیاست خارجی با حضور در جمع خبرنگاران 
بیان کرد: »گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم 
این  مهم  نکته  نمایندگان کمیسیون کردیم، 
ایران که صلح آمیز  است که برنامه هسته ای 
بوده باید کامال شفاف و مطابق موازین قانون و 
با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و 
اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان کاری شویم، 
دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت 
کشور هستند و این امر را بر نمی تابند، غربی ها 
ایران  به  بودند  مکلف  هسته ای  قرارداد  طبق 
آنچه  این تعهد اجرایی نشد،  اما  کمک کنند 
بر  آورده  به دست  هسته ای  زمینه  در  ایران 
اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و 

کسی نمی تواند این امر را متوقف کند.«
بر اساس گزارش خانه ملت، رئیس سازمان 
جمله  »از  کرد:  تاکید  کشور  اتمی  انرژی 
مقام  تدابیر  با  که  مهمی  هدف گذاری های 
معظم و هدایت های رئیس جمهور در دستور 
فوری  برنامه  در  است که  این  دارد  قرار  کار 
سقف برق نیروگاه های هسته ای را به ۸ هزار 

مگاوات برسانیم  با این کار مردم آثار برنامه 
باید  امر  این  می کنند،  مشاهده  را  هسته ای 
در حوزه سالمت، محیط زیست و کشاورزی 
آژانس  »برای  بیان کرد:  یابد.«او  تحقق  نیز 
طبق  است که  مهم  اتمی  انرژی  بین المللی 
قوانین و موازین حرکت کنیم، مجلس شورای 
اسالمی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تاکید 
دارد، از این رو فضایی که در مذاکرات انجام 
شده و مالقات های آینده وجود داشته و خواهد 
داشت را برای کمیسیون تشریح کردیم. عمده 
سازمان  بود که  این  نمایندگان  دغدغه  ترین 
انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه ها مصمم باشد 
راه  به  معاندین  با جریان های سیاسی که  و 
انداخته اند و از ظرفیت سازمان های بین المللی 
به  ایران  برنامه های  تحقق  می کنند  استفاده 
تاخیر نیفتد، همچنین باید شرایط را به گونه ای 
فراهم کنیم تا مجلس اطمینان حاصل کند که 
قانون در حال اجرا است و پیشبرد برنامه های 
هسته ای متاثر از مزاحمت های دیگران متوقف 
نمی شود.«اسالمی درباره دوربین های ناظر بر 
»طبق  داد:  توضیح  ایران  هسته ای  فعالیت 
دوربین های  پادمان،  و  اتمی  آژانس  مقررات 
دارد  وجود  هسته ای  سایت های  در  آژانس 
فرایندهای  از  آگاهی  و  دانش  تداوم  این  و 
هسته ای در کل جهان انجام می شود، افزون 

بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است 
تعدادی  دهد،   انجام  را  باید شفاف سازی  و 
اما  بود  شده  نصب  برجام  از  متاثر  دوربین 
طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند 
از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین ها 
بیان کرد: »در جریان  وجود داشته باشد.«او 
عملیات های اخیر تروریستی تعدادی از این 
دوربین ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر 
به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه و مخرب 
شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی 
کنیم مالقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن 
هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم 
برنامه هسته ای صلح  زمینه  در  ابهاماتی  اوال 
آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات 
برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا 
سازمان  داد.«رئیس  نخواهیم  ادامه  را  کند 
به وین گفت:  درباره سفر  اتمی کشور  انرژی 
انرژی  آینده اجالس عمومی سازمان  »هفته 
شرکت  آن  در  ما  و  می شود  برگزاری  اتمی 
می کنیم«.همچنین دیروز کاظم غریب آبادی 
سازمان های  نزد  دائم کشور  نماینده  و  سفیر 
بین المللی در وین در نشست فصلی شورای 
حکام گفت:» مادامی که تحریم ها علیه ادامه 
اقدام  و  خویشتن داری  انتظار  ایران  از  دارد، 
سازنده نداشته باشید. اقدامات و فعالیت های 

سطوح  در  غنی سازی  جمله  از  ما،  هسته ای 
مختلف و تولید سوخت سیلیساید، برابر حقوق 
ما تحت معاهده عدم اشاعه صورت می گیرند، 
جنبه کامال صلح آمیز دارند و از ُبعد پادمانی 
نیز تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار 
دارند. از اینرو، به این کشورها توصیه می کنم 
که عوام فریبی نکنید و به تعهدات عمل نکرده 
خود در برابر ملت ایران عمل کنید. ما بدهکار 

نیستیم.« شما 
خواهان  ایران  داد:»  ادامه  آبادی  غریب   
مهم  باشد.  محور  نتیجه  است که  مذاکراتی 
متضمن  ها  تالش  این  خروجی  که  است 
این باشد که تمامی تحریم ها به طور موثر و 
قابل راستی آزمایی برداشته شوند و ما دوباره 
شاهد فجایعی مانند خروج آمریکا از توافق، یا 
سوءاستفاده از مکانیزم های مندرج در برجام 

و نقض تمامی تعهداتش ذیل آن نباشیم.«
او اظهار کرد:»ادامه و یا توقف ثبت داده ها ربطی 
بدون شک،  ندارد.  ایران  پادمانی  تعهدات  به 
هرگونه تصمیمی که قرار باشد توسط ایران در 
این خصوص اتخاذ گردد، تنها بر پایه مالحظات 
سیاسی خواهد بود و آژانس نمی تواند و نباید 

آن را جزو مطالبات خود بداند.«
غریب آبادی گفت:»آژانس عادت کرده صرفًا 
به فکر بازرسان، تجهیزات و نظارت های خود 
باشد و وظایف و مسئولیت های خود در برابر 
صلح  تاسیسات  علیه  تروریستی  خرابکاری 
آمیز اعضای خود را ایفا نمی کند. مادامی که 
آژانس تکلیف خود را با این تناقض ها روشن 
ادامه خواهند داشت. آژانس  نکند، مشکالت 
اتخاذ  خصوص  این  در  روشنی  موضع  باید 

کند.«
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یک  وجود  پیش  دهه  یک  از  بیشتر  تا 
»حفره« در الیه ازن، مهم ترین مسئله ای 
بود که درباره این موضوع مطرح می شد. اما 
که  حالی  در  ؟  شد  برطرف  چطور  خطر 
فعالیت های انسانی بیشتر از عوامل طبیعی در 
وضعیت ازن اثرگذار است، آیا واقعا کنترل این 

فعالیت ها باعث ترمیم ازن شد؟
که  شد  تالش  مونترآل  پروتکل  اساس  بر 
حفاظتی  الیه  ازبین برنده  مواد  از  استفاده 
و  زمین  -سپری که کره  باال  سطح  در  ازِن 
سوزاننده  اشعه های  برابر  در  را  جاندارانش 
در  می کند-  حفاظت  خورشید  مخرب  و 

این  شود.  متوقف  مختلف  کشورهای 
 ،)cfc( کلروفلوروکربن ها  خانواده  از  گازها 
)hfc(را  هالوفلوروکربن ها  و  هالوکربن ها 
در یک  مواد  این  از  استفاده  بر می گیرد.  در 
مختلف  کشورهای  در  زمان بندی شده  بازه 
الیه  مخرب  این گازها  چرا که  شد؛  متوقف 
باعث  آنها  انتشار  به گونه ای که  ازن هستند، 
شده بود قسمتی از ازن در نزدیکی قطب آنقدر 
رقیق شد که اصطالحا گفته شد سوراخ شده 
و اشعه ها به طور مستقیم از آن پنجره عبور 
کنند و اثرات تخریبی خود را بر اکوسیستم 
و جانداران باقی بگذارند. این آثار در پوست 

گیاهان،  در  و  است  انسان ها مشابه سرطان 
مانع  برگ ها  در  با سوزاندن کلروفیل موجود 
تولید سبزینه می شود و در نهایت جلوی تولید 

می گیرد. را  اکسیژن 
گوناگون  کشورهای  دالیل  همین  به 
این  از  استفاده  توقف  برای  بالفاصله 
 ODS )ozone اصطالحا  مخرب که  مواد 
نامیده   )  depleting substances
می شوند، از طریق فرایندهای تکنولوژیکی، 
تا  بیابند  جایگزین هایی  که  کردند  تالش 
این  به  مربوط  تالش های  همین  بتواند 
 ODS گازهای  شود.  عهده دار  را  گازها 

سرمازا  سیستم های  در  مبرد  برای  بیشتر 
صنایع  در  و  کولر(  فریزر،  یخچال،  )در 
اسفنج سازی )در مبلمان( استفاده می شد 
جایگزین  توانستند  خوشبختانه کشورها  و 
باشد. عارضه  بدون  که  بیایند  را  مناسبی 
شد،  جهانی  تالش  دهه  دو  از  بیش 
مقادیر  و  داشت  زیادی  خیلی  اثرگذاری 
نبود.  زیاد  دیگر  بین برنده  از  مواد  انتشار 
خود  مثبت  اثر  سریع  خیلی  که  بود  این 
از  رقیق شده  روزنه  به  و  ازن گذاشت  بر  را 
بار دیگر  و  اجازه ترمیم داد  سپر حفاظتی 

برگشت. معمول  شرایط  به 

نقش ما در این تغییر چه بود؟ ایران تا چه 
حد به پروتکل مونترآل پایبند بوده است؟

مواد  تمامی  تحقیقا  ما  کشور  در  آنجا که  از 
ODS  وارداتی بود، فقط ضرورت داشت که به 
سرعت در خطوط تولید صنایع اصالحاتی ایجاد 
شود. یعنی در صنایع ساخت یخچال و فریزر 
یا در  اتوموبیل ها(  و  و کولر )در ساختمان ها 
مبلمان سازی و همچنین مواد عایقی، از مواد 
جایگزین استفاده شود. با ممنوعیت واردات 
ODS  سهم ایران در این تالش بین المللی به 
خوبی نمایان شد. این سهم و تالش در طول 
دو تا دو و نیم دهه گذشته به قدری خوب و 
قابل تقدیر بود که چندین سال متوالی از طرف 
دبیرخانه پروتکل مونترآل مورد تقدیر رسمی 
قرار گرفت. این تالش برجسته حتی خیلی 
دبیرخانه  اعالمی  زمان بندی  برنامه  از  زودتر 

پروتکل به نتیجه رسید.
با  نبود  ODS ها  تولیدکننده  که  ایران 
و  تبریدی  صنایع  بخش  در  سرمایه گذاری 
خوبی  خیلی  اثرگذاری  توانست  اسفنجی 

باشد. داشته 

بر  می توانند  اثری  چه    ODS مواد  این 
تغییرات اقلیمی داشته باشند؟

از ویژگی های دیگری که این مواد مخرب بر 
جا می گذارد، عالوه بر تخریب الیه ازن، این 
است که پس از تخلیه در اتمسفر، می توانند 
انرژی گرمایشی خورشید را جذب، جمع آوری 
و انباشت کنند. به گونه ای که اگر co2  را یک 
واحد قلمداد کنیم، بعضی از این مواد می توانند 
2۸ برابر یک واحد جرمی co2 از خود پتانسیل 
یعنی  دهند.  بروز   )GWP( جهانی  گرمایش 
با   برابر  ODSها  دسته  این  از  یک کیلوگرم 
2۸ هزار کیلوگرم co2 توانایی افزایش پدیده 

گرمایش جهانی را داشته باشد.
هم  مواد  از  دسته  این  حذف  با  بنابراین 
ترمیم الیه رقیق شده ازن محقق شد و هم 
بر تالش برای مقابله با گرمایش جهانی اثر 

گذاشت. مضاعفی 
دست آخر تالشی که جامعه جهانی از سه دهه 
پدیده ای  به  دامن زدن  از  پیش شروع کرده، 
چون تغییر اقلیم کاست و سبب شد خیلی 
زود داستان حفره ازن به تاریخ سپرده شود.

به نظر می رسد این یکی از معدود مواردی 
است که انسان پاسخ درستی به طبیعت 

داده . شما چطور فکر می کنید؟
پیدا  برای  تالش  و  بود  فناوری  این کمک 
تغییرات  زمینه  در  درست.  جایگزین  کردن 
بتوانند سوخت های فسیلی  اگر  اقلیمی هم 
اجرایی  قابل  را حذف کنند و جایگزین های 
تامین  برای  تجدیدپذیر(  )انرژی های 
این  کاهش  بیابند،  جهانی  جامعه  انرژی 
آثار امکان پذیر خواهد بود. اما در این رابطه، 
و  اعتماد  قابل  شرایط  به  فناوری ها  هنوز 
به  که  است  این  نرسیده.  استطاعت  قابل 
دستیابی  عرصه  در  جهانی  جامعه  من  نظر 
دچار  اقلیم  تغییر  با  سازگار  فناوری های  به 
عقب ماندگی است، هر چند همزمان با شتاب 
زیادی در این زمینه در حال پیشرفت است. 

رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط  زیست دانشگاه تهران در گفت وگو با »پیام ما«:

فناوری از تغییر اقلیم عقب ماند
با وجود کمک فناوری برای ترمیم الیه ازن، جامعه جهانی در دستیابی به فناوری های سازگار با بحران اقلیمی دچار عقب ماندگی است

بازداشت عامالن کشتار 
زنبورخوارها در ارسنجان

زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
عامالن  که  کرد  اعالم  ارسنجان  شهرستان 
این  در  زنبورخوار  پرنده  تعدادی  کشتار 

شدند. بازداشت  شهرستان 
متخلفان  از  نفر  سه  ابراهیم گفت:  حسن 
عسل(  )زنبور  طعمه  کردن  مسموم  با  که 
عسل  نزدیکی کندوهای  در  سم کشنده،  با 
خود اقدام به از بین بردن ۱۷ قطعه پرنده 
زنبورخوار کرده بودند، بازداشت و برای آنان 

است. شده  تشکیل  قضایی  پرونده 
ابراهیمی افزود: این متخلفان با این بهانه 
که برای پیشگیری از خسارت به کندوهای 
آغشته  سم  به  را  عسل  زنبورهای  خود، 
خوردن  با  وحشی  پرندگان  این  و  کرده اند 
از  و  شده  تلف  سم،  به  آغشته  طعمه های 

است. رفته  بین 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  رئیس 
ارسنجان گفت: برای خاطیان، تقاضای اشد 
مجازات را از مرجع قضایی شهرستان شده 

است.
براساس این گزارش، هرساله در این فصل، 
این گونه پرندگان در جست و جوی غذا به 
کندوهای عسل نزدیک می شوند و متاسفانه 
این  به  سم  خوراندن  به  اقدام  افرادی 
پرندگان کرده و موجب مسمومیت و کشتار 
پرندگان  این  الشه  از  که  حیواناتی  سایر 

می شوند. می کنند،  تغذیه  مسموم 
 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت 
نیز  تازگی  به  فارس  استان  زیست  محیط 
پرنده  زیادی  شمار  داراب،  شهرستان  در 
با  زنبورداران  از  برخی  دست  به  زنبورخوار 

رفتند.  بین  از  مسمومیت 

 با سقوط درخت
 یک خرس قهوه ای تلف شد

در بهشهر یک اصله درخت بر روی یک راس 
خرس قهوه ای نر بالغ افتاد و این جانور تلف 

شد.
اداره کل حفاظت  عمومی  روابط  به گزارش 
محیط زیست مازندران، طی اخبار دریافتی 
دوستداران حیات وحش مبنی بر مشاهده 
ارتفاعات  در  قهوه ای  خرس  قالده  یک 
جنگلی آبشار سنگ بن بهشهر صبح دیروز 
)دوشنبه 22( ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست، گروه امداد و نجات، جوامع محلی 
و دامپزشک این اداره کل به محل مورد نظر 
اعزام که پس از بررسی معاینات اولیه، این 
اثر شدت آسیب  بر  بالغ  نر  قهوه ای  خرس 

وارد شده تلف شد.
باال  حال  در  قهوه ای  خرس  است،  گفتنی 
رفتن از یک درخت که در منطقه کوهستانی 
و شیب تند قرار گرفته بود، درخت از ریشه 

کنده و بر سر این حیوان سقوط کرد.

سرشماری تابستانه حیات 
وحش چهارمحال و بختیاری

 آغاز شد
در  وحش  حیات  تابستانه  سرشماری 
منطقه  از  چهارمحال و بختیاری  استان 
حفاظت شده شیدا آغاز شده و در مناطق 
استان  زیستگاه های  و  مدیریت  تحت 

داشت. خواهد  ادامه 
محیط   حفاظت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل  چهارمحال و بختیاری،  زیست 
به  اشاره  با  استان  زیست  محیط   حفاظت 
مناطق  در  وحش  حیات  جمعیت  افزایش 
حفاظت شده استان در سال های اخیر اظهار 
گونه های  از  توجهی  قابل  جمعیت  داشت: 
میش  و  قوچ  و  بز  و  جمله  کل  از  علفخوار 
دارد. وجود  استان  شده  حفاظت  مناطق  در 
برآورد  منظور  به  داد:  ادامه  احمدی  شهرام 
و  زاد  وضعیت  از  اطالع  جمعیت،  دقیق 
ولد حیات وحش و مقایسه  آمار جمعیتی 
نسبت به سال های قبل و بررسی وضعیت 
جمعیت  هرسال  استان،  زیستگاه های 
حیات وحش استان در 2 نوبت به صورت 

می شود. سرشماری  فراگیر 
احمدی گفت: شناخت نقاط ضعف و عوامل 
تهدیدکننده حیات وحش، همچنین تدوین 
وضعیت  بهبود  برای  مدیریتی  برنامه های 
حفاظت،  تحت  مناطق  در  وحش  حیات 
مدیرکل  است.  سرشماری  اهداف  دیگر  از 
حفاظت محیط زیست استان توضیح داد: 
سرشماری حیات وحش از منطقه حفاظت 
هفته،   2 مدت  به  و  شده  آغاز  شیدا  شده 
و  شده  حفاظت  مناطق  در  سرشماری 
ادامه خواهد داشت. استان  زیستگاه های 
استان چهارمحال و بختیاری دارای ۸ منطقه 
حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  چهارگانه 
محیط زیست شامل، یک اثر طبیعی ملی، 
یک پارک ملی، یک پناهگاه حیات وحش 

است. حفاظت شده  منطقه  پنج  و 

از آنجا که در کشور ما تحقیقا 
تمامی مواد ODS وارداتی 

بود، فقط ضرورت داشت که به 
سرعت در خطوط تولید صنایع 

اصالحاتی ایجاد شود. یعنی 
در صنایع ساخت یخچال و 

فریزر و کولر )در ساختمان ها و 
اتوموبیل ها( یا در مبلمان سازی 
و همچنین مواد عایقی، از مواد 

جایگزین استفاده شود

امروز روز جهانی حفاظت از الیه ازن است؛ روزی برای افزایش آگاهی درباره حفاظت از سپر محافظی که زمین را فراگرفته است. چتر 
ازن زمین و ساکنانش را از تابش های مضر فرابنفش خورشید محافظت می کند و زندگی روی این سیاره را ممکن می سازد. این میان 
اما کشف »سوراخ«های ازن چالش  بزرگی برای بشر شد، آنقدر که در دهه 1980 ممنوعیت استفاده از مواد از بین برنده ازن از جمله 
کلروفلوئوروکربن ها )CFCs(   آغاز یک حرکت جهانی در حفاظت از زمین شد. مطالعه جدیدی که در ماه آگوست در مجله نیچر منتشر 
شده نشان می دهد که این ممنوعیت باعث جلوگیری از گرم شدن 0.85 درجه سانتی گراد دیگر کره زمین شده است. مجید شفیع پور، 
اقلیم شناس و رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط  زیست دانشگاه تهران این هماهنگی جهانی برای ترمیم ازن را یک همکاری 
امیدبخش می داند. او به مناسبت روز جهانی الیه ازن، در گفت وگو با »پیام ما« به سواالتی درباره روندی که جامعه جهانی برای احیای 

ازن در پیش گرفت پاسخ می دهد. 

به نظر من جامعه جهانی در 
عرصه دستیابی به فناوری های 

سازگار با تغییر اقلیم دچار 
عقب ماندگی است، هر چند 

همزمان با شتاب زیادی در این 
زمینه در حال پیشرفت است
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  |

اکستر  دانشگاه  در  مطالعه  یک  داده های 
سطح  در  نوری  آلودگی  می دهد؛  نشان 
افزایش  سال ها  این  طی  در  جهان 

است.  داشته  چشم گیری 
توسط  مطالعه ای که  در  ایسنا،  به گزارش 
از  نور  انتشار  انجام شده،  اکستر  دانشگاه 
سال های ۱۹۹2 تا 20۱۷ مورد بررسی قرار 

است. گرفته 
می دهند  نشان  مطالعه  این  یافته های 
نوری  آلودگی  افزایش  روند  حالی که  در 
است،  متفاوت  جهان  مختلف  مناطق  در 
افزایش  شاهد  مناطق  همه  تقریبا 
شواهد  همچنین  بوده اند.  نور  انتشارات 
با  نور  انتشارات  کاهش  بر  مبنی  کمی 
شده  دیده  فناوری  سازِی  بهینه  وجود 

ست. ا
بنابر اعالم کارشناسان در این مطالعه، این 
توسط  مشاهده  قابل  نور  شامل  تنها  آمار 
اساس  بر  و  است  فضایی  ماهواره های 
تخمین ها افزایش واقعی آلودگی نوری در 
چیزی  از  بیشتر  درصد   2۷0 جهان  سطح 
است که طبق این مطالعه اعالم شده است.
به گفته یکی از محققان، گسترش جهانی 
محیط  فرسایش  باعث  مصنوعی،  نور 

می شود. هنگام  شب  در  طبیعی 
محیطی  زیست  اخبار  شبکه  گزارش  به 
که  افزود  ادامه  در  محقق  این   ،)ENN(

این مطالعه عالوه بر ارائه شواهد واضحی 
یک  به  نوری  آلودگی  می دهد  نشان  که 
این  بیانگر  شده،  تبدیل  جهانی  مشکل 
حال  در  همچنین  مشکل  این  که  است 

است. تشدید 
نوعی   )Light pollution( نوری  آلودگی 
از  بیش  شدن  روشن  به  است که  آلودگی 
حد یک محیط بر اثر نورهای مصنوعی گفته 
می شود. آلودگی نوری باعث کم فروغ شدن 
ستارگان و اجرام آسمانی در آسمان می شود 
و مانند تمام انواع دیگر آلودگی، به بوم سازگان 
آسیب می رساند. آلودگی نوری یکی از اثرات 

جنبی زندگی صنعتی شهری است.

اغلب پرنده ها به چندین دلیل در شب 
دلیل ها  از  یکی  می کنند.  مهاجرت 
زده  آفتاب گرما  نور  زیر  است که  این 
می شوند و دومی این است که سیستم 
کار  ماه  و  ستاره ها  با  پرنده ها  ردیابی 
و  بزرگ  شهرهای  وقتی  از  می کند. 
اغلب  پرنده ها  شدند،  ساخته  نور  پر 
می کنند  گم  شهرها  نور  در  را  ستاره ها 
منحرف  خود  مهاجرت  مسیر  از  و 
می شوند و در بسیاری از موارد به خاطر 
زندگی شان  همیشگی  مسیر  از  خروج 
ضرر  ده ها  از  یکی  این  و  می میرند 

است. نوری  آلودگی 

افزایش چشم گیر آلودگی نوری در جهان 
آلودگی

بر اساس برخی گزارشات 
آتش سوزی عمدی بوده چرا 
که طبق گفته شاهدان دیده 
شده که یک نفر در تاریکی 

شب در حال آتش زدن نقطه 
به نقطه جنگل هاست

وقوع آتش سوزی در جنگل های کوه »نیر« بویراحمد 
یک فقره آتش سوزی دو شب پیش، در 
جنگل های کوه نیر در شهرستان بویراحمد 
استان  طبیعی  منابع  مدیرکل  داد.   رخ 
جزییات  درباره  کهگیلویه وبویراحمد 
این  گفت:  ایسنا  به  آتش سوزی  این 
آتش سوزی از ساعت 20 سه شنبه شب در 
جنگل های کوه نیر بخش لوداب از توابع 
بویراحمد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
غالمحسین حکمتیان ادامه داد: نیروهای 
بخش لوداب، گروه های مردمی و دهیاران 
و شوراهای منطقه از همان ساعات اولیه به 
محل اعزام و اقدام و تالش برای مهار آتش 
کردند اما همچنان آتش سوزی ادامه دارد.او 
تاکید کرد: دو اکیپ از نیروهای شهرستان 
بویراحمد و ۵ اکیپ از نیروهای اداره کل 
کهگیلویه وبویراحمد  استان  طبیعی  منابع 
منطقه  به  حریق  اطفای  به  جهت کمک 
تصریح  اصل  است.حکمتیان  شده  اعزام 
کرد: درخواست بالگرد کرده ایم و هم اکنون 
در حال اعزام نیرو با بالگرد به محل آتش 
برخی  طبق  او  گفته  هستیم.به  سوزی 
گزارشات آتش سوزی عمدی بوده چرا که 
طبق گفته شاهدان دیده شده که یک نفر 
در تاریکی شب در حال آتش زدن نقطه 
محمد  جنگل هاست.همچنین  نقطه  به 
محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان 
وقوع  با  گفت:  نیز  کهگیلویه وبویراحمد 
آتش سوزی بالفاصله پس از اطالع نیروهای 

بخش لوداب، نیروهای مردمی، دهیاران و 
شوراها، نیروهای منابع طبیعی شهرستان 
کهگیلویه وبویراحمد  استان  و  بویراحمد 
منطقه به محل آتش سوزی اعزام شدند.
او با بیان اینکه آتش تحت کنترل است، 
به  کمک  برای  بالگرد  درخواست  افزود: 
وزارت  سوی  از  داده ایم که  حریق  اطفای 
دفاع یک فروند بالگرد از استان خوزستان 
در  و  اعزام  استان کهگیلویه وبویراحمد  به 
فرودگاه یاسوج مستقر شده است.محمد 
داور، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
گفت:  هم  کهگیلویه وبویراحمد  استان 
با  اما  است  حال کنترل  در  آتش سوزی 
توجه به اینکه منطقه صخره ای و سخت 
گذر، کوهستانی و دارای شیب تند است 
که اطفای حریق و مهار را با ُکندی روبه رو 
نیروهای  از  نفر   ۴0 افزود:  است.او  کرده 
منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد و 
شهرستان بویراحمد با 20 دستگاه دمنده 
در حال تالش برای مهار و خاموش کردن 
اینکه  بیان  با  هستند.داور  سوزی  آتش 
بالگرد به علت شیب تند نتوانست بنشیند 
و نیروها را در پایین تر از محل آتش سوزی 
پیاده کرد و پس از ساعتی پیاده روی به 
محل آتش سوزی رسیدند، تاکید کرد: عامل 
آتش سوزی انسانی است و میزان خسارات 
وارده فعال مشخص نیست چرا که اولویت 

مهار آتش است.

| روزنامه نگار |

| مهتاب جودکی |

اهمیت حفظ الیه ای که ترمیم آن 50 سال زمان می برد
مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت 
نقش  بر  تاکید  ضمن  تهران  هوای 
حیاتی الیه ازن برای کره زمین می گوید 
از گازهای مخرب این الیه  اگر استفاده 
 ۵0 حدود  یابد،  کاهش  کافی  حد  به 
بتواند  ازن  الیه  تا  می برد  زمان  سال 

کند. ترمیم  را  خود 

دو  اینکه  بیان  با  روشنی  محسن 
در  غیرطبیعی  و  طبیعی  عوامل  دسته 
ایسنا  به  دارند،  نقش  ازن  الیه  تخریب 
الیه  تخریب کننده  طبیعی  عوامل  گفت: 
و  آتشفشانی  فعالیت های  مانند  ازن 
هستند  مواردی  جنگل ها  آتش سوزی 
و  است  داده  رخ  تاریخ  طول  در  که 

عوامل  این  برابر  در  می توانست  طبیعت 
و تخریب ها خود را ترمیم کند اما تاثیر 
الیه  تخریب  در  طبیعی  عوامل  این 
است  شده  برآورد  درصد   ۱6 تنها  ازن 
در  بیشتری  سهم  انسانی  عوامل  و 

دارند. محافظ  الیه  این  تخریب 
نیز  انسانی  عوامل  درباره  او 

گازهای  از  استفاده  داد:  توضیح 
طی   )CFC( »کلروفلوئوروکربن ها« 
بر  را  مخربی  اثرات  گذشته  دهه های 
معاهده   اکنون  اما  ازن گذاشته اند  الیه 
گازهای  از  استفاده  کاهش  بین المللی 
کشورهای  تمام  در  ازن  الیه  مخرب 
رسیده  تصویب  به  ایران  جمله  از  جهان 

. ست ا
تمام  لزوم  پایبندی  بر  تاکید  با  روشنی 
مونترآل  معاهده   به  جهان  کشورهای 

از  استفاده  کاهش  جهت  در  تالش  و 
کرد:  اظهار  ازن،  الیه  مخرب  گازهای 
 CFC گازهای  انتشار  و  استفاده  اگر 
۵0 سال  اندازه کافی کم شود حدود  به 
را  خود  بتواند  ازن  الیه  تا  می برد  زمان 
است  ضروری  رو  این  از  کند.  ترمیم 
اقدامات الزم در راستای حفظ این الیه 
تا  شود  انجام  جهانی  جامعه  در  مهم 
زیستمندان  و  زمین  حیات کره  بتوانیم 

کنیم. حفظ  را  آن 

تاثیر این عوامل طبیعی در 
تخریب الیه ازن تنها ۱6 درصد 

برآورد شده است و عوامل 
انسانی سهم بیشتری در 

تخریب این الیه محافظ دارند
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التزام   فقدان  وقتی   ، دورکیم  اعتقاد  به 
قواعد  و  هنجارها  قوانین،  به  اجتماعی 
می کنند  احساس  افراد  آید،  وجود  به 
در  ندارند،  خود  انتخاب های  در  راهنمایی 
بی سامانی  و  گسستگی  از  حالتی  نتیجه 
در  می شود.  آشکار  اجتماعی  نظام   در 
به  نظم دهنده  حقیقت، تضعیف هنجارهای 
خوانده  آنومیک  وضعیت  افراد،  رفتارهای 
می شود« )موریسون ، ۱۹۹۵(. لذا بررسی 
مختلف  اقشار  بین  در  احساس  آنومی  
جدی گرفته  باید  آن  حل  برای  اجتماعی 
ایران که  جامعه کنونی  در  سویی  از  شود. 
و  اخیر  سال های  در  زیاد  بسیار  دالیل  به 
به اذعان تقریبًا همه پژوهشگران با عقاید 

بسیار متفاوت و حتی متضاد، رو به سوی 
فرهنگی   - اجتماعی  چالش های  نوعی 
بسیار  فشارهای  حاضر  حال  در  و  رفته 
مشکالت  تحریم ها،  دلیل  به  را  سنگینی 
و  زندگی  گرانی  و  معیشتی  و  اقتصادی 
و  ارگان ها   از  بسیاری  در  مدیریت  سوء 
پیش  آنومی  سمت  به  می کند  تحمل   ...
که  مسئله  این  به  آگاهی  با  است.  رفته 
بی معنایی،  ناامیدی،  چون  رفتارهایی 
از  مسئوالن  و  دیگران  به  بی اعتمادی 
عوارض آنومی  است، باید به این مورد توجه 
خصوصیاتی،  چنین  با  افرادی  که  داشت  
چگونه  می کنند،  تعامل  دیگران  با  چگونه 
آینده  در  و  گذاشته  تأثیر  دیگر  افراد  بر 

جامعه  به  و  تربیت کرده  را  افرادی  چطور 
اجتماعی،  زندگی  در  خواهند داد.  تحویل 
انسان غالب انحراف ها را در شرایط زمانی 
است.  کرده  مشخص  و  تعریف  مکانی  و 
خود  به  نسبی  حالت  بیشتر  انحرافات  لذا 
می گیرند. در این میان »آنومی« که گاهی 
»اختالل  اجتماعی « یا به نوعی »بی نظمی 
از  یکی  می شود؛  خوانده  نیز   اجتماعی« 
است که  جامعه شناسی  مفاهیم  رایج ترین 
نظیر  جامعه شناسانی  آن،  اهمیت  علت  به 
خصوص  در  و...  مارکس  مرتون،  دورکیم، 
علمی  بیان کرده اند. متعدد  نظریه های  آن 
و  منظری  از  نظریه پردازان  از  کدام  هر 
و  پیدایش  چگونگی  تعریف،  به  زاویه ای 

حتی  پرداخته اند.  آن  زمینه های گسترش 
خود  اثر  دو  در  دورکیم  چون  افرادی  گاه 
یک  اجتماعی«  »تقسیم کار  در  یعنی 
خود  دیگر  اثر  در  و  آنومی  داده   از  تعریف 
»خودکشی« تعریف متفاوت دیگری داده 
که  کرد  ادعا  بتوان  شاید  نوعی  به  است، 
جریان  در  و  پویایی  از  نشان  مسئله  این 
بودن آنومی  دارد )کرد زنگنه، ۱3۸۵(. در 
نظیر  افرادی  اگر  جامعه شناسی،  عرصه 
به  کالن  سطح  در  را  »آنومی«  دورکیم، 
نظریه پردازانی چون  مقابل  در  برده اند،  کار 
و  میانی  سطح  در  را  آنومی   نیز  مرتون  
و  آنومی   در خصوص  بررسی کرده اند.  خرد 
را  »آنومیک« گذشته  فرد  این که  آنومیک 
اعتقادی  و  امید  آینده  به  و  داده  از دست 
زندگی  »حال«  لحظه  در  ناچارًا  و  ندارد 
چنین  از  جامعه شناسان  برخی  می کند، 
یاد  برزخی«  »حالت  عنوان  به  شرایطی 
از  انسانی  این  که،  ساده تر  و  می کنند 
بند  هنوز  نیز  جایی  به  و  بریده  جایی 
حالت آنومیک  اوقات  »اغلب  است.  نشده 
را  خود  تعلق  شخص  دوره  گذراست؛  یک 
برای  و  می دهد  دست  از  خویش  به گروه 
را  دیگر  به گروه  پیوستن  فرصت  مدتی 

.)۱3۹6 نمی یابد«)نایبی،
»بی هنجاری«  شرایط  درک صحیح  برای 
به  ابتدا  است  که  بهتر  »آنومیک«  و 
چرا  شود.  توجه  جامعه  هنجارهای 
بی هنجاری ها  هنجارها،  شناخت  با  که 
می شوند.  شناخت  قابل  راحت تر  نیز 
رفیع پور)۱3۷۸( در خصوص هنجار چنین 
مرکزی  مفاهیم  از  یکی  »هنجار  می آورد: 
این  با  است«.  جامعه شناسی  هسته ای  و 
بین  در  و  جامعه شناسی  متون  در  وصف؛ 
مفهوم  فضای  نیز  خارجی  جامعه شناسان 
است.  نشده  متمایز  و  مشخص  آن کاماًل 
هنجارها در همه شئون زندگی وجود دارند 
دانشمند  یک  حتی  زیادند که  قدر  آن  و 
نیز  وقوف  با  و  متبحر  جامعه شناس 
از  تعدادی  به  باالخص  و  آن ها  همه  به 
ندارد. وقتی ما یک دوست  آن ها اشراف 
سالم  او  به  می کنیم  مالقات  را  آشنا  یا 
گاه  و  می دهیم  دست  او  با  می کنیم 
ضوابط  و  قواعد  این  می کنیم،  روبوسی 
طور  به  هستند.  هنجار  همه  رفتاری 
انسان که  رفتارهای  از  خالصه هر قسمت 
دیگر  به  غیر مستقیم  یا  مستقیم  طور  به 
هنجار  بر  مبتنی  می شود،  مربوط  انسان ها 
نیز  فردی  زندگی  در  فراتر،  این  از  است. 
فردی،  عبادت  )طرز  دارند  وجود  هنجارها 
 :۱3۷۷ ...()رفیع پور،  و  خوردن  غذا  طرز 

.)۱۷۸ -۱۷۹
اساس  بر  انسانی  جوامع  حال  این  با 
اداره  اجتماعی  نظم  و  هنجارها  قواعد، 
هنجارهای  و  قواعد  این  رعایت  می شود، 
در  نظم  و  تعادل  ایجاد  موجب  اجتماعی 
جامعه می شود، چنانچه رفتار افراد جامعه 
این  بر خالف  به گونه ای  اقشار مختلف  در 
به  نسبت  افراد  و  برود  پیش  هنجارها 

بی تفاوت شوند، جامعه  موجود  هنجارهای 
شد.  خواهد  بی هنجاری  و  آشفتگی  دچار 
اقشار مختلف  زمینه نقش  در  این حال  با 
اطالعات کم  اجتماعی  آنومی  بر  اجتماعی 
پیشینه  و  است  دسترس  در  محدودی  و 
است.  خال  دارای  زمینه  این  در  تحقیقات 
لذا با توجه به اهمیت بررسی عوامل مؤثر 
پژوهش  از  هدف  اجتماعی،  آنومی  بر 
اقشار  بود که  سوال  این  به  پاسخ  حاضر 
اجتماعی  آنومی  بر  تأثیری  چه  اجتماعی 

دارد؟ ایران  کنونی  جامعه  در 

لذا در پژوهشی از نوع پیمایشی که جامعه 
آماری آن را تمامی ساکنان منطقه ۱۱ شهر 
قابل  البته  )که  می دهند  تشکیل  تهران 
استفاده  با  است(  ایران  جامعه  به  تعمیم 
نمونه گیری  روش  به  و  مورگان  جدول  از 
نفر،   3۸۴ حجم  به  نمونه ای  تصادفی، 

شد.  انتخاب 
بررسی  برای  استفاده  مورد  پرسشنامه 
بررسی های  اساس  بر  اجتماعی  آنومی 
به  گذشته،  پژوهش های  و  کتابخانه ای 
اين  شد.  طراحی  ساخته  محقق  صورت 
پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه ای 
این پژوهش جهت  در  تنظيم شد.  ليكرت 
)فراوانی،  توصیفی  آمار  از  داده ها  تحلیل 
و...(  نمودار  از  استفاده  میانگین،  درصد، 
آزمون  جهت  همچنین  شد.  استفاده 
استنباطی  آمار  از  پژوهش  فرضیه های 
رگرسیون(  و  پیرسون  همبستگی  )آزمون 
این  در  معنی داری  سطح  شد.  استفاده 
محاسبات  و  تعیین   P  ≥  0/0۵ پژوهش 
 SPSS آماری  نرم افزار  وسیله  به  آماری 
پژوهش  نتایج  شد.  انجام   )22 )نسخه 
نشان داد متغیر تحصیالت، ۷/6 درصد از 
آنومی اجتماعی و متغیر شغل، ۹ درصد از 
آنومی اجتماعی، متغیر سن، ۹/۷ درصد از 
آنومی اجتماعی، متغیر میزان درآمد، ۸/۹ 
اقشار  متغیر  و  اجتماعی  آنومی  از  درصد 
را  اجتماعی  آنومی  از  درصد   ۱۵ اجتماعی، 

می کند.  پیش بینی 

الواح بایگانی بارو و خزانه تخت جمشید در 
بردارنده محتوایی درخصوص پرداخت حقوق 
کارگران است که به زبان و خط عیالمی نوشته 
زمان  آن  در  الواح،  این  اساس  بر  شده اند. 
می کردند.  دریافت  نقره  هخامنشی  کارگران 
به گزارش ایلنا، در ادامه طرح مستندنگاری و 
ساماندهی و مطالعه الواح تخت جمشید این 
بار سهیل دلشاد، مشاور بخش زبان شناسی 
و کتیبه ها به بررسی الواح گلی خزانه تخت 
جمشید پرداخته است. او با اشاره به اینکه 
الواح بایگانی بارو در محدوده شمال شرقی 
تخت جمشید  باروی  تاسیسات  در  تختگاه 
بدست آمده، گفت: بیشتر این الواح مربوط 
است  اول  داریوش  دوره سلطنت  اواسط  به 
بایگانی  در  شده  ثبت  سند  قدیمی ترین  و 
باروی تخت جمشید مربوطه به ۵0۹ پیش 
بارو،  بایگانی  الواح  بیشتر  است.  میالد  از 
مدیریت  و  حسابرسی  به  مربوط  اسنادی 
در  اقتصادی  اداری،  تراکنش های  ثبت  و 
منطقه ای هستند که تخت جمشید مرکز آن 
این  در  تولیدشده  محصوالت  بیشتر  است. 
تولیدات  و سایر  احشام  غله،  منطقه شامل 

است. کشاورزی 
در  خزانه  الواح  بیشتر  دلشاد،  گفته  به 
به  شرق شناسی  موسسه  کاوش های  دوره 
پیدا  خزانه  عمارت  در  اشمیت  سرپرستی 
تعداد  نیز  بعدی  کاوش های  در  شده اند. 

دیگری از این الواح بدست آمد. در مجموع 
قطعه   ۷00 و حدود  لوح کامل   2۱0 از  بیش 
لوح از بایگانی خزانه تخت جمشید در دست 
است که تاریخ آنها به اواخر دوران سلطنت 
داریوش اول، خشایارشاه و فرزند او اردشیر 
الواح  تاریخ  قدیمی ترین  بازمی گردد.  اول 
که  می رسد  میالد  از  پیش   ۴۹2 به  خزانه 
ثبت  تاریخ  آخرین  از  یک ساله  فاصله ای 
را  جمشید  تخت  باروی  بایگانی  در  شده 

می دهد. نشان 
خزانه  الواح  در  تاکنون  تاریخی که  آخرین   
به  مربوط  شده  شناسایی  جمشید  تخت 
۴۵۷ پیش از میالد و دوره سلطنت اردشیر 
عیالمی  اسناد  کلی  محتوای  است.  اول 

بایگانی خزانه مربوط به مجوزهای پرداخت به 
کارگران است. بخشی از جیره کارگرانی که در 
تخت  در  ساز  و  ساخت  مختلف  پروژه های 
جمشید و مناطق اطراف آن مشغول هستند 
در ازای غالت، احشام و محصوالت کشاورزی 
به صورت نقره پرداخت می شود یا تمام جیره 

نقره پرداخت می شود. آن ها به صورت 
خوانش  مورد  که  لوحی  اولین  افزود:  او 
عیالمی  زبان  و  خط  دربردارنده  گرفت  قرار 
هخامنشی است. سمت چپ آن نقش و اثر 
یک مهر است که از آن زی شویش است. هر 
چهار وجه این لوح نوشته شده است. مانند 
بقیه الواح خزانه دربردارنده متنی از پرداخت 

نقره است.  به شکل  دستمزد کارگران 

مقاله ای درباره تأثیر اقشار اجتماعی بر آنومی اجتماعی در جامعه ایران

پیامدهای اختالل اجتماعی بر جامعه را جدی بگیریم 
پژوهشی در تهران نشان داد متغیر تحصیالت 7/6 درصد، متغیر شغل 9 درصد، متغیر سن 9/7 درصد، متغیر میزان
 درآمد8/9 درصد و متغیر اقشار اجتماعی، 15 درصد از آنومی اجتماعی را پیش بینی می کند

اسناد عیالمی بایگانی خزانه تخت جمشید از حقوق کارگران

کاوش در گورستان 
تاریخی ُشغاب بوشهر

کاوش  پروژه  نخست  فاز  ما|  |پیام 
با  بوشهر  ُشغاب  تاریخی  گورستان 
و معرفی  پویا  موزه  ایجاد سایت  هدف 
کرانه های  ارزشمند  میراث  شایسته 

شد. انجام  فارس  خليج 
با  باستان شناسی  هیأت  سرپرست 
تاریخی  گفت: گورستان  این خبر  اعالم 
شغاِب  محله  جنوبی  جبهه  در  شغاب 
به  غرب  از  و  شده  واقع  بوشهر  شهر 
َدواس  محله  به  شرق  از  دریا،  ساحل 
محدود  نظامی  سایت  به  جنوب  از  و 

. د می شو
اینکه  به  اشاره  با  ده پهلوان  مصطفی 
در  پهنه ای  با  شغاب  گورستان  امروزه 
حدود ۵ هکتار بخشی از پارک شغاب را 
این گورستان  داد:  ادامه  بر  می گیرد  در 
با محوطه ایالمی  با توجه به همجواری 
در  ساسانی  محوطه های  و  ِپی ُتل  َتل 
به  ریشهر  و  بوشهر  شهر  بخش کرانه ای 

است. مشهور  نیز  ایالمی  گورستان 
از  پس  افزود:  باستان شناس  این 
بررسی   ایران،  اسالمی  انقالب جمهوری 
گورستان  در  محدودی  کاوش های  و 
اسماعیل  استادان  توسط  شغاب 
میرفتاح  علی اصغر   ،)۱362( یغمایی 
و   )۱3۷6( رهبر  مهدی   ،)۱36۹(
انجام گرفته   )۱3۸3( سرفراز  علی اکبر 

. ست ا
کاوش های  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 
شامل  تدفین  نوع  سه  گرفته  صورت 
مستطیلی،  چین  سنگ  گور های 
و  مستطیلی  سنگی  چاله  گورهای 
ـ  شرقی  جهت  در  اژدری  خمره های 
با  و  آمده  بدست  محوطه  این  غربی 
کنون  تا  که  پژوهش هایی  به  توجه 
شناسان  باستان  تمامی  شده  انجام 
تدفین ها  این  عمده  دارند،  نظر  اتفاق 
تا  اشکانی  دوره  اواخر  از  زمانی  بازه  در 
گیرند. می  قرار  ساسانی  دوره  پایان 
تفسیرهای  در  اینکه  بیان  با  ده پهلوان 
به  جسد  ابتدا  است،  آمده  مختلف 
مستطیلی  گورهای  در  تاق باز  صورت 
سنگ چین یا چاله های مستطیلی قرار 
این  از  دسته ای  کرد:  عنوان  می گرفته 
گورها در سنگ های صخره ای و ساحلی 
محلی  نام  با  ماسه  و  صدف  جنس  از 
از  پس  و  حفر  بوشهری  یا  لوماشل 
به خمره های  استخوان ها  تجزیه جسد، 
دریایی  تجارت  در  رایج  بسیار  ـ  اژدری 
ـ  ایران  جنوب  ساحلی  سرزمین های  و 
جهت  موازات  در  نیز  خمره ها  و  منتقل 
در  آنها  پیرامون  در  و  سنگی  گورهای 
)سیلت(  بادی  ماسه  الیه های  میان 
تمامی  در  که  می شده اند  دفن  ساحل 
دهانه  حتی  و  جسد  سر  گورها  این 

است. غرب  سمت  به  خمره ها 
این  گفت:  کاوش  هیأت  سرپرست 
محل  گذشته  دهه های  در  محوطه 
به  و  بوده  شهری  نخاله های  دپوی 
خاکریزی  مورد  شهرداری  توسط  کّرات 
به  آن  از  بخشی  گرفته،  قرار  تسطیح  و 
نیز  بخش هایی  و  شده  تبدیل  پارک 
و  تفریحی  اداری،  سازه های  زیر  در 
اما  است  شده  مدفون  شهری  اقامتی 
و  شهری  مدیران  گذشته  ماه های  در 
بوشهر  استان  میراث فرهنگی  کل  اداره 
این  نجات  برای  تمهیداتی  و  اقدامات 
خود  کار  دستور  در  تاریخی  گورستان 

دادند. قرار 
محو  تخریب،  به  نظر  افزود:  ده پهلوان 
گورستان  عرصه  شدید  آشفته سازی  و 
محلی  مردم  شهرداری،  توسط  شغاب 
و  شهری  و  نظامی  ارگان های  سایر  و 
از  نکردن اطالعات دقیق و شفاف  ارائه 
اصلی گورستان در کاوش های  محدوده 
کاوش  پروژه  در  اصلی  هدف  پیشین، 
بخش هایی  پیگردی  شغاب  گورستان 
از  جلوگیری  برای  گورستان  این  از 
و  شهری  سازهای  و  ساخت  اقدامات 

بود. موزه  سایت  اجرای  و  عمرانی 
او با بیان اینکه در این پروژه ۱۹ گمانه 
و  تعیین  مختلف  ابعاد  در  ترانشه  و 
روزهای  در  و  گرفت  قرار  کاوش  مورد 
از  زیادی  بخش های  در  کاوش  اولیه 
الکترومغناطیس  های  برداشت  محوطه 
انجام شد گفت:  ایمان خسروی  توسط 
نتایج  به  توجه  با  ترانشه ها  از  برخی 
برخی  در  شدند،  تعیین  عملیات  این 
ترانشه ها شواهد مهمی از این گورستان 
سبک های  حاوی  که  آمد  دست  به 
این محوطه  در  رایج  و  تدفینی  مختلف 

است.
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، به گفته او 
کاوش  اصلی  هدف  اینکه،  به  توجه  با 
شغاب  تاریخی  گورستان  نخست  فاز 
ادامه کاوش  است،  موزه  سایت  ایجاد 
امور حفاظتی  انجام  و  این گورستان  در 
شد. موکول  2 کاوش  فاز  به  موزه ای  و 

در زندگی اجتماعی، انسان 
غالب انحراف ها را در شرایط 
زمانی و مکانی تعریف و 
مشخص کرده است. لذا 
انحرافات و مقوالت بیشتر 
حالت نسبی به خود می گیرند. 

در زندگی اجتماعی بشر، از جمله مسائلی که در هر زمانی از تاریخ، انسان به نوعی با آن برخورد داشته، مسئله »بی هنجاری« بوده است. 
بی هنجاری می تواند بر حسب مواردی چون نوآوری، طغیان، اصالح خواهی اجتماعی و یا رفتارهای ضد  اجتماعی، تنازع و عدم پذیرش 
هنجارها، حکومت ناگرایی و یا ناهمنوایی منبعث از بی حالی و یا ناشی از خلق و ابداع، اشکال بسیار گوناگونی به خود گیرد )نایبی 
از بین می رود؛ مسئله ای که به زعم برخی  و همکاران، 1396(. همچنین به نحوی معیار مشترک بین اعضای جامعه  متزلزل شده و 
صاحب نظران، بیشتر در جوامع در حال گذار است. از سویی هم افرادی که خود دچار »احساس آنومی  « هستند با رفتارها و برخوردهای 

خود در سرایت همین احساس به دیگران و مبتال کردن آن ها به »احساس آنومی « نقش دارند.

پایش

رئیس مرکز کرمان شناسی: 
از دهه ۵0 خیلی ها فریاد 
زدند که قنات ها را باید 
دریابیم اما کسی توجه نکرد؛ 
حاال که در دقیقه نود هستیم 
یا شاید هم از دقیقه نود 
گذشته باشیم، هنوز فرصت 
احیای قنات ها وجود دارد

عنوان  به  کرمان  استان  قنات  مرکز 
در  در کشور  قناتی  بومی  مرکز  نخستین 
جهانی  ثبت  قنات  جوار  از  جوپار  شهر 

شد. راه اندازی  گوهرریز 
به گزارش ایرنا حمدعلی گالبزاده، رئیس 
مرکز کرمان شناسی در مراسم آغاز به کار 
در  قنات ها  تاریخ  به  اشاره  با  مرکز  این 
تامین  در  آنها  تاثیرات  و  ایران  و  کرمان 
اقلیم های مختلف کشور گفت: هنوز  آب 
می توان قنات ها را نجات داد و باید فکری 
همایش  که   ۵0 دهه  از  کرد.  آنها  برای 
کردیم، خیلی ها  برگزار  را  قنات ها  احیای 
و  دریابیم  باید  را  قنات ها  زدند که  فریاد 
احیا کنیم اما کسی توجه نکرد؛ حاال که در 
دقیقه نود هستیم یا شاید هم از دقیقه 
نود گذشته باشیم، هنوز فرصت نجات و 

دارد وجود  قنات ها  احیای 
علی زینی وند، استاندار کرمان نیز در این 
آیین گفت: باید به ساختارها و نهادهایی 
آینده  برای  را  امروز  و  تمدن گذشته  که 
بنگریم.  تکریم  به چشم  روایت می کنند 
اگر در جامعه به مراکز تمدن و هویت ساز 
فرهنگی که مورد عالقه دنیاست، کم توجهی 
شود، آن جامعه زوال خود را طی می کند.
و  قنات  حوزه  کارشناس  برشان،  محمد 
استان  قنات  مرکز  امنای  هیات  عضو 
تاریخ  و  وضعیت  توصیف  با  کرمان 
قنات در استان گفت: این استان از نظر 

تعداد قنات در جایگاه هفتم و در میزان 
آبدهی قنات ها نیز سومین استان کشور 

می شود. محسوب 
ثبت  قنات  سه  اینکه کرمان  بیان  با  او 
جهانی و ۱۱ قنات ثبت ملی دارد، افزود: 
بم،  شهرستان های  در  قناتی  تمدن  چهار 
زرند، جیرفت و شهر بابک استان کرمان را 
کلید زده ایم و ظرفیت همکاری بین المللی 

با دیگر کشورها را نیز داریم.
و ملی  ثبت جهانی  اینکه  بیان  با  برشان 
توسعه  و  حل کم آبی  مساله  در  قنات ها 
با  افزود:  است  موثر  بسیار  گردشگری 
توجه به مشکالت و خطراتی که قنات های 
به  آینده  در  کرمان  شهر  در  خشک شده 
وجود خواهند آورد، ضرورت دارد مرکزی 
در  فرونشست  مناطق  شناسایی  برای 

شود. تشکیل  کرمان 
او از جمله مناطقی که به زعم او در صورت 
بی توجهی دچار مشکل خواهد شد را در 
محدوده زیرگذر میدان آزادی شهر کرمان 
نام برد که روی قنات احداث شده است و 
درباره وضعیت رسیدگی به آن هشدار داد.
استان  قنات  مرکز  امنای  هیات  عضو 
کرمان تاکید کرد: استان کرمان به لحاظ 
پیشرفت قناتی و تعداد قنات ها فرهنگ 
دارد که  در سطح کشوری  را  قنات  کامل 
تحریر  رشته  به  کتابی  در  آن  از  بخشی 

است. درآمده 

راه اندازی نخستین مرکز بومی قناتی کشور در کرمان

در خصوص آنومی  و آنومیک 
این که فرد »آنومیک« گذشته 

را از دست داده و به آینده امید 
و اعتقادی ندارد و ناچارًا در 

لحظه »حال« زندگی می کند، 
برخی جامعه شناسان از چنین 

شرایطی به عنوان »حالت 
برزخی« یاد می کنند و ساده تر 
این  که، انسانی از جایی بریده 
و به جایی نیز هنوز بند نشده 

است
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|  کنشگر حوزه اجتماعی |
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نمایش مشق های ناصرالدین شاه در حوضخانه کاخ گلستان
طراحی  آثار  از  منتخبی  مجازی  نمایشگاه 
حوضخانه  در  شاه  ناصرالدین  نقاشی های  و 
به  گلستان  کاخ  جهانی  میراث  مجموعه 

می شود. گذاشته  نمایش 
آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ 
گلستان روز چهارشنبه 2۴ شهریورماه ۱۴00 به 

"مشق  مجازی  »نمایشگاه  میراث  آریا گفت: 
های ناصری" شامل ۱3 اثر انتخابی از طراحی 

و نقاشی های ناصرالدین شاه است.«
گلستان  کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  مدیر 
افزود: »ناصرالدین شاه که ذوق هنری خود را 
در هنرهای مختلف محک می زد، چه در زمان 

والیت عهدی که در تبریز سکونت داشت و چه 
پس از آنکه به تختگاه تهران مهاجرت کرد و 
در کاخ گلستان به حکومت نشست، به هنر 

نقاشی و طراحی عالقه مند بود.«
از  شاه  »ناصرالدین  کرد:  تصریح  امامی 
شاگردان میرزا حسن خان صنیع الملک غفاری 

بوده که با ذوق شاهانه خود و با قلم آهن و 
مرکب سیاه، صورت درباریان و زنان اندورنی 
را نقاشی کرده و با مناسبت، جمله یا شعری 

را در حاشیه آن ها می نوشته است.«
گلستان  کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  مدیر 
شاه  ناصرالدین  نقاشی های  »اسلوب  گفت: 
و  طبیعت گرایی  برپایه  استادش  مشابه 
به همان  به جز همه مناظر طبیعی  ذکر جز 
شکلی که می دیده است به تصویر کشیده و 

مانند استادش دارای نگاهی مدرن و متاثر 
تا  کرده  تالش  و  است  اروپایی  فرهنگ  از 
نقاشی  با  را  آثار  استادش  از  با کپی برداری 

دهد.« پیوند  نگارگری  و  ایرانی  دیرین 
که  ناصری  مشق های  مجازی  نمایشگاه 
رسمی  صفحه  طریق  از  شد،  افتتاح  دیروز 
کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  اینستاگرام 
قابل   @golestanpalace گلستان 

است. دسترسی 



پیامک شما را دربـاره 
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 واکنش ها به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از بازار رمز ارزها

دولت درباره ر مزارزها الیحه می دهد
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمز ارزها 

از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده است.

| عضو کمیسیون انرژی |

  |  پرویز محمد نژاد |
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مدیرعامل شرکت تولید برق 
نیروگاه های حرارتی:

نمی توان روی میعانات 
به عنوان سوخت نیروگاه 

حساب کرد 
مدیرعامل شرکت تولید برق نیروگاه های حرارتی 
با بیان اینکه نمی توان روی میعانات به عنوان 
سوخت نیروگاه حساب کرد، گفت: سال گذشته 
استفاده  بر عملیاتی شدن  مبنی  پیشنهاداتی 
از میعانات در نیروگاه ها داشتیم که در یکی از 
نیروگاه ها هم انجام شد اما به خاطر آلودگی 
زیاد و بوی بد مرکاپتان بابت سوخت کاندنسیت 

مجبور شدیم کار را متوقف کنیم.
به گزارش ایلنا محسن طرزطلب با بیان اینکه 
تامین  برای  چندان  چنینی  این  پروژه های 
سوخت راهگشا نیست، افزود: باید امکاناتی در 
نیروگاه ها ایجاد شود و تمهیداتی اندیشیده شود 
که بوی بد مرکاپتان از بین برود و تمهیداتی 
اندیشیده شود که در نیروگاه ها سوخت مایع 
استفاده شود. نمی توان روی میعانات به عنوان 
سوخت نیروگاه حساب کرد که بتواند مشکل ما 
را حل کند، البته طرح ها و اقدامات تحقیقاتی در 
این زمینه دنبال می شود اما به لحاظ عملیاتی 
به نتیجه نرسیده است. نمی توان حجم بزرگ 
تولید برق را با میعانات مرتبط کرد، اکنون شرایط 
برای تولید برق به صورت گسترده  با این نوع 
سوخت فراهم نیست و هنوز مشکالت عملیات 
از  اینکه استفاده  و اجرایی وجود دارد، ضمن 
میعانات باعث می شود هزینه بهره برداری ما ۴ 

برابر افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت تولید برق نیروگاه های حرارتی 
گفت: اکنون حدود ۴0 درصد انرژی تولیدی در 
کل کشورها از نیروگاه زغال سنگ سوز است، البته 
در دنیا به سمت استفاده کمتر از این نیروگاه ها 
هستند، اما در عین حال تجهیزات و تکنولوژی 
وارد بازار شده که آالیندگی کم شود. ما در نقاطی 
که  می کنیم  نیروگاه ها  این  احداث  به  اقدام 
زیاد  مناطق مسکونی  و  تا شهرها  آنها  فاصله 
است و با توجه به اینکه سوخت فسیلی مایع 
کاهش  نیز  هزینه ها  نمی شود،  مصرف  و گاز 
نیروگاه ها  دیگر سوخت  از سوی  اما  می یابد، 
در حال حاضر رایگان است ولی برای تامین و 

استحصال زغال سنگ باید هزینه شود.

بر اساس گزارش سازمان 
بین المللی کار:

حمایت های اجتماعی 
در جهان وضعیت 
نامساعدی دارد 

از  گزارشی  انتشار  با  کار  بین المللی  سازمان 
اجتماعی  حمایت های  ارائه  نامساعد  وضعیت 
توسط دولت ها خبر داد. به گزارش ایلنا سازمان 
شیوع  نوشت:  خود  گزارش  در  بین المللی کار 
ویروس مرگبار کرونا در سراسر جهان بر ضرورت 
تاکید  اجتماعی  حمایت های  از  برخورداری 
می کند اما ۴ میلیارد نفر از مردم سراسر از هیچ 
حمایتی برخوردار نیستند. یافته های تحقیقات 
جهانی نشان می دهد، پاندمی کرونا سبب شکاف 
طبقاتی بیشتر میان گروه های مختلف اجتماعی 
درآمدی  منابع  مردم،  از  بسیاری  است.  شده 
ضرورت  از  درحالیکه  داده اند  دست  از  را  خود 
حمایت های اجتماعی در این شرایط سخن به 
میان می آید اما آن ها از هیچ حمایتی برخوردار 
نشده اند. حمایت اجتماعی شامل مواردی مثل 
درمانی،  بهداشتی   مراقبت های  به  دسترسی 
بازنشستگی،  دوران  در  حمایت  درآمد،  امنیت 
از  جلوگیری  و  بیماری  ایام  غرامت  پرداخت 
آسیب های شغلی می شود. حمایت اجتماعی 
موثر و همه جانبه نه تنها برای عدالت اجتماعی 
و کار شایسته ضروری است بلکه سبب آینده ای 
 ۴۷ فقط  حاضر،  حال  در  می شود.  پایدارتر 
درصد از جمعیت جهان تحت پوشش خدمات 
اجتماعی هستند. این برخورداری برابر نیست. به 
عبارت دیگر، گروهی از مزایای اجتماعی ناچیزی 
برخوردار هستند. به عبارت دیگر، ۵3 درصد مردم 
هیچ حمایتی نمی شوند. مردم اروپا و آسیای 
مرکزی از بیشترین حمایت ها برخوردار هستند، 
به طوری که ۸۴ درصد مردم این مناطق، حداقل 
از یک مزایا برخوردارند. برخورداری مردم قاره از 
حمایت های اجتماعی، بیشتر از میانگین جهانی 
است. این نرخ معادل 6۴.3 درصد است. نرخ 
برخورداری در قاره آسیا و اقیانوسیه معادل ۴۴ 
درصد، در کشورهای عربی ۴0 درصد و در قاره 
قریب  اکثریت  است.  درصد   ۱۷.۴ نیز  آفریقا 
حمایت  پوشش  تحت  هنوز  اتفاق کودکان  به 
اجتماعی موثر قرار ندارند، یک نفر از هر چهار 
می شود.  برخوردار  اجتماعی  حمایت  از  کودک 
متولد  تازه  نوزاد  دارای  زنان  از  درصد  تنها ۴۵ 
زایمان نقدی  از مزایای  شده در سراسر جهان 
برخوردار می شوند. تنها یک نفر از هر سه نفر با 
معلولیت شدید )33.۵ درصد( در سراسر جهان 
از مزایای معلولیت برخوردار می شود. پوشش 
مزایای بیکاری حتی کمتر است. تنها ۱۸.6 درصد 
تحت  جهان  سراسر  در  شده  بیکار  کارگران  از 

پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

در  طرحی  مجلسی ها  جاری  سال  تیرماه   
خصوص رمز ارزها و راه اندازی رمز ارز ملی ارائه 
تنظیم  مرجع  مرکزی  بانک  آن  در  کردند که 
کشور  داخل  در  رمز ارزها  مبادالت  مقررات 
شناخته شده و مبادله رمز ارزی غیر از رمزارز 
داخل کشور  در  پرداخت  ابزار  عنوان  به  ملی 
ممنوع اعالم شد. در ماده نخست این طرح 
آمده است: » وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمز ارزها 
و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین و موظف 
است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و 
استخراج  مزارع  پردازش  اطالعات  ارتباطات 
رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص 
ساالنه پانصد میلیون دالر در سال ۱۴0۱ ببرد 
داشته  همراه  به  ساالنه  درصدی   ۱0 رشد  و 
رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا  دیروز  باشد« 
کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود 
او  متبوع  در خصوص گزارشی که کمیسیون 
روز سه شنبه منتشر کرده بود، تاکید کرد: »از 
مجلس دهم به موضوع رمز ارزها ورود کردیم« 
و  یازدهم  دولت های  کوتاهی  پورابراهیمی 
تالش  ماندن  نتیجه  بی  دلیل  را  دوازدهم 
مجلس برای ساماندهی این حوزه اعالم کرد. 

اما در چند سال اخیر مجلس حتی در حوزه 
قانونگذاری هم به شکلی مناسب در این حوزه 
ورود نکرده است. تا سال گذشته حتی نقش 
انکار  برق کشور  بحران  در  رمز ارزها  استخراج 
از سوی مسئوالن  استخراج  میزان  و  می شد 
مقداری ناچیز عنوان می شد، موضوعی که هم 
در گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی و هم در 
گزارشی که در هفته های اخیر از سوی توانیز 

منتشر شد، رد شد.
در گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس در 
خصوص بازار رمزارز منتشر کرده است، دیدگاه 
است که:  این  رمز ارزها  درباره  این کمیسیون 
»استفاده از رمز ارز در مبادالت داخلی موجب 
تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک 
مرکزی می شود. به عالوه رسمیت یافتن آن 
باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می شود 
ویژگی های  به دلیل  رمزارز  حوزه  درحالی که 
غیرقابل کنترلی آن می تواند زمینه ساز خسارت 
این گزارش  در  موجود  اطالعات  شود.« طبق 
 ۴0 حدود  ارزش  به  کوین  بیت   ۷00 روزانه 
میلیون دالر، معادل حدود هزار میلیارد تومان 
و  خرید  ایران  بازار  در  غیررسمی  به صورت 
فروش می شود. اعضای کمیسیون اقتصادی 

مجلس در این گزارش تاکید کرده اند: »با وجود 
جذابیت های مالی فراوان در این حوزه هنوز 
بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای 
مجوز نبوده و هیچ سیاست گذاری برای اقدام 

قانونمند در این حوزه انجام نشده است«

واکنش نمایندگان مجلس به گزارش 
کمیسیون اقتصادی

دیروز نشست علنی مجلس تحت تاثیر گزارش 
کمیسیون اقتصادی بود. تعدادی از نمایندگان 
در خصوص این گزارش اظهار نظرهایی داشتند 
که برخی در موافقت و برخی در مخالفت با 
محتوای آن بود. عبدالعلی رحیمی مظفری در 
مورد بررسی  وضعیت صنعت ماینینگ گفت: 
یارانه ای  برق  از  استفاده  با  ارزها  روز  »امروز 
برای  ضرر  باالترین  این  می شوند،  استخراج 
مردم است. در شرایطی که شرکت های رسمی 
هستند  رمز ارزها  استخراج  حال  در  بزرگ  و 
تولید  ارز  محصوالتشان  فروش  طریق  از  و 
نمی کنند،  تزریق  سامانه  در  را  آنها  می کنند، 
چطور می خواهیم این رمز ارزها را کنترل کنیم؟ 
بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه 
دارد؟ بی تردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب 
این پدیده است.« مظفری در پایان سخنان 

»بسیار  را  اقتصادی  خود گزارش کمیسیون 
سطح پایین« دانسته و گفت: »پوشش این 
صدمات  معتقدیم  اما  بوده  ارز  تولید  کارها 
از تکنولوژی  زیادی به کشور وارد می کند. ما 
عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی 
را  نیست  مشخص  آن  انتهای  و  ابتدا  که 

نمی دهیم«
پرویز محمد نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس 
پیرو  دیروز  بود که  نمایندگانی  از  دیگر  یکی 
خصوص  در  اقتصادی،  کمیسیون  گزارش 
رمز ارزها اظهار نظر کرد و گفت: »امروز تعداد 
بسیاری از کشورهای دنیا حضور رمز ارزها را در 
داخل کشورشان ممنوع کرده اند، حتی کشوری 
فوق العاده  فناوری های  از  که  آمریکا  مانند 
برخوردارند، ماینینگ را نیز ممنوع کرده است« 
محمدنژاد با طرح این سوال که: »از کدام محل 
باید برق یک پروژه بسیار عظیم مانند رمز ارزها 
را تامین کنیم؟« گفت: »بزرگترین خطری که 
رمز ارزها برای برق ایجاد می کند، مصرف دائمی 
است. چرا که مصارف خانگی، تجاری و صنعتی 
به صورت سینوسی هستند، لذا در شبکه ایجاد 
تنفس می کنند و تنها موجودی که وارد شبکه 
برق شده و به صورت ممتد کار می کند و در 

مسیر خود به تاسیسات برق آسیب می رساند 
همین رمز ارزها هستند« او در پایان گفت: »در 
آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل، از کار افتاده 
و انبار شده چین که تا امروز حدود 200 هزار 
عدد از آنها کشف شده، وارد ایران خواهد شد و 
زباله های آن بدتر از زباله های اتمی است. گویا 
یافته اند  ماموریت  نهنگ ها  عنوان  به  گروهی 
تمام ماینرهای از رده خارج شده چین را وارد 
و بالی جان  افتاده  اتفاق  این  ایران کنند که 
نمایندگانی  اما  است«  شده  ما  انرژی کشور 
و  دارند  دیگر  نظری  آبادی  نجم  مثل محبی 
عبور  برای  رمز ارز  بازار  »از  می شود:  معتقدند 
عضو کمیسیون  استفاده کنیم«  تحریم ها  از 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مزیت هایی 
که بازار رمز ارز دارد رمزارز را وسیله ای برای عبور 
نجم  محبی  بهروز  دانست.  تحریم ها  سد  از 
آبادی در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی 
درباره وضعیت مبادله رمز ارزها در کشور گفت: 
»یکی از مسائل اساسی ما تنزل ارزش پول 
ملی و قدرت خرید مردم است. یکی از راه های 
رفع این مشکل کاهش نیاز به دالر و ارزهای 
رایج است. اقتصاد ما زمانی می تواند در مقابل 
این ارزهای رایج قد علم کند که نیاز خود را 
پایان  در  آبادی  نجم  دهد.«  آنها کاهش  به 
به  برای ورود  سخنان خود گفت: »معتقدیم 
این میدان باید قانون و متولی روشن داشته 
باشیم تا موارد غیرمجاز مشخص و به نیاز ما 
پاسخ داده شود. ما می توانیم با توجه به این 
بازار در سال آورده ای تا سقف پنج میلیارد دالر 

داشته باشیم«
و  حقوقی  معاون  فرد  طیبی  امیرحسین 
بانک مرکزی دیروز در نشست  امور مجلس 
حال  در  دولت  اینکه  بیان  با  مجلس  علنی 
وضعیت  ساماندهی  جهت  الیحه ای  تدوین 
داخلی  مبادالت  و  رمز ارزها  استخراج  صنعت 
آن در کشور است، گفت: »انتظار از قانونگذار 
این است که در این زمینه نقشه راهی برای 
باید موضعی  آن  بر  دولت تعیین کند، عالوه 
و  پشتوانه  حقوقی،  ماهیت  مورد  در  روشن 
نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک 
در  دولت  و  بپذیرد  را  آن  ریسک  و  باشد  ارز 
این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص 
شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک 
مرکزی مسئول تعیین یا اعالم قیمت نیست«
در جلسه دیروز محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
ساماندهی  هدف  با  اقتصادی  کمیسیون 
وضعیت کنونی به موضوع رمز ارزها وارد شده 
و  چارچوب مشخص  حاضر  حال  »در  گفت: 
ندارد  وجود  رمز ارزها  حوزه  در  خاصی  ضوابط 
و بخشی از مشکالت کنونی نیز ناشی از عدم 
شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه گذاران از 
این حوزه است. در حال حاضر حجم عظیمی 
به  اقتصادی کشور  نظام  در  مالی  گردش  از 
تیررس  از  رمز ارزها  ساماندهی  عدم  دلیل 
ظرفیت  از  و  شده  خارج  حاکمیت  نظارت 
پورابراهیمی  نمی شود«  استفاده  آن  مالیاتی 
گفت: »نماینده بانک مرکزی گفت این بانک 
در خصوص رمز ارزها الیحه ارائه می کند. حال 
بانک مرکزی  با گذشت چندین سال  آن که 
موضوعاتی  درباره   A۴ صفحه  یک  حتی 
مانند اصالح قانون و قانون پولی و بانکی به 
از  می توان  آنچه  است«  نکرده  ارائه  مجلس 
نمایندگان و مسئوالن در مورد  میان اظهارات 
ابهاماتی است که  بازار رمز ارزها استنتاج کرد، 
در این حوزه وجود دارد و سیاست گذاری های 
انجام نشده ای که بر این ابهامات دامن می زند. 
برخی اظهارات نشان می دهد بعضی مسئوالن 
که  هستند  رمز ارزها  ماهیت  تغییر  صدد  در 
نظارت و دخالت دولت ها  از  به کلی مستقل 

ارائه شده اند.  و  طراحی 

رئیس اتحادیه دام های سبک کشور می گوید 
ادامه  زیادی  شتاب  با  مولد  دام های  کشتار 
دارد. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشتار 
میش های مولد با شتاب ادامه دارد، گفت: این 
اتفاق با توجه به کمبود شدید و گرانی بی سابقه 
کشور  در  خشکسالی که  و  دامی  نهاده های 
اتفاق افتاده، شرایط کرونایی، کاهش مصرف 
گوشت و عدم اجرای برنامه های حمایتی مثل 
خرید داخلی و صادرات که دام انباشته شده 
را از چرخه تولید خارج می کند کاماًل طبیعی 
است. چرا که دامداران در شرایط بسیار سختی 
قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمی کند. 
در  دشواری که  شرایط  به  توجه  با  دامداران 
آن قرار گرفته اند ناچار به کشتار دام های مولد 
هستند در حال حاضر تولید کنندگان نه تنها سود 
نمی کنند بلکه برای جلوگیری از زیان بیش از 
حد ناچار به کشتار دام های خود هستند. این 
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی از اسفند سال گذشته تا 
همین االن می گویند که ۴ میلیون تن نهاده 
اما در بسیاری  دامی در گمرکات وجود دارد 
معضل  همچنان  نهاده ها  استان ها کمبود  از 
بسیار بزرگی برای صنعت دامپروری است که 
معاونت امور دام نیز در سفر به فیروزکوه به آن 
اذعان داشت. متاسفانه مسئوالن برای اینکه 

ضعف ها و سومدیریت های خود را توجیه کنند 
مسئله حمل و نقل را بزرگ تر از آنچه هست 
جلوه می دهند، البته ما نیز افزایش سرسام آور 
هزینه های حمل و نقل را نفی نمی کنیم اما آیا 
مسئوالن نباید با دستگاه های دیگر مذاکره و 
این مسئله را به نوعی حل کنند؟در دوره نخست 
تحریم ها، نهاده های دامی با قطار و از طریق 
راه آهن از بندر امام به کرج می آمد و در آنجا 
تخلیه می شد. آیا االن نمی توانند از راه آهن برای 
حمل نهاده ها استفاده کنند؟ آنچه مسلم است 
دارد  وجود  چالش ها  این  رفع  برای  راه حلی 
اما واقعًا نمی دانیم که چرا اقدامی نمی شود؟ 
دادرس گفت: آنقدر که برخی از مسئوالن برای 
تعادل بازار گوشت به فکر واردات دام و گوشت 

قرمز هستند به فکر تامین این کاالی اساسی 
از بازارهای داخلی نیستند این در حالی است 
که یکی از چالش های کنونی کشور مازاد دام 

زنده است. 
از  ارزان تر  داخلی  دام  خرید  حاضر  حال  در 
تمایل  تمام می شود. علت عدم  دام  واردات 
متولیان به تامین نیاز از داخل کشور بر ما معلوم 
نیست؟ گرانی گوشت در بازار تناسبی با قیمت 
دام زنده ندارد و باید برای حل این معضل که 
ناشی از حضور پر رنگ دالالن است راهکاری 
اندیشیده شود که هم امنیت تولید کنندگان و 
هم حقوق مصرف کنندگان تامین شود، چرا 
که بدون رعایت حقوق تولیدکنندگان، مصرف 

کنندگان نیز متضرر می شوند.

رئیس اتحادیه دام های سبک کشور:

کشتار دام های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد

دامپروری

کرمان به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی، زاویه تابش و 
تمیزی هوا یکی از بهترین 

نقاط دنیا برای تولید انرژی 
خورشیدی است که از 

این فرصت هم نتوانستیم 
استفاده کنیم. استان کرمان 
ظرفیت تولید چند ده هزار 
مگاواتی برق تجدیدپذیر 

دارد اما تاکنون عمال زمینه 
تولید ۴3 مگاوات ایجاد 

شده است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

حکمرانی انرژی در ایران بسیار نامطلوب است
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی استان کرمان با تاکید بر اینکه باید 
با اصالح سیاست ها در بخش انرژی، تامین 
قیمت واقعی برق و پرداخت تعهدات برای 
برق  انرژی  تولید  به  ورود بخش خصوصی 
انگیزه ایجاد کرد، بیان کرد: حکمرانی انرژی 
در ایران بسیار نامطلوب است و داریم اثرات 
آن را می بینیم. به گزارش ایسنا، سید مهدی 
طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: 
تحمیل خاموشی تحت عنوان پیک زدایی و 
یا کاهش خاموشی مصارف خانگی، موجب 
زیان های سنگین صنایع استان و کشور شده 
و غیرقابل جبران است و ادامه این وضع و 
جبران نکردن کمبود انرژی در کشور، اثرات 
بسیاری در گرانی کاال و به هم خوردن تعادل 
بازار دارد که این مسئله را در سیمان دیدیم 
و در آینده در بقیه کاالها مشاهده می کنیم. 
 660 از  بیش  سال گذشته  در  شده  برآورد 
میلیارد تومان زیان وارده به صنایع کوچک 
و متوسط استان کرمان از محل قطعی برق 
بوده در حالی که در کل سال گذشته میزان 
میلیارد   600 از  برق  شرکت های  دریافتی 
تومان کمتر است و نشان می دهد حکمرانی 
و  نامطلوب است  به شدت  انرژی  در بحث 
دهیم،  تشخیص  نمی توانیم  را  اولویت ها 
پیش بینی ها خوب نیست و قوانین شفاف 
نداریم. دولت را از سرمایه گذاری در بخش 

نیروگاهی ممنوع کردیم، بخش خصوصی را 
بی انگیزه کردیم و شکاف بین رشد مصرف 
دنبال  به  را  معضالت  این  تولید  و کاهش 
دارد لذا باید حتما برنامه ریزی مناسب برای 
برق  مناسب  توزیع  یعنی  کار  اصلی ترین 
و  صنایع  به  این  از  بیش  تا  باشیم  داشته 

تولید کشور آسیب وارد نشود.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: کرمان 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، زاویه تابش و 
برای  نقاط دنیا  بهترین  از  تمیزی هوا یکی 
این  از  که  است  خورشیدی  انرژی  تولید 
فرصت هم نتوانستیم استفاده کنیم. استان 
کرمان ظرفیت تولید چند ده هزار مگاواتی 
برق تجدیدپذیر دارد اما تاکنون عمال زمینه 

ایجاد شده است. تولید ۴3 مگاوات 
طبیب زاده با تاکید بر اینکه بحث حکمرانی 
انرژی مطرح است، تصریح کرد: وقتی داریم 
سوبسید انرژی و برق ارزان می دهیم کسی 
نمی آید از انرژی خورشیدی استفاده کند و 
انرژی  تولیدکننده  بود،  متعادل  قیمت  اگر 
خورشیدی تولید و استفاده می کرد اما اکنون 
کسی نمی آید برق ارزان را رها و برق گران 
تولید کند؛ باید قیمت واقعی و در این صورت 
جذبه برای سرمایه گذاران ایجاد شود. باید با 
تامین  انرژی،  بخش  در  سیاست ها  اصالح 
قیمت واقعی برق و پرداخت تعهدات انگیزه 

ایجاد کرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه شنبه گزارشی نظارتی در خصوص وضعیت بازار رمز ارزها در کشور تهیه و در صحن قرائت کرد. گزارشی 
که دیروز نطق نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد و چند نماینده در موافقت و مخالفت با محتوای این گزارش اظهار نظر کردند. بر اساس 
گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده است روزانه 700 بیت کوین به ارزش حدود 40 میلیون دالر، معادل حدود هزار میلیارد 
تومان به صورت غیررسمی در بازار ایران، خرید و فروش می شود. البته در برخی برآوردها رقم معامالت رمزارزها در بازارهای معروف 
داخلی تا 2 هزار میلیارد تومان اعالم شده است. در این گزارش آمده است از 324 هزار بیت کوین که ساالنه در دنیا استخراج می شود 19 
هزار و 500 بیت کوین سهم ایران است که به صورت غیررسمی استخراج می شود. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش به صراحت 
اعالم کرده است استفاده از رمز ارز در مبادالت داخلی باعث تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی می شود. دیروز چند نفر 
از نمایندگان در سخنرانی های خود به این گزارش اشاره کرده و اظهاراتی در خصوص محتوای آن داشتند. این اظهارات و گزارش منتشر 
شده از سوی کمیسیون اقتصادی نشان می دهد به رغم سهمی که ایران در استخراج و مبادالت رمزارز در اختیار دارد، هنوز سیاست گذاری 

درستی برای این امر در کشور صورت نگرفته است.

گویا گروهی به عنوان نهنگ ها 
ماموریت یافته اند تمام 

ماینرهای از رده خارج شده 
چین را وارد ایران کنند که این 

اتفاق افتاده و بالی جان انرژی 
کشور ما شده است

طبق برآورد کمیسیون اقتصادی 
مجلس روزانه ۷00 بیت کوین 

به ارزش حدود ۴0 میلیون 
دالر، معادل حدود هزار میلیارد 
تومان به صورت غیررسمی در 

بازار ایران، خرید و فروش 
می شود
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پارلمان شهری

عذرخواهی شورای شهر بندرعباس از پاکبانان شهر 
انتشار تصویری از دیدار یکی از اعضای شورای 
از  یکی  پاکبانان  از  تعدادی  با  بندرعباس  شهر 
مناطق شهری و نوع چیدمان قرارگیری و نشستن 
پاکبانان سبب شد تا موجی از انتقادات نسبت به 

این موضوع در فضای مجازی شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا، احمد کناری نژاد، عضو شورای شهر 
بندرعباس گفت: این روزها تصویر منتشر شده از 
دیدار با پاکبانان شیفت روز منطقه یک ابهاماتی را 

به دنبال داشته، بنابراین ضمن درک نگرانی های 
ایجاد شده، بر آن شدم که به جهت روشن سازی 
ابعاد ماجرا، شرح ماوقع را صادقانه با شما مردم 
همیشه همراه در میان بگذارم. کناری نژاد اضافه 
کرد: موج انتقادی و نگرانی های ایجاد شده در باب 
نگاه باال به پایین در این دیدار را به خوبی درک 
می کنم اما به جهت اطمینان خاطر شهروندان، 
باید بگویم بر خالف برخی نقل قول ها، همان 

طور که در برخی از تصاویر منتشره قابل مشاهده 
است، در این دیدار صمیمانه این حقیر به عنوان 
اعم  ای  اضافه  امکانات  خدمت گذار مردم هیچ 
از میز و صندلی در مقایسه با پاکبانان در اختیار 
نداشتم و قرار گرفتن پاکبانان در  وضعیت نشسته 
نیز نه به اجبار و حتی خواست این حقیر، بلکه 
به اختیار خودشان بوده و این صفوف منظم نیز 
ناشی از نظم و انضباط کاری آن هاست، هر چند 

که در ظاهر امر ممکن است برداشت های دیگری 
از تصویر شود. او ادامه داد: ناگفته پیداست که 
تصویر منتشر شده تنها نمایشگر بخش کوچکی از 
ماجرای دیدار و گفت وگو با پاکبانان است و نه تنها 
نمی تواند مالک و معیار مناسبی برای قضاوت در 
مورد کل ماجرا باشد بلکه حتی در مورد آن چه به 
نمایش گذاشته است نیز نمی تواند روایت گر جامع 
و کاملی باشد و اینجا است که استنباط ناصحیح و 
تفسیر ناشی از عدم آگاهی و یا پیش زمینه ذهنی 
می تواند موجب دور ماندن دیگر زوایای ماوقع از 

دید مخاطب شود.

این عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: این 
حقیر و تمامی اعضای شورا با تمام وجود قائل 
به حفظ شان و کرامت کارگران شهرداری هستیم 
و قاطعانه معتقد به مبارزه با نگاه تبعیض  آمیز 
هستیم. دغدغه ها و تالش های اعضای شورا به 
جریان  این  در  است.  نگاه  این  درستی گویای 
ناخواسته و به رغم اهداف این حرکت و دیدار، 
موجبات آزردگی خاطر یا خدشه دار شدن جایگاه 
ستودنی پاکبانان فراهم آمده است، صمیمانه از 
این عزیزان و خانواده های محترمشان عذرخواهی 

می کنم.

چین در این مدت با یک افزایش قیمت قابل 
توجه  در زمینه خرید و فروش و اجاره مسکن 
بلومبرگ،  گزارش  طبق  است.  بوده  روبه رو 
با  آوریل  ماه  در  چین  در  مسکن  قیمت 
باالترین سرعت نسبت به ۸ ماه قبل افزایش 
یافت. همچنین طبق گزارش شرکت اطالعات 
امالک چین، فروش مسکن از ابتدای سال 
2020 تا انتهای ماه آوریل در شهرهایی مانند 
نانجینگ نسبت  شنزن، شانگهای، هانگژو و 
به همین دوره در 20۱۹ بیش از دو برابر شد.
حاال چین به فکر افتاده تا به وضعیت مسکن 
در این کشور سامان دهد. چین مدت ها است 
مسکن  یارانه  شهروندانش  از  به گروهی  که 
اتفاقات چند  می دهد اما این یارانه به علت 
ماه اخیر و افزایش قیمت مسکن دیگر کفاف 

را  چین  متوسط  و  پایین  طبقه  شهروندان 
مواجه  متعددی  مشکالت  با  را  آنها  و  نداده 

است. کرده 
ابتدا با شعار »مسکن  رئیس جمهور چین از 
سرمایه  گذاری  نه  است  کردن  زندگی  برای 
حاال  او  رسید.  قدرت  به   »)speculating(
دولت  توان  همه  مسکن  معضل  حل  برای 
خود را به کار گرفته تا به شعارش رنگ عمل 

بپوشاند.

طرح تامین مسکن در چین
دولت   ،CGTN پایگاه  گزارش  طبق 
چین پس از مدتی کار و فعالیت، بزرگترین 
 housing( سیستم تضمین و تامین مسکن
است.  کرده  راه اندازی  را   )guarantee
طبقات  سیستم،  این  تعریف  اساس  بر 

مختلف جامعه اعم از دانشجویان، مهاجران، 
به  که  مردهایی  و  زن  کارگران،  مستاجران، 
 ... و  دولت   ازدواج کرده اند، کارمندان  تازگی 
نباید نگران خالی نبودن یک ساختمان برای 
اجاره یا خرید یا عدم توان تامین اجاره بهای 

باشند. مسکن 
بر اساس طرح جدید، دولت چین مستقیما و 
با تمام توان وارد بازار مسکن می شود تا شبکه 
وسیع داللی مسکن را قطع کرده و مستقیما 

خانه را به خانواده ها عرضه کند.
طبق ادعای پایگاه CGTN، در دو سال اخیر، 
مساحت سرانه مسکن ساکنان شهری چین 
به 3۹.۸ متر مربع رسیده است. این در حالی 
 ،)Wang Menghui( است که وانگ منگویی
روستایی  و  شهری  توسعه  و  مسکن  وزیر 

مطبوعاتی گفت که  یک کنفرانس  در  چین 
مساحت سرانه مسکن ساکنان روستایی به 

۴۸.۹ متر مربع رسیده است.
طبق گفته وزیر مسکن چین در طرح جدید، 
 6۱000 وسعت  با  شهری  منطقه  یک  دولت 
آپارتمان  ساخت و ساز  به  را  مربع  کیلومتر 
اختصاص می دهد تا مشکل مسکن بسیاری 

را حل کند. از شهروندان 
کشور  این  چینی،  مقامات  ادعای  طبق 
را که  محروم  طبقه  مسکن  مشکل  توانسته 
یک معضل تاریخی در این کشور بوده، حل 
چند  اجرای  با  مدعی اند  مقامات چین  کند. 
پروژه بزرگ مسکن سازی در مناطق روستایی 
)rural areas(، اکنون هیچ روستانشین یا 

نیست. بی خانمان  کشاورزی 
طبق اعالم منابع خبری چین، پروژه مسکن 
این کشور یک پروژه بلندمدت است و اگرچه 
در چند سال اخیر، معضل مسکن، دولت و 
مقامات این کشور را آزار داده اما این پروژه 
پیشرفت خود کم  از سرعت  هرگز  بلندمدت 

است. نکرده 
زمان  از   ،CGTN پایگاه  گزارش  اساس  بر 
قیمت  ارزان  مسکن  پروژه  گسترده  اجرای 
در  که   )affordable housing project(
سال 200۸ آغاز به کار کرد، دولت کشور چین 
ارزان  مجموعه مسکن  میلیون  از ۷۸  بیش 
مسکن  وزارت  اعالم  طبق  و  است  ساخته 
یارانه  نیز  نفر  میلیون   22 از  بیش  چین، 

کرده اند. دریافت  مسکن 
وزیر  معاون   ،)Huang Yan( یان  هوانگ 
چین  روستایی  و  شهری  توسعه  و  مسکن 
نیز چندی پیش از طرح جلوگیری از تخریب 
ساختمان به عنوان مکمل پروژه وسیع تامین 
»همزمان  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  مسکن 
برای  را  اقداماتی  چین  شهرها،  توسعه  با 
جلوگیری از تخریب وسیع ساختمان ها آغاز 

است. کرده 
 طبق قانون جدید چین، تنها ساختمان های 
غیرقانونی یا آنهایی که از سوی سازمان های 
و بسیار فرسوده شناخته  ذی ربط، خطرناک 

می شوند.« تخریب  شوند، 
چین،  مسکن  وزارت  اعالم  طبق  همچنین، 
ازای هر ساختمان  به  این طرح،  با  همزمان 
جای  در  ساختمان  یک  باید  شده  تخریب 
دیگر ساخته شود تا از کاهش ساختمان های 
مسکونی مناطق شهری و روستایی جلوگیری 

شود.

با یارانه مسکن چین آشنا شوید
اقدامات  چین  دولت  باال،  موارد  جز  به 
دیگری را هم برای حل مشکل مسکن شهری 
و روستایی مردم این کشور آغاز کرده است 
که مهم ترین آن واریز یارانه مسکن به حساب 

شهروندان خود است.
به  مختلفی  صورت های  به  مسکن  یارانه 
از  بخشی  می شود.  پرداخت  شهروندان 
یارانه  مستقیم  صورت  به  چینی  شهروندان 
به  هم  بخشی  و  می کنند  دریافت  مسکن 

صورت غیرمستقیم از این امتیاز بهره می برند. 
اقدامات  از  یکی  استیجاری  مسکن  طرح 
دولت چین برای شهروندانی است که قدرت 
تامین هزینه مسکن را ندارند. این طرح که 
یک نمونه از طرح یارانه مسکن غیرمستقیم 
آن  پی  در  و  شده  آغاز   200۹ سال  از  است، 
است که به مهاجران و کارگران و خانواده هایی 
که قدرت تامین مسکن خود را ندارند، خانه 
یا آپارتمان ارزان قیمت اجاره دهد. خانه های 
متری   60 واحدهای  معموال  دولتی  اجاره ای 
هستند که توسط بخش خصوصی و البته با 
کمک دولت ساخته می شوند. این واحدهای 
استیجاری منافع بسیار زیادی برای شهروندان 
چینی دارند چرا که دولت چین به اصطالح با 
مستاجران آن ها راه می آید. از جمله مزایای 
این خانه ها این است که مستاجران مجاز به 
اجاره  از ۵ سال  واحدهای خود پس  خرید 

هستند.

به جز این، چند طرح دیگر نیز توسط دولت 
طبقات  مورد نیاز  مسکن  تا  شده  اجرا  چین 
)یعنی طبقه  دارند  بیشتری  درآمد  که  دیگر 
این طرح ها کارمندان  تامین شود.  متوسط( 
کسب و کار  صاحبان  دانشجویان،  دولت، 
مورد  را  پرجمعیت  خانواده های  و  کوچک 
هدف قرار داده و سعی دارد معضل مسکن 

را حل کند. آنها 
همه شهروندانی که به مسکن ارزان احتیاج 
دارند باید نام و مشخصات خود را در سامانه 
بر  که  سامانه  این  کنند.  ثبت  مخصوصی 
اساس سیستم هوکو )Hukou( شهروندان 
تقسیم  شهری  و  روستایی  دسته  دو  به  را 
می کند، بعد از بررسی اطالعات ثبت شده، به 
فرد متقاضی اطالع می دهد که واجد شرایط 
دریافت مسکن دولتی ارزان است یا نه. در 
صورت تایید شرایط فرد، مسکن استیجاری 
خانواده اش  و  متقاضی  به  غیراستیجاری  یا 
مدت  از  بعد  می تواند  او  و  می شود  داده 

مکان کند. نقل  خانه جدیدش  به  کوتاهی 

بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا چگونه مشکل خانه دار شدن شهروندانش را حل می کند

ایجاد بزر گترین سیستم تامین مس کن در چین
در دو سال اخیر، مساحت سرانه مسکن ساکنان شهری چین به 39.8 متر مربع رسیده است

شهردار تهران: قرارگاه های 
اجتماعی، هفته آینده 
راه اندازی می شوند 

قرارگاه های  کار  به  آغاز  از  تهران  شهردار 
اجتماعی در هفته آینده خبر داد و اعالم کرد 
که موضوع اعمالی است و نه اعالمی.  علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره 
تهران  در  اجتماعی  قرارگاه  ایجاد  جزئیات 
می کنیم  دنبال  را  موضوع  این  ایلنا گفت:  به 
و  است  اعمالی  موضوع  این  حقیقت  در  و 
اعالمی نیست. قرارگاه اجتماعی از هفته دیگر 
طی  به کار  آغاز  از  پس  و  می شود  راه اندازی 
می شود.   اطالع رسانی  آن  درباره  جلسه ای 
شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره 
با عدم هماهنگی  پرداخت حقوق کارگران که 
همراه  پیمانکاران  سوی  از  کوتاهی هایی  و 
مدیریت  جدید  دوره  سیاسیت های  و  است 
شهری در این زمینه اظهار کرد: اصل برای ما 
رعایت عدالت، عمل به قانون و انجام وظیفه 
درخصوص کسانی است که حقوق می گیرند و 
از زحمت کشان در شهرداری هستند.  زاکانی 
از  تنها  نه  نیز  کارگران  جمعیت  کرد:  اضافه 
این بخش مجزا نیستند، بلکه تاکید ویژه ای 
این مساله در  داریم. حل  این قشر  در مورد 
مسیر خود در حال طی شدن است و رسیدگی 
معاونت  و  ریزی  برنامه  معاونت  در  آن  به 
منابع انسانی دنبال می شود و مطمئنا انگیزه 
باالیی داریم که از بخش خدمت گذار خود در 

باشیم.   داشته  ویژه ای  حمایت  شهرداری 
آیا  سوال که  این  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
حقوق  که  پیمانکارانی  با  جدی تری  برخورد 
کارگران را پرداخت نمی کنند، خواهید داشت یا 
خیر؟ گفت: مسیر در معاونت مالی و اقتصادی 
در حال تمهید است و نوع پرداخت ها و نوع 
شرایط را به گونه ای تدوین می کنند که دیگر 

باشد. نداشته  محل سواستفاده  وجود 

شهردار چابهار: 
برای ساماندهی 

حاشیه نشینان چابهار 4 هزار 
میلیارد تومان اعتیار نیاز دارد 
شهردار چابهار گفت: در شرایط فعلی و تورم 
تومان  میلیارد  هزار  چهار  تخصیص  موجود، 
اعتبار به صورت آنی و فوری برای ساماندهی 
روستاهای  و  چابهار  حاشیه نشینان  کامل 
یونس  ایرنا،  گزارش  به  است.  نیاز  اطراف 
تاکید کرد: 60 درصد جمعیت چابهار  حقانی 
در سکونت گاه های غیررسمی و بافت فرسوده 
سریع تر  هرچه  باید  و  می کنند  زندگی  شهر 
برای بهبود وضعیت زندگی آن ها اقدام انقالبی 

قرار گیرد. کار  در دستور 
او در پاسخ به این سوال که مانع اصلی برای 
حل مشکل حاشیه نشینان چیست، تاکید کرد: 
مشکل اصلی تامین اعتبار الزم، در زمان الزم 
است و تخصیص اعتبار به صورت قطره چکانی 
نمی شود  حاشیه نشینی  باعث کاهش  نه تنها 
شهردار  دارد.  دنبال  به  را  آن  افزایش  بلکه 
چابهار  در  نفر  هزار   ۱۸0 اینکه  بیان  با  چابهار 
می کنند،  زندگی  شهر  حاشیه  روستاهای  و 
تصریح کرد: متاسفانه نیمی از جمعیت این 
شهر بندری و گردشگری، در زمین های حاشیه 
شهر و بدون امکانات مناسب زندگی می کنند. 
حقانی خطاب به مسئوالن استانی و کشوری 
افزود: اگر این اعتبار به موقع و یکباره به شهر 
چابهار پرداخت شود قطعًا تا سه سال آینده 
چهارده گانه  مناطق  در  حاشیه نشینان  تمامی 
این شهر ساماندهی می شوند. او تاکید کرد: 
در دوره جدید، ساماندهی مبلمان شهری، آغاز 
نهضت پیاده روسازی، و اجرای زیرساخت های 
فرهنگی و اجتماعی در اولویت کاری شهرداری 

چابهار است.

سردار صباغی، شهردار 
قزوین شد

در جلسه شورای شهر قزوین، مهدی صباغی 
قزوین  شهردار  عنوان  به  آرا  اکثریت  با 

شد. انتخاب 
به گزارش ایلنا، جلسه شورای شهر قزوین، 
شهردار  انتخاب  منظور  به  دیروز،  بعدازظهر 
برگزار شد و اعضای شورای شهر از بین چهار 
گزینه نهایی،  رئیس سابق دانشکده امنیت 
سپاه  فرمانده  و  حسین)ع(  امام   دانشگاه 
چهار استان کشور، سردار مهدی صباغی را با 

6 رای به عنوان شهردار انتخاب کردند.
کاظمی،  مهدی  سید  صباغی،  مهدی 
معصوم   حسین  صدر،  اسالمی  غالمحسن 
نهایی شورای شهر برای سمت  چهار گزینه 
از  برنامه  ارائه  از  پس  بودند که  شهرداری 
بین کاندیداهای شهرداری به آخرین مرحله 

بودند. یافته  راه  شهردار  انتخاب 
رای، کاظمی   2 معصوم  رای،   6 با  صباغی 
صفر رای و اسالمی صدر یک رای را به خود 

دادند. اختصاص 
این  در  چهار سال  مدت  به  قزوین  شهردار 

بود. خواهد  فعال  سمت 

طبق اعالم منابع خبری چین، 
پروژه مسکن این کشور یک 
پروژه بلندمدت است و اگرچه 
در چند سال اخیر، معضل 
مسکن، دولت و مقامات این 
کشور را آزار داده اما این پروژه 
بلندمدت هرگز از سرعت 
پیشرفت خود کم نکرده است

عنوان  به  باشد. چین هم  ایران  نیست که مختص  برای قشر کم درآمد جامعه چیزی  و کمبودش  آن  قیمت  افزایش  مساله مسکن، 
بزرگترین قدرت آسیا و یکی از دو غول اقتصادی دنیا با معضل مسکن روبه رو است. سیاست های جمعیتی چین مدتی است که تغییر 
آنها ساالنه مهاجران بسیاری از مناطق روستایی یا کشورهای اطراف به  با گسترش شهرها و وسعت گرفتن  کرده است؛ از طرف دیگر، 
شهرهای بزرگ چین می آیند. این دو اتفاق باعث افزایش نابهنگام جمعیت شهرها و بالطبع، کاهش تعداد مسکن، افزایش اجاره بها و 

قیمت خرید و فروش ساختمان شده است.

همه شهروندانی که به مسکن 
ارزان احتیاج دارند باید نام و 
مشخصات خود را در سامانه 

مخصوصی ثبت کنند. این 
سامانه که بر اساس سیستم 
هوکو )Hukou( شهروندان را 

به دو دسته روستایی و شهری 
تقسیم می کند، بعد از بررسی 

اطالعات ثبت شده، به فرد 
متقاضی اطالع می دهد که واجد 

شرایط دریافت مسکن دولتی 
ارزان است یا نه

|  
ap

  |

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

شناسه آگهی 1193031 میم الف -1

»فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي«

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 

از تاریخ  1400/06/17  تا ساعت 14:30 تاریخ 1400/06/27 
استاندارد،  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: سمنان، میدان 

بلوار جوان، كد پستی 83611-35159 و تلفن 33370723 )023(

شركت شهرك های صنعتی استان سمنان

 سند و برگ سبز ماشین سواری هاچ بک پژو 206tu3  رنگ سفید روغنی    مدل 1388
شماره  و  موتور 14188039253  شماره  و   NAAP03ED0AJ076710 شاسی   شماره 
پالک  75-682 س 13  به نام مسعود انجم شعاع فرزند عباس صادره از رفسنجان کد 

ملی3052343092  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
رفسنجان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سرایان 
در نظر دارد نسبت به اجاره 98/5 فنجان آب 
قنات شهر سرایان مربوط به 10 موقوفه با 
قیمت پایه هر فنجان 7/000/000 ریال و 15 
فنجان آب و 25 من زمین از مزرعه و قنات 
اله آباد روستای مصعبی مربوط به موقوفه 
کربالیی میرزا محمد با قیمت پایه 90/000/000 
ریال به مدت دو سال از طریق مزایده کتبی 
توانند جهت  نماید. متقاضیان می  واگذار 
کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف واقع 
در بلوار ولیعصر )عج( مراجعه نموده یا با 
شماره 32909446 تماس حاصل فرمایند.  
آخرین مهلت ثبت نام : پایان وقت اداری 

روز پنج شنبه مورخ 1400/07/08
کمیسیون مزایده : ساعت 10 صبح روز شنبه 

مورخ 1400/07/10
سعید وکیل زاده
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه
 سرایان  استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده  آگهی مفقودی سند و برگ سبز
تاسیس شرکتکتبی  

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آذین سپهر مطلق درتاریخ ۱3۹۸/0۸/2۱ 
ذیل  امضا  و  ثبت   ۱۴00۸۷۵66۴۱ ملی  شناسه  به   ۵۱۵۵۹ ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
ساختمانی،  برداری،  نقشه  امور  انجام کلیه  و  خدمات  :ارائه  فعالیت  موضوع 
عمرانی و تاسیساتی و معماری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، 
شهر شیراز، محله کو ی فرهنگیان ، خیابان امام خمینی ، کوچه ۱۵امام خمینی ، 
پالک -۴۸ ، ساختمان امیر۱2 ، طبقه چهارم ، واحد ۸ کدپستی ۷۱۷۷6۵۵3۴0 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم نرجس کاهه به شماره ملی 00622۸3۸۴۷ دارنده 
۱00000 ریال سهم الشرکه آقای علی مطلقیان به شماره ملی 22۸303۸۷۵۸ 
دارنده ۹00000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نرجس کاهه به شماره 
ملی 00622۸3۸۴۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی 
مطلقیان به شماره ملی 22۸303۸۷۵۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء علی مطلقیان همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

شناسه آگهی: ۱۱۹3۵۹۸ میم الف 0
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شركت شهرك های صنعتی استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی 
دو مرحله ای اجرای جدول ، زیر سازی و آسفالت در شهرك صنعتی گرمسار 

را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. 
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افقی
 ۱ - گذر گاه - طبق دستور پزشك مصرف 
تصدیق  بیماری،  لر،  مادر   - دوا  كنید، 
نخستین،  عدد  اعداد،  طلیعه   - روسی 
تکرار   - پهلو  كنار،   - پیشتاز2  عدد 
حرف - جدا شدن، جدایی، گسیختگی، 
متضاد اتصال3 - گم وارونه - پرسش 
از مکان - نغمه، صدای آهنگین، وسایل 
باال  فرنگی،  باالی   - طفل۴   - زندگی 

به گویش عمو سام - كلمه شگفتی - 
پشته علف۵ - کشور صهیونیستی، غده 
خاور میانه - مقوای نازک6 - از حروف 
گویا  فرانسیسكو  از  تابلویی   - یونانی 
-  روکفشی ۷ - حرف پیروزی، ضمیر 
غایب، جانشین او - یاسمن، گل سفید - 
جمع سریر - ویران۸ - صد و یازده - از 
لهجه ها - ناشنوا، کر - پسوند شباهت۹ 
نام كتاب  دست،  مچ   - حیوانی  - گل 
دینی زرتشتی۱0 - لغب حضرت ابراهیم 

و  مردن  زن،  همسر   - دلواپس   - ص 
مرگ، مقابل زن۱۱ - شهر توت، جشنواره 
معتبر سينمائي، بخیه درشت - قسمتی 
از پا - شهر هلند۱2 - صابون خیاطی، گل 
بتونه - لب - خیلی کم - گوشت آذری، 
پس   - ترك۱3  اسب  آشغال،  مترادف 
از سامانیان بر ایران حکومت کردند - از 
قیمتی،  سبز  سنگ   - آبی۱۴  ورزشهای 
سنگی است شبیه عقیق به رنگهای سفید 
. كبود و سبز تیره - پارچه کهنه - رمق 
رکن  آهنگ،  و  قصد   - رایحه   - آخر۱۵ 
اصلی نماز - از مناطق جنگی جنوب كشور 

- رسم ها، آیین ها

عمودی
۱ - شتر، جمله ها، ریسمان كلفت - از 
کشورهای اقیانوسیه - پیشوای زرتشتی2 
برنده   - آینده   - سرگشته  و  گیج   -
نوبل ادبی200۸3 - بم وارونه - پسوند 
زینهار،   - دره  دهان  خمیازه،  شباهت، 
حفاظت و پناه، آرامش و اطمینان - شن 
وارونه۴ - آلونك - آفتاب نیست، مقابل 
تحریک   - نمایشگاه۵  متصدی   - نور 
کردن - آستین ها - دور كردن6 - گیاهی 
از تیره نعناییان، پودنه صحرایی، از گیاهان 
دارویی - درخت زبان گنجشك - مخترع 
طمع،  و  - حرص  تراکتور ۷  آمریکایی 
زیاده خواهی، از حروف اضافه - شهرت 
تیم میامی در NBA - ترمز کشتی - 

شهر   - موسیقی۸  الفبای  یادداشت، 
همدان - ماركی بر اتومبیل - اسرار، سر 
- دستگاه نساجی ۹ - قورباغه درختی - 
هارب۱0 - یازده، دو یار هم قد - جوهر 

مرد، پیشه - تکرار حرف - گهواره۱۱ - رود 
آرام، خم بزرگ - اینه مقعر - عدد قرن 
- مثل و مانند۱2 - اندیشه ها، تصورات 
- كوزه سفالین، ظرف شراب - استاد و 

زبر دست، آتشین پنجه۱3 - نقاش - 
زیان - نگهبانی۱۴ - قوه حافظه - بی 
مو - واسطه خرید۱۵ - حقه - پارچه تن 

پوش آخرت - بیمناک

جدول شماره 2107

خراسان رضوی

بیماران  از  حمایت  خیریه  /انجمن  صدقی  فهیمه 
و  رادیوتراپی  تخصصی  مرکز  و  مشهد  سرطانی 
تکنیک  موثرترین  و  بهترین  رضا)ع(  انکولوژی 

دارد. را  سرطان  بر  غلبه  برای  ممکن  درمانی 
دکتر فاطمه ورشویی رئیس مرکز تخصصی رادیوتراپی 
راستای  در  مرکز  این  گفت:  رضا)ع(  انکولوژی  و 
به  بیشتر  آسیب رسانی  در  درمان  بهره وری  افزایش 
افزایش کیفیت  و  سالم  بافت های  حفظ  و  تومورها 
تکنیک های  راه اندازی  در  پیشگام  بیماران،  زندگی 
نوین پرتو درمانی مانند IMRT و DIBH در سال های 

بوده ایم. رضا)ع(  مرکز  در  کشور  در  اخیر 
و  رادیوتراپی  متخصص  فوق،  مطلب  ادامه  در 
پژوهش مرکز  و  آموزش  دپارتمان  و مدیر  انکولوژی 
رضا)ع( عنوان کرد: پرتو درمانی با پایش و مدیریت 
پرتو  مورد  که  بیمارانی  با  رابطه  در  تنفسی  حرکات 
درمانی پستان چپ قرار میگیرند و ریسک باالیی در 
خانوادگی،  سوابق  جمله  از  قلبی  بیماری های  زمینه 
دارند،  و…  درمانی  شیمی  داروهای  از  استفاده 

می شود. استفاده 

حساس ترین  آنجا که  از  تصریح کرد:  دیانی  مهدیه 
واقع  پستان  درمان  میدان  در  بیمار  قلب  بخش 
به  بیمار  برای  را  قلبی  عوارض  احتمال  می شود 
همراه خواهد داشت، بدین ترتیب در مرکز تخصصی 
با  بیماران  برای  رضا)ع(  انکولوژی  و  رادیوتراپی 
ریسک باال، پرتو درمانی در دم عمیق انجام می شود.
در ادامه مدیر ارشد کیفیت در رادیوتراپی افزود: بیمار 
کسب  را  پایدار  عمیق  دم  مهارت  بهینه،  آموزش  با 
درمان  و  تصویربرداری  تنفسی  فاز  این  در  و  کرده 
دقیق  پایش  به  اشاره  با  عبداللهی  سارا  شود.  می 
سیستم های  از  استفاده  با  بیمار  تنفسی  حرکات 
مشاهده تنفسی اظهار داشت: در اتاق تصویر برداری 
و پرتو درمانی، اجرای درمان در فازی از تنفس انجام 
در میدان  به کمترین میزان ممکن  قلب  می شود که 

دارد. قرار  درمان 
تخصصی  مرکز  در   ۱3۹۷ سال  از  تکنیک  این 
تنها  عنوان  به  )ع(  رضا  انکولوژی  و  رادیوتراپی 
ارائه  کشور  در  درمان  این  دهنده  ارائه  مجموعه 

. د می شو

تکنیک موثر درمان سرطان در مرکز تخصصی 
رادیوتراپی و انکولوژی رضا)ع( مشهد برای 

اولین بار در کشور
و  طبیعی  منابع  مبارکی/مدیرکل 
حریق  آمار  ایالم گفت:  استان  آبخیزداری 
نسبت  ایالم  استان  در  جاری  سال  در 
درصد   ۸6 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

است. یافته  کاهش 

از  قبل  سال  هر  کرد:  اظهار  احمدی  رضا 
حریق  وقوع  و  سال  گرم  فصل  شروع 
تمامی  با  استان،  جنگل های  سطح  در 
و  دهیاران  بخشداران،  فرمانداران، 
شورای های اسالمی شهر و روستا جلسات 
وقوع  از  پیشگیری  راستای  در  متعددی 

می شود. برگزار  حریق 
نقطه   ۹6 استان  در  داشت:  بیان  او 
آیتم های  اساس  بر  حریق  وقوع  بحرانی 
در  تکرار حریق،  میزان  و  کارشناسی شده 
در  و  است  شده  شناسایی  استان  سطح 
بر  آتش  ایجاد  به  اقدام  نیز  مناطق  این 
شده و گشت های موتوری و خودرویی نیز 
مناطق  در  و  شده  مستقر  مناطق  این  در 
پایگاه های  حریق  زمینه  در  بحرانی  فوق 

است. شده  اندازی  راه  حریق  اطفای 
از  حفاظت  راستای  در  شد:  یادآور  او 

مناطق بحرانی در سطح جنگل ها و مراتع 
هزار   ۴۱۸ مساحت  به  نقطه   ۸۹ استان، 
که  شناسایی  استان  سطح  در  هکتار 
حریق  اطفای  و  حفاظت  یگان  نیروهای 
مکان ها  این  در  شبانه روزی  صورت  به 
راستا  این  در  الزم  تمهیدات  و  مستقر 

است. شده  اندیشیده 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
هم استانی  عزیز  مردم  کرد:  اضافه  ایالم 
در  حریق  نوع  هر  برای گزارش  می توانند 
شماره  با  استان  مراتع  و  جنگل ها  سطح 
۱۵0۴ به صورت رایگان تماس بگیرند و بر 
طبیعی،  منابع  در  ما  همکاران  اساس  این 
سایر  با  هماهنگی  با  حفاظت  یگان های 
حضور  با  و  مرتبط  دستگاه های  و  نهادها 
اطفای  برای  سریع  واکنش  نیروهای 

می شوند. عمل  وارد  حریق 

مدیرکل منابع طبیعی ایالم خبر داد

کاهش 86 درصدی حریق در جنگل ها و مراتع استان ایالم

به منظور افزایش قابلیت های امنیتی خدمات بانکداری الکترونیکی و تسهیل 
در خدمت رسانی به مشتریان، دو قابلیت جدید بر روی دستگاه های خودپرداز 

بانک آینده برای خدمات مرتبط با کارت نقدی افزوده شد.
بر این اساس و بنا به ضرورت، مشتریان محترم می توانند از طریق دستگاه های 
سرویس های  غیرفعال سازی/فعالسازی  به  اقدام  آینده،  بانک  خودپرداز 

حضوری کنید. 
در صورت غیر فعال سازی سرویس حضوری، امکان انجام تراکنش خرید از 

طریق دستگاه کارتخوان فراهم نخواهد بود. 
از دیگر قابلیت های افزوده شده، امکان فعال یا غیرفعال سازی تراکنش های 
بدون کارت )رمز دوم( مورد استفاده برای خریدهای اینترنتی و سایر خدمات 
مبتنی بر این رمز است که با غیر فعالسازی این سرویس، انجام تراکنش های 

غیرحضوری برای این کارت ها، فراهم نخواهد بود.  
دستگاه های  به  مراجعه  طریق  از  سرویس ها  این  غیر فعالسازی  یا  فعال 

است. شده  فراهم  آینده  بانک  خودپرداز 

در جلسه تامین و توزیع سوخت استان در مورد تقویت سوخت رسانی به نقاط 
دور افتاده و صعب العبور تصمیم گیری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی هرمزگان،در این جلسه مرتضی عابدینی سرپرست 
منطقه هرمزگان با اشاره به در پیش بودن تغییرات آب وهوایی طی ماه های آینده 
از مسئوالن واحدهای عملیاتی خواست با در نظر گرفتن ظرفیت های ایجاد شده 
و میزان مصرف سوخت بخش های مختلف استان، نسبت به پیش بینی ارسال 
به موقع سوخت از هم اکنون برنامه ریزی الزم را انجام دهند. مرتضی عابدینی 
افزود: در تامین سوخت استان هیچ دغدغه ای نداریم چرا که همکاران این شرکت 
در کنار توزیع سوخت استان که به خوبی انجام می شود؛ وظیفه خطیر تامین 
سوخت جزایرخلیج فارس از طریق اسکله های نفتی و تامین 63درصد سوخت 
کشور را از طریق خطوط انتقال فرآورده  برعهده دارند. در این جلسه واحدهای 
مختلف از جمله بازرگانی، تامین و توزیع، سامانه هوشمند ، روسای نواحی و 
انبارهای نفت از وضعیت سوخت رسانی گزارشی ارائه دادند. در پایان مرتضی 
عابدینی سرپرست منطقه هرمزگان باتشکر از اهتمام مقام محترم قضایی به 
مبارزه باقاچاق سوخت و تشکیل کارگروه تخصصی در این زمینه گفت: دادستان 
محترم با اشراف کامل به موضوع و دقت در علل و عوامل بصورت ریشه ای به 
این موضوع پرداخته اند و اکنون با اقدامات و پیگیری های مسئوالن استان امید 

می رود بزودی طرح های موثری در این زمینه عملیاتی و اجرایی شود.

 TBS ايستگاه  ظرفيت  افزايش  از  مازندران،  گاز  استان  شركت  سرپرست 
شهر نکا خبر داد و گفت: تعويض ايستگاه اين شهر با هدف افزايش ظرفيت 
انجام شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "مقدم 
بیگلریان" تصریح كرد: نظر به این كه تعداد مشتركان استان اعم از واحدهای 
خانگی، تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بنابراین 
برحسب بررسی های مهندسی و کنترل شبکه ، افزایش ظرفیت تعدادی از 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز، از جمله ایستگاه گاز شهرستان نکا در برنامه قرار 
گرفت. او افزود: هم اینک با افزایش ظرفیت ایستگاه TBS موصوف از ۱0 به 
20 هزار متر مكعب در ساعت ، ضمن پاسخگویی به افزایش مصارف جدید، 

نیازهای آتی را نیز پاسخگو است.
سرپرست شركت استان گاز مازندران اظهار داشت: با توجه به انجام تعمیرات 
اساسی تاسیسات ، آمادگی های فنی و عملیاتی کامل برای عبور از فصل سرما 

و تامین گاز مشترکان عزیز استان وجود خواهد داشت.
سرپرست گاز مازندران در پایان از تالش همکاران اداره گاز شهرستان نکا تشکر 

و قدردانی کرد.

افزایش امنیت و تسهیل خدمت رسانی 
با دوقابلیت جدید دستگاه های خودپرداز 

بانک آینده

سوخت رسانی پایدار در هرمزگان ظرفيت ايستگاه تقليل فشار گاز 
برون شهری شهر نکا افزايش يافت

| بانک | | هرمزگان | | مازندران |

52 دستگاه اتوبوس وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومی 

شهر قم می شود 
نگین کوهستانی/شهردار قم گفت: با اعتباری بالغ  
نو  اتوبوس  دستگاه   ۵2 تومان،  میلیارد   2۱۵ بر 
قم  ناوگان حمل ونقل عمومی شهر  به  و  خریداری 

می شود. اضافه 
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد از خرید ۵2 دستگاه 
اتوبوس و تحویل آن به سازمان اتوبوس رانی جهت 
ورود به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر قم خبر داد.

دغدغه های  رفع  برای  انجام گرفته  برنامه ریزی  او 
شهرداری قم در نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
شهر را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: اهتمام 
حمل ونقل  توسعه  و  مناسب  خدمات رسانی  در 
شهرداری  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  عمومی 
اثرگذاری  گام های  شده  تالش  همواره  که  بوده 
برای ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات این بخش 

شود. برداشته 
شهردار قم با ارائه گزارشی از تالش ها و پیگیری های 
اتوبوس رانی  ناوگان  نوسازی  برای  انجام شده 
تأمین  در  که  عدیده ای  مشکالت  وجود  با  گفت: 
از  نو در کشور وجود دارد، دومین مرحله  اتوبوس 
خرید اتوبوس های شهری توسط شهرداری قم در 

شد. انجام  اخیر  سال های 
دکتر سقائیان نژاد خرید مرحله نخست را شامل ۱۱0 
دستگاه اتوبوس با استاندارد یورو ۴ عنوان کرد که 
ناوگان حمل ونقل  وارد  تعداد  این  در سال گذشته 
در  انجام شده  پیگیری های  با  داد:  ادامه  و  شده 
سطح کشوری و مجموعه دولت توانستیم در این 
مرحله ۵2 دستگاه اتوبوس شهری با استانداردهای 

الزم را خریداری کنیم.
او در تشریح روند تامین اعتبار و عقد قرارداد خرید 
این اتوبوس ها گفت: در سال گذشته در سطح ملی 
پیگیری هایی انجام گرفت و توانستیم با اخذ مجوز 
اعتبار  از  عمده ای  بخش  مشارکت،  اوراق  فروش 
جاری  سال  در  و  تامین  را  اتوبوس ها  این  خرید 
مابه التفاوت  تأمین  و  مشارکت  اوراق  فروش  با 
هزینه، مراحل نهایی را انجام و اتوبوس ها را تحویل 

بگیریم.
با  و  نزدیک  آینده  در  امیدواری کرد  ابراز  شهردار 
عقد  و  تنظیم  و  اداری  مراحل  انجام  در  تسریع 
قراردادهای بهره برداری این اتوبوس ها وارد چرخه 

شوند. قم  شهر  عمومی  حمل ونقل 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 
خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك 
جغتای

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

نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون 

رسمی سند  فاقد  ساختمانهای 
برابر رأی شماره ۱۴00603060۱۸000۱۷0 - ۱۴00/06/0۷ 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جغتای تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی موقوفه تكیه جغتای به نمایندگی 
امور خیریه جغتای، یك قطعه زمین  و  اوقاف  اداره 
مزروعی به مساحت ۹6۴0.26 مترمربع، از پالك ۴۱ 
فرعی از ۱۷ اصلی موسوم به اراضی طرسک از بخش 
 ( متقاضی  خود  رسمی  مالکیت  محل  از  سبزوار   ۷
موقوفه تکیه جغتای (  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  دادخواست خود 
و عدم  انقضای مدت مذكور  در صورت  بدیهی است 
صادر  مالكیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :     ۱۴00/06/۱0

تاریخ انتشار نوبت دوم :     ۱۴00/06/2۵
حمیدرضا آریان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران 
01526-300-18پایه  شماره  به 
2نظارت وپایه 3اجرا با شماره سریال 
نظام  عضویت  184875وشماره 
03325-0-3-18تاریخ  مهندسی 
1388/7/27تاریخ  پروانه  صدور 
تمدید  1401/11/1تاریخ  پروانه  اعتبار 
اقای  به  1398/11/1مربوط  پروانه 
حسین  آبشورفرزند  ابراهیمی  ناصر 
ملی  1181وکد  شناسنامه  شماره  به 
درجه  واز  شده  3031160061مفقود 

.جیرفت  میباشد  ساقط  اعتبار 

مفقودی 

مدیر آبفای فریدونشهر با بیان 
این که تاکنون بیش از 6 هزار 
انشعاب آب به مشترکین شهری 
و 2 هزار انشعاب  به روستائیان 
در منطقه فریدونشهر واگذار 
شده است تصریح کرد: مردم 
این شهرستان می توانند با 
مصرف بهینه آب، نقش مهمی در 
مدیریت منابع آبی و تامین آب 
شرب پایدار ایفا کنند

وطن خواهان / میزان آبدهی چشمه لنگان با ۹۸ 
درصد کاهش نسبت به اردیبهشت ماه امسال از 

۵000 به ۸0 لیتر در ثانیه رسیده است.
مدیر آبفای فریدونشهر با بیان این که در شرایط 
عادی، میزان آبدهی چشمه لنگان به بیش از ۷000 
لیتر در ثانیه می رسد گفت: وقوع خشکسالی های 
مستمر در دهه اخیر موجب کاهش شدید سطح 
سفره های زیرزمینی و خشک شدن  بسیاری از 
منابع آب محلی در فریدونشهر و روستاهای این 

منطقه شده است.
محمدرضا یبلویی افزود: چشمه لنگان تنها منبع 
تامین کننده آب شرب در فریدونشهر و روستاهای 
این منطقه به شمار  می رود که با کاهش آبدهی 
آن، تامین آب پایدار روستاهای بادجان، سیبک، 
سدآب، میدانک اول و دوم، دره سیب و مجتمع 

روستایی قلعه سرخ با چالش مواجه می شود.
او افزود: در سه سال  اخیر تعداد ۵ حلقه چاه 
نیز در فریدونشهر حفر شد که به دلیل فقر شدید 
سفره های زیرزمینی، این چاه ها آبدهی الزم را 

نداشت و همگی خشک شدند.
تاکنون  این که  بیان  با  فریدونشهر  آبفای  مدیر 
بیش از 6 هزار انشعاب آب به مشترکان شهری 
منطقه  در  روستائیان  به  انشعاب   هزار   2 و 
فریدونشهر واگذار شده است تصریح کرد: مردم 
آب،  بهینه  مصرف  با  توانند  می  شهرستان  این 
نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و تامین آب 

ایفا کنند. پایدار  شرب 
روستای سیبک  در  لنگان  است چشمه  گفتنی 
فریدونشهر  جنوب غربی  ۱۷ کیلومتری  در  واقع 

دارد. قرار 

تنها منبع تامین کننده آب شرب فریدونشهر 
در آستانه خشک شدن کامل

ت دوم
نوب
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تماس مدیرمسوول: 
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چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
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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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مراسم سنتی چپی زنی و صید ماهی در بابلسر/ مهر

| گنبد علویان همدان |
و  ارزشمند  آثار  از  یکی  همدان  علویان   گنبد 
کم نظیر سده های میانی دوره اسالمی قرن های 
ششم و هفتم است که در شهر همدان واقع شده 
است. این اثر ارزشمند در تاریخ ۱۵/۱0/۱3۱0 با 
شماره ۹۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
 است. گنبد علویان، میراث دار پیشینه ی اعتقادی 
توجه محققان  دیار و همواره مورد  این  اهالی 

بوده است. 
بنای گنبد علویان که تا چندی قبل در محدوده ی 
قرار  شهر  قدیمی  بافت  در  کوچک  دبستانی 
گرفته بود و فرصتی برای شناساندن معماری 
منحصر  به  فرد خود نداشت، اکنون پس از آزاد 
آن  محدوده ی  تجهیز  و  پیرامون  بافت  کردن 
در وضعیت مناسب تری قرار گرفته و به دلیل 
معماری ویژه و تزئینات بسیار پیچیده ی گچی 
آن، درخور معرفی است. براساس شناسنامه ی 
فنی بنا، این گنبد یکی از یادگارهای متعلق به 
اواخر دوره ی سلجوقیان در قرن ششم هجری 
است که توسط خاندان علویان ابتدا به عنوان 
ایجاد  با  بعد،  دوره های  در  و  احداث  مسجد، 

خاندان  آن  مقبره ی  به  زیرزمین  در  سردابی 
به  بنا  این  نام گذاری  تبدیل شده  است. علت 
گنبد علویان این است که این بنا در گذشته های 
دور دارای گنبد بوده، گر چه در اثر گذشت زمان، 

گنبد آن فرو ریخته است.
 از سوی دیگر، عالقه ی شدید مردم به سادات 
و دوست داران حضرت علی )ع( و مدفون بودن 
دو تن از خاندان علویان در این بنا، موجب شده 
که آن را به این نام بخوانند. این  بنا به صورت  

متر   ۱222۵ در   ۱22۸ ابعاد  در  چهارضلعی  
. چهار  است   ارتفاع  ۱۱۱۵ متر ساخته  شده   و 
قطر  و  متر   ۹۹۵ ارتفاع   به   ستون مانند  جرز 
حدود دو متر شبیه  برج  در چهار گوشه، آن را در 
میان  گرفته اند. هریک  از برج ها پنج  تاق نمای  
فرورفته ی  مثلثی  به  ارتفاع  هشت  متر، عرض  
یک  متر و عمق  نیم  متر دارد که  از نظر مقطع، 
جرزها )برج ها( را به صورت  نیمی  از یک  ستاره   

ایران هشت پر درآورده  است./ سیری در 

آکتینیدها )قسمت دوم(
و  تجزیه  پرتونگاری،  در  عناصر  این  ایزوتوپ های 
تحلیل فعالیت نوترونی، ژئوفیزیک و آب شناسی 
گروه  عنصر  شناخته شده ترین  می شوند.  استفاده 
هسته ای  فروپاشی  از  است.  اورانیم  آکتینید ها 
نیروگاه ها،  در  برق  تولید  برای  انرژی الزم  اورانیم 

زیردریایی ها و ناوهای هواپیما بر تهیه می شود که 
عناصر  از  برخی  می نامند.  هسته ای  انرژی  را  آن 
شکل  به  اورانیم،  و  توریم  مانند  آکتینیدها  گروه 
طبیعی منتشر می شوند و برخی مانند پلوتونیم و 
نپتونیم را رآکتورهای اتمی تولید می کنند. عناصر 
عدد  با  نپتونیم  از  آکتینیدها،  گروه  در  موجود 

اتمی ۹3 به بعد، ناپایدار بوده و در طبیعت یافت 
نمی شوند. آن ها را در آزمایشگاه های پژوهش های 

می سازند. هسته ای 
عناصر گروه آکتینیدها به جز پروتکتینیم و توریم 
برای همه ی موجودات زنده، حتی در تراکم کم نیز 

به شدت سمی هستند./ دانشنامه محیط زیست

نشست  در  سریال  و  فیلم  منتقد  فهیم  محمدتقی 
نقد و بررسی سریال »زخم کاری« که توسط انجمن 
برگزار شد، گفت  خوارزمی  دانشگاه  اسالمی مستقل 
با  کاری«  »زخم  سریال  که  است  باور  این  بر  که 
نمره   ۱0 از  ابهام است،  و  از حفره  پر  فیلم نامه ای که 
طوالنی  گفت:»می شود  او  نمی گیرد.  پنج  از  بیشتر 
صحبت کرد که چرا زخم کاری با وجود اینکه فروش 
و  ارزش  با  اثر  مجموع  در  اما  است  داشته  باالیی 
در  است که  این  دالیلش  از  یکی  نیست.  ماندگاری 
تصویر  به  تبدیل  متنی که  و  فیلم نامه نویسی  مسئله 
شده است، نقاط ضعف فراوانی وجود دارد. همچنین 
طرح  پردازی،  شخصیت  در  زیادی  حفره های  کار 

دارد.«/ایسنا نیز  محتوا  طرح  و  مسئله 

فهرست  بوکر  جایزه  داوران  هیات  رئیس  جیسونوف  مایا 
به  هرساله  که  را  ادبی  معتبر  جایزه  این  نهایی  نامزد   6
ایرلند  یا  انگلیس  در  منتشرشده  انگلیسی  رمان  بهترین 
»بوکر  جایزه  نهایی  نامزدهای  کرد.  اعالم  می شود،  اهدا 
202۱« در حالی اعالم شد که »کازوئو ایشی گورو« نویسنده 
معروف ژاپنی و برنده جایزه نوبل 20۱۷،  از راهیابی به این 
آنوک  نوشته  شمال  سمت  به  مسیری  ماند.  جا  فهرست 
آرودپراگسام، عهد نوشته دیمون گالگوت، هیچکس در این 
خوش  مردان  الکوود،  پاتریشیا  نوشته  نمی زد  حرف  باره 
پاورز  ریچارد  نوشته  حیرت  محمد،  نظیفه  نوشته  شانس 
فینالیست هایی  است  شیپ  مگی  نوشته  بزرگ  دایره  و 
هستند که امسال برای رسیدن به این جایزه ادبی با هم 

رقابت می کنند./ایرنا

سود خود را چه شماری که زیان کاری
ره نیکان چه سپاری که گران باری

تو به خوابی، که چنین بی خبری از خود
خفته را آگهی از خود نبود، آری

بال و پر چند زنی خیره، نمی بینی
که تو گنجشک صفت در دهن ماری

بر بلندی چو سپیدار چه افزایی
بارور باش، تو نخلی نه سپیداری

چیست این جسم که هر لحظه کشی بارش
چیست این جیفه که چون جانش خریداری

طینت گرگ بر آن شد که بیازارد
ز گزندش نرهی گرش نیازاری
اهرمن را سخنان تو نترساند

که تو کردار نداری، همه گفتاری
بزبونی گرویدی و زبون گشتی

تو سیه طالع این عادت و هنجاری
دل و دین تو ربودند و ندانستی

دین چه فرمان دهدت؟ بنده دیناری
غم گمراهی و پستی نخوری هرگز

ز ره نفس اگر پای نگهداری
ماند آن کس که بجا نام نکو دارد

تو پس از خویش ز نیکی چه بجا داری
تا که سرگشته این پست گذرگاهی
هر چه افالک کند با تو، سزاواری

دامن آلوده مکن، چون که ز پاکانی
بنده نفس مشو، چون که ز احراری
جان تو پاک سپردست به تو ایزد
هم چنان پاک بباید ش که بسپاری

پروین اعتصامی

| رسانه |

| ادبیات |

فوکو آن طور که باید در چهارچوب های یک 
فیلسوف کالسیک قرار نگرفته است بیش 
از فلسفه، تاریخ نقش پررنگی در آثار فوکو 
ایفا می کند. او درباره ی فلسفه گفته است: 
باقی  فلسفیدن  جز  چیزی  فلسفه  »از 
پرسش های  بیش ترین  است.  نمانده 
که  لفظی اند،  اشتباهات  برآیند  فلسفی، 
این  و  پرسش  این  به  بخشیدن  سامان 
خطا یکسر از نظر دور مانده است. ضمن 
پاسخ  نیز  مطرح  هنوز  سئواالت  آن که، 
ناپذیر، یا بهتر بگوییم، ناپرسیدنی است.«
دو بخش  از  دقیقه«   ۹0 در  کتاب »فوکو 
اعظم  بخش  است.  شده  تشکیل  اصلی 
کتاب به زندگی نامه و دستاوردهای فوکو 
بخش  این  در  نویسنده  دارد.  اختصاص 
فوکو«  و کارنامه ی  »زندگی  عنوان  تحت 
زندگی  فرودهای  و  فراز  مفصل  طور  به 
می دهد.  قرار  ذره بین  زیر  را  فوکو  میشل 
سال های  دقیق  مطالعه  با  استراترن  پل 
و  سیاسی  جهت گیری های  فوکو،  زندگی 
فلسفی او را شرح داده و تاثیر هریک از 
این رویکردها را در آثار او بررسی می کند. 
نویسنده در بخش دوم کتاب با عنوان »از 

فوکو و درباره ی فوکو« به نقد و گفته های 
است. پرداخته  فوکو 

منتقدان آثار فوکو را به سه بخش محتوا 
را  او  آثار  اول  بخش  کرده اند.  تقسیم 
می توان تحت تاثیر فلسفه ی هرمنوتیک 
دانست. مهم ترین کتاب او در این زمینه 
»تاریخ جنون« است. دو بخش دیگر آثار 
فوکو تحت تاثیر عالیق او به تاریخ شکل 
گرفته است. باستان شناسی و تبارشناسی 
بخش دوم و سوم محتوای کتاب های او را 
تشکیل می دهد. از دیگر آثار فوکو می توان 
به کتاب های »پیدایش درمانگاه«، »نظم 
اشیا«، »باستان شناسی معرفت«، »تاریخ 
جنسیت« و »تبارشناسی و تاریخ« اشاره 

کرد.

| فوکو در 90 دقیقه | 
| نویسنده : پل استراترن
مترجم : فرزین هومانفر |

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسازی باقیمانده 
کمربندي ولیعصر را از طریق سامانه تدارکات الكترونیکی دولت 
اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ، کلیه  نماید  برگزار 
ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  از طریق درگاه سامانه 
است  و الزم  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir آدرس: 
نام  ثبت  قبلی، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اجرای کار مبلغ 29/928/021/636 ریال براساس فهرست 

بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1400 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد.

 - ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/496/401/081 ریال در وجه 
شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

 - شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

مندرج  اسناد  در  مناقصه  به  مربوط  و جزئیات  اطالعات  - سایر   
 . است 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/20 می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17:00 مورخ 

1400/06/30
 - مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ساعت 17:00 مورخ 1400/07/10 

 - زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 10:00 مورخ 1400/07/12
 - محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد.

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

 034-44345214
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737- 85193768 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی - سرپرست شهرداری بم

 )نوبت دوم(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

 فراخوان مناقصه مجدد
عمومی یک مرحله ای

فراخوان مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی )فاز2( 
 ساختمان امحاء زباله و سردخانه جسد بیمارستان علی ابن ابیطالب فهرج

م الف 10

 پیاپی 2107
-  14

00/6/25

سردخانه  و  زباله  امحاء  ساختمان  )فاز2(  تکمیلی  عملیات  مناقصه  دارد  نظر  در  بم  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مراحل  نماید. کلیه  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  به شماره س- ج-06/00-2  فهرج  ابیطالب  ابن  علی  بیمارستان  جسد 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
در سایت  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  در صورت عدم عضویت  مناقصه گران  است  و الزم  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir  آدرس به  ستاد 
1400/06/23می باشد. درسامانه  مناقصه  انتشار  تاریخ  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و   مذکور 

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/06/27
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت 14:00 روزسه شنبه تاریخ 1400/07/06
 زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 9:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07

مکان ارائه پاکت )الف( بصورت فیزیکی :  آدرس بم بلوار شهید رجائی دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه 
 حراست- تلفن 44344601-034   و    034-44340316

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:1456
  دفتر ثبت نام:88969737  و  85193768  


