رئیس جمهور:

خسارتهای ناشی از خشکسالی

اتحادیه اروپا خواستار

به کشاورزان پرداخت شود

«همکاری کامل» ایران

رییسجمهور دیروز در جلسه هیات دولت درباره تامین خسارات خشکسالی
کشاورزان ،معوقات معلمان و شرایط مدارس در سال جدید تحصیلی تذکراتی
را بیان کرد.
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با آژانس شد

قیمــت  2000تومــان |

اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات برای
احیای برجام شد .به گزارش ایسنا به نقل از شبکه

2

الجزیره ،اتحادیه اروپا از ایران خواست تا «به طور
کامل» با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری

مدیرکل دفترامور بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشورخبرداد

کند .این اتحادیه همچنین تاکید کرده است :ما

هجوم ماسههای روان بر اثر خشکسالی
وحید جعفریان :بیابانزایی ،توفانهای ماسهای و گرد و خاک ساالنه  ۳۰هزار میلیارد ریال به زیرساختها در بخشهای مختلف کشور خسارت وارد میکند

خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات در وین برای
احیای برجام هستیم.

پیامخرب

2

نخستین اظهار نظر رسانهای معاون
گردشگری کشور:

گردشگری نیازمند

2

تصویب قوانین
حمایتی است

چند روزی است که ولی تیموری جای خود را در
معاونت گردشگری ،با تمام خاطرات خوب و بد و
بحرانها و چالشهای متعدد که در سه سال گذشته
از سر گذراند ،به علیاصغر شالبافیان داده است.

چارسوق

5

درباره برترین شهرهای جهان

که در ایجاد سیستم حمل و نقل
عمومی موفق بودهاند

ایدههای حمل و نقل

پایدار شهرها در سال2021

پرندگان مهاجر در مسیر قتلگاه

حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین بخشهای
توسعه شهری به حساب میآید .در تعریف توسعه
پایدار ،حق دسترسی به مترو ،بی آر تی ،تاکسی،
قطار شهری و  ...یکی از عناصر مهم به حساب
میآید و به همین دلیل ،تمرکز بر آن همواره مورد
توجه مدیران موفق شهری و شهرداریهای مطرح

ایرنا

خلیج گرگان به دلیل کیفیت پایین زیستگاه باز هم توانایی میزبانی از گونههای مهاجر را ندارد

مناسبات اروپا با ایران نباید تابعی از نگرش غیرسازنده آمریکا به ایران باشد
خارجه

امیرعبداللهیان در این دیدار همچنین به وجود

یکدیگر تاکید کرد .وزیر خارجه

کشورمان در مالقات دیروز خود با خوسه

مشکالت بانکی برای دانشجویان و تردد آنها

حسین

مانوئل آلبارز وزیر خارجه اسپانیا آخرین

اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد این مشکالت

نظر ،اظهار داشت آن کشور آماده است به

وضعیت افغانستان ،روابط با اتحادیه اروپا

با همکاری مشترک حل شود.او با تاکید بر

واکسیناسیون مهاجرین افغانی در ایران کمک

و روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر

اراده تهران برای تعریف متوازن روابط با اروپا،

کند .دو وزیر با اشاره به وضعیت انسانی در

قرار دادند .به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه

اظهار داشت :مناسبات اروپا با ایران نباید

افغانستان بر لزوم توجه جدی به این موضوع

کشورمان با اشاره به سابقه روابط  400ساله

تابعی از نوع رفتار و نگرش غیرسازنده آمریکا

و ترسیم خطوط قرمز از سوی جامعه جهانی

ایران و اسپانیا بر ضرورت تالش جدی بر

به ایران باشد .او ضمن تاکید بر ضرورت تالش

تاکید کردند.

ارتقاء روابط تاکید کرد و اظهار داشت روابط

جدی بر ارتقاء روابط اظهار داشت :در سیاست

در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و پارلمانی دو

خارجی دولت جدید رابطه با اروپا به شمول

در مسیر درستی حرکت میکند ولی

همه کشورهای قاره سبز دارای اولویت بوده و

کشور

امیرعبداللهیان

وزیر

امور

میبایست پروژههای جدیدی در حوزههای

صرفا به تروئیکا محدود نمیشود.

بهداشتی ،صنعتی و علم و فنآوری ،فرهنگی

وزیر خارجه اسپانیا نیز ضمن تایید نکات

و گردشگری ،تهاتر کاال ،فعالیت شرکتهای

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که اسپانیا

خصوصی و نظایر آن تعریف شود.

همه تالش خود را کرده و میکند سطح روابط

او از همکاریها در زمینههای بهداشتی و

سیاسی و تجاری را ارتقاء دهد و به همین دلیل

پزشکی در اوج فراگیری کرونا به عنوان نقطهای

اسپانیا تصمیم گرفت به اینستکس بپیوندد.

فراموش ناشدنی در زمینه همکاریهای دو

آلبارز با اشاره به روند کاهشی روابط تجاری از

کشور قدردانی کرد.

سال  ۲۰۱۸بر لزوم تغییر این شرایط با مساعی

3

بوم و بر

آب را َهدر ندهیم

وزیر امور خارجه:

خصوص تحوالت افغانستان نیز ضمن تبادل

بوده است.

اسپانیا در

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب نیابت اعطایی از واحد اجرای اسناد رسمی بم در

آدرس :جیرفت خیابان شفا-کوچه شفا9را مینماید لذا ملک فوق

خصوص سند رهنی شماره  ۹۰۰۱۱مورخ 1394/04/04دفترخانه

که ذیل ثبت شماره  ۱۸۷۶۰صفحه  ۵۵۴دفتر جلد  ۱۱۰چاپی شماره

اسناد رسمی شماره  ۴۴شهر بم موضوع پرونده اجرانی کالسه

 ۰۴۲۲۰۸بنام سعدهللا افشارمنش ثبت و سند مالکیت آن نیزصادر

9900383له :بانک کشاورزی شعبه مرکزی بم عليه  :آقای احمد

و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح

افشار منش فرزند سعدهللا به شماره ملی  ۳۱۱۱۰۳۸۰۴۱بعنوان

ذیل میباشد  :شماال بطول  ۱۴متر زمین پالک 705اصلی از ۱۳۰۱

وام گیرنده و آقای سعداله افشارمنش فرزند حسین به شماره

فرعی بخش  ۴۵کرمان شرقا بطول  ۳۷متربه پالک۷۰۵اصلی از

ملی  3110637308بعنوان راهن تشکیل نظر به اینکه مدیونین

 ۱۳۱۱فرعی بخش  ۴۵کرمان جنوبا بطول ۱۴متر به کوچه غربابطول

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده

 ۳۷متربه پالک  705اصلی از  ۱۳۰۹فرعی بخش  ۴۵کرمان که

واحده قانون اصالح ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶

برابر نظریه شماره  ۹۹-۲۶۱مورخ1399/11/26کارشناس رسمی

و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون

دادگستری :الف  -مشخصات فیزیکی ملک برابر گزارش کارشناس

ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه

رسمی دادگستری ملک به مساحت  ۵۱۸متر مربع تحت پالک

ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از

 ۱۳۱۰فرعی از ۷۰۵اصلی بخش  ۴۵کرمان شهرستان جیرفت با

قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت

کاربری مسکونی مشتمل ۲۲۰مترمربع ساختمان فاقد استحکام

به مورد وثیقه ششدانگ پالک شماره  ۱۳۱۰فرعی از  ۷۰۵اصلی

که به دو قطعه مساوی تقسیم شده است ب -ارزش بهای

مجزی شده از پالک  ۱۹۸فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرستان

کارشناسی -۱عرصه از قرار هر متر مربع مبلغ30/000/000میلیون

جیرفت بخش  ۴۵کرمان به مساحت ششدانگ ۵۱۸متر مربع به

ریال و قیمت کل ۵۱۸مترمربع 15/540/000/000میلیون ریال

-۲قیمت اعیان از قرار هر متر مربع بمبلغ 5/000/000ریال و
قیمت کل  ۲۲۰متر مربع مبلغ  1/100/000/000ریال -3قیمت
محوطه سازی و حصار به مبلغ 200/000/000ریال -۴قیمت آب و
برق تکفاز وتلفن بمبلغ 75/000/000ریال .لذا ملک موصوف با کلیه
امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا()16/915/000/000ریال
میباشد .که مبنا و پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از
ساعت  ۹الی  ۱۲صبح روز یکشنبه مورخه 1400/07/18در محل
شعبه اجراء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار مزایده از مبلغ
مذكور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد
شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی
او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت
مبلغ فروش را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به
حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده
و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد
ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن
و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسنادجیرفت

در وبینار دوازدهم از مجموعه بخشی از راه حل مطرح شد؛

در سواحل جنوبی شاهد خال و تضادهای قانونی هستیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

حمایت بیش از  ۵۰تشکل مردم نهاد در سراسر

اقتصادی و اجتماعی پرداخته و اظهار داشت:

گفت :در سواحل جنوبی شاهد خال و تضادهای

کشور ،با موضوع «سواحل جنوب ایران» و به

الزمه استفاده مستمر از دریا این است

قانونی هستیم و امیدواریم با بازنگری مجدد

مناسبت روز جهانی پاکسازی سواحل با حضور

که با جدیت به سالمت آن توجه شود .او

قوانین شاهد برطرف شدن این موارد باشیم.

بیش از  ۱۰۰شرکت کننده برگزار شد.

همچنین اظهار داشت :این سواحل معضالت

به گزارش خبرگزاری مهر ،دوازدهمین وبینار از

در بخش نخست این وبینار محمد امین

و محدودیتهای خاصی دارند که مهمترین

مجموعه وبینارهای محیط زیستی بخشی از

طالب رئیس محیط زیست دریایی اداره

آنها جغرافیای طبیعی در این منطقه گرم و

راه حل که به همت گروه مردمی قرار سبز،

کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به

خشک است که زیستمندان مناطق را تحت

اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و

اهمیت سواحل جنوبی از جنبههای مختلف

فشار قرار میدهد.

جناب آقای مهندس حسن درویشی
انتخـاب وانتصـاب بجاوشایسـته جنابعالی رابـه عنوان ریاسـت پایانه باربندرامـام خمینی (ره)

تبریـک عرض مـی نماییم ،امیداسـت دراین مسـئولیت نیزهمچون دیگرعرصه هـای مدیریتی

منشـاء بهترین خدمات باشـید.

محمدابولیان نوروزی  -سرپرست روزنامه پیام ما درخوزستان

نوب

ول
تا

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه

تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
شماره

عنوان

تضمين (لاير)

/109ج1400/3

جیرفت – سه راهی بم

براورد (ریال)

ضمانت نامه بانکی

تهیه ،حمل و نصب حفاظ بلوک
بتنی مفصلی (نیوجرسی) محور

نوع

3،801،000،000

( مطابق با فرمت ارایه شده
در اسناد) _ اصل فیش واریز

فهرست بها
بر اساس فهرست بهای راه ،راه آهن

76،016،480،057

وجه نقد

و باند فرودگاه سال  1400و فهرست
بهای تجمیعی

 oمهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت عمومی :ساعت  14روز 1400/07/04تا تاریخ .1400/07/12

 oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای :تا ساعت  14روزسه شنبه تاریخ .1400/07/27
 oزمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای :ساعت  8روزچهارشنبه تاریخ .1400/07/28

 oاطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :جیرفت -حدفاصل سیلو و

پلیس راه ،بلوارورودی شهرک صنعتی شماره 2

تلفن 034-43310516 :و سایت  www.jkerman.mrud.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس  021-41934و دفترثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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رجوع مطلع شوند .بازرسانی را بگذارید

اتحادیه اروپا خواستار

که ببینند با کسانی که به دستگاههای
دولتی مراجعه میکنند ،چگونه برخورد

«همکاری کامل» ایران

میشود ».رئیسی با تاکید بر لزوم
شایستهگزینی در انتصابها گفت« :بسیار

با آژانس شد

مهم است که مردم ببینند شاخصهایی
که در دولت تعیین شده در انتصابها

اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات برای

لحاظ میشود یا خیر .مردم و جوانان ،در

احیای برجام شد .به گزارش ایسنا به نقل از

فضای حقیقی و مجازی نظارهگر هستند

شبکه الجزیره ،اتحادیه اروپا از ایران خواست تا

تا ببینند کسانی که انتخاب میشوند با

"به طور کامل" با آژانس بین المللی انرژی اتمی

این شاخصها همخوانی دارند یا نه؟

همکاری کند .این اتحادیه همچنین تاکید کرده

آنجایی که همخوانی دارد مورد استقبال

است :ما خواستار ازسرگیری فوری مذاکرات در

قرار میگیرد و آنجاهایی که احیانا مورد

وین برای احیای برجام هستیم .این درخواست

سوال است ،طبیعتا ابهام ایجاد میشود»

اتحادیه اروپا بعد از دیدار دیروز جوزپ بورل

رئیس جمهور به موضوعی که در چند سال

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین

اخیر بارها مطرح شده اما در مرحله اجرا

امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان در
مطرح میشود .امیرعبداللهیان دراین دیدارتاکید
کرد :متاسفانه رفتار و سیاستهای دولت بایدن
تاکنون در رابطه با ایران و برجام غیرسازنده بوده
است .او با تاکید بر این امر که دولت رئیسی در

چندان موفق نبوده هم اشاره کرد و گفت:

| ریاست جمهوری |

حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل

«تاکید دارم حتما از بازنشستگان استفاده
نشود ،چون خالف قانون است .نصصریح
قانون است که نباید از بازنشسته استفاده
شود .در مواقعی هم که یک ضرورت
جدی اقتضا میکند ،باید مورد اضطراری

چارچوب اصول ،عملگراست و لذا به دنبال نتیجه

را به صورت اضطراری حل کنیم ،و نه

عملی در مذاکرات است ،افزود :ما با جدیت در

اینکه دائمی شود .مسئوالن دولتی باید

رئیسجمهور:

حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم و دولت
جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت .همچنین

به قانون منع بکارگیری بازنشستگان در

خسارتهای ناشی از خشکسالی
به کشاورزان پرداخت شود

جوزپ بورل در این مالقات ضمن مرور اقدامات
اتحادیه اروپا برای احیای برجام اظهار داشت:
بنظر من موفقیت برجام نه تنها برای ایران و بلکه
برای منطقه و جهان بسیار مهم است .شکست
برجام و مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست.
او ادامه داد :اتحادیه اروپا همواره از سیاست و
اقدام مخرب ترامپ در خروج از برجام انتقاد
کرده است و در این خصوص شفاف بوده است
ولی تصمیم دولت جدید آمریکا فصل نوینی

دستگاههای دولتی پایبند باشند»
رئیسی در ادامه به پایین آوردن سن
مدیران اشاره کرده و گفت« :باید سطح
سنی مدیران را پایین بیاوریم .هر چه از
جوانترها استفاده شود و به آنها میدان
داده شود ،مناسبتر است .دوستان گاهی
به همسن و سالها و رفقای خود و کسانی
که مدتی با آنها کار کردهاند ،بیشتر اعتماد
دارند ،اما باید نگاه را به سطحی آورد که

رئیسجمهور دیروز در جلسه هیات دولت درباره تامین خسارات خشکسالی کشاورزان ،معوقات معلمان و شرایط مدارس

برای حفظ و احیا برجام ایجاد کرده است.

افراد ولو ممکن است همکالس ،همراه و

در سال جدید تحصیلی تذکراتی را بیان کرد .موضوع پرداخت خسارات خشکسالی به کشاورزان در دولت قبل تصویب شد

نامناسب و تبعیض آمیز نیروهای مرزبانی
جدی در دست پیگیری است .به گزارش
ایسنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت
امور خارجه در پاسخ به شکایات و گالیههای
دریافتی از ایرانیان مقیم گرجستان درباره
برخوردهای نامناسب و تبعیض آمیز نیروهای
ممنوعیت و تبعیض ورود به آن کشور اظهار
داشت :موضوع به صورت جدی توسط سفارت
جمهوری اسالمی ایران در تفلیس و همچنین
در تهران با سفارت کشور مذکور در دست
پیگیری است .سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :طبیعی است اینگونه برخوردها به
هیچوجه قابل قبول نیست و انتظار میرود
مقامات گرجستان این مشکالت را در اسرع
وقت حل و فصل کنند.

بسیار مهم است که مردم ببینند
شاخصهایی که در دولت
تعیین شده در انتصابها
لحاظ میشود یا خیر .مردم
و جوانان ،در فضای حقیقی و
مجازی نظارهگر هستند تا ببینند
کسانی که انتخاب میشوند با
این شاخصها همخوانی دارند
یا نه؟

معاون درمان وزارت بهداشت:

هنوز از پیک پنجم
عبور نکردهایم

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه
زمان عبور از پیک پنجم به رعایت پروتکل های
بهداشتی بستگی دارد ،گفت :هر چند که میزان

رعایت نمیشود ،عبورازموج پنجم طوالنیترشده
است .به گزارش ایسنا ،دکتر قاسم جانبابایی
درباره وضعیت کرونا در کشور ،گفت :هنوز از
پیک پنجم عبور نکرده ایم .هر چند که میزان

با توجه شروع ماه مهر رئیسجمهور

و دانشآموزان اتخاذ شده است .جای

معلمان که در مجلس در حال رسیدگی

دیروز با اشاره به بازگشایی مدارس،

نگرانی نیست ،واکسیناسیون انجام شده

است ،با تاکید بر ضرورت انجام یک کار

با تاکید بر ضرورت رسیدگی و حل

و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در

دقیق و کارشناسی در این زمینه با همراهی

مشکالت فرهنگیان ،به سازمان مدیریت و

مدارس و مراکز آموزشی میتوان سال

مجلس و دولت ،گفت« :متاسفانه در

برنامهریزی دستور داد پرداخت مطالبات

تحصیلی جدید را آغاز کرد .تردیدی نداریم

طرح رتبهبندی معلمان ،آنچه در وهله اول

معوقه از جمله حقالزحمه معلمان را در

فعالیت آموزشی در مدارس و دانشگاهها

به اذهان تداعی میشود ،بحث مالی و

دستور کار قرار دهد .سید ابراهیم رئیسی

باید در زمان خودش آغاز شود ،آموزش

پرداختها است ،در حالی که مباحث مالی

با توجه به فرارسیدن شروع سال تحصیلی

اعم از مجازی ،حضوری یا ترکیبی باید

فقط یک بخش از طرح رتبهبندی است

بر ضرورت بازگشایی مدارس تاکید کرد و

مدیریت شده باشد .اگر در جایی امکان

و این طرح اساسا برای ارتقای جایگاه

گفت« :در حال حاضر به دلیل شرایط

آغاز آموزش از اول مهر به شکل حضوری

معلمی و هویت ،منزلت و جایگاه معلم و

کرونایی ،مدارس به صورت مجازی و در

نیست ،این نباید تا آخر سال تحصیلی

البته معیشت معلم است» رئیس جمهور

برخی مناطق به صورت ترکیبی از مجازی

ادامه یابد .آموزش مجازی باید در نهایت

همچنین به یکی دیگر از موضوعاتی که در

و حضوری ،فعالیت خود را آغاز میکنند.

به مدت  ۱۵روز تا یک ماه باشد و بعد از

روزهای اخیر خبرساز شده است اشاره کرد

امیدواریم به مرور با بهتر شدن شرایط،

یک ماه به آموزش حضوری و یا ترکیبی

و با تاکید بر مشکالت ناشی از خشکسالی

شاهد آموزش حضوری در مدارس کشور

از آموزش حضوری و مجازی تبدیل شود

در کشور ،بر تامین اعتبارات الزم از سوی

باشیم» رئیسی تاکید کرد« :وزارت

و حتم ًا باید آموزش حضوری را در کنار

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای

آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید

آموزش مجازی داشته باشیم ».رئیس

پرداخت خسارات خشکسالی به کشاورزان

برنامهریزی دقیق و مشخصی براساس

جمهور با تاکید بر اهمیت مسئله بر

و باغداران تاکید کرد.

شرایط شهرها و استانهای کشور از نظر

ضرورت انتخاب یک سخنگو برای آموزش

رئیسجمهوری در بخش دیگری از

بیماری و شمار دانشآموزان در کالسها

و پرورش برای اظهارنظر و اطالعرسانی

سخنانش با تاکید بر لزوم تکریم و توجه

برای حضوری و یا غیرحضوری بودن

دقیق و واحد در خصوص این موضوع

جدی به ارباب رجوع ،گفت« :وزرا و روسای

کالسها داشته باشند و آنرا با دقت

تاکید کرد .وضعیت رتبهبندی معلمان که

دستگاههای اجرایی حتما کسانی را برای

اجرا کنند» واکسیناسیون معلمان نکته

در روزهای اخیر موجب اعتراض فرهنگیان

بررسی اینکه در زیر مجموعه خودشان با

دیگری بود که در سخنان رئیسجمهور

شده است ،موضوع دیگری بود که در

ارباب رجوع چگونه رفتار میشود و چگونه

بوده است .جان بابایی تاکید کرد :زمان عبور از
موج به این باز میگردد که چقدر پروتکلها را
رعایت کنند ،عدم تجمع ،رعایت فاصلهگذاری
فیزیکی و استفاده از ماسک بسیار مهم است
که باید همچنان مورد توجه قرار گیرد .در همین
حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان
تهران از آغاز طرح  ۱۰روزه ضربتی برای تسریع
واکسیناسیون در تهران با کمک بیمارستانها،
خبر داد و گفت :در حال حاضر وضعیت تهران
خوب است و روند بیماری در تهران رو به کاهش
است .میزان مراجعات سرپایی هم نسبت به
زمان پیک  ۵۵درصد کاهش یافته است.
توکلی با بیان اینکه به طور کلی روند بیماری
در تهران کاهشی شده است ،درباره وضعیت
واکسیناسیون علیه کرونا در تهران ،گفت :یک
طرح جهادی درباره واکسیناسیون در تهران آغاز
میشود که بر اساس آن طی  ۱۰روز تقریبا به
صورت مشخص و ضربتی واکسیناسیون تسریع
پیدا میکند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها،

شرایط با توجه به وسعت خسارتها منابع

میکند .به گزارش ایرنا وحید جعفریان
گفت :از مجموع  ۳۰میلیون هکتار منطقه

داشته باشد.

تحت تاثیر فرسایش بادی در کشور ۱۳.۵

در این صورت میتوان زیرساختها و حضور

میلیون هکتار از نظر ابعاد خسارت مربوط

روستاییان برای اسکان در مناطق روستایی

به عرصههای زیست انسانی و زیرساختی

را امن و از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری

فرودگاهها،

کرد .با توجه به ظرفیتهای اقتصادی خاص

اکوسیستمهای مناطق

نزا یا
اراضی کشاورزی و روستاها بحرا 

مناطق بیابانی میتوان در کنار فعالیتهای

کانون بحرانی هستند .کشور ما به دلیل قرار

بیابانزدایی با حمایت دولت طرحهایی مانند

بیابانی داشته و هجوم

گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک از

پرورش دام ،تولید گیاهان دارویی ،توسعه

ماسههای روان ،توفان و
گرد و خاک را افزایش
داده است

زد ،حرکت جهادی رزمندگان بود و امروز
هم اگر بخواهیم از مشکالت عبور کنیم،
الزمه آن حرکت جهادی است»
رئیس جمهور سخنان خود را در جلسه
هیئت دولت با این جمالت به پایان
رساند« :هرچه از زمان آغاز فعالیت دولت
میگذرد بیشتر به این مساله ایمان
پیدا میکنم که مشکالت کشور در درون
قابل حل است و بیشتر به تواناییها و
داشتههای کشور باور پیدا میکنم .هر چه
زمان میگذرد بیشتر به این سخن بلند
رهبری ایمان پیدا میکنم که فرمودند ما
مشکلی نداریم که به دست توانای مردان
و زنان این کشور قابل حل نباشد .لذا از

مدارس با توجه به واکسیناسیون معلمان

بخشهای مختلف کشور خسارت وارد

قابل توجهی در وضعیت

کنیم و بدانیم که آنچه پیروزی ما را رقم

بودجه است .رئیسی درباره رتبهبندی

هرگونه فعالیتهای توسعه ای عنایت خاص

خشکسالیهای اخیر تاثیر

همه ماست .همواره باید به این تابلو توجه

موضوع را پیگیری کنند تا از حال ارباب

عنوان یک اولویت اصلی و زمینه ساز برای

سازمان جنگلها :بروز

ترسیم کردند و برای همیشه پیش روی

کنند».

 ۳۰هزار میلیارد ریال به زیرساختها در

مدیرکل دفتر امور بیابان

نورانی است که رزمندگان و مجاهدان ما

در جلسه دیروز هیئت دولت مورد تاکید

دولت سیزدهم باید به مقوله بیابانزدایی به

هم طول کشیده است .نمونه های این موضوع

ایستادگی ،توکل و ایمان و همه مظاهر
عالی است .دفاع مقدس یک تابلوی

قرار گرفت« :تمهیدات درباره بازگشایی

توفانهای ماسهای و گرد و خاک ساالنه

طول می کشد ،اما در استان دیگری تا سه ماه

یادآور

رشادت،

شجاعت،

شهامت،

که به گفته مسئوالن در مرحله تامین

مراتع و آبخیزداری کشور گفت :بیابانزایی،

یک پیک در استانی یک الی یک ماه و نیم

دفاع مقدس گفت« :هفته دفاع مقدس

جلسه هیئت دولت مطرح شد .موضوعی

نزایی در کشور
اعتباری برای مقابله با بیابا 

رعایت نمیشود ،عبور از موج پنجم طوالنیتر

جنگ بین ایران و عراق و گرامیداشت

مشکل آنها حل میشود ،تعیین کنند.

محدود شده که نیازمند توجه جدی است و

شده است .در تجربه های قبلی دیدیم که گاهی

رئیسی با اشاره به فرارسیدن سالروز آغاز

وزرا و روسای دستگاهها شخصا این

هجوم ماسههای روان بر اثر خشکسالی

بعضی استانها که دستورالعملها به درستی

تجربیاتی که دارند ،اداره کنند»

همکارانم میخواهم تالش خود را مضاعف

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد:

بستریها و فوتیها رو به کاهش است ،اما در

را داریم که در استان های بزرگ هم این شرایط

ممکن است کسانی باشند که اینها بتوانند
آینده کشور را در بخشهای مختلف با

بستریها و فوتیها رو به کاهش است ،اما در
بعضی استانها که دستورالعملها به درستی

را در کشور جوان کنیم .ضمن اینکه

برای پرداخت خسارات خشکسالی به کشاورزان و باغداران تاکید کرد.

گرجستان با شهروندان ایرانی به صورت

نظیر جادهها ،کارخانجات،

نزایی بسیار آسیبپذیر است و از
نظر بیابا 

نیروگاههای خورشیدی و بادی و توسعه

بین رفتن اراضی کشاورزی ،افزایش مهاجرت

طبیعتگردی توسط مردم و جوامع محلی

از مناطق روستایی و تبدیل نیروهای تولید

اجرا کرد .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

کننده در روستاها به افراد حاشیه نشین در

خراسان رضوی در خصوص اقدامات مربوط

شهرهای بزرگ و تهدید صنایع و منابع زیست

به بیابانزدایی در این استان گفت۳۰۰ :

نزایی
محیطی از جمله تبعات گسترش بیابا 

میلیارد ریال طی سال جاری برای اجرای

است .مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان

طرحهای بیابانزدایی اختصاص یافته است

جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت:

که  ۲۵۰میلیارد ریال آن از طریق اعتبارات

بروز خشکسالیهای اخیر تاثیر قابل توجهی

ملی و  ۵۰میلیارد ریال استانی است .بر این

در وضعیت اکوسیستمهای مناطق بیابانی

اساس میزان اعتبارات بیابانزدایی استان

داشته و هجوم ماسههای روان  ،توفان و

خراسان رضوی در مقایسه با سال گذشته دو

گرد و خاک را افزایش داده است .در این

برابر شده است.

هستند .به گزارش ایسنا ،در یک مقاله ،عکاسی
بر یخچال طبیعی موسوم به «فورنی» در رشته
کو ههای آلپ تمرکز کرده که در شمال شرق
ایتالیا واقع شده است .یخچال طبیعی فورنی و
تود ههای یخی مجاور آن در پارک ملی استلویو
ایتالیا بیش از یک قرن مورد تحقیق محققان
قرار گرفتهاند و محققان با تکیه بر اندازهگیریها
و عکسهای مربوط به اواسط قرن  ۱۹میالدی
دریافتند که یخچال طبیعی فورنی که بزرگترین
یخچال درهای ایتالیا نیز محسوب میشود از
حدود سال  ۳.۳ ، ۱۸۶۰کیلومتر عقبنشینی کرده
و طبق محاسبات ،مساحت کل این یخچال تقریب ًا
به نصف رسیده است.
به گزارش محققان ،با شتاب سریع ذوب یخچال
های رشته کوه های آلپ پیش بینی می شود
که یخچال طبیعی فورنی احتما ًال تا سال ۲۰۵۰
میالدی تنها  ۲۰درصد از حجم فعلی خود را حفظ
میکند و همچنین تا پایان قرن جاری میالدی به
طور کامل ناپدید شود.
به گزارش ایسنا به نقل از ایانان ،همچنین
سرنوشت مشابهی نیز در انتظار یخچا لهای
طبیعی در سراسر اروپا است به طوری که
پیشبینی شده حتی در صورتی که انتشار گازهای
گلخانهای به صفر هم برسد ،نیمی از  ۴۰۰۰یخچال
طبیعی آلپ تا سال  ۲۰۵۰از بین رفته و همچنین
دو سوم آنها نیز یخهای خود را تا سال  ۲۱۰۰از
دست میدهند.

فوران آتشفشان
در جزایر قناری

کنند که انشاءهللا عمال جریان مدیریت

دولت با اشاره به مشکالت ناشی از خشکسالی در کشور ،بر تامین اعتبارات الزم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی

سخنگوی وزارت امور خارجه برخوردهای

سراسر جهان به طور پیوسته در حال ذوب شدن

رهبری هم هست ،دوستان هم توجه

شوند ،نسبت به پرداخت خسارت آنها از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اقدام شود» دیروز هم رئیسی در جلسه هیئت

در دست پیگیری است

همانند دیگر یخچا لهای طبیعی و کوهستانی در

همکاری کرد .این نگاه ،نگاهِ مقام معظم

از کشاورزان این خسارت را از صندوق دریافت نکردند .قبل از آن که کشاورزان گرفتار وام بانکی و بدهیهای غیرمتعارف

گرجستان با ایرانیان مقیم

یخچا لهای طبیعی رشته کو ههای آلپ در ایتالیا

پس میشود به آنها اعتماد و با آنها

محصوالت کشاورزی واریز میکنند اما در حال حاضر با وجود گذشت  ۶ماه از تعیین خسارت ناشی از خشکسالی ،بسیاری

برخورد نامناسب مرزبانی

طبیعی در رشته کوههای آلپ

ل قبولی هستند و جوان هم هستند،
قاب 

شفاهی به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد« :با وجود اینکه کشاورزان حق بیمه خود را به صورت نقدی به صندوق بیمه

بزاده:
خطی 

ذوب شدن سریع یخچا لهای

همکار ما نبوده باشند ،اما در یک سطح

اما گویی در دولت سیزدهم به فراموشی سپرده شده است ،چند روز پیش عبدالجالل ایری نماینده مجلس در تذکری

مرزبانی این کشور در اعمال محدودیت و

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

سایت خبری «آخرین خبرهای محیط زیستی
جهان» گزارش کرده پس از چندین زمین لرزه
کوچک در جزیره اسپانیایی ال پالما
از جزایر قناری –

– بخشی

فوران آتشفشان رخ داد و

گدازههای آتشفشانی روز سهشنبه به سمت
دریا جریان یافت .پس از حرکت مواد مذاب،
گدازههای آتشفشانی به سمت خط ساحلی
پرجمعیت این جزیره حرکت کردند .تاکنون
بیش از  100هکتار از اراضی این جزیره را مواد
مذاب پوشانده است .مقامات محلی در جزیره
ال پالما در اسپانیا اعالم کردند که در پی فوران
آتشفشان ،حدود  6000نفر از مردم مجبور به ترک
این جزیره شد هاند .گدا زهای آتشفشانی در مسیر
خود از سمت کوه به دریا ،تا کنون  180خانه را
تخریب کرد هاند .ال پالما ،با جمعیتی حدود 85
هزار نفر ،بخشی از جزایر آتشفشانی قناری است.
از جزایر قناری گزارش شده است که مواد مذاب
در دو ناحیه در حال حرکت هستند .مقامات
مسئول این جزیره گفته اند ما دیگر انتظار
فوران دیگری را نداریم .اما خسارات وارده بسیار
باالست .مواد مذاب هر آنچه بر سر راه است را
از بین میبرند .برآورد اولیه از خسارات وارده به
بیش از  400میلیون یورو میرسد .دانشمندان
میگویند جریان گدازه میتواند هفتهها و ما هها
طول بکشد .به گفته موسسه آتشفشانی ،این
آتشفشان روزانه بین  8000تا  10500تن دی
اکسید گوگرد را منتشر میکند .آتشفشان جزایر
قناری در حالی فوران کرده است که آخرین فوران
این آتشفشان در سال  1971رخ داده بود.

سالمت

واردات  ۱۲میلیون دُ ز واکسن دانشآموزی کرونا
رئیس جمعیت هال لاحمر از واردات

نیز برای تزریق واکسن در اختیار ستاد

دز سوم یا دُ ز یادآور در صورت لزوم با

 ۱۲میلیون دُ ز واکسن دانش آموزی

ملی مقابله با کرونا قرار داده است،

فاصله  ۹ماه باید تزریق شود .اما در

کرونا خبر داد .به گزارش ایسنا ،کریم

گفت :امیدواریم که با سرعت بیشتری

حال حاضر این موضوع مطرح نیست و

همتی گفت :خوشبختانه با اقدامات

شاهد تکمیل واردات و تزریق واکسن

ما امیدواریم که بتوانیم روند مرحله اول

انجام شده روند واردات واکسن و

به تمام شهروندان باشیم .همتی درباره

و دوم واکسیناسیون را انجام دهیم.

تزریق آن با شتاب و سرعت باالیی

واکسنهای مخصوص دانش آموزان هم

رئیس جمعیت هال لاحمر درباره تأمین

در حال انجام است و شرایط خوبی

توضیح داد :این واکسنها در دهه اول

مالی خرید واکسن نیز گفت :تأمین

شده

مهرماه وارد کشور میشوند .او درباره

منابع ارزی و ریالی از سوی بانک

است به طوری که ما در همین هفته

اینکه آیا هال لاحمر رایزنی برای واردات

مرکزی انجام شده و انصافا وزارت

پنج میلیون دوز واکسن جدید کرونا و

دوز سوم واکسن کرونا انجام داده یا

امور خارجه نیز در این زمینه سنگ

طی هفته آینده نیز دو محموله شش

خیر ،گفت :آنچه که در مجامع علمی

تمام گذاشت .به طوری که ما در زمینه

ویژه

و جهانی مطرح می شود این است که

واردات واکسن مشکل خاصی نداریم.

بر

روند

میلیون

واکسیناسیون

دوزی

واکسن

حاکم

کرونا

دانش آموزان یا به عبارتی افراد ۱۲
تا  ۱۸ساله را وارد کشور خواهیم کرد.
همتی افزود :از  ۱۰مهر ماه تا  ۱۰آبان
ماه یعنی معادل ماه اکتبر میالدی ۶۰
میلیون دُ ز واکسن جدید کرونا وارد
کشور میشود.

او با بیان اینکه در

حال حاضر بنا بر اعالم مسئوالن وزارت
بهداشت حدود نیمی از مردم در برابر
کرونا واکسینه شده اند ،گفت :با توجه
به تولید واکسن داخلی و همچنین
واردات انجام شده از سوی هال لاحمر
امیدواریم با واردات محمولههای اخیر
واکسن از سوی جمعیت هال لاحمر
بیش از  ۷۰درصد هموطنان مان در برابر
کرونا واکسینه شوند .همتی با بیان
اینکه جمعیت هال لاحمر مراکزی را

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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خلیج گرگان به دلیل کیفیت پایین زیستگاه باز هم توانایی میزبانی از گونههای مهاجر را ندارد

دستگاهی که باید علت تامه مرگ را

پرندگان مهاجر در مسیر قتلگاه

 ۳۱هزار هکتار از اراضی

تشخیص و اعالم کند دامپزشکی است
اما بسیاری از استادان دامپزشکی هم

حریم شهرها به منابع

به نظر اعالم شده در خصوص بوتولیسم
تردید دارند».

طبیعی بازگشت

او در ادامه مرگ این تعداد گسترده

رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله :گونههای پیش قراولی همچون انواع خوتکا و اردک ،برای زمستان گذرانی وارد پهنههای

پرنده را از چندین سال شکار غیرقانونی

مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهرهبرداری منابع

بیشتر دانست و ادامه داد «فالمینگوها؛

آبی میانکاله و پیرامون آشوراده شدهاند

طبیعی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری

چنگرها ،انواع مرغابیها ،باکال نها ،غازها

کشور از بازگشت  ۳۱هزار هکتار از اراضی حریم

و حتی پلیکا نها در  ۲سال گذشته تلف

و خارج از حریم شهرها به منابع طبیعی خبر

شد هاند که به اندازه چندین سال شکار
غیرمجاز در این مناطق هستند .شاید
حقآبه

تامین

موردنیاز خلیج گرگان

و میانکاله سا لها زمان ببرد اما نباید
دست روی دست بگذاریم و شاهد تکرار
این فاجعه باشیم».

تلفات گسترده

وحش

همچنین

و

رازی

سمشناسی

اداره کل حفاظت محیط زیست
مازندران ،به ترتیب در سالهای
 ۹۸حدود  ۵۴هزار بال از حدود
۶۰هزار بال پرنده از  ۲۳گونه به

سال  ، 98کارشناسان مستقل حیات
از تلفات

بر اساس گزارش

 ۱۸گونه و در سال  ۹۹حدود

وبای پرندگان ،از جمله عوامل

مؤسسه

داد و گفت« :این اراضی از دو ،سه دهه قبل

معتبر
پرندگان

مهاجر در میانکاله نمونهگیری و مغز
حدود  ٥٠پرنده را مورد آزمایش قرار
ال متفاوت با
دادند و به نتایجی کام ً

سبب ابتال به بوتولیسم در پهنه
آبی خلیج گرگان و میانکاله
تلف شدند که بیشتر آنها را
فالمینگوها و چنگرها تشکیل
می دهند

ادعای سازمان دامپزشکی یعنی انتشار
پرندگان معرفی میشود دست یافته و

| ایرنا |

|پیام ما|هنوز تصویر الشه چنگرها ،فالمینگو و مرغابیها که جانشان را به وقت زمستان گذرانی در میانکاله و خلیج گرگان از دست دادند
از یادها نرفته .تصاویر مربوط به سال گذشته و سال قبل آن است .زمانیکه پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی به این منطقه آمدند

و اما جانی برای پرواز دوباره نداشتند و الشههایشان در خلیج و تاالب جا ماند .حاال در همین روزهای اخیر ،بار دیگر گونههای پیش

قراولی همچون انواع خوتکا و اردک وارد پهنههای آبی میانکاله و پیرامون آشوراده شدهاند و ورود آنها برای زمستان گذرانی بار دیگر

نگرانیها را از مرگ این گونهها را افزایش داده است.
خبر آمدن پرندگان مهاجر را

رئیس

پناهگاه حیات وحش میانکاله داده.
علی کالنه به ایرنا گفته «گونههای پیش
قراولی همچون انواع خوتکا و اردک،

همچنان طر حهای گذشته در حال اجرا

آالیندگی بیشتر شده است.

سنگین ،سموم و عوامل باکتریایی را

هستند .نمونهاش طرح غیر کارشناسی

در نهایت اتفاقاتی از این دست عاملی

شامل می شود ،بی تاثیر نبوده است.

اداره محیط زیست مازندران در سا لهای

شده تا بر اساس گزارش اداره کل

در مصاحبه سال  ۹۸مدیران دامپزشکی،

گذشته و ساخت دایک خاکی برای

به

نگهداشت آب در بخش غربی خلیج

ترتیب در سال های  ۹۸حدود  ۵۴هزار

مواد آلی با حجم باال به خلیج گرگان

گرگان و تاالب میانکاله است ،تا به این

بال از حدود  ۱۸گونه و در سال  ۹۹حدود

و به تبع آن کاهش اکسیژن محلول

بهانه که از خروج و عقب نشینی آب

 ۶۰هزار بال پرنده از  ۲۳گونه به سبب

در آب نیز از عوامل شیوع بوتولیسم

ابتال به بوتولیسم در پهنه آبی خلیج

اعالم شد اما معلوم نیست چرا در

آنطور که مهر مینویسد برخی از فعاالن

گرگان و میانکاله تلف شوند که بیشتر آنها

سال  ۹۹که خبری از سیل نبود باز هم

موضوع

فالمینگوها و چنگرها تشکیلمیدهند.

شاهد مرگومیر پرندگان مهاجر در این

برای زمستان گذرانی وارد پهنههای آبی
حضور آنها به دلیل تجربه سا لهای
گذشته و مرگومیر گسترده حاال به
چالشی برای این حوزه بدل شده و این
مدت پررنگتر است .کالنه تاکید کرده

طوالنی و قدیمی راهگشا نخواهد بود و

به دلیل الیروبی غیر کارشناسی موجب

وقوع سیل گلستان و انتقال امالح و

میانکاله و پیرامون آشوراده شد هاند».

امر به دلیل تغییر نکردن وضعیت در این

گذرانی قرار داریم ،صحبت از چالشهای

ممکن آلودگیزدایی میکردند نبود ،آنها

روند افزایشی تلفات پرندگان که فلزات

جلوگیری کند.

«بر اساس آنچه تاکنون دامپزشکی
اعالم کرده است ،بوتولیسم عامل اصلی
این فاجعه و تلفات چند هزار پرنده در
این خلیج است و با توجه به اینکه در
یکسال گذشته شرایط اقلیمی منطقه
و همچنین کمیت و کیفیت آب در این
پهنه آبی تغییری نکرده است؛ احتمال
تکرار این فاجعه برای سال جاری هم
محتمل است و حل این مشکل یک عزم
جدی میطلبد و نیاز است تا از همه
پتانسیلها و ظرفیت دستگا ههای دخیل
برای احیای زیستگاهای این منطقه و
حفاظت از حیات وحش استفاده شود».
صحبتهای کالنه در حالی است که فکر
به حل وضعیت بحرانی میانکاله و خلیج
گرگان پیش از این باید اتفاق میافتاد
و حاال که بار دیگر در فصل زمستان

تاسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهین
تولید ترغان صنعت درتاریخ 1400/06/23
به شماره ثبت  583301به شناسه ملی
 14010273595ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت:
تولید ،توزیع ،فروش ،بسته بندی،صادرات،
واردات ،ترخیص کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
علی الخصوص بلندگو و قطعات بلندگو  ،لوازم
الکترونیکی ،لوازم خانگی ،انواع آهنربای
بلندگو ،آهن ربای سرامیکی و نئودیم،
قطعات و لوازم یدکی خودرو ،قطعات و

مستقل

محیط

زیست

که

تلفات پرندگان در میانکاله در سال
قبل را بررسی کرد هاند معتقدند همین
دایکهای خاکی که برای نگهداشت آب
در بخش غربی خلیج گرگان و تاالب
میانکاله به وجود آمده ،با توجه به وزش
باد از غرب به شرق ،مواج بودن آب را
خنثی کرده است و یکی از مهمترین
عوامل تشدید مرگومیر اخیر پرندگان
در میانکاله شده است.
این سازمان در طرحی دیگر اقدام به
الیروبی (غیرکارشناسی) انهار منتهی به
تاالب مورد اشاره کرد که نه تنها برای
پناهگاه سودمند نبود بلکه باعث از بین
رفتن نیزارهای طبیعی شد و مشکالت
پسماند را بیشتر کرد .از آنجایی که
نیزارها مانند یک فیلتر آب را تا حد

حفاظت

محیط

زیست

مازندران،

اکوسیستم

بیماری بوتولیسم عامل اصلی

تلفات دست جمعی پرندگان وحشی

مرگ پرندگان؟

اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان
دامپزشکی

در

اطالعیهای

بودیم؟

اعال مکرد:

«رخداد تلفات پرندگان حیات وحش
تاالب میانکاله به طور  ۱۰۰درصدی در
اثر سم بوتولیسم انجام شده است».
بیماری بوتولیسم بر اثر سم تولید شده
توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم
ایجاد میشود و پرندگان با بلع گیاهان
یا حیوانات آلوده به این سم به آن مبتال
شده و جان خود را از دست میدهند.
اگرچه بوتولیسم به عنوان یکی از بیماری
های اصلی مرگ پرندگان مهاجر در تاالب
بین المللی میانکاله از سوی گروه اقدام
سازمان دامپزشکی کشور مورد تایید

مهاجر در تاالب بین المللی میانکاله در
 ۲سال اخیر تحت شعاع ویروس کرونا
قرار گرفت ،درگیری استا نهای شمالی
به ویژه گلستان و مازندران با مو جهای
چندگانه همهگیری این ویروس سبب
شد تا توجه چندانی به این رخداد نشود.
مریم

شیخ،

یکی

حوزه حیات وحش

از

کارشناسان

به ایرنا میگوید

«تغییرات کمی و کیفی در آب خلیج
گرگان امری جدید و منحصر به سال
های اخیر نیست لذا اصرار بر اینکه
تغییر در ویژگی آب دلیل اصلی مرگ
بیش از  ۱۰۰هزار قطعه پرنده است امری
متقن به نظر نمیرسد .طبق ضوابط ملی،

لوازم موتورسیکلت اخذ و اعطای نمایندگی

اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش

به مدت نامحدود خانم لیال تنهایی به شماره

شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام

مرکزی  ،شهر تهران ،محله جنت آباد شمالی ،

ملی  1141226707و به سمت مدیرعامل به

و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی

کوچه شهید صباغ زاده [نیستان سوم شرقی]،

مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت

از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری

خیابان بهارستان پانزدهم  ،پالک  ، 2-طبقه

مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :

داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی

دوم  ،واحد شمالی کدپستی 1478784374

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از

برای شرکت نزد بانکها ترخیص کاال از کلیه

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ

قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود

گمرکات داخلی ،ایجاد شعب و نمایندگی در

 100,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه

اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و

سراسر کشور ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه

هر یک از شرکا آقای مهدی ترغاق برنگی

اداری باامضاء آقای مهدی ترغاق برنگی یا لیال

نمایشگاه ها ی معتبر داخلی و خارجی و بین

به شماره ملی  0071797912دارنده 90000000

تنهایی هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت

المللی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و

ریال سهم الشرکه خانم لیال تنهایی به شماره

معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق

حقوقی ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی

ملی  1141226707دارنده  10000000ریال

اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت

و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات و

سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی

درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت

پیمانها ،توافقنامه به هر شکلی اعم از دولتی

ترغاق برنگی به شماره ملی 0071797912

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور

و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس

و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت

پروانه فعالیت نمی باشد.

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت

نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره

فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز

دامپزشکی

نهالستانها ،ایستگاههای تحقیقاتی و تولید
بذر و نهال ،پارکهای جنگلی و راههای مسیل

شناسی معتبر به موضوع ورود کرده و

ایل کوچ نشین و حریم مربوط به آنها از تغییر

الشه پرندگان را مورد آزمایش قرار دهند

نمایندگی مستثنی و کلیه اسناد این اراضی که

شناسه آگهی  1197214 :میم الف صفر

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

در گذشته بهنام راه شهرسازی صادر شده است

بوتولیسم ثابت شود.

مجددا به منابع طبیعی برگشت داده و اسناد آن

پسا بهای صنعتی جاری شده به منطقه

بهنام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها ،مراتع

از جمله دیگر دالیل اصلی مرگ پرندگان

و آبخیزداری کشور صادر میشود.

شناخته شد و حاال غالمرضا محرابی،
مدیرکل دامپزشکی گلستان هم به ایرنا

خبر «صدور پروانه شکار

گفته که تا زمانی که پسروی و کیفیت
آب خلیج گرگان به طور ریشهای حل

استانی» جعلی است

نشود امکان استمرار تلفات جانداران در

اکسیژن

گرگان،

محلول

در

آب

تغییر کرده و این عامل بر فعالیت
میکروارگانیسمهای شناور یا تهنشین
شده

در

اکوسیستمهای

آبی

تاثیر

میگذارد ».او همچنین تاکید دارد که
وجود باکتری " کلوستریدیوم بوتولینوم
" در نمونه الشه پرندگان جمعآوری شده
از میانکاله و خلیج گرگان به اثبات
رسیده که تزریق آن به موش و خرگوش
آزمایشگاهی به مرگ این گونهها منجر
شد و میتواند موجب تلفشدن دیگر
جانداران از جمله آبزیان شود .حاال در
فصل زمستان گذرانی دیگر قرار داریم و
آنچه در این زمان اهمیت دارد این است
که در این زمان محدود تا آمدن پرندگان
مهاجر چه کارهایی میتوان انجام داد؟

برای اراضی جنگلی ،نهالستانها ،ذخیرهگاههای

طبیعی و دستکاشت ،بیش هزارهای طبیعی،

و خصوصی متخصص مؤسسات سم

«در نتیجه کیفیت پایین آب خلیج

قوانین خال هایی وجود داشت و هیچ تفکیکی

ادامه گفت :بر اساس این تفاهمنامه ،جنگلهای

دولتی

سال جاری نیز وجود دارد.

سازمان جنگلها افزود« :متاسفانه در این

مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگلها در

تا ادعای سازمان دامپزشکی مبنی بر
قرار گرفت ولی سایر عوامل تاثیرگذار بر

نمایندگی دهد ».مدیرکل دفتر استعدادیابی

جهش تولید مسکن نیز تصریح شده است».

مرگومیر مشکوک قرار دارند .بنابراین
به

انجام نمیشد سازمان ثبت اسناد میتوانست
راس ًا این اراضی را بهنام راه و شهرسازی تغییر

ضمن اینکه مفاد این تفاهم نامه در قانون

پسا بهای صنعتی) متهمان اصلی این

باید

اداره راه و شهرسازی قرار دهند زیرا اگر این کار

شهرسازی منعقد و این خال قانونی رفع شود،

در نزدیکی کانون تلفات (در کنار دیگر

اجازه

اختیار خود در حریم راهها و شهرها را در اختیار

بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و

کنسروسازی و کشتارگاه بزرگ مرغ

نظر میرسد

سازمانها و نهادها مکلف شدهاند تا اراضی تحت

است تا در شهریور ماه سال  ۹۹تفاهمنامهای

مهاجر میدانست.

دهد

و ماده  ۶قانون ساماندهی و عرضه مسکن،

جنگلها و حمایت دستگاه بازرسی سبب شده

مهر مینویسد؛ کارخانه

سازمان

قانون زمین شهری ،ماده  ۲۰آییننامه اجرایی

ردیف قرار داده بود.پیگیری مستمر سازمان

پرندگان را بسیار محتمل و عامل تلفات

دستگا ههای

محمدرحیم رستمانی گفت« :بر اساس ماده ۱۰

جنگلی و غیره قایل نشده و همه را در یک

نتایج آزمایشهای این افراد وجود وبای
پرندگان

داشته و اکنون به منابع طبیعی بازگشته است».

جنگلی ،ایستگاه تولید بذر و نهال ،پارکهای

سم بوتولیسم که تنها عامل مرگومیر

آنطور که

در اختیار وزارت مسکن و راه و شهرسازی قرار

سال  ، 98کارشناسان مستقل
حیات وحش و همچنین
مؤسسه معتبر سم شناسی
رازی از تلفات پرندگان مهاجر
در میانکاله نمونهگیری و مغز
حدود  ٥٠پرنده را مورد آزمایش
ال
قرار دادند و به نتایجی کام ً
متفاوت با ادعای سازمان
دامپزشکی یعنی انتشار سم
بوتولیسم دست یافتند و نتایج
آزمایشهای این افراد وجود
وبای پرندگان را بسیار محتمل
و عامل تلفات پرندگان مهاجر
میدانست

پرسشی که مسئوالن جواب دقیقی برای

خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان
«دستورالعمل صدور پروانه شکار عادی پرندگان
وحشی استانی در سال  ۱۴۰۰توسط سازمان
محیط زیست» جعلی است و ادعاهای ذکر
شده در آن تکذیب میشود .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست،
اخیرا خبرهایی به نقل از سازمان حفاظت محیط
زیست درباره صدور پروانه شکار در حال انتشار
ی سازمان حفاظت محیط زیست
است که پیگیر 
نشان میدهد که این اخبار جعلی است و با
هدف سواستفاده برخی عوامل سودجو نقل و
منتشر شده است .پیگیریها نشان داد که بر
اساس راهبردها و سیاستهای سازمان حفاظت
محیط زیست هیچ گونه مجوز یا پروانهای
تحت عنوان «پروانه شکار در سال  »۱۴۰۰برای
شکارچیان صادر نشده و اخبار و ادعاها در این
مورد کذب و جعلی است ،این اقدامات در عمل
مصداق عمل مجرمانه از طریق انتشار شایعات و
تشویش اذهان عمومی است و سازمان حفاظت

آن ندارند و تنها میگویند «باید فکری

محیط زیست از طریق مراجع ذیصالح با انتشار

اساسی برای این وضعیت کرد».

دهندگان این اخبار جعلی برخورد قاطع میکند.

مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان:

مهار کامل حریق در منطقه حفاظتشده سفیدکوه
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان از مهار

او تصریح کرد« :این آتشسوزی در یک

میدهد نزدیک به ده هکتار از این منطقه از

کامل حریق جنگلهای منطقه حفاظت شده

مرحله خاموش شده اما متاسفانه با توجه

این حریق آسیبدیده باشد.هرچند تحقیقات

سفیدکوه خرمآباد خبر داد .مهرداد فتحی

به وزش باد و توپوگرافی منطقه و همچنین

در خصوص علل آتشسوزی ادامه دارد و میزان

بیرانوند درگفتوگو با ایسنا اظهارکرد« :با حضور

جنگلی بودن این منطقه دوباره شعلهور شده

دقیق خسارت بعد از مهار کامل آتشسوزی

محیطبانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه

بود با حضور بهموقع محیطبانان و تالشهای

بررسی و اعالم میشود».

خرمآباد و یگان حفاظت محیطزیست

شبانهروزی آنها بهطور کامل مهار شد».

او یادآور شد که عوامل این آتشسوزی هنوز

شهرستان چگنی ،حریق منطقه حفاظتشده

مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان با

شناسایی نشدهاند ولی ظاهرا غیرعمدی رخ

سفید کوه خرمآباد مشرف به روستای چگه

اشاره بهسختی مهار آتش در این منطقه به

داده است« .در حال حاضر همکاران ما در

میرزاوند شهرستان چگنی در دو نوبت عملیات،

علت صخرهای بودن و صعبالعبور بودن آن،

منطقه تا  ۲۴ساعت جهت کنترل شرایط به

ساعت  ۴بامداد امروز بهطور کامل مهار شد».

خاطرنشان کرد« :تخمینهای اولیه نشان

صورت کامل حضور خواهند داشت».
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ابزاری برای ساخت سرپناه .میزان
برداشت همیشه در حدی متعادل بود

کشف خمره ساسانی

و جوامع روستایی با دانش بومی خود

در مبارکه

به این باور رسیده بوند که برای پایداری
و وجود همیشگی درختان ،نباید بیشتر

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و

از مقداری معین آنها را قطع کرد ،اما

صنایعدستی شهرستان مبارکه از کشف یک

امروزه شاهد برهم خوردن این تعادل

خمره سفالی متعلق به دوره ساسانیان توسط

هستیم .طر حهای برداشت از جنگل

حفاران غیرمجاز و ضبط آن توسط نیروهای

در دورههای مختلف جنگلها را رو به

یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد.

نابودی کشانده و نفس درختان تنومند

ولیهللا رهبری گفت « :طی دریافت گزارشی

و ارزشمند جنگل را تنگ کرده است .در

از دوستداران میراثفرهنگی منطقه مبنی

موردعالقه است اما قطع بیرویه امروز

منظور طی مراحل قانونی به مراجع قضایی

آن را در خطر قرار داده است .قطع و

تحویل داده شدند».

فروش درختان در بسیاری از جوامع

میراثفرهنگی ،گردشگری

همنشین با جنگل به بخشی از معیشت

و صنایعدستی شهرستان مبارکه ،افزود:

روستا نشینان تبدیل شده است و

«مأموران یگان حفاظت میراثفرهنگی

گاهی شاهد آتشسوز یهای عمدی
| ایرنا |

برای خشکشدن درختان و توجیه قطع
درختان در برخی مناطق هستیم.

کورههای زغال

کنند».

میشده با همکاری شهرداری مبارکه به
محل اداره میراثفرهنگی شهرستان منتقل
شد و با توجه به هماهنگیهای انجام شده،
طی روزهای آینده ،برای مرمت و استحکام
بخشی به کارگاه تخصصی مرمت اشیا اداره
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان اصفهان تحویل داده میشود».

مشکالت معیشتی روستانشینان ،باعث تخریب رابطه آنها با محیط زیست شده است

محیط زیست ،زیر تیغ کسب درآمد روستاها

روستاییان دوستداران واقعی طبیعت هستند ،طبیعتی که محل زندگی آنها است اما مشکالت معیشتی گاهی این دوستی را مخدوش میکند
| محمدمهدی گوهری |

آمریکا کتیبه

«گیلگمش» را به عراق

| روزنامهنگار |

پس میدهد

ایاالت متحده آمریکا یک کتیبه تاریخی
را که بر روی آن بخشهایی از «حماسه
گیلگمش» حکاکی شده است به عراق
بازمیگرداند .به گزارش ایسنا و به نقل
از گاردین ،یک کتیبه  ۳۶۰۰ساله که
بخشهایی از «حماسه گیلگمش» را به
نمایش میگذارد به طور رسمی در روز
پنجشنبه از سوی آمریکا به عراق تحویل
داده میشود .این کتیبه که با نام «کتیبه
رویای

گیلگمش»

شناخته

میشود

بخشهایی از «حماسه گیلگمش» ،یکی از
قدیمیترین متون مذهبی شناختهشده را
در قالب شعر سومری به نمایش گذاشته
است .طبق اطالعات یونسکو ،گمان میرود
این کتبیه از موزهای واقع در عراق در سال
 ۱۹۹۱غارت شده و به طور غیرقانونی در سال
 ۲۰۰۷به خاک آمریکا رسیده باشد .این اثر
در سال  ۲۰۱۴در موزهای به نمایش گذاشته
شد و در نهایت در سال  ۲۰۱۹توسط وزارت
دادگستری ایاالت متحده آمریکا توقیف
شد .
مراسم رسمی تحویل این اثر به عراق در ۲۳
سپتامبر در موسسه «اسمیتسونین» واقع
در واشنگتن برگزار میشود.
یونسکو استرداد این اثر تاریخی را یک

اما امروزه با وجود واسطههایی که
بیشتر سود فروش محصوالت را به
جیب میزنند و مناسب نبود اقتصاد
کشاورزی برای کشاورزان شاهد متروک
شدن

هستیم.

زمینهای کشاورزی

در حدود  ۵۰سال قبل که
جمعیت ایران حدود  ۳۰میلیون
نفر بود تعداد دام در کشور رقم
 ۲۰میلیون راس تخمین زده
میشد اما امروزه به رسیدن
جمعیت ایران به مرز ۸۰
میلیون نفر تعداد دام در کشور
به  ۱۲۰میلیون راس رسیده
است .این افزایش شش
برابری ،فشاری زیاد به مراتع
کشور وارد میکند که منجر به
نابودی آنها و افزایش میزان
فرسایش خاک میشود

زمانی که در شهرهای بزرگ از طبیعت و حیات وحش حرف میزنیم ،جایی دور از محل زندگی ما در خاطر تداعی میشود ،جایی به دور از
ساختمانها و خیابانها ،جایی که طبیعت به شکل اصیل خود وجود دارد و توسعه شهرنشینی آن را مورد هجمه قرار نداده باشد .اما وقتی
از محیط زیست در یک روستا صحبت کنیم ،نیاز نیست ،جایی دور را متصور شویم ،روستا و طبیعت در هم گره خوردهاند و تعاملی بسیار

نزدیک دارند ،در حدی که بسیاری از ارکان زندگی مردمان در روستا براساس نظامات طبیعت چیده شده است.
این تعامل سالیان سال برقرار بوده و

در رژیم غذایی دانست ،جایی که گوشت

میتوان مشاهده کرد .این فرهنگ تا

زندگی روستانشینان در دامن طبیعت

بیش از پیش در سبد غذایی خانوار قرار

در سایه یک همنشینی دوستانه و پایدار

گرفت .این افزایش درخواست باید با

تفریح و گاهی برای امرار معاش انجام

برقرار بود .شاید یکی از عوامل این

توسعه دامداریهای صنعتی پاسخ داده

میشود .اما موضوع شکار زمانی دارای

رابطه دوستانه سبک زندگی آنها بود که

میشد اما دامداری سنتی و جوامع

حساسیت بیشتر میشود که به خاطر

میتوان از آن به عنوان سبک دوستدار

حاضر در روستا بار این مشکل را بر

کاهش زیستگاه و شرایط اقلیمی و

طبیعت و محیط زیست نام برد .اما

دوش کشیدند .در حدود  ۵۰سال قبل

عوامل متعدد دیگر هر روز شاهد کاهش

روز به روز با بیتوجهی مسئوالن به

که جمعیت ایران حدود  ۳۰میلیون نفر

تعداد حیات وحش هستیم و در این

معیشت روستاییان و تغییرات اقلیمی

بود تعداد دام در کشور رقم  ۲۰میلیون

زمان شکار غیرمجاز همانند تیر خالص

و تغییر در سبک زندگی ،شرایط زندگی

راس تخمین زده میشد اما امروزه به

بر پیکر حیات وحش که حالی نحیف

در روستا با دشوار یهایی همراه شد و

رسیدن جمعیت ایران به مرز  ۸۰میلیون

دارد عمل میکند.

این دشوار یها پا به محیط زیست هم

نفر تعداد دام در کشور به  ۱۲۰میلیون

از محیطبانان شنیده میشود برخی

گذارد و حال روستانشینان و طبیعت

راس رسیده است .تعداد زیادی از این

شکارچیان غیرمجاز از جوامع محلی

روستا را خراب کرد .در ایران نگاه به

دامها به روش سنتی و با چرا در مراتع

هم هستند که برای فروش گوشت

روستا در سایه توجه به شهر قرار گرفته

پرورش مییابند .این افزایش شش

و گاهی مصرف خود اقدام به شکار
این

است و این معیشت روستا که باید

برابری ،فشاری زیاد به مراتع کشور وارد

غیرمجاز

مولد و تولیدکننده باشد را دچار مشکل

میکند که منجر به نابودی آنها و افزایش

شکارچیان متخلف فقر را دلیل کارشان

کرده است .در این گزارش به بررسی

میزان فرسایش خاک میشود .افزایش

میدانند ،هرچند این ادعا قابل بررسی

وجوه این مشکالت میپردازیم ،هرچند

تقاضا باعث شد روستاییان تعداد دام

و حتما عوامل دیگری در بروز آن

معتقدیم روستاییان دوستداران واقعی

خود را افزایش داده و به جای خرید

موثر بوده است .اما نمیتوان از نقش

محل

علوفه آنها را در مراتع چرا دهند ،مراتعی

مشکالت معیشتی در بروز این مشکل

زندگی آنها است اما مشکالت معیشتی

که به علت کاهش بارش حال خوبی

چشمپوشی کرد.

ماجرا

گاهی این دوستی را مخدوش میکند.

ندارند باید این فشار مضاعف را نیز

کاهش میزان شکار در مناطقی است که

تحمل کنند و با سرعتی بیشتر به سوی

معیشتهای جایگزین برای روستاییان

نابودی حرکت کنند.

ایجاد شده است.

طبیعت

طبیعتی

هستند،

که

گسترش دامداری سنتی

با گذر زمان و ایجاد تغییرات در نظام

شکار ،سنتی برای گذشته

اقتصادی و اجتماعی ،سبک زندگی در
شهر و روستا دستخوش تغییراتی شد که

پیروزی مهم در مبارزه علیه قاچاق آثار
تاریخی عنوان کرد و این مسئله را که سرقت
و قاچاق آثار تاریخی یک منبع اصلی درآمد

شکار

از

گذشته

جزء

میکنند،

برخی

شاهد

از

این

فرهنگ

از زما نهای گذشته درختان نقش

نیازهای جامعه را نیز دستخوش تغییر

مردمان ایران بوده است و ردپای آن

مهمی

روستایی

کرد .یکی از این موارد را میتوان تغییر

را در سنگنگارهها و اشعار شاعران کهن

داشتند از تامین سوخت تا یه عنوان

در

جوامع

زندگی

جنگل به بخشی از معیشت
روستا نشینان تبدیل شده است
و گاهی شاهد آتشسوزیهای
عمدی برای خشک شدن
در برخی مناطق هستیم

منطقه

از

درختان

مواجه

سرسبز

میشوید .با کمی جستوجو در اطراف
شاهد کورههای زغال خواهید بود؛
کورههایی که به صورت غیرقانونی در
دل جنگلها و مکا نهایی که تنها از
طریق مسیرهای مالرو به آنها میتوان
دست یافت .تعداد این کورهها کم هم
نیست .افزایش تقاضا برای زغال در
شهرها ،برخی از افراد جوامع محلی
را به تولید بیرویه زغال سوق داده
است؛ تقاضایی که عالوه بر ایجاد
شغلی کاذب

برای

محلی،

جوامع

جای میگذارد .زغال از اقالم مصرفی
متداول روستاییان در گذشته بود اما
تقاضای زیاد این کاال برای مصارفی
همانند استعمال قلیان باعث افزایش
تولید آن و در نتیجه نابودی درختان
بیشتری شده است .حتی در بخشی
مناطق شاهد قطع درختان میوه و
تبدیل کردن آنها به زغال هستیم.

برداشت گیاهان دارویی

در گذشته جوامع روستایی بسیاری
از بیمار یهای خود را از طریق استفاده
از گیاهان کوهی مناطق خود درمان
میکردند و از گیاهان کوهی به عنوان
منبعی برای تهیه غذاهای محلی بهره
میبردند .اما این روزها تمایل به مصرف
این گیاهان به طرز چشمگیری افزایش
یافته و به جای کاشت آنها در مزارع،
نگا هها

به

همچنان

سمت

از سوی دیگر تمایل شهرنشینان به
داشتن خانههای ویالیی

در مناطق

خوش آب و هوا پای سودجویان را به
این ماجرا باز میکند تا شاهد سر بر
آوردن ویالها از زمینهای کشاورزی
باشیم.

مسلما کشاورزی که

بتواند

از طریق کشاورزی که پیشه پدرانش
بوده معیشتی مناسب برای خود و
خانواد هاش تامین کند حاضر به از دست
دادن زمین کشاورزی خود نخواهد بود؛
زمینهایی که برخی از آنها با نابودی
جنگل به زمین کشاورزی تبدیل شدند
و امروز محلی برای ساخت ویال و گذران
چند روز در سال شهرنشینان میشود.

تامین معیشت روستاییان راهی

برای دوستی دوباره با طبیعت
فراوانی

تهدیدهای

برای

طبیعت

و

حیات وحش در کشور ما وجود دارد که

برداشت

سنتی از طبیعت و کوهستان دوخته
شده است .در مناطق کوهستانی پرتردد
یا نزدیک به شهرها و گاهی روستاها
شاهد کاهش شدید گونههای گیاهان
دارویی هستیم ،در این میان برخی از
جوامع محلی نیز برای پاسخگویی به
تقاضای روز افزون دست به برداشت
بیرویه و خارج از عرف سنتی خود از

قطع درختان

بسیاری از جوامع همنشین با

گاهی با خالی شدن غیرمنتظره یک

تخریبی بزرگ برای جنگلها نیز به

امروز همراه ما بوده است و گاهی برای

قطع و فروش درختان در

درختان و توجیه قطع درختان

اگر از میان جنگلها گذر کنید

رهبری تصریح کرد« :این خمره سفالی که
در گذشته بهمنظور نگهداری آذوقه استفاده

کشاورزی و محلی مولد تولید باشد

سرخدار دانست که به خاطر رنگ آن

غیرمجاز را دستگیر کردند و این مجرمان ،به

این حفاران غیرمجاز ،یک خمره سفالی که

محلی برای کاشت انواع محصوالت

قطع درختان ارزشمند و کمیابی مانند

با همکاری نیروهای انتظامی مبارکه ،حفاران

متعلق به دوران ساسانیان بود را کشف و ضبط

شاید در ذهن بسیاری از ما روستا

انجام میشود ،نمونه آن را میتوان در

شد .یگان حفاظت میراثفرهنگی شهرستان

شهرستان موفق شدند در عملیات دستگیری

کشاورزی

درختان توسط برخی از جوامع محلی

فرهنگی شهرستان سریعا به محل اعزام

رئیس

تغییر کاربری زمینهای

این میان شاهدیم سهم کوچکی از قطع

بر حفاری غیرمجاز ،یگان حفاظت میراث

اداره

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

این گیاهان در مناطق اطراف روستای
محل زندگی خود میزنند تا با فروش
آنها بخش کوچکی از نیاز معیشتی خود
را تامین کنند.

باید تک تک آنها بررسی و راه چارهای
برای هر کدام آنها اندیشید .بخش
کوچکی از این تخریبها توسط جوامع
محلی صورت میگیرد که عواملی مانند
نبود آموزش صحیح و کافی و شاید یک
عامل مهم مشکالت معیشتی بخشی
از این مردمان شریف را به سمت
دستاندازی به طبیعت سوق میدهد،
مردمانی که گاهی در تولید فرآورد ههای
مورد نیاز مردم شهر نقش مهمی دارند
اما در تصمیمات مهم و اقتصادی که
در دل شهرها گرفته میشود توجه
مناسبی

به

وضعیت

معیشتی

آنها

نمیشود و چارهای برای بهبود سطح
کیفی آنها اندیشیده نمیشود .فرهنگ
روستانشینی در ایران سابقهای کهن
دارد که قابلیت گسترش گردشگری
برای توسعه پایدار و الگوبرداری از این
سبک زندگی ارزشمند برای معرفی به
دنیا را دارد و دستیابی به این مهم تنها
در سایه توجه بیشتر تصمیمگیران به
روستا و روستانشینان است.

برای گروههای تروریستی و سازمانهای
جنایتکار است مورد توجه قرار داد.

کشف یک مجموعه

سنگنگاره در محالت

دستگیری اعضای یک باند  ۷نفره سوداگر
آثار تاریخی در اندیکا

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی شهرستان محالت از کشف
یک مجموعه سنگنگاره در ارتفاعات شمال
غربی محالت خبر داد .مهدی لعلبار با اعالم
این خبر گفت« :این مجموعه شامل یک
قطعه سنگ بزرگ است و حدود  ۳۰نقش
دارد که اکثر آنها تصاویر بز کوهی هستند».
او با اشاره به اینکه این نگارهها در ارتفاعات
شمال غربی شهر محالت قرار دارند ،افزود:
بر اساس نظر کارشناسان امر این نقوش
مربوط به دوره ساسانیان است و ابزارهای
کندهکاری و حکاکی آنها شامل سنگ
چخماق ،آهن و استخوانهای ضخیم شکار
بوده است.
لعلبار خاطرنشان کرد« :تاکنون ۲۸۰
سنگنگاره در شهرستان محالت کشف
شده که نشان از قدمت باالی این منطقه در
استان مرکزی دارد».
به گزارش ایسنا ،به نقل از روابطعمومی
میراثفرهنگی استان مرکزی ،لعل بار
با تاکید بر اینکه هنرهای صخرهای
قدیمیترین آثار هنری باقی مانده هستند،
گفت :این نقوش نشانگر محل دفن اشیای
تاریخی و ارزشمند نیست و مردم نبایستی
با این حدس و گمان اقدام به تخریب آنها
کنند .

به استناد ماده  ۵۶۲قانون
مجازات اسالمی هرگونه
حفاری و کاوش بهقصد
بهدست آوردن اموال
تاریخیفرهنگی ،ممنوع
است و مرتکب به حبس
از شش ماه تا سه سال و
ضبط اشیای مکشوف به
نفع وزارت میراثفرهنگی
کشور و ضبط آالت و ادوات
حفاری به نفع دولت محکوم
میشود

ثبت جهانی

کاروانسرای افضل شوشتر در مسیر ثبتجهانی
رئیس اداره میرا ثفرهنگی ،گردشگری و

که چندین سازه را در شوشتر همچون

و امکان ثبت این کاروانسرا به شوشتر

فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی

به سامانه  ۱۱۰نیروی انتظامی یا به ادارهکل

صنایعدستی شوشتر گفت« :کاروانسرای

خانه مستوفی ،بعضی از امالک افضل،

سفر کنند».

خوزستان از انهدام یک باند هفتنفره حفاری

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

افضل که یکی از آثار تاریخی و ثبتملی

و بخشهایی از قلعه تاریخی سالسل را

شوشتر با بیش از  ۱۰۰بنای آبی تاریخی

غیرمجاز و کشف و ضبط یک دستگاه ردیاب

خوزستان به شماره ( ۰۶۱۳۵۵۳۰۳۷۶یگان

این شهرستان محسوب میشود ،در مسیر

بنا کرده است ».او گفت« :به دلیل اینکه

متعلق به دوران مختلف از شهرهای کهن

و ادوات حفاری به همراه یک دستگاه خودرو

حفاظت میراثفرهنگی) اطالع دهند».

ثبت در فهرست میرا ثجهانی سازمان

در استان خوزستا ن تعداد کاروا نسراها

ایران است و شاهکارهای مهندسی آب

در شهرستان اندیکا خبر داد .سرهنگ رامین

او یادآور شد« :به استناد ماده  ۵۶۲قانون

آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل

با

در این شهرستان ،شوشتر را به عنوان

مکناوی با اعالم این خبر گفت« :حسب

مجازات اسالمی هرگونه حفاری و کاوش

متحد

است».

زیباییهای چشمنوازش از سوی وزارت

موزه مهندسی آب در جهان تبدیل کرده

گزارش منابع و مخبرین محلی مبنی بر تردد

بهقصد بهدست آوردن اموال تاریخیفرهنگی،

علیمحمد چهارمحالی

اظهار کرد« :این

میرا ثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

است .آثار باستانی این سازههای آبی،

یک دستگاه خودروی مشکوک در روستاهای

ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا

اثر از بناهای ارزشمند بهجامانده از دوره

تایید شده و پرونده آن سال گذشته تهیه

با عنوان «نظام آبی تاریخی شوشتر» به

و به وزارتخانه متبوع ارسال شد».

(یونسکو)

قرار گرفته

محدود

است،

کاروانسرای

افضل

مزاده ملکان و دور
بنحیدر ،دژ اسدخان ،اما 

سه سال و ضبط اشیای مکشوف به نفع وزارت

قاجار است که همنشینی با محله دُ لدِ ل

آب ،مسئوالن پایگاه حفاظت میراثفرهنگی

میراثفرهنگی کشور و ضبط آالت و ادوات

در بافت کهن و پیکرهای از بازار و خیابان

چهارمحالی

ادامه

در فهرست میرا ثجهانی یونسکو با شماره

اندیکا با قید فوریت موضوع ترددهای مشکوک

حفاری به نفع دولت محکوم میشود».

تاریخی سپه ،آن را از موقعیت منحصر

اقداماتی که از قبل صورت گرفته ،مکاتبه

 ۱۳۱۵به ثبت رسید .شهرستان شوشتر

این خودرو را در دستور کار قرار دادند و بررسی

بر اساس بررسیهایی که باستان شناسان

بهفردی برخوردار کرده است».

و پیگیری ادامه داشته و مقرر شده

در شمال خوزستان دارای حدود  ۳۵۰اثر

کردند ».فرمانده یگان حفاظت ادارهکل

در دورههای مختلف داشتهاند در اندیکای

این کاروانسرا که در شوشتر ،خیابان

کارشناسان وزارتخانه در ابتدا ،و پس

ثبتملی و  ۱۳سند تاریخی در فهرست

میراثفرهنگی خوزستان افزود« :در پی این

خوزستان نزدیک به  ۷۰۰محوطه و بنای تاریخی

طالقانی ،کوچه سنگفرش واقع شده و

از آن کارشناسان یونسکو برای بررسی

میرا ثفرهنگی است.

موضوع ،ضمن هماهنگی با دادستان شهرستان،

و باستانی شناسایی شده است.

در تاریخ  ۱۷اسفند  ۱۳۸۱با شماره ثبت

میراثفرهنگی

در اندیکا اگر به طور میانگین برای هر  ۱۰اثر یک

 ۷۹۴۰بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به

نیروهای

پایگاه

حفاظت

شهرستان در معیت نیروهای پلیس اطالعات

مراقب استخدام شود نیازمند  ۷۰نگهبان است.

ثبت رسیده است.

به منطقه اعزام و در عملیاتی موفق به دستگیری

این در حالی است که اداره اندیکا با چهار نفر

چهارمحالی درباره ثبت جهانی این اثر

هفت نفر و کشف و ضبط یک دستگاه ردیاب،

شامل رئیس ،یک نیروی دفتری و دو سرباز

افزود« :کاروانسرای افضل به منظور

ادوات حفاری و توقیف خودرو آنها در منطقه

وظیفه و تنها با یک خودرو اداره میشود.

بارانداز بعضی محصوالت تجاری در دوره

دژ اسدخان شدند».

ارتفاع اندیکا از سطح دریا بین  ۱۶۰۰تا ۲۸۰۰

قاجار را هاندازی شده و در دورههایی نیز

او اضافه کرد« :افراد خاطی به منظور سیر مراحل

است و با توجه به ناهمواریهایی که در

به عنوان محل ثبیت (سیلو) شوشتر به

قضایی تحویل عوامل انتظامی شدند».

شهرستان وجود دارد از نظر سرمایهگذاری در

کار خود ادامه داده است».

مکناوی گفت« :از همه شهروندان درخواست

ایجاد زیرساختها برای میراث فرهنگی ،صنایع

رئیس اداره میرا ثفرهنگی ،گردشگری

میشود در راستای حفظ آثار تاریخی در صورت

دستی و گردشگری تالشی صورت گرفته نشده

و

داد:

مشاهده هرگونه حفاری مشکوک مراتب را

است.

«معمار این بنا ،حاج جعفر معمار ،از

صنایعدستی

شوشتر

ادامه

معماران بزرگ و نامی همان دوره بوده

عنوان

کرد:

«در

صورت یکجا به عنوان دهمین اثر ایران
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نخستین اظهار نظر رسانهای معاون گردشگری کشور:

همچنین میتوانیم با جلسات رودررویی که در

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران

اکسپو برگزار میشود ،تجربیات جهانی در این

گردشگری نیازمند تصویب قوانین حمایتی است

حوزه را به دست آوریم و از آنها استفاده کنیم».

خبر داد:

است« :باید از این فضا برای بازسازی چهره

کاهش  30درصدی

پورفالح عضو ستاد اکسپوی اتاق ایران معتقد
ایران استفاده کنیم .در ابتدا فکر میکردیم

تولید گندم

شاید بشود از  ۳۵میلیون بازدیدکنندهای که

رئیس جامعه تورگردانان ایران :درخواست ما برای از سرگیری صدور ویزای توریستی جدی است

پیشبینی میشود به دبی سفر کنند ،جذب

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:

گردشگر کنیم و از فضاهای قشم و کیش در

نسبت به سال گذشته امسال تولید گندم

اختیار امارات قرار دهیم .هرچند امارات در این

 30درصد کاهش ،اما از لحاظ ارزشی

حوزه قدرتمندانه برنامهریزی کرد» در نشست
سه ساعته معاون گردشگری با فعاالن این
بخش در کالبهاوس شالبافیان با تاکید بر
اینکه جهتگیری اصلی برنامههایی که در
نظر دارد ،بر جلب همکاری تمام بخشها از

| علیاصغر شالبافیان |
| معاون گردشگری کشور |

خصوصی تا دولتی است به ضرورت حضور

از هفته آینده اکسپو به مدت

فعال در مجامع ،محافل و شوراها اشاره کرد

شش ماه در دبی برگزار

و گفت« :رویکردی که از این جریان دنبال
میشود اصالح و تعریف قوانین است ،مثل
قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی که نزدیک
به سه دهه از تصویب آن میگذرد و اکنون
به اصالح و بازنگری نیاز دارد .گردشگری به
تدوین و تصویب قوانین حمایتی نیز نیاز دارد»
شالبافیان در سخنان خود در این جلسه از
فعاالن این بخش درخواست همراهی کرد و
گفت« :در شرایط بحرانزده کنونی که کسب و
کارهای گردشگری به شدت آسیب دیدهاند،
به همدلی ،یکصدایی و انسجام نیاز داریم
تا این حوزه را به تدریج از وضعیت موجود
| باشگاه خبرنگاران |

خارج کنیم .به دلیل ارتباطی که با بخشهای

میشود ،بخش گردشگری
ایران هم در این رویداد مهم
حضور دارد .اکسپو یکی از
تریبونهایی است که ما باید
از آن استفاده کنیم تا بستری
جذاب برای گردشگران ایجاد
کنیم .به همین دلیل وزیر
گردشگری از طریق دولت
درباره از سرگیری صدور ویزا
برای گردشگران پیگیریهایی
داشته است

مختلف این حوزه داشتم تصورم این است
که با کمک یکدیگر میتوانیم اقدامات موثری

سه سال گذشته از سر گذراند ،به علیاصغر شالبافیان داده است .بر خالف انتخابی که ضرغامی در حوزه معاونت میراث فرهنگی داشت

و اعتراض و گلهمندی و نگرانی بسیاری از فعاالن این حوزه را به دنبال داشت ،انتصاب معاون گردشگری باعث امیدواری فعاالن

گردشگری شده است .چرا که آنها شالبافیان را آشنا به امور و چالشهای این حوزه میدانند و امید دارند که بتواند این حوزه بحرانزده
را از وضعیتی که در آن گرفتار است ،نجات دهد .سهشنبه شب گذشته شالبافیان با حضور در کالبهاوس برای نخستین بار در کسوت

معاون گردشگری ،وعدههایی را به فعاالن این حوزه داد که برخی از آنها را به بهبود امور امیدوار کرد .اما زمان خواهد گفت که گردشگری
ایران به کدام سو میرود.

بعد از سه سال قهر و دوری همه مسئوالن
وزارتخانه میراث فرهنگی از رسانهها ،حضور
معاون گردشگری این وزارتخانه در یک
شبکه اجتماعی و شنیدن سخنان فعاالن این
بخش را باید به فال نیک گرفت .در سه سال
گذشته و از روزی که سازمان میراث فرهنگی
به وزارتخانه تبدیل شد ،هیچکدام از مدیران
این وزارتخانه اجازه پاسخگویی به رسانهها را
پیدا نکردند و تنها گاهی در برنامه تلویزیونی
یا رادیویی به تکرار مکررات و سخنان و
وعدههای کلیشهای میپرداختند .به همین
دلیل حضور معاون گردشگری در جمع فعاالن
گردشگری که بارها از شنیده نشدن صدایشان
در وزارتخانه گردشگری گلهمند بودند ،باعث
خشنودی آنها شد .معاون وزیر در این جلسه
که شامگاه سهشنبه در شبکه اجتماعی
کالبهاوس برگزار شد ،در کنار اظهاراتی که
در خصوص سیاستهای پیش روی وزارت
گردشگری داشت ،شنونده سخنان نمایندگان
و فعاالن این حوزه هم بود .اتفاقی که در
چند سال اخیر و در اوج بحرانهای متعدد
حوزه گردشگری ،نیفتاده بود .امید که حضور
مسئوالن این وزارتخانه به عنوان شنونده تداوم
داشته باشد.
یکی از مهمترین مطالبات فعاالن بخش
خصوصی بعد از شروع واکسیناسیون کرونا،

از سرگیری صدور ویزای گردشگری بود .امری

برای گردشگران ایجاد کنیم .برنامههایی برای

نمایشگاه اکسپو  2020دبی که قرار بود سال

که به رغم تمام پیگیریهای بخش گردشگری

تسهیل حضور کسب و کارهای گردشگری با

گذشته برگزار شود ،به دلیل شرایطی که کرونا

نتیجه مطلوب نداشت و ستاد کرونا همچنان

حمایت ویژه از کسبوکارهای نوپا به منظور

ایجاد کرد یک سال به تعویق افتاد .این

در مقابل موافقت با آن مقاومت میکند .در

حضور در اکسپو در نظر گرفته شده است و

نمایشگاه به مدت  6ماه از  28مهرماه 20( 1400

جلسه سهشنبه شب شالبافیان با فعاالن

جلساتی با فعاالن و بخش خصوصی نیز

اکتبر  ) 2021آغاز و تا  21فروردین ۳۱( 1401

بخش خصوصی هم این موضوع مطرح شد

خواهیم داشت تا حداکثر بهرهبرداری را از این

مارس  ) ۲۰۲1ادامه خواهد داشت .بسیاری از

و او با تاکید بر ضرورت تحقق این موضوع

نمایشگاه داشته باشیم .به همین دلیل وزیر

صاحبنظران اقتصادی معتقدند این نمایشگاه

گفت« :از سرگیری صدور ویزای گردشگری

گردشگری از طریق دولت درباره از سرگیری

با شرایطی که دارد میتواند فرصتی مغتنم

یکی از سه محور و ماموریت اصلی من در

صدور ویزا برای گردشگران پیگیریهایی

برای بازسازی چهره ایران در فضای بینالمللی

معاونت گردشگری است .در چند روز گذشته

داشته است» ابراهیم پورفرج اما نکتهای در

باشد .احمد پورفالح مشاور عالی رئیس اتاق

تاکید وزیر مبتنی بر تسهیل شرایط سفر

خصوص این نمایشگاه گفت که قابل تامل

بازرگانی ایران چندی پیش در خصوص این

گردشگران خارجی به ایران بوده که امیدواریم

است ،او باز هم بر ضرورت از سرگیری صدور

نمایشگاه و نقش بخش گردشگری در آن گفته

با پیگیری مجدانه ،صدور ویزای گردشگری به

ویزای گردشگری اشاره کرد و تاکید کرد« :اگر

بود« :خوشبختانه در این اکسپو بحثهای

تدریج از سر گرفته شود» شالبافیان همچنین

صدور ویزا امکانپذیر شود ،قطعا گردشگران به

سختافزاری در اولویت نیستند و تمرکز اصلی

به فرصتی که برگزاری نمایشگاه اکسپو در دبی

سرعت و فوری روانه ایران نمیشوند .اصوال

بر ایدهپردازیها و مدلسازیهایی است

در اختیار گردشگری ایران میگذارد اشاره کرد

گردشگر خارجی برای برنامهریزی سفر به چند

که برای آینده مدنظر است ،این میتواند با

و ضمن درخواست از فعاالن گردشگری مبنی

ماه زمان نیاز دارد ،بنابراین اگر امروز ویزای

توجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها

بر جدی گرفتن این نمایشگاه ،گفت « :آنچه

ایران آزاد شود ،چند ماه طول میکشد تا

که موجب شده صنایع ایران تا حدی از

در حال حاضر با آن روبهرو هستیم ،موضوع

توریستها به ایران سفر کنند .اما درخواست

تکنولوژیهای روز دنیا عقب بمانند ،خوب

نمایشگاههای گردشگری است که بهحق،

ما برای از سرگیری صدور ویزای توریستی

باشد چرا که شاید در عرضه محصوالت توان

تورگردانها انتظار دارند از سیاست دولت در

بسیار جدی است ،چون ما حتی اگر در دبی

رقابت نداشته باشند .از جمله موضوعاتی که

این باره مطلع شوند .از هفته آینده اکسپو به

یا هر نمایشگاه دیگری حضور داشته باشیم و

باید مدنظر باشد ،گردشگری است .البته در این

مدت شش ماه در دبی برگزار میشود ،بخش

نتوانیم درباره وضعیت صدور ویزا در کشورمان

بحث فقط معرفی اماکن تاریخی و جاذبههای

گردشگری ایران هم در این رویداد مهم حضور

پاسخ قطعی بدهیم ،حضور در این نمایشگاه

طبیعی و آبوهوایی مطرح نیست و باید از

دارد .اکسپو یکی از تریبونهایی است که ما

ی در حوزه گردشگری بیمعنی و
و بازاریاب 

شیوههای نو و تکنولوژیهای روز برای معرفی

باید از آن استفاده کنیم تا بستری جذاب

بیمنطق خواهد بود»

توانمندیهای گردشگری کشور استفاده کنیم.

افزایش قیمت ناگهانی نهادههای تولید
مانند کود ،سم و بذر که در کشور اتفاق
افتاد ،نتوانستیم به پیشبینی صورت
گرفته برسیم .خرید گندم توسط دولت از
کشاورزان تقریبا به پایان رسید و میزان
خرید  5میلیون تن است .اما امکان دارد
این عدد بیشتر شود زیرا کشاورزان بخشی
از گندم را در نزد خود نگه داشتهاند ،مراکز
دولتی تا آبان ماه باز هستند و کشاورزان
میتوانند آنها را به دولت تحویل بدهند.
ایمانی با اشاره به قیمت گندم صریح کرد:
سال زراعی  1400-99قیمت گندم با فراز
و فرودهای زیاد و نشستهای مختلف به
مرز  5هزار تومان رسید که امسال دولت
گندم را با همان قیمت خریداری کرد .اما با
توجه به افزایش هزینههای تولید ،شورای

و دو ناظر بدون حق رای از کمیسیون

جمله محسن امامی؛ کارشناس گردشگری که

چند روزی است که ولی تیموری جای خود را در معاونت گردشگری ،با تمام خاطرات خوب و بد و بحرانها و چالشهای متعدد که در

متاسفانه امسال به دلیل خشکسالی و

و بودجه ،دو کشاورز خبره 4 ،نفر از تشکلها
کشاورزی مجلس با توجه به کارهای

در خواستی را مطرح کرد و گفت« :درخواست
راهاندازی

ایمانی با اشاره به میزان کشت گندم گفت:

وزیر جهاد کشاورزی ،ریاست سازمان برنامه

نکاتی را در جهت بهبود وضعیت مطرح کردند از

دوباره کانون

در خرید را داریم .به گزارش ایلنا علیقلی

قیمت گذاری که متشکل از وزیر اقتصاد،

انجام دهیم ».در این نشست برخی فعاالن هم

ملی

نسبت به سالهای قبل  55درصد رشد

کارشناسی که براساس قانون انجام گرفت

هماهنگی

به نرخ  7هزار و پانصد تومان رسیدیم .این

گردشگری را داریم .در این کانون حدود ۴۰

نرخ توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا

دستگاه عضو بودند و مصوبات آن در سطح

در سال کشاورزی  1401-1400ابالغ شد.

هیأت وزیران ارزش داشت ،اما سالها است که
غیرفعال شده ،اکنون با توجه به انبوه مشکالتی
که گردشگری دارد این کانون بهتر است دوباره

مدیرکل محیط زیست فارس:

نوروزی ،راهنما و فعال گردشگری هم با اشاره

کشت برنج در اراضی

پس از این وقفه طوالنی راهاندازی شود» ایرج
به تصمیمهای خلقالساعه و ناگهانی بهویژه در

استان فارس  ۴برابر شده

خصوص سیاستهای لغو ویزا با کشورهای
مختلف گفت« :در دوره قبل یک تصمیم یکباره

هرچند از سالهای گذشته تاکنون بسیاری

و بدون برنامهریزی درباره لغو یکطرفه ویزای
ایران برای اتباع چینی گرفته شد ،این تصمیم
باعث شد گردشگران بدون کیفیت وارد ایران
شوند» حرمتهللا رفیعی ،رئیس هیات مدیره
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هم به
بازنگری بخشنامههایی که در یکی دو سال
اخیر صادر و ابالغ شده اشاره کرد و از معاون
گردشگری خواست تا اقدامات الزم را برای
مشارکت بخش خصوصی در تدوین مباحث
مربوط به بخش گردشگری در برنامه هفتم،
انجام دهد.

رفیعی سنگاندازی در فرآیند

صدور مجوزها که باعث فرار سرمایهگذاران
میشود ،لزوم توجه به گردشگری ریلی و
دریایی ،برخوردهای سلیقهای و خارج از
ضوابط و مقررات معاونتهای گردشگری در
استانها را به عنوان چالشهای اصلی این
حوزه مطرح کرد .رفیعی همچنین به نامشخص
بودن وضعیت حسابهای اقماری هم اشاره
کرد ،موضوعی که وزیر سابق گردشگری بارها
وعده به نتیجه رساندن آن را داد ولی همچنان

بر ممنوعیت کشت برنج در فارس تاکید
| محسن امامی |
| کارشناس گردشگری |

درخواست راهاندازی دوباره
کانون ملی هماهنگی
گردشگری را داریم .در این
کانون حدود  ۴۰دستگاه عضو
بودند و مصوبات آن در سطح
هیأت وزیران ارزش داشت،
اما سالها است که غیرفعال
شده ،اکنون با توجه به انبوه
مشکالتی که گردشگری دارد
این کانون بهتر است دوباره
پس از این وقفه طوالنی
راهاندازی شود

داشتند و کمبود آب در استان باعث شده تا
مسئوالن دست به دامان تامین آب از خلیج
فارس شوند اما ظاهرا کشت این محصول
در فارس رویه سیری ناپذیر دارد .به گزارش
ایسنا مدیرکل محیط زیست فارس با بیان
اینکه کشت برنج در باالدست حوضه آبی بر
اساس مصوبات قانونی در خارج از شمال
کشور ممنوع شده است ،گفت :اگرچه
هیچ استانی اجازه کشت برنج نداشت اما
از سال گذشته مجلس براساس قانونی که
تصویب کرد اختیار کشت یا عدم کشت را
به کارگروه سازگاری با کم آبی سپرد و در
فارس براساس تصمیم کارگروه کشت برنج
در استان ممنوع اعالم شد .در حالیکه در
این کارگروه تصویب شد که کشت برنج در
استان فارس اتفاق نیفتد اما در طول چند
سال گذشته شاهد افزایش کشت برنج
در باالدست حوزه آبخیز طشک و بختگان
بودیم.

گردشگری ایران به دلیل نامعلوم بودن وضعیت

ظهرابی با اشاره به اینکه بزرگترین هدف این

حسابهای اقماری ،از داشتن آمار شفاف برای

بود که تحوالت باالدست و مصرف آبی که در

برنامهریزی درست محروم است.

باالدست است را ببینیم اما این اتفاق رخ
نداد ،گفت :این موضوع منجر به کشت زیاد

نوب

وم
تد

عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب:

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک

انتقال آب برای کشاورزی جنایت محیط زیستی است
سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس
اداره کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز دارس
استان آذربایجان شرقی

بند ب ماده چهار قانون برگزاری مناقصات )

اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقالم زیر را از طریق مناقصه عمومی دو

مرحله ای در بستر سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادیران) به
آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد.
ردیف

شماره مناقصه
در سامانه ستاد ایران

موضوع مناقصه (خرید)

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار
مناقصه (ریال)

1

۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۲

خرید  4000عدد صندلی بازودار امتحانی

800/000/000

2

۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۳

خرید  ۱۰۰دستگاه کامپیوتر با تجهیزات جانبی

800/000/000

4

۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۳۱

خرید  ۱۰۰دستگاه لپ تاپ

1/000/000/000

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

 -1بصورت نقدی در وجه شماره حساب  4054030607565573تمرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازی مدارس

استان یا شماره شبا  , IR190100004054030607565573شناسه واریز905127654100004054030607565573
 -2بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به سرر سید  3ماه از تاریخ صدور

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :تا ساعت  13:30روز سهشنبه مورخه  1400/07/06می باشد.

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  13:30روزشنبه مورخه  1400/07/17می باشد.

*زمان بازگشائی پاکت های تضمین فرایند ارجاع کار :ساعت  10صبح روز یک شنبه  1400/07/18می باشد.
*هزینه آگهی روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود .

تاریخ چاپ نوبت اول1400/06/31 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1400/07/01 :

و بی سابقه برنج در منطقه مذکور شده است.

پیام صدقی -مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

«اگر بخواهیم به هر روشی به شهری مثل سیستان

کشورهایی داریم که سرانه آب بسیار پایینتری

و بلوچستان که سابقه کمآبی دارد ،آب ببریم اما

از ما دارند اما بهلحاظ کشاورزی بسیار موفقتر و

سیاستگذاری نشود که با این آب چه صنایعی

جلوترند ،این فقط در سایه مدیریت منابع آبی

توسعه پیدا کند ،الگوی ایجاد شغل چگونه باشد

است ،اما ما با کشت نیشکر و برنج در خوزستان

و جمعیت از آن چگونه استفاده کند ،در چنبرهای

منابع آبی استان را به یغما برده و با بحران سازگاری

گرفتار میشویم که همه آب خلیجفارس را هم

با کمآبی مواجه شدهایم» عضو هیئت مدیره

شیرین کنیم ،فایده ندارد» این اظهارات عضو

فدراسیون صنعت آب معتقد است« :در استانی

توگو
هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب در گف 

مثل سیستان و بلوچستان که برداشت از آبهای

با خبرگزاری ایلناست .رضا حاجیکریم درباره

ژرف مطرح شده ابتدا باید بدانیم به لحاظ آسیب

تصمیمات کالن در مورد مدیریت آب میگوید« :ما

محیط زیستی ،هزینههای سرمایهگذاری اولیه و

سراغ تولید فوالد و محصوالت آببر رفتهایم و امروز

هزینههای نگهداری به چه صورت است ،در استانی

با بیآبی شدید مواجه شدیم ،پس صرفا نمیتوانیم

که چند صد کیلومتر مرز آبی اقیانوسی دارد چه

تغییرات اقلیمی را در بیآبی مقصر بدانیم»

لزومی دارد به ذخایر آبی استراتژیک فسیلی که

حاجیکریم در خصوص راهکار عبور از این بحران

حتی نمیدانیم چقدر است و چه خصوصیتی دارد

هم میگوید« :یکی از شاخصترین راهها برای عبور

دست اندازی کنیم» حاجیکریم در خصوص

از این شرایط این است که از منابع آبی موجود به

سیاستهای اشتباه در حوزه آب میگوید« :منابع

خوبی استفاده کنیم ،بازچرخانی پساب یکی از این

آبی کشور همچنان در حال کم شدن است اما ما

راههاست .مسئله دیگراینکه درسیاستگذاریهای

در بوق و کرنا میکنیم که میلیاردها مترمکعب آب

توسعه صنعتی و شهری اسناد آمایشی را با توجه

ژرف در سیستان و بلوچستان موجود است ،وقتی

به منابع آبی تنظیم کنیم ،اگر اینگونه شود کسی

به این شکل عمل میکنیم دیگر نمیتوانیم به

نمیگوید بنا داریم در حاشیه شهرها یک میلیون

شهروند سیستان و بلوچستانی بگوییم که مانند

مسکن بسازیم ،امروز شهرهای موجود وضعیت

سابق آب در دسترس را مدیریت کند» نظر عضو

ثبات آبی را به چالش کشیدهاند ،آب را از طالقان،

هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب درباره انتقال

هراز و کرج به تهران منتقل و تبدیل به رودخانههای

بین حوضهای هم این است که « :انتقال آب فقط

بزرگ فاضالب کردهایم ،تمام دشتهای اطراف

در صورتی است که به مصرف شرب برسد در غیر

تهران را خشک میکنیم ،آیا با وضع منابع آب باز

این صورت توجیهی ندارد ،اگر قرار باشد آب را برای

هم احداث چندین واحد مسکونی مصداق توسعه

صنعت و کشاورزی انتقال دهیم یک جنایت محیط

است؟» حاجیکریم میگوید« :در خاورمیانه

زیستی مرتکب شدهایم»

ل  ۹۸تاکنون
او همچنین با بیان اینکه از سا 
مداوم افزایش کشت برنج در باالدست
داشتهایم ،افزود :این درحالی است که
براساس قوانین باید کشت برنجی نداشته
باشیم و در واقع خالف تصمیم کارگروه
سازگار با کم آبی در استان عمل شد .در کنار
کشت سنتی و غرقابی ،همیشه تغییر کشت
هم مطرح بوده اما مورد پذیرش کشاورزان
واقع نشده است.
ظهرابی به افزایش  ۴برابری کشت برنج در

ما سراغ تولید فوالد و
محصوالت آببر رفتهایم و
امروز با بیآبی شدید مواجه
شدیم ،پس صرفا نمیتوانیم
تغییرات اقلیمی را در بیآبی
مقصر بدانیم ،بخش عمدهای
از این موضوع ناشی از
عدم سازگاری با واقعیات
جغرافیایی و بضاعت آبی
کشور است و بخش کوچک
هم به تغییر اقلیم مرتبط
است

اراضی استان اشاره و گفت :در حالیکه ۸
هزار هکتار از اراضی به کشت برنج اختصاص
داده شده بود اما امروز سطح زیر کشت به
حدود  ۳۱هزار هکتار رسیده است .در حالی
این شرایط حادث شده که  ۴۰درصد منابع
آبی کاهش یافته است ،متاسفانه در اطراف
طشک ،بختگان و ...به جای اینکه شیب
دشتها به سمت تاالب باشد از تاالب به
سمت دشت است و این بدین معنی است
که سفره آبهای زیر زمینی در حال شور
شدن است و در صورت تداوم این شوری
آب ،کشاورزی در مناطقی چون نیریز،
بختگان ،طشک ،خرامه و ...تا  ۱۰سال آینده
از بین میرود .اگر اصالح توسعه و توسعه
پایدار نداشته باشیم آینده خوبی برای نسل
آینده نداریم ،مشکل اساسی در الگوی کشت
نبود قانون بازدارنده است.
او معتقد است که مصوبات فعلی در حوزه
ممنوعیت کشت برنج بیشتر در حد توصیه
است و کمتر در واقعیت اتفاق میافتد و در
واقع سود کشاورز عامل اصلی کشت برنج
است.
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سرپرست سازمان بازرسی
شهرداری تهران:

آنقدر پیشرفته ،چندالیه و گسترده است که

قطارها میتوانند تا  600کیلومتر در ساعت

به راحتی میتواند یک مسافر را در عرض

حرکت کنند .این بدین معنی است که آنها

چند دقیقه از جنوب شهر به شمال آن

ت را بسیار سریعتر از
قادر هستند این مساف 

برساند .قطارهای درون شهری توکیو بسیار

حتی هواپیماها طی کنند.

مجهز هستند .همچنین سیستم زمان بندی

ایجاد اپلیکیشن واحد

ایستگاههای قطار بسیار بسیار دقیق بوده و
قطارها حتی  1دقیقه هم تاخیر نمیکنند.

برای گزارش فساد

ژاپنیها کارتهای مخصوصی دارند «مانند

در شهرداری تهران

میتوانند به راحتی سوار مترو شوند .این

سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران

کارتها به راحتی شارژ میشوند و ژاپنیها

Pasmo

شهرداری شناسایی شده است.

چرخ دوچرخهها در پاریس

به گزارش ایسنا ،داود گودرزی با بیان

پاریس را بیشتر به خاطر مسائل رمانتیک

فساد اقدامات خوبی انجام شده ،افزود:

و هنریاش میشناسند اما نباید از خاطر

اما متاسفانه باز هم شرایط خوب نیست و

برد که این شهر به خاطر سیستم حملونقل

باز هم شهروندان با مراجعه به بخشهای

| | chinaplus

کرده است .به جز به کارگیری تاکسیهای
اینترنتی ،تاکسیهای معمولی ،مترو و ،...
پاریسیها از وسایل سادهای مانند دوچرخه
نیز بسیار استفاده میکنند .افزایش استفاده

مختلف ایجاد فساد در شهرداری شناسایی
اولیه رسیدیم.
فساد باید امکان وقوع فساد را از بین ببریم،
افزود :باید ساختار را به نحوی طراحی کنیم
که امکان ایجاد فساد کاهش یافته و از

لونقل عمومی موفق بودهاند
درباره برترین شهرهای جهان که در ایجاد سیستم حم 

لونقل پایدار شهرها در سال 2021
ایدههای حم 
لونقل دارد
نیویورک در بین  23شهر برتر آمریکا ،رتبه نخست را در زمینه حم 

بین برود .به همین سبب باید فرآیندهای
مختلف که به شهروندان خدماتی ارائه
میکند را بررسی و اصالح کنیم تا فرصت و

| حسین نیازبخش |

امکان ایجاد فساد کاهش یابد.
سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران

| روزنامهنگار |

ادامه داد :به عنوان مثال فرآیند ساخت
و ساز آنقدر طوالنی است که خود به خود
امکان ایجاد فساد را زیاد میکند اگر
بتوانیم مدت این فرآیند را کاهش داده و
آن را هوشمند کنیم ،امکان فساد نیز کاسته
میشود.
او افزود :اگر بتوانیم فرآیندها را اصالح
کرده ،مدت خدمات را کاهش داده و

و شهرداریهای مطرح بوده است.

حملونقل عمومی مناسب یکی از ویژگیهای
بارز یک شهر قابل زندگی است .این عامل

یک سال اخیر به دست آورند.

علت این جایگاه برای نیویورک این است

مهم ،دسترسی شهروندان به محل کار،

در این گزارش سعی داریم مروری بر نام

که اوال ،شهرداری نیویورک بزرگترین و

خانه و خدماتی را که ممکن است به محل

این شهرها ،پیشرفتشان در زمینه حملونقل

پیچیدهترین شبکه ارتباطی و حملونقل را

سکونت نزدیک نباشند ،فراهم میکند .عالوه

عمومی و خالقیتهای مدیران و مهندسان

در این شهر به وجود آورده «که از النگ آیلند

بر این ،استفاده از حملونقل عمومی یک راه

آنها در این زمینه داشته باشیم:

تا نیوجرسی را پوشش میدهد» و ثانیا،

خدمت رسانی به شهروندان کیفیت بهتر و

نیویورک ،لس آنجلس ،بوستون ،لندن،

بیشتری خواهد داشت.

توکیو ،مونیخ ،سنگاپور ،هنگ کنگ ،پاریس،

رفع ایرادات سامانههای  ۱۳۷و ۱۸۸۸

شانگهای و  ...از جمله بهترین شهرهای

گودرزی با اشاره به فعالیت سامانههای

لونقل عمومی به لحاظ
جهان در زمینه حم 

 ۱۳۷و  ،۱۸۸۸گفت :در سازمان بازرسی

سرعت ،گستردگی و توان هستند.

شهرداری بین  ۴۰۰۰تا  ۵۰۰۰پیام در ۱۳۷

طبق یک مطالعه و بررسی که اخیرا انجام

و نزدیک به  ۲۰۰۰پیام در  ۱۸۸۸از طرف

شده 5 ،شهر توانستهاند مقام نخست را در

مردم ثبت میشود .بررسیهای همکاران ما

به شکلی طراحی شده که دوچرخه سواران
با خطر تصادف روبهرو نبوده و به راحتی
میتوانند از مسیرهای مخصوص خود به
رفت و آمد بپردازند .این اتفاق باعث شده
در برخی روزهای سال ،نرخ استفاده از
دوچرخه بیشتر از خودرو شخصی شود که
این اتفاق به جز کاهش بار ترافیکی باعث
بهبود وضع آب و هوا و رفع آلودگی میشود.
براساس گزارش پایگاه اطالعاتی مک
کنزی ( )McKinseyدر سال ، 2018
حملونقل عمومی پاریس از نظر ایمنی
همچنین ،مقامات شهری پاریس حدود

زمینه حملونقل عمومی داخل شهری در

زمینه الگوی سایر شهرها هستند .دنور،

از دوچرخه به این علت است که پاریس

یکی از باالترین رتبهها را داشته است.
در زمینه حملونقل دارد.

شهرهای بسیاری وجود دارند که در این

هوشمندسازی فرآیندها ایجاد شده و

مشوقهایی مخصوص گزارشگران فساد

تی ،تاکسی ،قطار شهری و  ...یکی از عناصر مهم به حساب میآید و به همین دلیل ،تمرکز بر آن همواره مورد توجه مدیران موفق شهری

منطقه شلوغ شهری است.

فساد را کاهش خواهیم داد .شفافیت با

سامانهها وجود دارد که باید رفع شود.

لونقل عمومی یکی از مهمترین بخشهای توسعه شهری به حساب میآید .در تعریف توسعه پایدار ،حق دسترسی به مترو ،بی آر
حم 

پایدارتر و مقرون به صرفه برای دور زدن یک

خدمات را هوشمند کنیم امکان ایجاد

در این مدت کوتاه نشان داد چند ایراد در

از خدمات حمل و نقل عمومی
را رایگان کرده است

رفت و آمد و کاهش بار ترافیکی استفاده

داشتیم .در این نشستها گلوگاههای

گودرزی با اشاره به این که برای مبارزه با

مخصوص داده و استفاده آنها

پاریس از تمام ظرفیتهایش برای تسهیل

از کارهایی که انجام میشود ،جلساتی

شده است و در حال حاضر به یک جدول

ناوگان حمل و نقل عمومی

بوده است.

پسماند با فساد روبهرو میشوند.

حدود یک ماه است که برای شناخت نسبی

مردم برای استفاده بیشتر از

پیشرفتهاش همواره زبانزد شهرهای دیگر

مختلف از جمله در موضوع ساخت و ساز و

کارگروه مبارزه با فساد تشکیل دادیم و

دولت سنگاپور برای تشویق

به کارگران کم درآمد یارانه

میچرخد

اینکه طی سالهای گذشته برای کاهش

وارد فرآیند عملیاتی مبارزه با فساد شویم

یا  »Suicaکه از طریق آنها،

میتوانند به جز سفر ،با آن خرید هم بکنند.

گفت :گلوگاههای مختلف ایجاد فساد در

او ادامه داد :برای اینکه شعار ندهیم و

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

نیویورک ،باالترین مقام و رتبه

حملونقل عمومی

بدون شک ایاالت متحده آمریکا پهناورترین
و بهترین شبکه حملونقل عمومی را دارد.

فعالیت حملونقل عمومی در این شهر 24
ساعته است و یک لحظه توقف ندارد.

و راهنمایی را در

 2400صفحه اطالعات

مکانهای مختلف قرار دادهاند تا مسافران در
پیدا کردن مسیر مترو و اتوبوس گیج نشوند.

قطارهای سریعالسیر در شانگهای
شانگهای

یکی

پرجمعیتترین

از

شهرهای روی زمین است .قاعدتا مدیریت
حملونقل عمومی در شهری مانند شانگهای
باید بسیار دشوار باشد اما مقامات این شهر

توکیو ،شهری با وسایل نقلیه

توانستهاند به نحو مناسبی این مساله را

پیشرفته

در فهرست ساالنه شهرهای توسعه یافته در

سیستم ترانزیت توکیو یکی از پیشرفتهترین

زمینه حملونقل عمومی ،نام شهرهای بزرگ

سیستمهای حملونقل در جهان است.

آمریکا همواره دیده میشود.

اگرچه این سیستم پیشرفته و پیچیده باعث

در میان شهرهای آمریکا ،نیویورک باالترین

گیج شدن کسانی میشود که برای اولین بار

مقام و رتبه را در زمینه حملونقل عمومی

وارد توکیو میشوند اما این سیستم بدون

دارد .طبق گزارش پایگاه  ،Arcadisنیویورک

شک ،از هر جهت کامل و بی نقص است.

در بین  23شهر برتر آمریکا ،رتبه نخست را

طبق گزارشها ،شبکه راه آهن شهری توکیو

مدیریت کنند .سیستم حملونقل عمومی
شانگهای شامل شبکهای فراگیر از قطارها،
اتوبوسها و تاکسیها است که توسط
چندین پیمانکار اداره میشود.
عالوه بر حمل راحت مسافران در شهر،
شانگهای دارای قطارهای سریعالسیر است
که شهر را به نقاط مختلف مانند پکن،
هانگژو و نانجینگ متصل میکند .این

حملونقل ایمن در سنگاپور

سنگاپور هم در گزارش مککنزی

به عنوان یکی از شهرهای برتر در زمینه
حملونقل عمومی معرفی شده است.
سیستم حملونقل سنگاپور دقیق ،کارآمد و
فوق العاده ایمن شناخته شده است.
بر اساس اطالعات مقامهای شهری
سنگاپور 86 ،درصد از مردم از حملونقل
عمومی شهر که به یک جمعیت حدودا 6
ت رسانی میکنند ،راضی
میلیون نفری خدما 
هستند .دولت همچنین گامهای دیگری را
در این زمینه برداشته است.
مدیران سنگاپور ،قابلیت حملونقل جمعی
سریع ( )MRTشهر را افزایش داده،
مسیرهای دوچرخه سواری بیشتری را
احداث کرده و کرایههای تاکسی و حملونقل
عمومی را در یک طرح جامع کم کردهاند.
دولت سنگاپور برای تشویق مردم برای
استفاده بیشتر از ناوگان حملونقل عمومی
به کارگران کم درآمد یارانه مخصوص داده و
استفاده آنها از خدمات حملونقل عمومی را
رایگان کرده است؛ آنها همچنین به بسیاری
از بزرگساالن تخفیفهای چشمگیری در
زمینه حملونقل دادهاند.
مقامات سنگاپور همچنین از کارتEZ-link
برای تسهیل کار مسافران استفاده کردهاند.
کارت  EZ-Linkیک کارت هوشمند قابل
شارژ در سنگاپور است که برای پرداخت کرایه
حملونقل عمومی مانند خطوط اتوبوس و راه
آهن استفاده میشود.
مقامات سنگاپور برای تشویق مردم به
استفاده بیشتر از این کارتها و نیز اتوبوس
و مترو ،برای کسانی که این کارتها را بیشتر
شارژ میکنند ،جایزههای ویژهای در نظر
گرفتهاند.

پسماند

پسماندسوزی در بهارستان مهار شد

گودرزی تاکید کرد :به دنبال ایجاد
اپلیکیشن واحدی برای شهروندان هستیم
تا آنها به راحتی بتوانند پیام های خود را
در شهرداری به ثبت برسانند .همچنین
پیامکی را برای گزارشهای مردمی ایجاد
خواهیمکرد .از سوی دیگر روندی برای
پیگیری و نظارت شهروندان نیز باید ایجاد
شود.
او افزود :مشوقهایی برای حمایت از
گزارشگران فساد در نظر خواهیم گرفت و

زیست

شبانه روزی واحدهای صنعتی و خدماتی

شکایات مردمی واصله از روستاهای

رئیس

شهرستان بهارستان از مهار پنج مورد

و تولیدی همچنین برخورد با متخلفان

خیرآباد،همدانک و اورین مطابق برنامه

پسماندسوزی در گشت شبانه خبرداد.

پسماندسوزی گشت شبانه محیط زیست

اکیپی از کارشناسان و ماموران اجرایی

به گزارش ایسنا ،علیرضا فاضلی با اعالم

این شهرستان از مدتی قبل دوباره فعال

اداره حفاظت محیط زیست بهارستان

شده است.

طی شب گذشته محدوده شهرکهای

او افزود :در همین راستا بر اساس

صنعتی قلعه میر ،بهاریه و محلهای

این

اداره

حفاظت

خبر گفت:

محیط

براساس

برنامهریزی

صورت گرفته در خصوص پایش و نظارت

ما در حال بررسی این مشوقها هستیم.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي

تخلیه شبانه زباله و پسماند را مورد پایش

آن یک سری جرایم قانونی در نظر گرفته

و نظارت قراردادند و در این بازدید پنج

است و در صورت دستگیری یا شناسایی

مورد ضایعات و پسماندسوزی شناسایی و

متخلفان

معرفی

بالفاصله توسط همکاران اطفای حریق شد.

میشو ند .

رئیس

اداره

حفاظت

محیط

به

مراجع

قضایی

زیست

فاضلی در پایان تاکید کرد :براساس ماده

بهارستان با بیان اینکه یکی از معضالت

 ۷مدیریت پسماند ،مدیریت پسماند در

این شهرستان شهرستان پسماند سوزی

حریم شهرها به عهده شهرداریها ،در

است ،یادآور شد :قانون مدیریت پسماند،

روستاها به عهده دهیاریها و خارج از

پسماندسوزی را جرم اعالم میکند و برای

آنها به عهده بخشداریهاست.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

نوب

تد
وم

جهت عملیات تکمیلی خرید،نصب،اجرا،راه اندازی و بهره برداری
تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر رشت به روش 1400_31 PCق

مدرك فارغ التحصیلی اینجانب محمد مهدی آهنی ها فرزند
علی به شماره شناسنامه  1895صادره از قزوین در مقطع

-1نام دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان گیالن

كارشناسی رشته مهندسی كامپیوتر نرم افزار صادره از واحد

-2شرح مختصر موضوع مناقصه:عملیات تکمیلی خرید،نصب،اجرا،راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضالب

دانشگاهی قزوین با شماره  158721400297مفقود گردیده

-3مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی:از تاریخ  1400/7/3الی 1400/7/10

مسکن مهر رشت به روش PC

است و فاقد اعتبار می باشد  .از یابنده تقاضا می شود اصل

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ 1400/7/25

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین به نشانی قزوین

مکان دریافت اسناد ارزیابی:رشت،جنب پارک قدس-شرکت آب و فاضالب استان گیالن،دفتر قراردادها

زمان اعالم نتایج ارزیابی:ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/8/10
تلفن33368482:

بلوار نخبگان – باالتر از پونك كد پستی  15195 -34199و

-4قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:قیمت اسناد ارزیابی 1/500/000لاير (یک میلیون و پانصد هزار لاير) بحساب

صندوق پستی  341851416 :ارسال نماید .

 2902-43-122222222-1بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت به نشانی رشت،فلکه یخسازی بنام شرکت آب و

فاضالب استان گیالن

-5مبلغ برآورد اولیه 241/920/895/187 :لاير براساس فهارس بها(ابنیه،تاسیسات مکانیک و برقی،خطوط انتقال آب،

شبکه توزیع آب و پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق) سال 1400

مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشجویی دانشگاه ولیعصررفسنجان به نام
علیه عباس زاده خبیصی به شماره دانشجویی۹۷۱۱۳۰۳۱
ورودی  1397مفقود گردیده و فاقد اعتباراست.

-6رشته پیمانکار:پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت رشته آب حداقل پایه 4یا مشارکت دارای حداقل رتبه 4رشته

ابنیه و ساختمان و رتبه 4رشته تاسیسات و تجهیزات

-7محل تامین اعتبار:جاری (درامدهای ماده  11و تبصره  3شهر رشت)
-8دستگاه نظارت:مهندسین مشاور پارس پیاب

آب جارو نیست

-9سایت ملی مناقصات کشورhttp://iets.mporg.ir :

سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالنwww.abfa-guilan.ir :

-10مهلت اعتبارپیشنهاد:سه ماه(برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد)

-11هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه می باشد.
نوبت اول1400/6/31:

نوبت دوم1400/7/1:

شرکت آب و فاضالب استان گیالن

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

اطالع رساین

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | 2113پنجشنبه  1مهر | 1400

| مازندران |

| قم |

| سمنان |

آمادهسازی  ۷۰درصدی زیرساختهای

برگزاری نشست تخصصی نماز و سالمت

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات

نرمافزاری شهر هوشمند در قم

اداری ویژه مدیران شرکت گاز مازندران

ایران به صورت مجازی برگزار شد

نگین کوهستانی  /رئیس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم با بیان اینكه در

نشست تخصصی نماز و سالمت اداری ویژه مدیران شرکت گاز مازندران با

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران با نگرش ویژه به به حوزهها،

حال حاضر حدود  70درصد از زیرساختهای نرم افزاری در حوزه شهر هوشمند

حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان برگزار شد.

تکنولوژیها ،زمینههای نوین مخابراتی به صورت مجازی در دانشگاه صنعتی

آماده است گفت :الزمه تحقق طرحها در شهر هوشمند همافزایی و همكاری

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران " ،حجت االسالم عباسعلی

شاهرود برگزار شد.

بین دستگاهی است .همایون یزدانپناه با اشاره به تشکیل ستاد شهر هوشمند

ابراهیمی" مدیر ستاد اقامه نماز استان گفت :نماز ،بهترين راه رسيدن به كمال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،بنا بود این کنفرانس اسفند

در شهرداری قم اظهار داشت :سابقه این موضوع به سال  ۹۴در شهرداری قم

و قرب الهی است و نمازگزار بايد تالش بيشتری برای نزديكتر شدن به خداوند

 1398برگزار شد ولی با توجه به پاندمی کرونا تا تابستان  1400به تعویق افتاد

برمیگردد که دغدغه این مسئله در مدیریت شهری قم ایجاد شده بود ولی در

و انجام كارهای نيک و كسب اخالق حسنه داشته باشد.

و در سال جاری توسط دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود به

سالهای گذشته بهویژه از سال  ۹۵تالشهای زیادی برای تحقق و حرکت بر

او افزود :نماز از چند جهت بازدارنده گناه است ،اول اینکه ریشه گناهان و كبر و

صورت آنالین و با حمایت شرکت ایرانسل برگزار شد.

مبنای برنامه ،در این موضوع به جدیت پیگیری شده است .او با بیان اینکه

غرور را میخشكاند چرا كه ریشه بسیاری از گناهان ،غرور و خودپسندی است

دبیر علمی پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران در افتتاحیه مجازی این

هر حرکتی در مسیر فناوری اطالعات در مسیر هوشمندسازی است ،افزود:

و ابلیس نیز با وجود عبادت چند هزار ساله خود به دلیل این صفت غلط از

کنفرانس ،تدوین محورهای علمی با توجه به اهداف و برنامههای مذکور را به

البته این مفهوم بدین معنی نبوده که اگر فناوری اطالعات را توسعه دادیم،

مقام عبودیت افتاد و به شیطان و رجیم تبدیل شد.

نحوی مطرح کرده که کلیه زمینههای علمی ،کاربردی و مدیریتی قابلبحث در

شهر هوشمند شود؛ هوشمندی مفهومی ویژه شامل مباحث علوم اجتماعی،

مدیر ستاد اقامه نماز مازندران ادامه داد :نماز یاد خداست و یاد خدا بازدارنده

مهندسی مخابرات را پوشش دهد.

تعامالت بینحوزهای ،مباحث نگرشی و … عالوه بر فناوریهای نوین از جمله

است و اقامه نماز ،نمازگزار را از افتادن در دام شیطان و ارتکاب گناه حفظ

دکتر محمدرضا جوان ،حضور ارزشمند و افتخارآمیز اساتید مختلف کشور در

فناوری اطالعات و ارتباطات است .رئیس ستاد شهر هوشمند قم تحقق اهداف

میكند .دکتر ابراهیمی گفت :حضور مدیران و روسای ادارات در نماز جماعت

فرآیند داوری مقاالت ،به همراه مشارکت شایان تقدیر اساتید فرهیخته و

این ستاد در شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و گفت :الزمه تحقق طرحها

و تاکید بیشتر آنها بر حضور کارکنان در نماز جماعت می تواند باعث رونق

پیشکسوت در این امر را موجب ارتقا سطح کیفی و دقتافزایی داوری مقاالت،

در شهر هوشمند همافزایی و همکاری بین دستگاهی است ،بهعنوان نمونه باید

بخشیدن و حضور گسترده کارکنان در صفهای نماز جماعت شود.
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حضور و مشارکت چند وجهی دانشجویان ،اساتید و دستاندرکاران مباحث

حتم ًا کمیته راهبردی شهر هوشمند را با همکاری استانداری و دستگاههای

مربوط به مخابرات از نقاط مختلف کشور عنوان کرد.

ذیربط تشکیل دهیم.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان با

مهندس قاسمی مدیر امور قراردادها نیز حضور

مهندس ضیائی مدیرعامل شرکت کاوند نهان

داشتند دکتر نیکطبع درباره راهاندازی معدن

زمین راور دیدار و گفتوگو کرد.

ابنیل شمالی و افزایش تولید زغالسنگ

بوده ولی با توجه به پتانسیل الزم درباره

بهگزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ

حرارتی توضیحاتی داده و افزود امیدواریم

زغالسنگ موجود در کرمان از سوخت زغالسنگ

کرمان مدیرعامل شرکت با ضیائی مدیرعامل

ضمن افزایش تولید این ماده معدنی بتوانیم

استفاده کردهایم.

شرکت کاوند نهان زمین راور در خصوص تامین

در راستای کمک به اشتغال شهرستان راور مفید

مدیرعاملکاوند نهان زمین راورهمچنین خواستار

زغال حرارتی مجموعه فوالد راور تبادل نظر کرد.

و موً ثر باشیم .

کمک و همکاری مجموعه شرکت معادن

در این جلسه که روحاالمینی مدیر بازرگانی و

ضیائی هم با اشاره به روند تولید محصوالت

زغالسنگ کرمان در زمینه ایجاد قرارداد بلندمدت
برای تامین زغالسنگ شد .ضیائی نیاز حداقلی
سی هزار تن زغال در شش ماه آینده را الزمه
حیات آن مجموعه دانست.
روحاالمینی مدیر بازرگانی شرکت معادن
زغالسنگ کرمان در این جلسه با اشاره به این
نکته که بنابر احتمال قوی بجز زغال حرارتی
امکان استفاده کنسانتره زغال کک شو نیز
برای سوخت فوالد راور وجود دارد ،توضیحات
تخصصی در خصوص کیفیت  ،قیمت و نوع زغال
حرارتی معدن ابنیل نیز ارائه کرد.

بزرگتر  -چو وارونه - 3حرف همراهی عرب
 دهن کجی  -کمک خواه  -از مناطق کشورانگلستان - 4مالک  -شاگرد مغازه  -توبه
کننده - 5خالص  -گوسفند جنگی ،حركتی
در فوتبال  -زردآلو خشک شده  -لقب
خواجه سرایان - 6روی پوست بدن انسان

بهگزارش روابطعمومی جشنواره ،نخستین دوره جشنواره
سراسری نمایش رادیویی « کرمان» توسط آموزشگاه
هنرهای نمایشی مکتب هزار و یکشب کرمان و موسسه
فرهنگی هنری مکعب سفید وبا همکاری روابط عمومی
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برگزار میشود.
الزم به ذکر است از برنامههای جنبی نخستین دوره
جشنواره نمایش رادیویی کرمان بزرگداشت "یدهللا
آقاعباسی" است.
در فراخوان این جشنواره آمده :نمایش رادیویی با
پیشینهای بیش از هفتاد سال یکی از فراگیرترین و
موثرترین گونههای هنر تئاتر است که در طی این سالها
همواره در کنار جشنوارهها و رویدادهای مختلف ،مخاطب
خود را پیدا کرده است ،اما در این شرایط که محدودیت

عالقهمندان عرصه تئاتر را فراهم میآورد ،تعریف کرد.
جشنواره نمایش رادیویی «مکتب کرمان» ،نخستین
جشنواره ویژه نمایش رادیویی در ایران (در بخش

ارتقای جایگاه بانک توسعه تعاون از شعبه شروع میشود
مومنی /مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ارتباط

هم به صورت تئوری و هم سینه به سینه انجام شود.

ویدیوکنفرانس با مدیریت شعب  17استان و در مراسم

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه فعالیتش در

آغاز به کار رسمی  120نیروی جدید استخدامی ،گفت:

نظام بانکی را از باجه و شعبه شروع کرده است ،یادآور

بانکها در نظام اقتصادی و مالی کشورها و خصوصا در

شد :در برخورد با ارباب رجوع و مشتری باید بسیار صبور

ایران نقش ویژهای دارند .حجتهللا مهدیان با اشاره به

بود.چرا که با انواع مختلفی از انسانها با رفتارهای متنوع

اینکه حدود  80تا  90درصد فعالیت اقتصادی کشور متاثر از

روبهرو هستیم .او به نیروهای جدید االستخدام توصیه کرد:

نظام بانکی کشور است و همین موضوع اهمیت و جایگاه

مشتریان در بین  30بانک فعال در کشور حق انتخاب دارند

بانک را اثبات می کند خاطرنشان کرد  :شعب بانک در

اما مطمئنا بانکی را انتخاب می کنند که به آنها احترام بگذارد

سراسر کشور به عنوان خط مقدم و ویترین بانک هستند

و بتوانند تمام خدمات را از یک بانک بگیرند .مهدیان تاکید

و هر اتفاقی که منجر به ارتقای جایگاه بانک میشود از

کرد:رعایت اصل محرمانگی باید سرلوحه همه همکاران در

شعبه شروع میشود .مهدیان تاکید کرد :تردیدی نداریم که

شعب بانک توسعه تعاون باشد .مدیرعامل بانک توسعه

نیروی انسانی مهمترین سرمایه بانک است وهمه کارکنان

تعاون گفت :موفقیتهای بانک در سالهای اخیر مرهون

بانک در سراسر ایران باید قدر خود را بدانند .او در بخش

تالش و کوشش تک تک همکاران در واحد صف و ستاد

دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه آموزش گفت:

بوده است.بدون شک نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده

آموزش جزو اصول الینفک بانک و یک اصل بنیادین در

در بانک باعث کسب موفقیتهای بانک توسعه تعاون در

همه سازمان ها به شمار می رود و بحث آموزش میتواند

سال های آینده میشود.

خصوصی) به لحاظ اجرایی و مالی رویدادی خصوصی
است .این جشنواره با هدف بهرهمندی از توانایی
هنرمندان و ایجاد زمینه برای بروز ایدههای بدیع و خالق
در عرصه هنرهای نمایشی در قالب نمایش رادیویی ،در
دو بخش رقابتی و غیررقابتی و به صورت سراسری
برگزار میشود.
عالقهمندان میتوانند برای اطالع از جزئیات فراخوان به
سایت مجتمع مس سرچشمه یا لینک زیرمراجعهکنند.
https://sarcheshmeh.nicico.com/radio

مفقودی برگ سبز
برگ سبز ماشین سواری پژو ۴۰۵

جی ال ایکس آی

 ۱رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۵

شماره شاسی  ۱۳۲۱۶۸۷۱و

جدول شماره 2113

اندازه گیری - 2ساکنین قطب شمال -

رادیویی «کرمان» منتشر شد.

مجازی که امکان حضور طیف وسیعی از هنرمندان و

مدیرعامل بانکتوسعه در مراسم آغاز به کار  120نیروی تازه استخدامی:

مجموعه فوالد راور گفت :قطعا تولید مجموعه

خدا  -اثر آندره ژید  -واحد اندازه گیری،

فراخوان نخستین دوره جشنواره سراسری نمایش

حضور بر صحنه برای هنرمندان تئاتر وجود دارد ،میتوان

گلستان

فوالد راور از طریق سوخت گاز مقرون به صرفهتر

 - 1عصاره کنجد  -از عبادات ،سفر به خانه

نمایش رادیویی کرمان

این شکل از تئاتر را در قالب یک جشنواره مستقل و

همکاری فوالد راور و معادن زغال سنگ کرمان

افقی

انتشار نخستین دوره جشنواره

 -میوه شیرین بهاری ،میوه ریز شیرین -

شطرنج  -منافذ پوستی را گویند ،سوراخ

روستا ،عدد روستایی  -قیمت - 7شوریدن

های ریز پوست - 13لقب پادشاهان چینی،

 -فیلمی به كارگردانی تهمینه میالنی  -نفس

كلمه تركی یعنی شاه  -خدمتكار  -یارغم،

خسته  -سنگریزه - 8از رنگها  -افزونی

هر دو - 14همه ،آقای آلمانی ،همه را شامل

 -ورم و آماس  -پدر بزرگ ،جد - 9بند

شود  -طناب بلند  -پسوند شباهت  -نشانه

استخوان ،پیوندگاه  -زخمی  -باج و خراج،

مفعولی ،عالمت مفعول بی واسطه - 15علم

رشوه - 10ضمیر مذكر مخاطب جمع عربی -

پزشکی  -فعل و عمل  -از البسه زمستانی16

اتاق كوچك - 11خاشاك ،خار  -یكی از دو

 -یک عامیانه ،یك خودمانی  -خواستن ،در

جنس ،مذکر ،جنس به ظاهر قوی  -شرم

خواست  -سخن چینی  -رمانی از والدیمیر

و حیا  -كشوری عربی ،كشور مبارك - 12از

ناباکوف - 17حیرت  -آرواره ،جانوردریایی -

سازهای زهی  -صدای زنبور  -صورت ،مهره

نت ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون چیزی

شماره موتور  ۱۲۴۸۴۲۳۹۰۶۵و

شماره پالک  ۴۹۶-۴۵ص ۲۹
به نام حمزه خالقی قناتغستانی

فرزند حسین صادره ازکرمان کدملی

 ۲۹۹۳۸۱۵۰۶۷مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط است.

رفسنجان

 -گناه ،جرم

عمودی

مفقـودی

 - 1باد سرد  -رمانی از جواد مجابی  -خطا
كار - 2شکنجه  -تر و نمناک  -جدا ،برابر
 -میوه مربایی ،میوه نكو ،میوه پاییزی- 3

كارت خودروی سواری پژو

دوش و كتف ،كتف  -اندام تنفسی جانوران
دریایی  -عدد قرن  -گریبان لباس - 4نت

تیپ  405GLXIمدل 1389

 -مارشال آلمانی معروف به روباه صحرا

به شماره موتور12489096651

آخر ،عدد ماه ،عدد کارمندی ،تایید ایتالیایی
 -رشته پهن  -از حروف مقطعه قرآن،

و شماره شاسی

سوره بیستم قرآن - 5در قدیم به پزشك
اطالق می شد ،فیلسوف  -بیهوده  -ظرف

NAAM11CA5AE021874

آزمایشگاهی  -سالح کمری - 6پادگان
تهران ،نام قدیمی اصفهان ،اصفهان قدیم -
هنوز التین ،عالمت مصدر جعلی  -پاداش

متن آگهی

خواهان

رونوشت

متو فی .
حصر

وراثت محمد دادخدائی
فرزند فتح هللا به شرح دادخواست
تقدیمی

ثبت

شده

به

كالسه

 140021920001468233از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
با استناد شهادتنامه و گواهی فوت به
شماره  592972ف 23/تقدیم داشته
است و چنین بیان داشته که شادروان
کبری گیلى برائی فرزند دادخدا به شماره
شناسنامه  3878متولد ۱۳۳۹/۰۴/۰۱
صادره از بم در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۲در
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته
و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
-۱محمد دادخدائی فرزند فتح هللا
بشماره ملی  3030866653متولد
 ۱۳۳۷/۰۶/۱۰صادره از بم همسر

و اجر  -تازی - 7کشور  -دو رنگ ،خمیده

دیهیم ،افسر  -کمتر ،سیم ساز  -سو وارونه

 -جوانمرد - 8آلوده به دود  -ناپیدا ،مفقود

 -خاندان ،زائو ترسان ،سرخ كمرنگ- 11

اسب ترك - 13ظرف فلزی  -عددی دو

 -عابد - 9ورزش مادر ،عدد بهم زدنی -

سرزنش كردن  -خانه عنكبوت - 12خدای

رقمی  -مدل غربی ،الگوی اروپایی- 14

ضمیر داخلی ،داخل ،دوم شخص مفرد -

مصری

 -دومین مهره گردن ،آهسته

دشمن سرسخت  -ریشه  -سفید آذری -

قران  -مادر وطن - 17مار بزرگ  -رمق آخر

غم ،اندوه  -عر وارونه - 10كاله پادشاهی،

خودمانی  -مساوی شطرنج  -حیوان

طباخ - 15شهری در فارس  -سودای ناله،

 -ذات  -احمق و کودن

بشماره ملی  3111276376متولد

 -۲مهری دادخدائی فرزند محمد

۱۳۵۹/۰۱/۱۷صادره از بم فرزند متوفی.

بشماره ملی  3111608662متولد

-۸معصومه دادخدائی فرزند محمد

 ۱۳۶۶/۰۲/۱۰صادره ازبم فرزند متوفی.

بشماره ملی  3111598861متولد

-۳مهدیه دادخدائی فرزند محمد

 ۱۳۶۴/۰۶/۲۹صادره از بم فرزند متوفی

متولد

اینك با انجام تشریفات مقدماتی

 ۱۳۶۰/۰۲/۰۱صادره ازبم فرزندمتوفی.

درخواست مزبور یک نوبت آگهی می

-۴مجتبی دادخدائی فرزند محمد

گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد

متولد

و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

۱۳۷۰/۰۳/۲۰صادره از بم فرزند متوفی.

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت

 -۵مرتضی دادخدائی فرزند محمد

یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد

متولد

واال گواهی صادر خواهد شد .هر گوانه

 ۱۳۶۲/۰۱/۰۲صادره از بم فرزند متوفی.

وصیت نامه ای جزءرسمی و سری بعد

-۶محبوبه دادخدائی فرزند محمد

از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار

بشماره

بشماره

بشماره

بشماره

ملی3111032612

ملی3100110862

ملی

3111300064

ملی3111615235

متولد

 ۱۳۶۷/۰۸/۲۰صادره از بم فرزند
متو فی .
-۷هاجر دادخدائی فرزند محمد

ساقط می باشد .م/الف ۴۸
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف
شعبه  1شورای حل اختالف بروات-
مهدیه دهقان کروکی

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب اجرائیه کالسه
0000057

اجرای

احکام

حقوقی دادگستری بم صادره از شعبه
اول دادگاه عمومی حقوقی بم له راضیه
پورطاهری فرزند غالمحسین و علیه
مسلم دریجانی فرزند جمشید مبنی بر
فروش یک دستگاه خودروی سواری
پراید که توسط محكوم له معرفی و
توسط کارشناس دادگستری به شرح
ذیل ارزیابی و توقیف احتمالی گردیده
است .موضوع مزایده جهت فروش
یک دستگاه خودروی سواری پراید
به شماره انتظامی  634ج  47ایران
 65به رنگ نقره ای مدل  1388که در
پارکینگ سجاد واقع در خیابان قدس
بم توقیف میباشد که توسط کارشناس
بازدید و مشاهده گردید

به شماره پالك  55ایران

باركش  -گوشت آذری ،مترادف آشغال،

نفس بلند ،از دل پر سوز بر آید  -تازه به
مکنت رسیده ،كسی كه تازه به مال و ثروت

 418ی  39به نام آقای كاظم

رسیده  -مادر بزرگ - 16نه بی ادبانه  -سوره

حیدریان مفقود گردیده و فاقد
اعتباراست.

 -1موتور خاموش  -2شیشه ها جلو

برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شدن

شکسته  -3الستیکها  70درصد جلو و

شروع و به کسانی که باالترین قیمت

عقب از نوع دنا  -4آینه جلو  ،سمت

را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد10

راست و چپ شکسته  -5گلگیر جلو و

در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس

درب جلو و عقب و گلگیر عقب سمت

از برنده دریافت و نامبرده مکلف است

چپ رنگ خوردگی دارد( یک طرف )

حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت

 -6سپر عقب شکسنه  -7فاقد بیمه

باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید

نامه

در غیر اینصورت  10در صد اولیه بنفع

مبلغ قیمت خودرو با توجه به بازار

صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید

خودرو و استعالم های بعمل آمده

میگرد د

(چهارصد و سی میلیون ریال )

متقاضیان در صورت تمایل می توانند

معادل  ۴۳/۰۰۰/۰۰۰تومان ارزیابی

پنج روز قبل از موعد مزایده به این

مقرر میگردد

اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از

خودروی فوق در روز یکشنبه مورخ

خودروی مورد مزایده داده شود.م/

 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵از ساعت  ۸/۳۰الى

الف ۳۲

و

اعالم

میگردد

 ۱۰/۳۰صبح از طریق مزایده در دفتر
اجرای احکام مدنی دادگستری بم
واقع در بلوار خلیج فارس به فروش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060319005000346مورخ  1400/06/16هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عبدالرضا نژاد
قادری فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه  294صادره از کرمان
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  23156مترمربع پالک

علیرضا شیده مدیر دفتر اجرای
احکام مدنی دادگستری

شهرستان بم

 1977فرعی مفروز و مجزی  1446.1447.1448فرعی از  -1اصلی
واقع در بخش  25کرمان به آدرس اندوهجرد – خیابان اصلی –
ابتدای بلوار گودیز به اندوهجرد کوچه باغ سلیمانی خریداری از
مالک رسمی آقای سید محمد نژاد قادری محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .م/الف 644
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۶/18:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/7/1 :
ابراهیم سیدی_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :یاسمن طاهریان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یزاده
فروغ فکری ،مرضیه قاض 

مدیر هنری :تیوا صمدیان

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:
سال شانزدهم

توزیع:جراری ()09122131089
چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256
چاپ کرمان :مهدوی ()034-32134838

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

اقتصاد و گردشگری:

ندا صفاریان

آیسان زرفام ،فرزانه قبادی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

گروه4 :

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

جدول :شیوا کرمی

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

تهران  -خیابان شریعتی  -ابتدای شهید بهشتی  -پالک ( ۲۶ساختمان  -)۳۵۳واحد  / ۵تلفن021-86011893 :

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

نشانی  :کرمان ،میدان آزادی ،خیابان شهید بهشتی ،شهید بهشتی  ،۱۰نبش شرقی ۲

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

پنجشنبه  1مهر 1400

شماره پیاپی 2113

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| تئاتر |
با بهبود شرایط و گذر از پیک پنجم کرونا ،فرزاد امینی
نمایش «کرکس» نوشته سودابه فضایلی را از ششم مهر
در سالن استاد ناظرزادهکرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی
صحنه میبرد .امینی که در کارنامه خود کارگردانی آثاری
چون؛ «من از سگ بودنم چیزهای جدیدی فهمیده بودم»،
«عشق سالهای وبا»« ،آه شهال این گاوی که جلوم داره
راه میره ،اسمش داووده»« ،هیپولیت»« ،ترس و لرز»
و «یازده جریحه روح» را دارد .امینی درباره این نمایش
ی است که استاد فضایلی آن
میگوید« :کرکس نمایشنامها 
را در سال  1348نوشته است .کرکس یک تراژدی مدرن
توی درامِ سودابه
در ِ
بیان ت و 
ِ
است در فضایی از سمبولیسم و
مختص اوست .هم در رمانهایش و هم
ِ
فضایلی ،درامى که
در نمایشنامههایش».

| سینما |
کمپانی آمازون پخشکننده فیلم «قهرمان» در آمریکا این
فیلم را برای رقابت در سه شاخه از جوایز نود و چهارمین دوره
جوایز سینمایی اسکار آماده میکند« .الکساندر ماله-گی»
رئیس کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز که پخش بینالمللی
فیلم «قهرمان» را بر عهده دارد و در کنار اصغر فرهادی یکی
از تهیهکنندگان این فیلم نیز هست ،در گفتوگویی با نشریه
ورایتی اعالم کرد که این فیلم در فصل جوایز سینمایی عالوه
بر شاخه بهترین فیلم بینالمللی برای کسب جوایز بهترین
کارگردانی و فیلمنامه نیز رقابت میکند« .ماله-گی» از زمان
فیلم «جدایی» تاکنون همکاری نزدیکی با فرهادی داشته و
از اکران فیلم «قهرمان» در فرانسه در ماه دسامبر خبر داد.
این فیلم در اولین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی
جشنواره امسال کن رونمایی شد و توانست جایزه بزرگ

رودخانه مرزی ارس -عکس از مهدی حسیننژادی /میزان

آلودگی محیط زیست

هیات داوران را به خود اختصاص دهد /.ایسنا

در روز ۱ام مهرماه  ،۱۳۹۹روزنامه سراسری «پیامما» گزارشی با عنوان «نجات خرما به

()4

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای روش اول

نوبت اول

میزبانی وزارت خارجه» منتشر کردهاست که به برگزاری نشست میز خرما با درخواست

بازیافت مواد دورریختنی و تصفیه فاضالب ،سبب کاهش آلودگی هوا،
آب و خاک میشود .بهرهبرداری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی

نماینده جیرفت و بحث پیرامون صادرات خرما اشاره دارد .همچنین گزارش دیگری با
تیتر «کودکان در دوراهی مهدکودک» در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

خورشیدی ،انرژی باد و انرژی آب به حفظ محیط زیست کمک میکند و

تهیه مصالح و اجرای پروژه های واحدهای مسکونی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان شهریور ماه 1400

گامی جدی در جلوگیری از آلودگی است .افزایش جمعیت انسان و توان
عظیمش در تغییر محیط زیست بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد
کرد ه است .بنابراین ،مهار جمعیت یکی از اقدامات اصلی برای حفظ محیط
زیست است .الزم است بدانیم که مبارزه با آلودگی محیط زیست و حفاظت

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان درنظردارد تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی به شرح مندرج درجدول ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی

از طبیعت نه تنها از وظایف سازمانهای بینالمللی و کشوری است ،بلکه

یک مرحله ای (روش اول) بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه

تکتک انسانها در اینباره مسئولاند و باید در این راه با یکدیگر همراه

صالحیت پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه پایه  5به باال واگذار نماید ( .به استناد نامه  203048مورخ  1400/05/04رئیس امور فنی و اجرایی ،مشاورین و پیمانکاران

شوند /.دانشنامه محیط زیست

سازمان برنامه و بودجه کشور سقف ظرفیت ریالی پیمانکاران پایه  5ابنیه درسال  1400مبلغ  276.790میلیون ریال اعالم شده است).

آگهی مزایده عمومی
شماره م  -آ 1400/06-1-

/1
/7
0
0
14

ردیف

پیاپ

ی
13
21

استان

شهر

1

کرمان

شناسه آگهی 1197600 :

م الف33

دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی و درمانی بم

کرمان تا پایان سفتکاری ،

روستای

اجرای نما و حصارکشی به

سعیدی

سال ( 1400ریال)

مناقصه (ریال)

پروژه

کرمان

76.335.138.195

3.820.000.000

 15ماه

1400/19

متراژ  1509.27مترمربع
اجرای  16واحد مسکونی
ویالیی یک طبقه سرباغ زرند
2

کرمان

زرند

تا پایان سفتکاری  ،اجرای
نما و حصارکشی به متراژ

از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(  ) www.setadiran.irبا شماره مزایده  1000090889000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشاردرسایت 1400/06/30 :
مهلت دریافت اسناد مزایده  1400/07/10 :تا ساعت 14
تاریخ بازدید  :همه روزه درساعت اداری (  8الی ) 13
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  1400/07/20 :تا ساعت 14
زمان بازگشایی  1400/07/21 :ساعت 9
زمان اعالم برنده 1400/07/21 :ساعت 12
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده،پرداخت
تضمین شرکت درمزایده (ودیعه)ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم برنده ،واریزوجه مزایده و تحویل کاال دربسترسامانه ازاین طریق
امکان پذیرمیباشد.
 -2پیشنهاد میگردد ازاقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
 -3عالقه مندان به شرکت درمزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934 :
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش"ثبت نام /پروفایل مزایده گر"موجود است.

ویالیی یک طبقه سعیدی

کرمان

واحدهای مسکونی

پروژه

شرکت در

اجرای  16واحد مسکونی

فروش ضایعات آهن آالت وضایعات ساختمانی خوابگاه دانشجویی خیابان شهید صدوقی
دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد فروش ضایعات آهن آالت وضایعات ساختمانی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری

مشخصات پروژه های احداث

محل اجرای

برآورد اولیه بر اساس

فهرست بهای پایه ابنیه

مبلغ تضمین

مدت اجرای

شماره مناقصه

زرند روستای
سرباغ

83.736.536.507

4.200.000.000

 15ماه

1400/20

 1763.18مترمربع

فراخوان مناقصه:

-1نوع فراخوان عمومی یک مرحله ای (روش اول)

-2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمان  ،انتهای خیابان خواجو ،نبش ابوذر

-3موضوع مناقصه :اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه .
-4مهلت دریافت اسناد از ساعت  13ظهر روز شنبه  1400/07/03تا ساعت  13روز شنبه 1400/07/10

-5محل دریافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

-6آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران :تا ساعت  13روز سه شنبه 1400/07/20

-7تاریخ و محل بازگشایی پاکات :ساعت  ۱۰صبح روزچهارشنبه  1400/07/21درمحل دفترامورقرارادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق .
(حضوریک نفرنماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است).

 -8شرایط مناقصه گران کلیه شرکتهای (اشخاص حقوقی) دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه  5و باالتردررشته ساختمان و ابنیه ازسازمان مدیریت و برنامه

ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.

-9خرید اسناد مناقصه با پرداخت مبلغ ( 2.000.000دو میلیون ریال) از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستاد به حساب  0105841897001بنام بنیاد مسکن

انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.

-10ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن  32524896دفتر امور نظارت و ارزیابی مسکن شهری تماس حاصل نمائید.

-11رعایت بخشنامه های صادره ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشوردرخصوص ظرفیت نهایی پیمانکاران جهت شرکت درمناقصه ازسوی پیمانکاران الزامی است .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

