
 وزیر امور خارجه از احتمال بازگشت تهران
به برجام با استفاده از خرد جمعی خبر داد

 سرنوشت برجام در دست
 منتقدان سر سخت 

تاریخ  بین المللی  توافقات  بزرگترین  و  راهبردی ترین  از  یکی  عنوان  برجام، 
جمهوری اسالمی است ولی در داخل ایران بیش از آنکه به این دید به آن نگاه 

شود، به عنوانی برای...

شیرین نائف پژوهشگر دپارتمان 
مطالعات فرهنگی دانشگاه زوریخ 

مطرح کرد: 

حل مساله کم آبی نیازمند 
ساز گاری سنت و مدرنیته 

|پیام ما| در جهان امروز که در بسیاری از مناطق دچار 
از  بیش  آب  حکمرانی  است،  آب  تامین  چالش 
همیشه اهمیت پیدا کرده و توجه به آن ضرورتی انکار 
ناپذیر است. تا جایی که در نهادهای بین المللی تاکید 
توان یک  تعیین  در  بر نقش حکمرانی آب  ویژه ای 
کشور در مقابله با بحران های آبی می شود. دنیا امروز 
معتقد است بحران جهانی آب، بیش از آنکه بحرانی 
ناشی از کمبود آب باشد، بحران حکمرانی آب است. 

کارشناسان و مسئوالن تبعات زلزله 
احتمالی در تهران را بررسی کردند

 تراژدی زلزله ای بزرگ 
در  پایتخت 

ریشتر  پنج  یا  چهار  بزرگای  با  زلزله ای  که  هربار 
به  پرسش  این  می دهد،  رخ  تهران  اطراف  در 
ذهن شهروندان متبادر می شود که اگر این زلزله 
انتظار  در  سرنوشتی  چه  دهد،  رخ  تهران  در 

است؟  پایتخت 

مجلس و دولت در نشستی غیرعلنی 
بر سر چند و چون اصالح ساختار 

بودجه رایزنی کردند

بودجه نویسی در خفا
کنار  در  ایران  اقتصادی  سازوکارهای  اصالح 
بازگرداندن آرامش به بازار از جمله وعده های رئیس 
به  آن  تحقق  که  وعده ای  است.  بوده  جمهوری 
وابسته  بسیاری  سیاسی  و  اقتصادی  متغیرهای 
است اما پاستور و بهارستان تالش می کنند در این 
میان با رایزنی پشت در های بسته و به دور چشم 
از  برای عبور  افکار عمومی، راه حلی  کارشناسان و 

بحران کسری بودجه پیدا کنند.  آماده باش بر ای طاعون نشخوار   کنند گان
5 الشه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع طالقان کشف شد 

شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در چند زیستگاه، نگرانی  درباره تلفات گسترده حیات وحش را افزایش داده است

  آغاز فصل سرما و از سرگیری فعالیت های اقتصادی
 پس از همه گیری کرونا استفاده از سوخت های فسیلی را افزایش داده است

 ضربه بحر ان انرژی  ضربه بحر ان انرژی 
به اهداف اقلیمیبه اهداف اقلیمی
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تهران  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
استان  سطح  در  شوراهایی که  به  هشدار  ضمن 
نهایی  تصمیم  شهردار  انتخاب  برای  هنوز  تهران 
را اتخاذ نکرده اند، گفت: اگر ظرف مدت سه ماه 
شوراها برای انتخاب شهردار اقدام نکنند به قائم 

می کنیم. عمل  قانون  برابر  مقامی 
انتخاب  روند  تشریح  در  چراغعلی  عبدالرضا 
فرمانداری  مخالفت  و  شهر  نسیم  شهردار 
گفت:  ایسنا  به  شورا  انتخابی  فرد  با  بهارستان 
فرماندار بهارستان طبق قانون مصوبه شورای شهر 
نسیم شهر را باید با قوانین منطبق کند و به دلیل 
اینکه یکبار مصوبه شورا در مورد انتخاب شهردار 
هیات  به  موضوع  کند  اصرار  شورا  اگر  برگشته 
ریاست  به  تهران  استانداری  در  اختالف که  حل 
می  تشکیل  عمرانی  معاون  دبیری  و  استاندار 

شد. خواهد  داده  ارجاع  شود؛ 
او افزود: با اعضای شورا نسیم شهر صحبت کردم 
لذا  دارند،  اصرار  قبلی خود  تصمیم  بر  ظاهرا  که 
موضوع به هیات حل اختالف ارجاع خواهد شد.
با  مخالفت  علت  درباره  تهران  استاندار  معاون 
فرمانداری  توسط  شهردار  عنوان  به  انتخابی  فرد 
مخالفت  این  علت  اینکه  درباره  بهارستان گفت: 
اعالم  چیزی  باشد  چهارگانه  های  استعالم 
فرماندار  بلکه  نیست،  مورد  این  علت  و  نشده 
روی سوابق ایشان نظر داشتند و مراجع قانونی 
قطعا  داد.  انجام خواهند  را  نظارتی هم کار خود 
مطابق قانون که صراحت دارد کلیه مصوبات شورا 
برسد؛  انطباق  و کمیته  فرمانداری  تایید  به  باید 
لذا انتخاب شهردار هم مستثنی نیست و کامال در 

چارچوب قانون است که فرمانداری این مصوبه را 
دهد. انطباق  قانون  برابر 

آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  چراغعلی 
علت مخالفت با فرد انتخابی شورای نسیم شهر 
این حرف  است؟ گفت:  استاندار  عمرانی  معاون 
هنوز  است؛  کذب  اساس  از  و  نیست  صحیح 
قانون  مطابق  که  نرسیده  من  دست  به  چیزی 
حقیقت  در  است.  چه کسی  انتخابی  فرد  بدانم 
وقتی کارهای قانونی در فرمانداری به اتمام برسد 
این مرحله  و دستگاه های نظارتی نظر بدهند در 
شود،  می  ارسال  استانداری  به  فرد  مشخصات 
نمی دانم. انتخابی هم  فرد  فامیلی  لذا من هنوز 
او افزود: در سایر موارد مشابه استان تهران هم 
قانونی خود  تنها کار  و  نداریم  دخالتی  هیچگونه 
را انجام می دهیم. افراد به عنوان شهردار توسط 
از  ما  بعد  مرحله  در  و  می شوند  انتخاب  شوراها 

آنها مصاحبه می گیریم و اگر سواد الزم را نداشته 
نیست.  ما  تایید  مورد  و  گردانیم  برمی  باشند 
و  می شود  انجام  تخصصی  حقیقت گزینش  در 

آنها سوال می شود. از  قوانین و سابقه  درباره 
و  می کنیم  عمل  قانون  برابر  ما  تاکید کرد:  او 
و  نشود  گرفته  تصمیم  ماه  سه  مدت  در  اگر 
عمل  قانون  مطابق  نشود  انجام  تکلیف  تعیین 
عمل  استانداری  مقامی  قائم  به  و  خواهیم کرد 
که  شوراهایی  سایر  به  همچنین  کرد.  خواهیم 
تصمیم  شهردار  انتخاب  برای  نتوانسته اند  هنوز 
 6 تاکنون  است.  شده  داده  الزم  هشدار  بگیرند 
برای  نهایی  تصمیم  اتخاذ  به  موفق  شورای شهر 
نشده اند  تهران  استان  سطح  در  شهردار  انتخاب 
که امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع انتخاب 
شهردار در کوتاه ترین زمان ممکن تصمیم نهایی 

اتخاذ کنند. را 

اینکه  بیان  با  صنعتی شریف  دانشگاه  استاد 
تبلیغاتی  وجهه  ما  کشور  در  برق  صادرات 
خصوص  به  جهان  در  امروز  دارد، گفت: گاز 
نورد  از  روسیه  مثال  شده  سیاسی  ما  منطقه 
متر  میلیون   600 روزی  از  که   2 استریم 
به  ما  داخلی  مصرف  کل  اندازه  به  مکعب 
اروپا گاز ارسال می کند، این به آن معنا است 
گاز  بازار  به  اتصال  بازی  از  را  ما  روسیه  که 
اروپا بیرون کرده است. بنابراین گاز سیاسی 
نمی دهند که  اجازه  فعلی  در شرایط  و  است 
برق  اما  ایجاد کنیم  صادرات  برای  راهی  ما 
صادرات  حساسیت  نیست،  سیاسی  چندان 
به  صادرات گاز  به  نسبت  افغانستان  به  گاز 
اروپا یا ترکیه بسیار کمتر است. اما در عین 
برق  واردات  به  کشورها  نیاز  رفته رفته  حال 
برق  نتوانند  کشورها  اگر  زیرا  می شود  کم 
دریافت کنند  همسایه  کشورهای  از  مطمئنی 
به دنبال ایجاد ظرفیت می روند کما اینکه در 
عراق همین گونه است بنابراین میزان نیاز با 
گذشت زمان کم می شود و دوم اینکه رقابت 

به  نیز  دیگری  و کشورهای  می یابد  افزایش 
می کنند. ورود  صادرات  حوزه 

درباره  اورعی  هاشم  ایلنا  گزارش  به 
گفت:  ایران  برق  صادرات  ظرفیت های 
ظرفیت  چهاردهم  رتبه  ما  که  است  درست 
نصب شده نیروگاهی را داریم اما باید ببینیم 
چقدر از این ظرفیت نصب شده انرژی تولید 
نیروگاه  بودن  باال  علیرغم  اکنون  می کنیم، 
می کنیم  کسب  که  انرژی  میزان  نصب شده 
زیرا  دنیا بسیار کم است،  به متوسط  نسبت 
به  است  فرسوده  ما  نیروگاه های  از  بخشی 
درصد   20 فقط  کشور  نیروگاه   3 که  طوری 
نیروگاه  مگاوات   100 از  یعنی  دارند  راندمان 
دریافت  انرژی  مگاوات   20 فقط  نصب شده 
متوسط  از  ما  نیروگاهی  راندمان  می کنیم. 
عالوه  است،  پایین تر  بسیار  روز  تکنولوژی 
بر پایین بودن راندمان، از 85 هزار مگاوات 
مگاوات   12500 تقریبا  منصوبه  نیروگاه 
از  نداریم که  آبی  امروز  ما  و  است  برق آبی 
دلیل  اینکه  ضمن  کنیم،  دریافت  برق  آنها 

گاز  سوخت  از  ما  نیروگاه های  70درصد 
ادعا  که  نیست  هنر  این  و  می کنند  مصرف 
نصب  شده  نیروگاه  مگاوات  هزار   85 کنیم 
داریم اما گازی برای تامین سوخت نداریم. 
نیروگاه  چهاردهم  مقام  بودن  دارا  نتیجه  در 
نصب شده در حالی که خاموشی داریم هیچ 

ندارد. اهمیتی 
اولویت  درباره  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
یک  هر  صادرات  گفت:  یا گاز  برق  صادرات 
از این دو منبع انرژی اهمیت خاص خود را 
افزوده  ارزش  داخل کشور  چه  هر  اما  دارد 
ماده  گاز  است،  ارجح  کنیم  ایجاد  بیشتری 
شده  برق  به  تبدیل  است  بهتر  است  اولیه 
بیشتر  آن  ارزش  چون  کنیم،  صادر  آنگاه  و 
شده، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را بیشتر 
بابت  دریافتی  دالر  یک  نقش  می کند. 
از صادرات  دالر حاصل  یک  از  برق  صادرات 
گاز در اقتصاد ملی بیشتر است زیرا اشتغال 
می کند.  ایجاد  بیشتری  اقتصادی  رشد  و 

هشدار استانداری تهران به شهرهایی که شهردار ندارند  هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف:
صادرات گاز سیاسی است و صادرات برق تبلیغاتی
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آگهی تجدید فراخوان مناقصه یك مرحله ای نوبت اول )00-36(
کد پایگاه ملی:   53097310       شماره :

1– موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزی در نظر دارد عملیات  نصب و تعویض کنتور و رگالتوردر 
سطح شهرستان اراک )کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه( در سال 1401-1400 را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرح مختصر پروژه: ) عملیات  نصب و تعویض کنتور و رگالتوردر سایزهای مختلف (

2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزی 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 

50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  849.605.000    ریال خواهد بود.
4- پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها: 
-محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی باشد.
مورخ   لغایت ساعت 12  ارزیابی،  اسناد  ارسال  مهلت  آخرین  ارزیابی كیفی:  اسناد  تحویل  -مهلت 

1400/07/27 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir   می باشد.
-زمان ارسال مدارك مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی كیفی، مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی 

كیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.

-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی ساخت 
داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

-زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر می گردد.
6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 16.992.095.611 ریال بر اساس فهارس 

بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1400 می باشد.
7- پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات 
وتجهیزات، كد اقتصادی، كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه 

www.setadiran.ir باشند.
WWW.shana. مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی
ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شركت گاز استان مركزی تماس 

حاصل فرمایند. 
تلفكس: 086-32776660 

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی شناسه آگهی: 1204207 میم الف -1

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/07/19 تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/07/20

ت اول
نوب

شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان از میان دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی عمومی، نیروی 
انسانی بومی استخدام میکند. 

شرکت فوالد خوزستان نیروی انسانی بومی استخدام میکند

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، شرکت فوالد خوزستان بزرگترین تولیدکننده شمش فوالدی کشور و دومین قطب صنعت فوالد کشور از میان دارندگان مدرک 
تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی عمومی با برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه، استخدام میکند. 

یکی از مهمترین شرایط آزمون بومی بودن شرکت کنندگان است.  شایان ذکر است، محل صدور شناسنامه دریکی از شهرستانهای استان خوزستان و یا محل 
تحصیل در استان خوزستان، دو شرط بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون است. 

متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی شرکت فوالد خوزستان به آدرس www.ksc.ir از جزئیات این آزمون مطلع شوند. 
مهندسی صنایع، مکانیک، مواد و متالورژی، مدیریت بازرگانی، مدیریت )کلیه گرایشها به استثنای بازرگانی(، عمران، حسابداری، برق )کلیه گرایشها به استثنای 
 )HSE( حقوق، بهداشت حرفه ای، فناوری اطالعات سالمت، ایمنی، سالمت و محیط زیست ،)الکترونیک)، شیمی/ مهندسی شیمی، کشاورزی، برق )الکترونیک
، روابط عمومی و علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی، مهندسی جوش، روانشناسی عمومی و روانشناسی صنعتی سازمانی در مقطع کارشناسی ارشد و پزشکی 
عمومی در مقطع دکتری و در مقطع دیپلم : مواد و متالورژی، ریاضی، تجربی، مکانیک، برق، عمران/ معماری و حسابداری، رشته های واجد شرایط شرکت در 

آزمون هستند. 
گزارش خبرنگار ما حاکی است، سیاست مجموعه فوالد خوزستان همواره جذب نیروهای کارآمد و متخصص از میان افراد بومی استان خوزستان است.  گفتنی 
است، متقاضیان میتوانند از 20 لغایت 2۷ مهرماه 1400 به مدت یک هفته با در نظر گرفتن شرایط موردنیاز و مراجعه به سایت دانشگاه شهید چمران اهواز به آدرس 

scu.ac.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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مالی کشور  سند  اصلی ترین  بودجه  قانون 
پس  دستگاه ها  همه  که  سندی  است. 
ابالغ  و  مجلس  در  آن  تصویب  و  تایید  از 
بی کم  اجرای  به  موظف  رئیس جمهوری، 
بودجه  و کاست آن هستند ولی مشکالت 
نویسی از یک سو و البی ها و تالش ها برای 
تاثیرگذاری بر روند بودجه نویسی در ایران و 
اختالفات سیاسی و جناحی از سوی دیگر 
سبب شده تا بودجه در ایران کارکرد اصلی 
سند  اصلی ترین  بدهد.  دست  از  را  خود 
سیاست گذاری مالی ایران، به جای تعیین 
مشی های  براساس خط  تنظیم  و  وظایف 
با  تورم،  یا  رونق  رکود،  زمانه  در  شفاف 
تصرف  و  دخل  و  راست  و  فشارهای چپ 
های صورت گرفته در خود، عمال به تقسیم 
و  ها  ارگان  نهادها،  میان  هزینه  تسهیم  و 
بعضا افراد مختلف تبدیل شده است. تنزل 
امر به بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران 
سبب شده تا بسیاری از کارشناسان از لزوم 
اصالح ساختار بودجه سخن به میان آورند. 
قامت  در  قالیباف  محمدباقر  موضوعی که 
آن، کاندیدای  از  پیش  و  مجلس  رئیس 
از  بارها  بارها و  انتخابات ریاست جمهوری 
آن استفاده کرده ولی حداقل تا امروز، هیچ 
راهکار مشخص و دقیقی برای آن ارائه نکرده 
است. دولت سید ابراهیم رئیسی هم از قرار 
معلوم چون دولت های گذشته ایران بر لزوم 
اصالح ساختار بودجه نویسی و بودجه ریزی 
در ایران تاکید دارد و رایزنی ها با پارلمان را 
در این مسیر آغاز کرده ولی آنان هم به جای 
شفافیت، نشست های غیرعلنی و گفت  وگو 
پشت در های بسته را به عنوان راهکار مدنظر 

اند. قرار داده 

 120 دقیقه رایزنی غیرعلنی
ساختار  »اصالح  کلیدواژه  بر  تاکید 
سوی  از  است که  دهه   2 تقریبا  بودجه« 
هیچ  ولی  می شود  مطرح  مسئوالن کشور 

این مسیر حرکت  در  و کمال  تمام  دولتی 
و یک مشکل  بود، هزار  کرده  اگر  نکرد که 
به ارث رسیده از سال ها پیش گریبان گیر 
دولت سیزدهم نبود. همین مشکالت در کنار 
و  دولت  بدهی های  پرداخت  چون  و  چند 
چگونگی ورود به موضوع بودجه 1401 از جمله 
محورهای رایزنی روز گذشته رئیس سازمان 
برنامه و بودجه دولت رئیسی با نمایندگان 
بود.  غیرعلنی  نشست  ساعت  حدود 2  در 
در جریان این نشست، مسعود میرکاظمی 
از محدودیت های منابع پیش روی دولت 
اصالح  خواستار  و  کرده  صحبت  سیزدهم 
ساختار بودجه شده است. تحریم اصلی ترین 
ایران  در  منابع  ایجاد چالش کسری  دلیل 
است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین 
ایاالت متحده آمریکا شدیدترین تحریم های 
جمهوری  علیه  را  جهان  تاریخ  اقتصادی 
اسالمی اعمال کرد و روند فروش نفت، به 
عنوان شریان اصلی حیات مالی ایران را به 
حد بی سابقه ای کاهش به روزانه کمتر از 500 
هزار بشکه در روز رساند. تحریم هایی که در 
دولت بایدن هم ادامه دارد و با توجه به توقف 
روند مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی، 
می تواند مشکالت اقتصادی ایران را بیش 
از پیش کند. میرکاظمی در جریان نشست 
غیرعلنی به موضوع مذاکرات اشاره ای نکرده 
و این احتماال بدان معناست که حداقل تا 
دوباره  توافق  از  خبری  جاری  سال  پایان 
نخواهد بود. او البته وضع فعلی کشور را بیش 
از تحریم ها، نتیجه قصورهای دولت حسن 
علیرضا  احمد  که  آنطور  و  دانسته  روحانی 
بیگی از او نقل میکند، در نشست غیرعلنی 
گفته است: »دولت قبل در 6 ماهه نخست 
با فروش 85 هزار میلیارد تومان اوراق و 54 
هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه های خود را 
تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه 
12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق 

فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که 
این پرداختی ها تا سال 1404 ادامه خواهد 
هزار  پرداختی 523  این  مجموع  و  یافت 

میلیارد تومان است.«

 زخم کرسنت
رئیس سازمان برنامه بودجه در جریان 
نشست غیرعلنی مجلس همچنین به مساله 
قرارداد کرسنت اشاره کرده و همچون سایر 
اصولگرایان با کلیدواژه »قرارداد ننگین« آن 
را خطاب کرده است. او گفته که ایران در این 
قرارداد به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون 
از حساب  مبلغ  این  شده که  محکوم  دالر 
افراد  کارگیری  به  او  می شود.  کسر  ایران 
متهم به فساد در این قرارداد در دولت های 
حسن روحانی را در شرایطی یکی از دالیل 
جریمه ایران عنوان کرده که کارشناسان رقابت 
های سیاسی درون ایران و مخالفت برخی 
بخش های قدرت با این قرارداد را دلیل لغو 
آن دانسته اند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 
دولت های یازدهم و دوازدهم از موثرترین 
افراد در انعقاد این قرارداد بود و بارها از آن 
به عنوان »بهترین قرارداد گازی تاریخ ایران« 
یاد کرده است. پشت پرده کرسنت و نقش 
افراد و نهادهای مختلف در برهم خوردن این 
قرارداد و جریمه هنگفت ایران تا امروز افشا 

نشده است.

 مطالبه شفافیت پس از رایزنی در خفا
رایزنی های نمایندگان و رئیس سازمان 
اقتصادی  بر سر مشکالت  بودجه  برنامه و 
فعلی ایران و سبک و سیاق بودجه ریزی 
برای سال آینده که به پایان رسید، جلسه 
علنی مجلس از حدود ساعت 11 ظهر آغاز 
شد. قالیباف در قامت رئیس مجلس گفت 
که جلسه درباره بودجه 1401 و سبک و سیاق 
اصالح ساختارها بودجه است. میرکاظمی اما 
در جریان اظهارات خود در نشست علنی از 

تاکید کرد که  و  ایران گفت  بودجه  کسری 
بی رویه  رشد  با  روحانی  دولت  سال   8 در 
شده ایم.  مواجه  ایران  در  بودجه  مصرف 
مسئوالن دولت روحانی در زمان حضور خود 
رد  را  ادعاها  این  اقتصادی  در سازمان های 
کرده بودند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
همین راستا گفته است: »سال گذشته یعنی 
سال 99 منابع پایدار کشور 350 هزار میلیارد 
در سال  یکباره  نمی شود  است  بوده  تومان 
1400 به 937 هزار میلیارد تومان مصارف در 
کشور برسیم بنابراین کنترل های الزم شروع 
شده است و ما سیستم بودجه را به سمت 
جلوگیری از ریخت و پاش ها سوق دادیم تا 
بتوانیم مدیریت کنیم.«این مقام مسئول در 
کنار نمایندگان مجلس بر لزوم شفاف سازی 
تاکید کرده که  در شرایطی  بودجه  مصارف 
و کارشناسان،  نمایندگان  اظهارات  براساس 
تصویب  بودجه  عنوان  به  مجلس  در  آنچه 
اصلی ترین  و  است  یخ  نوک کوه  می شود، 
محل مصرف بودجه در ایران، به شرکت های 
دولتی اختصاص دارد که نه لیست آن ها به 
مجلس اعالم شده و نه افکار عمومی اطالع 
چندانی از آن ها دارد. محسن زنگنه، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه در همین راستا 
خطاب به میرکاظمی در صحن علنی مجلس 
گفت: »در قانون بودجه 1400 احکام متعددی 
وجود دارد که متاسفانه بخش زیادی از آنها 
بر زمین مانده در حالی که وجهه و جوهره 
هزینه ای هم ندارند و احکام تلفیقی است 
که در تبصره های 1، 2 و 4 و تبصره های 
مختلف وجود دارد و تاکید ما بر شفافیت و 
اصالح ساختاری است که شما به آنها اشاره 
کردید و تقاضا داریم گروهی را مامور کنید 
که این احکام بر زمین مانده که نقش بسیار 
زیادی در راستای اصالح ساختار دارند را به 

سرانجام برسانند.«

 جزئیات اندک طرحی بزرگ
و  مجلس  نمایندگان  اظهارات  مرور 
تاکید  از  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
بر اصالح ساختار بودجه حکایت دارد  آنان 
ولی واقعیت آن است که هیچ یک از آنان 
تا امروز از جزئیات چندانی از این مهم ارائه 
نشده فقط مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 
این  در  بودجه  ساختار  اصالح  روند  آغاز  از 
صحن  در  میرکاظمی  خبرداده اند.  سازمان 
علنی مجلس روز گذشت گفت که در سازمان 
برنامه و بودجه تا امروز 2 ماه بر سر اصالح 
ساختار بودجه رایزنی و برنامه ریزی شده 
است. از قرار معلوم، نتیجه این رایزنی ها 
ارائه بودجه به نهادها برمبنای برنامه به جای 
ردیف بوده است بدین معنا که هر نهاد برای 
ارائه برنامه های  دریافت بودجه موظف به 
موضوعی  است.  آنان  هزینه  میزان  و  خود 
که در صورت پیشبرد صحیح می تواند بساط 
نهادهای  از  بسیاری  به  بودجه  اختصاص 
فرهنگی و سیاسی را جمع کند مشروط بر 
رئیسی  دولت  جریانی  وابستگی های  آنکه 
اجازه اجرای بی کم و کاست آن را صادر کند. 
»رشد اقتصادی« و »ثبات اقتصادی« هم 
شعار بودجه 1401 اعالم شده و قرار است برای 
دستیابی به این اهداف ساختار بودجه اصالح 
شود. مجلس نیز از قرار معلوم تغییراتی را 
در روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق 
اعمال می کند. کمیسیون تدوین آیین نامه 
موظف شده ظرف 2 هفته آینده طرحی را در 
این مسیر تدوین کند تا مجلس نیز همزمان 
با دولت آمادگی اصالح بودجه را داشته باشد. 
نیمه آذرماه موعد تحویل الیحه بودجه 1401 
اصالح  برای  ها  و تالش  است  به مجلس 
شده،  آغاز  ایران  در  ریزی  بودجه  سازوکار 
تالش هایی در خفا و بدون اعالم جزئیات 

دقیق و روشن. 

مجلس و دولت در نشستی غیرعلنی بر سر چند و چون اصالح ساختار بودجه رایزنی کردند

بودجه نویسی درخفا
مجلس شیوه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق را تغییر می دهد، دولت به جای »ردیف« به »برنامه« بودجه می دهد

تحقیقات بانک جهانی نشان داد
افزایش 5 برابری 

مهاجرت افراد در شرایط 
خشکسالی

نتایج تحقیقات نشان می دهد خشکسالی 
بیشتر از سیل باعث مهاجرت افراد می شود. 
محققان بانک جهانی دریافتند که افراد در 
شرایط خشکسالی پنج برابر بیشتر از زمان 
سیل یا دوره های ترسالی مهاجرت می کنند. 
زاوری، محقق اصلی  ایشا  ایسنا  به گزارش 
این تحقیق می گوید: آب می تواند الگوهای 
در  همیشه  افراد  دهد؛  شکل  را  مهاجرتی 
سکونت  سواحل  و  دریاچه ها  رودها،  کنار 
داشته اند و منطقی است که کمبود آب در 
آنان شود. یک مکان، عاملی برای مهاجرت 
سراسر  در  بارندگی ها  آب وهوایی،  تغییرات 
کره  زمین را متغیرتر خواهد کرد. در مدیترانه، 
ایاالت متحده  جنوب غربی  آفریقا،  جنوب 
حاضر  حال  در  خشکسالی ها  مکزیک،  و 
اگر جامعه  و  قبل است  از 6 دهه  شدیدتر 
و  فسیلی  سوخت های  سوزاندن  به 
جنگل زدایی ها ادامه دهد، انتظار می رود که 
چرخه های خشک تشدید شود و در مناطق 
مرطوب تر مانند کارائیب و آمازون گسترش 
یابد در نتیجه ساالنه صدها میلیون نفر تحت 

گیرند. قرار  تاثیر 
اکثر مردم  بانک جهانی،  اساس گزارش  بر 
در کشورهای کم درآمد، در زمان خشکسالی 
به علت عدم تمایل یا تمکن مالی مهاجرت 
محیط  فشارهای  بیشترین  و  نمی کنند 
زیست بر افرادی در مناطق روستایی اعمال 
می شود که برای امرار معاش به کشاورزی 
تکیه دارند. تنوع زیادی در کشورها و مناطق 
وجود دارد و مهاجرت را نباید تنها به عوامل 
محیط زیست مرتبط کرد بلکه ممکن است 
داشته  نیز  سیاسی  و  اجتماعی  ریشه های 
هرگونه  از  می تواند  عوامل  این  و  باشد 
با این  نتیجه گیری گسترده جلوگیری کند. 
وجود، محققان به بسیاری از سواالت افراد 
میلیون  آمار صدها  وجود  با  و  توجه کردند 
مهاجرت  دهه  در سه  150 کشور  در  که  نفر 
کرده اند و پایگاه داده  الگوهای بارش، منابع 
آب آشامیدنی شهری و جمعیت شناسی را 

در نظر گرفتند.
از  جلوگیری  برای  این گزارش،  اساس  بر 
مهاجرت می توان مناطق روستایی را تقویت 
به  به منظور دسترسی  انبار  ایجاد آب  کرد. 
آب در زمان خشکسالی می تواند نوعی بیمه 
حفظ  و  جنگل ها  احیای  باشد.  آنان  برای 
تاالب ها نیز می تواند اکوسیستم را در زمان 
خشکسالی محافظت کند. گزینه دیگر بیمه 
غذایی  کمک های  یا  کشاورزی  محصوالت 
است  همچنین باید در آموزش، زیرساخت 
و خدمات مرتبط با این افراد سرمایه گذاری 
شود. البته هر کدام از موارد فوق با مشکالتی 
باشیم  نظر داشته  باید در  و  همراه هستند 
نیز  )شهرها(  مهاجران  اصلی  مقصد  که 
نیستند.نتایج  آب  موضوع کمبود  از  مصون 
می تواند  آب  داد که کمبود  نشان  بررسی ها 
و  را کاهش  قابل توجهی رشد شهری  به طور 
آسیب پذیری مهاجران را افزایش دهد زیرا با 
توجه به خشکسالی های اخیر، مناطق شهری 

نیز در معرض تنش های آبی هستند.

در نامه از سوی محمودیان، مصطفی نیلی 
و آرش کیخسروی مطرح شد

انتقاد از  نقض قانون
نیلی  مصطفی  بشر،  حقوق  فعال  محمودیان،  مهدی 
 2 حدود  دادگستری  وکالی  کیخسروی،  آرش  و 
پس  بازداشت  این  شده اند.  بازداشت  است که  ماه 
از  شکایت  قصد  افراد  این  که  صورت گرفت  آن  از 
ملی  ستاد  مسئوالن  اقدامات ضد ونقیض  و  اظهارات 
مقابله با کرونا در زمینه کنترل این بیماری و تامین 
قوه  مسئوالن  داشتند.  را  مردم  نیاز  مورد  واکسن 
ندادند.  آنان  اتهامات  درباره  شفافی  توضیح  قضائیه 
به »هیات  نامه ای خطاب  در  روز گذشته  افراد  این 
به  احترام  و  قانون  اجرای  حسن  بر  مرکزی  نظارت 
آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی« نوشتند: 
می خواستیم  ایرانی  شهروندان  از  جمعی  عنوان  » به 
ساده انگاری ها،  غیرکارشناسی،  سخنرانی های  از 
بی مباالتی ها و رجز خوانی های مسئوالن کشور در زمینه 
موقع  به  خرید  از  جلوگیری  از  بگوییم؛  کرونا سخن 
به  واکسن کرونا،  واردات  در  تاخیر  تا  واکسن کرونا 
خاطر انگیزه های سیاسی؛ از تشکیل فراقانونی ستاد 
ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی حساب در وجه 
شرکت ها و موسسات غیر تخصصی....« این افراد در 
9 بند از نقض حقوق خود توسط »حفاظت اطالعات 
انفرادی  سلول  در  نگهداری  روز  و 33  قضائیه«  قوه 
آزادی شخصی و ممانعت در  انتقاد کرده اند. »سلب 
احقاق حق دادخواهی«، »برخورد دور از شأن و خالف 
و اخالق و موازین قانونی و اسالمی توسط ماموران«، 
»خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطالعات دادسرای 
اوین از بی طرفی«، »عدم تفهیم اتهام«، »نقض قانون 
در  اینجانبان  مکرر  درخواست های  به  توجه  عدم  و 
جلسات بازپرسی جهت دسترسی و انتخاب وکیل«، 
»بی توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل 
محل سکونت« از جمله مواردی است که در نامه این 
یاد  هیات  به  دادگستری  وکالی  و  بشر  فعال حقوق 
شده ذکر شده است. این نامه در شرایطی نوشته شده 
قضائیه  قوه  رئیس  اژه ای،  محسنی  غالمحسین  که 
صدمین روز حضور خود در دستگاه قضا را پشت سر 
می گذارد. بسیاری از کارشناسان بازداشت این فعاالن 
قضائیه  قوه  رئیس  اظهارات  نقض  را مصداق  وکال  و 

دانسته اند. زندانیان سیاسی  از  حمایت  درباره 

انتخاب اعضای کمیسیون ویژه 
 مجلس برای بررسی 

طرح »صیانت« 
طرح  بررسی  برای  مجلس  ویژه  اعضای کمیسیون 
صیانت انتخاب شدند.  احمدحسین فالحی و مهرداد 
امیرآبادی  احمد  آموزش،  کمیسیون  از  ویس کرمی 
فراهانی و  محمد باقری بناب از کمیسیون اقتصادی، 
غالمرضا منتظری، بیژن نوباوه وطن، حسین میرزایی و 
سید علی یزدی خواه از کمیسیون فرهنگی برای حضور 
در کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی انتخاب شدند. همچنین رضا تقی پور 
و لطف هللا سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری 
اعضای  عنوان  به  معادن   و  صنایع  کمیسیون  از 
کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی انتخاب شدند. نمایندگان همچنین 
اعضای هیات رئیسه این کمیسیون را انتخاب کردند. 
تقی پورانوری نماینده مردم تهران به عنوان  رئیس، 
سیدعلی یزدی خواه دیگر نماینده مردم تهران به عنوان 
نایب  رئیس اول و حسن نوروزی نماینده مردم رباط 
کریم و بهارستان به عنوان نایب  رئیس دوم انتخاب 
انتقادات  با  کاربران  حقوق  از  صیانت  طرح  شدند. 
از  و  شده  مواجه  اجتماعی  های  شبکه  در  بسیاری 
ایرانیان به  آن به عنوان طرحی برای قطع دسترسی 

شبکه های اجتماعی یاد شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی خبرداد
 عبور برق تولیدی 

 در نیروگاه اتمی بوشهر
 از 50 کیلووات

جمهوری  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
اسالمی خبر از عبور برق تولیدی در نیروگاه 
اتمی شماره یک بوشهر از مرز 50 کیلووات 
و  راه  وزیر  اسالمی،  محمد  داد.  ساعت  بر 
شهرسازی دولت دوازدهم و رئیس سازمان 
انرژی اتمی دولت سیزدهم در همین راستا 
مجلس،  رسمی  خبرگزاری  اظهاراتی که  در 
خانه ملت منتشر کرد، گفته است: » اکنون 
در حال تهیه یک سند راهبردی هستیم تا 
میزان و سهم برق هسته ای را در سبد برق 
اولیه  مطالعات  طبق  و  تعریف کنیم  کشور 
ما تا 8 هزار مگاوات می توانیم هدف گذاری 
داشته باشیم. افزایش تولید برق هسته ای 
خواهد  موثر  کشور  برق  کمبود  جبران  در 
بوده  بازده  دیر  هسته ای  برق  هرچند  بود 
زمان بر  هسته ای  نیروگاه های  احداث  و 
است.« او همچنین درباره آخرین وضعیت 
»نیروگاه  کرد:  بیان  بوشهر  اتمی  نیروگاه 
تولید  و  است  تولید  حال  در  یک  شماره 
برق آن از 50 میلیارد کیلووات ساعت عبور 
با  نیز  و 3  نیروگاه شماره 2  و  است  کرده 
از  اما  آنکه در دست ساخت هستند  وجود 
زمان بندی هدف گذاری شده عقب  مانده اند 
مشکالت  حل  با  بتوانیم  امیدواریم  لذا 
مالی آن تاخیراتش را جبران کنیم.در تمام 
طریق  از  برق  تولید  سمت  به  حرکت  دنیا 
انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای و فاصله 
از انرژی های آبی و فسیلی توامان در حال 

است.« انجام 

رشد و ثبات اقتصادی به 
عنوان شعارهای بودجه 1401 
انتخاب شده است. بودجه ای 
که مجلس برای تصویب آن به 
دنبال اصالح سازوکار بررسی 
اش در کمیسیون تلفیق است. 
دولت نیز تالش می کند به جای 
تقدیم بودجه به ردیف های 
سنتی، برنامه را محور بودجه 
ریزی به نهادها قرار دهد.

وزیر امور خارجه: تیمی در 
وزارت امور خارجه موضوع 
برجام و مذاکره برای احیای 
آن را پیگیری خواهد کرد. این 
تیم از تمام ظرفیت های این 
وزارت خانه استفاده می کند و 
هم از ظرفیت های ملی

اصالح سازوکارهای اقتصادی ایران در کنار بازگرداندن آرامش به بازار از جمله وعده های رئیس جمهوری بوده است. وعده ای 
که تحقق آن به متغیرهای اقتصادی و سیاسی بسیاری وابسته است اما پاستور و بهارستان تالش می کنند در این میان با 

رایزنی پشت در های بسته و به دور چشم کارشناسان و افکار عمومی، راه حلی برای عبور از بحران کسری بودجه پیدا کنند. 

دیپلماسی

|  
رنا

 ای
 |

وزیر امور خارجه از احتمال بازگشت تهران به برجام با استفاده از خرد جمعی خبرداد

سرنوشت برجام در دست منتقدان سر سخت
و  راهبردی ترین  از  یکی  عنوان  برجام، 
تاریخ  بین المللی  توافقات  بزرگترین 
داخل  در  ولی  است  اسالمی  جمهوری 
ایران بیش از آنکه به این دید به آن نگاه 
سیاسی  مناقشات  برای  عنوانی  به  شود، 
شده  تبدیل  اصولگرایان  و  اصالح طلبان 
عوامل  از  یکی  به  روز  یک  چنان که  است 
انتخابات  در  روحانی  حسن  پیروزی 
روز  و  می شود  تبدیل  جمهوری  ریاست 
دیگر به دلیلی برای حمالت بیش از پیش 
های  دولت  و  اصالح طلبان  به  اصولگرایان 
یازدهم و دوازدهم. با بازگشت اصولگرایان 
انتخابی،  نهادهای  تصاحب  و  قدرت  به 
امیدها  آنان  توسط  مقننه،  و  قوای مجریه 
سیاست  مقوله  به  نگاه ها  اصالح  برای 
در مسیر  از سنگ اندازی  پرهیز  و  خارجی 
نهایت  در  و  ایران  تحریم های  دوباره  لغو 
کارشناسان  شد.  بیشتر  برجام  احیای 
در  اصولگرایان  حضور  با  بودند  معتقد 
بایسته های  با  پیش  از  بیش  آنان  قدرت، 
مساله  همین  و  می شوند  آشنا  حکمرانی 
برجام کمک خواهد کرد. پیش  احیای  به 
بینی که از قرار معلوم محقق شده و ایران 
به  آینده  هفته   2 تا  احتماال  شرایطی  در 
اجرای  و  بازگشت  برای  وین  مذاکرات 

دوباره برجام بر می گردد که حاال وزارت امور 
امیرعبداللهیان،  حسین  دست  به  خارجه 
یکی از منتقدان پیشین این توافق است.
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
خبرگزاری  که  اظهاراتی  در  راستا  همین 
کرده  تاکید  کرده،  منتشر  را  آن  ایسنا 
دیپلماسی  حوزه  در  سیاست گذاری  که 
است.  ملی  امنیت  عالی  شورای  برعهده 
با  این احتماال بدان معناست که این نهاد 
رهبری  موافقت  و  رئیس جمهوری  ریاست 
با مذاکره برای احیای برجام موافقت کرده 

است. 
خارجه  امور  وزارت  در  تیمی  که  گفته  او 
آن  احیای  برای  مذاکره  و  برجام  موضوع 
امیرعبداللهیان  کرد.  خواهد  پیگیری  را 
خارجه  وزارت  در  »تیمی که  تصریح کرد: 
با  کرد  خواهد  دنبال  را  موضوع  این 
امور  وزارت  سیاسی  معاونت  مدیریت 
امور  وزیر  مستقیم  مسئولیت  با  و  خارجه 
خارجه در این بخش ، اقداماتی که انجام 
از  خارجه  وزارت  سطح  در  هم  می دهد 
بین المللی،  حقوقی،  ظرفیت های  تمام 
خانه  وزارت  این  سیاسی  و  اقتصادی 
استفاده می کند و هم از ظرفیت های ملی 

می کنیم.« استفاده  کامل  صورت  به 

نفر اول دستگاه دیپلماسی ایران در بخش 
دیگری از اظهارتش با بیان اینکه در مسیر 
را  جمعی کار  خرد  با  »باید  برجام  احیای 
بحث  در  ارتباط  این  در  و  برد  پیش  به 
حتما  آن  با  مرتبط  مسائل  و  محتوا  تولید 
و  دانشگاهیان  با  همفکری  و  تعامل  از 
کرد«،  خواهیم  استفاده  اندیشکده ها 
همتایان  حمایت  کرده  تالش  نوعی  به 
کند.  جلب  را  ایران  در  خود  اصولگرای 
اسماعیل  چون  اصولگرایانی  او  از  پیش 
نماینده  و  سپاه  فرماندهان  از  کوثری، 
وزارت  همکاری  عدم  از  مجلس  سابق 
مجلس  با  روحانی  دولت  خارجه  امور 
گالیه کرده و گفته بود: »تیم مذاکره کننده 
گزارش  برجام  درباره  نهم  مجلس  به  ما 
نمی دادند و بارها به آن ها گفتیم که چطور 
می گویید  غربی ها  به  را  مسائل  همه  شما 
نمایندگان  اما  می دانید  محرم  را  آنان  و 
مجلس را نامحرم می دانید و هیچ اطالعی 

نمی دهید.« ما  به  مذاکرات  از 
احیای  برای  رئیسی  دولت  در  تالش ها 
برجام در شرایطی جدی تر از گذشته شده 
که چهره هایی چون حسین شریعتمداری، 
مدیر  و  موسسه کیهان  در  رهبری  نماینده 
توافق  این  هنوز  روزنامه،  این  مسئول 

بین المللی و چندجانبه را »جسد متعفن« 
آرا  برنامه جهان  او در  خطاب میش کنند. 
برجام  اگر  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
با روی  بد است، چرا  اینقدر که می گویید 
کار آمدن دولت جدید اشتیاق به بازگشت 
به آن بیشتر شده، در شرایطی گفته »این 
به  را  چیز  همه  قبلی  دولت  مثل  دولت 
جسد  یک  برجام  است.  نزده  گره  برجام 
همین  با  بخواهیم  اگر  و  است  متعفن 
حال و هوا به آن برگردیم، چیزی به دست 
مشخصا  خارجه  امور  وزیر  نمی آوریم« که 
آمریکا  و  اروپا  قبال  در  معتدل تر  لحنی 
در  متعادل  نگاه  لزوم  از  و  کرده  اتخاذ 
سیاست خارجی سخن گفته است. همین 

دوباره  تا  قرار معلوم سبب شده  از  مساله 
بگیرد.  باال  این  در  غرب  و  شرق  بحث 
اصولگرایان خواستار توجه بیشتر به شرق 
درخواستی که  شده اند.  رئیسی  دولت  در 
امور  وزارت  نزدن  گره  بر  تاکید  با  البته 
خارجه به برجام از سوی وزیر امور خارجه 
به نوعی محقق شده ولی همزمان روزنامه 
»الف  از  یادداشتی  در  اسالمی  جمهوری 
دوستی« روسیه و چین انتقاد کرده است. 
و  نزدیک  آینده  در  احتماال  که  موضوعی 
خواهد  باال  دوباره  وین،  مذاکرات  اغاز  با 
داخل کشور  در  لفظی  جدل های  و  گرفت 
یا غرب دوچندان  به شرق  بر سر گرایش 

می شود.
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 )PPR( کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
دشت های  و  کوه  در  است که  سالی  ده 
این  می گیرد.  قربانی  و  می تازد  ایران 
بیماری از دام های اهلی کوچک )گوسفند 
منتقل  وحشی  نشخوارکنندگان  به  بز(  و 
زحمت  حیوانات،  مرگ  با  و  می شود 
حیات  از  حفاظت  برای  را  محیط بانان 
وحش بر باد می دهد. طاعون در سال های 
قربانیان  ایران  وحش  حیات  از  اخیر 
و  بحرانی کرده  را  اوضاع  و  گرفته  بسیار 
واکسیناسیون  بوده:  این  بار  هر  حل  راه 
و  اهلی  دام های  تمام  به موقع  و  فراگیر 
مناطق  به  اهلی  دام  ورود  از  جلوگیری 

زیست. محیط  مدیریت  تحت 
دامپزشکی کشور  سازمان  آمار  اساس  بر 
بیماری  کانون   ٣٨٠  ،١٣٩٥ سال  در 
تعداد   ٩٦ سال  و  شد  شناسایی  طاعون 

رسید. نقطه   ١٤ به  کانون ها 
سازمان  گذشته  سال های  در   
طاعون  ریشه کنی  برنامه  از  دامپزشکی 
گفته  کشور  در  کوچک  نشخوارکنندگان 
تعداد  که  بودند  کرده  امیدواری  ابراز  و 
و حتی  طاعون تک رقمی شود  کانون های 
نباشد.  خارجی  واکسن  واردات  به  نیازی 
تلفات  مرجع،  همین  اطالعات  اساس  بر 
از   ٩٠ دهه  اول  نیمه  در  بیماری  این 
دام های اهلی روندی نزولی داشته است: 
 ٩١ در سال   ،14857 تعداد   ٩٠ در سال  

 ،15918 تعداد   ٩٢ سال  در   ،5801 تعداد 
 ٩٤ سال  در   ،8605 تعداد   ٩٣ سال  در 
 1091 تعداد   ٩٥ سال  در   ،3729 تعداد 

بز. و  گوسفند 
و  بهار  در  نشخوارکنندگان کوچک  طاعون 
اصفهان،  استان های  در  امسال  تابستان 
خراسان  یزد،  بختیاری،  و  چهارمحال 
این  در  و  شد  مشاهده  فارس  و  رضوی 
مدت نیروهای محیط زیست الشه حدود 
130 راس کل و بز و قوچ و میش وحشی 
جمع آوری و امحاء کردند. در سال 1399 
 6 بین علفخواران وحشی  بیماری در  این 
شده  شناسایی  استان  پنج  در  و  منطقه 
از آغاز زمستان 98  بود. طاعون همچنین 
تا پایان تابستان 99 در مدت 9 ماه سبب 
تلف شدن 460 رأس کل و بز وحشی در 
حاال  شد.  اصفهان  قاضی  ملی کاله  پارک 
بیماری  که  است  بابت  این  از  نگرانی ها 
شدن  آلوده  سبب  و  بتازد  همچنان  واگیر 

شود. حیوانات  مرگ  و  دیگر  کانون های 

کشف بیش از 5 الشه در طالقان
در  محیط بانان  گذشته  روزهای  در 
منطقه  در  سرکشی هایشان  و  گشت 
کل  الشه  تعدادی  طالقان  شکارممنوع 
حکیمی،  فردین  که  اینطور  یافتند.  بز  و 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نشخوارکنندگان  طاعون  داده  خبر  البرز 
است  شده  شایع  منطقه  این  در  کوچک 

مجدد  شیوع  رسمی  تائید  با  حاال  و 
محیط  حفاظت  یگان  نیروهای  بیماری 
به  درآمدند.  آماده باش  به حالت  زیست 
گرفته  شدت  پایش  برنامه های  او  گفته 
از ظرفیت جوامع محلی هم  است  قرار  و 
استفاده شود تا نمونه برداری و آزمایشات 
اطالعات  بر اساس  انجام شود.  تشخیصی 
شنبه  روز  تا  البرز،  استان  زیست  محیط 
این  در  وحش  حیات  تلفات  میزان 
بوده  بز  و  راس کل  پنج  از  بیش  منطقه، 

است.
طالقان  در  طاعون  شیوع  که  آنجا  از 
سابقه دارد، نیروها به حالت آماده باش در 
آمده اند و در جلسه ستاد بحران با حضور 
منابع  دامپزشکی،  مدیران  فرماندار، 
و  کشاورزی  جهاد  آبخیزداری،  و  طبیعی 
هالل احمر با محیط زیست مسئوالن قول 

داده اند.    همکاری 
بر  عالوه  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
نیز  همجوار  استان های  البرز،  استان 
گفته  به  و  شده اند  بیماری  این  درگیر 
از  موقع  به  پیشگیری  برای  حکیمی، 
انجام  شیوع بیماری، محیط بانان در حال 
مناطق  آنها  هستند.  منطقه  پایش های 
را  الشه ها  می کنند،  شناسایی  را  آلوده 
امحا  بهداشتی  روش  به  و  می سوزانند 
می کنند و کار ضد عفونی کردن آبشخورها 

می گیرند. در پیش  را 

تلفات گسترده  نشود،  کنترل  اگر 
می شود

خاصیت  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون 
مدیرکل  که  چنان  دارد.  باالیی  واگیری 
حفاظت محیط زیست استان البرز گفته اگر 
نشود  پیشگیری  استان  در  بیماری  شیوع 
و  منطقه  در  اهلی  دام های  تردد  به دلیل 
تلفات  شاهد  عبوری،  دام های  خروج  زمان 
اقدامات  بعضی  خواهیم بود.  گسترده ای 
دلیل در  به همین  و کنترل کننده  پیشگیرانه 
حال  در  دام ها  است؛  گرفته  قرار  کار  دستور 
طبیعی  منابع  اداره های  منطقه اند،  از  خروج 
ورود  از  دوره  این  در  هم  زیست  محیط  و 
اداره  و  می کنند  جلوگیری  عبوری  دام های 
دام های  تکمیلی  واکسیناسیون  دامپزشکی 
منطقه را در اولویت قرار داده؛ هرچند دیرتر 
کنترل  می گوید  حکیمی  باید.  که  زمانی  از 
بیماری ها  سایر  به  نسبت  بیماری  این 
گذار  و  جابجایی  علت  به  و  است  دشوارتر 
آنها  تردد  و  زیستگاه ها  در  وحش  حیات 
انتقال  امکان  استان ها،  سایر  مرز  در  حتی 
نیز  استان ها  سایر  در  بیماری  این  شیوع  و 
وجود دارد. به همین دلیل برای مهار بیماری 
همکاری  درخواست  دستگاه ها  همه  به 
از  حتی  و  شده  داده  زیست  محیط  با 
دوستداران  و کوهنوردی،  ورزشی  هیئت های 
همچنین  و  وحش  حیات  و  زیست  محیط 
است. شده  درخواست کمک  محلی  جوامع 

ندارد انسان ها خطر  برای 
نشخوارکنندگان  طاعون  شیوع 
همه گیری  روند  طوالنی شدن  با  همزمان 
کرده.  به پا  هم  اضطراب  از  موجی  کرونا 
در  طاعون  شیوع  »تایید  رسانه ها  بعضی 
البرز« را تیتر کرده اند و محیط زیستی ها 
را به توضیح درباره بیماری واداشته اند که 
دام مشترک  و  انسان  بین  بیماری  »این 

» نیست.
دامپزشکی  مدیرکل  توکلی،  غالمرضا 
که  داده  توضیح  تسنیم  به  البرز  استان 
حیوانات  مختص  نشخوارکنندگان  طاعون 
ندارد.  خطری  انسان  برای  است  کوچک 
»مردم در مورد سرایت این بیماری نگران 
این زمینه در حال  نباشند. دامپزشکی در 
بیماری  این  برای  الزم  اقدامات  انجام 
دام های  تمام  اینکه  بیان  با  او  است.« 
بیماری  این  مقابل  در  البرز  استان 
بیماری  این  در  گفته  شده  اند  واکسینه 
حیوان مبتال به این بیماری تلف می شود 

ندارد. وجود  آن  برای  درمانی  و 
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  دیروز 
بیماری  این  با  ارتباط  در  نیز  البرز  استان 
کوچک  نشخوارکنندگان  »طاعون  گفت: 
میان  واگیر  بسیار  ویروسی  بیماری  یک 
بز  و  گوسفند  خصوصا  نشخوارکنندگان 
است و هیچ گونه خطر انسانی ندارد. این 
بیماری در آفریقا، هند خاورمیانه و ایران 
طاعون  بیماری  این  به  و  می افتد  اتفاق 
»طاعون  PPR  که  می گویند.«  هم  بزی 
بزی« هم شناخته می شود چنین عالئمی 
تورم  بینی،  و  چشم  ترشحات  تب،  دارد: 
دهان، اسهال و ذات الریه همراه با سختی 
 )OIE( تنفس است. سازمان جهانی دام
بیماری های  فهرست  در  را  بیماری  این 
در  موظف اند  کشور ها  و  داده  جای  مهم 
سازمان  این  به  را  بیماری  وقوع،  صورت 
اگرچه  حکیمی  گفته  به  کنند.  گزارش 
دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماری  این 
نیست  دغدغه ای  مورد  این  در  و  نیست 
تلفات  بی توجهی می تواند  اما »در صورت 
منطقه  وحش  حیات  در  جبرانی  غیرقابل 
زیادی  لطمه  طبیعت  به  و  بگذارد  به جا 

کند«. وارد 
یک  در  بیماری  شیوع  دیگر  سوی  از   
واکسن،  هزینه   تحمیل  بر  عالوه  منطقه، 
باعث  نظارتی،  و  بهداشتی  اقدامات 
و  ویژه گوشت  به  دامی  تولیدات  کاهش 
خسارات  برداشتن  در  ضمن  و  شده  شیر 
دامداران،  به  اقتصادی  ضررهای  و  مالی 
می کند.  مواجه  خطر  با  را  غذایی  امنیت 
سازمان   2018 سال  گزارش  براساس 
از  درصد   80  ،OIE دام  سالمت  جهانی 
معرض  در  بز  و  جهانی گوسفند  جمعیت 
اثر  در  آنها  از  درصد   90 و  شدن  آلوده 
طوری  به  شده اند،  تلف  بیماری  به  ابتال 
طاعون  بروز  از   ناشی  مالی  خسارت  که 
بین  رقمی  ساالنه  نشخوارکنندگان کوچک 
سازمان  است.  دالر  میلیارد   1/2 تا   4/1
جهانی  سازمان  و  دام  سالمت  جهانی 
یک  طی   2015 سال  در  خواروبار  و  غذا 
استراتژی مشترک، سال 2030 را به عنوان 
بیماری  ریشه کنی  و  کنترل  هدف  سال 
بر  کردند.  تعیین  نشخوارکنندگان  طاعون 
طاعون  ویروس  بین  شباهتی که  اساس 
گاوی  ویروس  و  کوچک  نشخوارکنندگان 
طاعون بود، این دو سازمان مقرر کردند با 
طاعون  به  مربوط  تجربیات  از  بهره گیری 
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  گاوی، 

شود.  ریشه کن 

شیوع طاعون نشخوارکنندگان کوچک در چند زیستگاه، نگرانی  درباره تلفات گسترده حیات وحش را بیشتر کرده است

آماده باش بر ای طاعون نشخوار  کنند گان
5 الشه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع طالقان کشف شد 

مدیرکل محیط زیست البرز: این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست اما در صورت بی توجهی می تواند تلفات غیرقابل جبرانی 
در حیات وحش به جا بگذارد

درخواست سازمان ملل 
از جامعه جهانی برای 
محافظت از طبیعت

یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که جامعه 
محافظت  برای  سرمایه گذاری  باید  جهانی 
انقراض گونه های  از  جلوگیری  و  طبیعت  از 
جانداران را افزایش دهد و سطح تعهدات و 
ایرنا  به گزارش  برد.  باال  را  آن  انجام  سرعت 
به نقل از خبرگزاری رویترز، اولین بخش از 
اجالس تنوع زیستی COP15 روز دوشنبه در 
شهر کونمینگ چین با هدف شتاب دادن به 
تخریب  دهه  از چند  برای جلوگیری  توافقی 
تجاوزگری  از  ناشی  طبیعی  زیستگاه های 
انسان و تغییرات آب و هوایی آغاز می شود. در 
همین حال، دیوید کوپر، معاون دبیر اجرایی 
کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد 
در نشستی تاکید کرد که وزرای شرکت کننده 
در اجالس مجازی هفته جاری باید آرمان های 
مذاکره کنندگان  به  و  دهند  نشان  را  واالتری 
در  آینده  سال  می  ماه  را  نهایی  توافقی  که 
جهت  می کنند،  منعقد  چین  کونمینگ  شهر 
مدافع  بخشند. گروه های  سیاسی  مشخص 
محیط زیست می گویند هیچ زمانی برای از 
دست دادن در زمینه محافظت از زیستگاه ها 
و کاهش سرعت انقراض گونه ها وجود ندارد، 
به  نتوانستند  دولت ها  آنکه  از  پس  ویژه  به 
اهداف تنوع زیستی سال 2020 که یک دهه 
پیش در ژاپن حاصل شد، دست یابند. با این 
فوریت  سطح  اینکه  به  اشاره  با  حال، کوپر 
نیست،  کافی  هنوز  موضوع  این  به  بخشی 
افزود: در حال حاضر، اکثر کشورها به جای 
از  محافظت  به  را  بیشتری  هزینه های  آنکه 
تنوع زیستی اختصاص دهند، مبلغ بیشتری 
می کنند  هزینه  مخرب  فعالیت های  برای 
ملل  سازمان  کند.  تغییر  باید  رویه  این  و 
می خواهد کشورها تا سال 2030 از 30 درصد از 
سرزمین های خود محافظت کنند، تعهدی که 
قبال به توافق آمریکا و سایرین رسیده است. 
چین هنوز در این زمینه تعهد نکرده، با وجود 
اجرای یک سیستم »خط قرمز محافظت از 
محیط زیست« که 25 درصد از قلمروش را 
از دسترس توسعه دهندگان خارج کرده است. 
همه  است که  مهم  خبرنگاران گفت  به  کوپر 
کشورها اقدامات بیشتری برای محافظت از 
اکوسیستم انجام دهند، اما این به نوبه خود 
برای جلوگیری از ضرر به تنوع زیستی کافی 
نیست و تعهدات بیشتری برای مدیریت 70 

است.  نیاز  مورد  باقی مانده  درصد 

تاثیر نابودی تنوع زیستی 
بر تولید دارو های حیاتی

محققان تاکید کرده اند استفاده ناپایدار از گیاهان 
زیستی کمک  تنوع  دادن  از دست  به  دارویی 
کرده و می تواند فرصت تامین داروها از طبیعت 
را در آینده محدود کند. به گفته محققان اکنون 
که بشر بیشترین نیاز را به گونه های دارویی دارد 
ما با خطر از دست دادن بسیاری از گونه های 
پیدایش  از  پیش  بشر  هستیم.  مواجه  مهم 
زبان نوشتاری از طبیعت برای درمان بیماری ها 
استفاده می کرده است.   به گفته سازمان جهانی 
بهداشت، 11 درصد از داروهای ضروری جهان از 
گیاهان گلدار تهیه می شود. به گزارش ایسنا به 
نقل از روزنامه گاردین، فوائد حفظ تنوع زیستی 
در حالیست که بشر در حال از دست دادن انواع 
گونه های جانوری و گیاهی است حتی پیش از 
آنکه نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشد. 

غالمرضا توکلی، مدیرکل 
دامپزشکی استان البرز توضیح 
داده که طاعون نشخوارکنندگان 
مختص حیوانات کوچک است 

برای انسان خطری ندارد. او 
گفته مردم در مورد سرایت این 

بیماری نگران نباشند

|پیام ما| سرما با شیوع دوباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک از راه رسیده است. این بیماری که از دام اهلی به علف خواران وحشی 
سرایت می کند، در استان البرز شایع شده و استان های همسایه هم به حال آماده باش درآمده اند. وقتی ویروس طاعون از گوسفندان 
و بزها به جبیر، کل و بز و قوچ ها و میش ها سرایت می کند، آنها را می کشد و برای حیات وحش شرایطی بحرانی ایجاد می کند. در 6 ماه 
نخست 1400، 6 استان درگیر این بیماری واگیر بودند و در این مدت 130 علفخوار وحشی تلف شدند و الشه هایشان برای جلوگیری 
از شیوع ویروس سوزانده شد. اکنون نگرانی ها از این است که بار دیگر شیوع بیماری تلفات سنگینی در حیات وحش بر جای بگذارد.

تلفات این بیماری در نیمه 
اول دهه ٩٠ از دام های اهلی 

روندی نزولی داشته است: در 
سال  ٩٠ تعداد 14857، در 

سال ٩١ تعداد 5801، در سال 
٩٢ تعداد 15918، در سال ٩٣ 

تعداد 8605، در سال ٩٤ تعداد 
3729، در سال ٩٥ تعداد 1091 

گوسفند و بز
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روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

  آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران 
شماره 2000091701000131

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 99022- موضوع مناقصه :  انواع ترانسفورماتور
شماره تقاضای خرید : 

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظردارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، انواع ترانسفورماتور مورد نیاز مناطق عملیاتی 
سروستان و سعادت آباد، آغار و داالن و پارسیان خود را از شركتهای واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در صورتیکه توانایی 

تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی كاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه 

همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
انواع ترانسفورماتور )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگذاری شده 

است.(
2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات 
میسر   http://www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی 
خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، 
الزم است مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف 

مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد.
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگذاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی 
تا پایان وقت اداری روز 1400/08/01 می باشد.الزم به ذکر است که مهلت 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور 

می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

1-4 ( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای تایید شده ملزم به ارائه پاکات 
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا 
رسید واریز وجه نقد )شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی 
مشخص می گردد( به مبلغ 000ر000ر451 ریال به نام شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه 
ستاد می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود 

نخواهد داشت . 
2-4( تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، پشنهادات 
فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها, 

توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
5- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 

کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL (  باشند.
6- در صورت حضور سازندگان داخلی در مناقصه، فرآیند مناقصه با سازندگان 
داخلی ادامه می یابد. در غیر این صورت، در بین تامین کنندگان، اولویت با 

پیشنهاد تامین کاال از سازندگان داخلی می باشد.
صورت  به  باید     SAD  -  9۷00130 خرید  درخواست  به  مربوط  ۷-اقالم 
پیشکرایه به آدرس : استان فارس- شهرستان فراشبند- منطقه عملیاتی 
آغار و داالن-انبار تدارکات کاال، اقالم مربوط به تقاضای ZVD-9700030  به 
صورت پیشکرایه به آدرس : استان فارس-جاده شیراز سروستان-نرسیده 
به سروستان-منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد-انبار تدارکات کاال و 
اقالم مربوط به درخواست ZRD-9700024 به صورت پیشکرایه به آدرس : 
استان فارس-شهرستان المرد-بلوار دانشجو-فلکه دانشجو-مجتمع اداری 

منطقه عملیاتی پارسیان-انبار تدارکات کاال  ارسال گردد.
8- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست.
9- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر حداكثر به میزان 

80% كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
10- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی 

بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 3213865۷-0۷1 تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 3231444۷-0۷1 ارسال نمایید.

شناسه آگهی: 1203277 میم الف: -1

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/0۷/18 -تاریخ نوبت چاپ دوم : 1400/0۷/19

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مزایده 1400-11
بدینوسیله به اطالع میرساند اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری ) صرفا جهت احداث نانوایی (  واقع در ناحیه شهری 

مهرگان را به شرح جدول ذیل ، از طریق مزایده عمومی و صرفا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) setadiran.ir ( با شرایط ارائه شده در 
سامانه مذکور به فروش برساند . 

زمین موصوف صرفا جهت احداث نانوایی بوده و ارائه مجوز از سوی اتحادیه خبازان ) نانوایی ( در منطقه معرفی شده به نام شرکت کننده 
در زمان شرکت در مزایده  الزامی می باشد

*  برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 
برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

*  کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی وانتخاب می باشد.
* عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت 

نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و با تلفن  41934-021 داخلی 5  تماس حاصل نمایند نمایند . 

تاریخ انتشار :  1400/۷/18 و 1400/۷/19   مهلت دریافت اسناد مزایده :  1400/۷/21    تاریخ بازدید :   1400/۷/22   مهلت ارسال پیشنهاد :  1400/8/1
تاریخ بازگشایی :   1400/8/3      تاریخ اعالم به برنده :  1400/8/3

شماره شهرردیف
مساحت  هر قطعه پالک ثبتیقطعه

)مترمربع(
قیمت پایه هر 
مترمربع )ریال(

قیمت پایه 
مزایده برای هر 

قطعه

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده برای هر 

قطعه
آدرس ملک

12مهرگان1
57 فرعی از 33 

اصلی 
بخش 14

6418000000011520000000576000000
مهرگان ، زون A6 ، از جنوب به بلوار 

امام حسین  ، از شمال و شرق 
به گذرهای فرعی – طبق نقشه الصاقی  

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده / فراخوان دستگاه اجرایی

نوبت دوم

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/0۷/18- تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/0۷/19

ZVD - 9۷00030 & SAD - 9۷00130 & ZRD - 9۷00024
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قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 1390/09/20 مصوب  سندرسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
موضوع  اول  هيات   140060306006003001 رای شماره  برابر  و 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت 
 22119 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  پور  ابراهیم  غالمرضا 
صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت214/40 متر مربع ) دویست و 
چهارده و چهل صدم متر مربع( قسمتی از پالک 524 فرعی 
واقع  والت  مه  دهستان  اصلی   292 پالک  روسی  اراضی  از 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
خریداری از مالکین رسمی محمد علی نری بایگی و عباس 
هیأت   140060306006003000 شماره  رأی  برابر  و  پور  ابراهیم 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول 
حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
شماره  مرتضی  فرزند  بایگی  پاکزاد  عصمت  خانم  متقاضی 
شناسنامه 5740 صادره از تربت حیدریه نسبت به سه دانگ 
مساحت214/40  به  ساختمان  یکاب  ششدانگ  از  مشاع 
مربع(  متر  صدم  چهل  و  چهارده  و  )دویست  مترمربع 
 292 پالک  روسی  اراضی  از  فرعی   524 پالک  از  قسمتی 
دو  بخش  رضوی  در خراسان  واقع  والت  مه  دهستان  اصلی 
رسمی  مالکین  از  خریداری  حیدریه  تربت  ملی  ثبت  حوزه 
شماره  رای  برای  و  ابراهیم  عباس  و  بایگی  نری  محمدعلی 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   140060306006003002
تربت حیدریه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مذکور مستقر 
نوری  اکبر  آقای علی  بالمعارض متقاضی  و  مالکانه  تصرفات 
بایگ فرزند حسین بشماره شناسنامه 7650 صادره از تربت 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  حیدریه 

ساختمان به مساحت 179/35 متر مربع  )يكصد و هفتاد و 
نه و سی و پنج صدم متر مربع( قسمتی از پالک 77  فرعی 
از اراضی تهرود بایگ پالک 291 اصلی دهستان مه والت واقع 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
شماره  رای  برابر  و  نمازی  احمد  رسمی  مالک  از  خریداری 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیات   140060306006003003
تربت حیدریه  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مذکور مستقر 
ابراهیم  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
پور فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 0690176449 صادره از 
تربت حیدریه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 179/35 مترمربع ) یکصد و هفتاد و 
نه وسی و پنج صدم متر مربع( قسمتی از پالک 77 فرعی 
از اراضی تهرود بایگ پالک 291 الی دهستان مه والت واقع 
در خراسان رضوی بخش دو حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
است.  گردیده  نمازی محرز  احمد  مالک رسمی  از  خریداری 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    3 ماده  موجب  به  لذا 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
طریق  از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه 
روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه 
باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص 
را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید 
نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع  محل  ثبت  اداره  به 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  صورتی که  در  و 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  معترض، گواهی 
می  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. شماره 1063
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/19

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت 
حیدریه
ت ح ج 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  سندرسمی  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هيات   140060306006002870 شماره 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمدابراهیم مطیع فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 20401 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ 
و  نه  و  و هشتاد  یکصد   ( مربع  متر  به 189/38  یکباب ساختمان 
از پالک  از پالک 4 فرعی  سی و هشت صدم متر مربع( قسمتی 
ثبت  بخش یک شهر حوزه  رضوی  در خراسان  واقع  اصلی   3345
ملک تربت حیدریه از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    3 ماده  موجب  به  لذا 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
تا دو  اولین اگهی  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  شده اعتراض داشته 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اعتراض  تسليم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض  نمایند.  اخذ 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. شماره 1061
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/19

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  سندرسمی  فاقد  ساختمانهای  و 
مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هيات   140060306006002754
مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
علی  فرزند  سرباالئی  محمدی  علی  خانم کنیزرضا  متقاضی  بالمعارض  و 
بشماره شناسنامه 210 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به 130/34 متر مربع ) یکصد و سی و سی و چهار صدم متر 
اصلی    231 دیزقند پالک  اراضی  از  از پالک 386 فرعی  مربع( قسمتی 
دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت 
تربتی  معاونی  محمدجواد  رسمی  مالک  الواسطهاز  مع  خریداری  حیدریه 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه 
و کثیر  روزنامه محلی  از طریق  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این 
االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به 
حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  این صورت  در  دهد که  تحویل  محل 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شماره 1062
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آگهی مفقودی

مفقودی برگ سبز

آگهی مفقودی

 1395 مدل   131SE سایپا سواری  سبز  برگ  سندو 
 M13.5593368 سفید –روغنی رنگ به شماره  موتور
شماره  به   NAS411100G1221283 شاسی  وشماره 
ببربیان  حمزه  به  65متعلق  83ق936ایران  پالک 
اعتبار ساقط گردیده  واز درجه  تمبت عزیزی مفقود 

است .قلعه گنج 

سند و سند کمپانی خودروسواری دوو سیعلو مدل 
1380 به شماره پالک 31۷ ن 43 ایران 32 شماره 
موتور 80۷611 شماره شاسی ir80165024690 مربوط 
از درجه  و  به مهدی جامعی حصاری مفقود گردیده 

اعتبار ساقط می باشد. شماره 1068 
ت ح ج

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ 
آردی 1600 مدل 1383 به شماره پالک 834 ن 35 
ایران 36 شماره موتور 11۷83008326 و شماره شاسی 
مفقود  آهنگان  پیش  سعید  به  مربوط   83108469

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شماره 106۷
ت ح ج  

نوبت دوم
نوبت دوم

نوبت دوم

آیا افزایش قیمت انرژی در جهان و افزایش 
منظور  به  فسیلی  سوخت های  برای  تقاضا 
با فصل سرما  مقابله  برای  پشتوانه ای  ایجاد 
روند گذار به انرژی های تجدیدپذیر را به تعویق 

می اندازد؟
پالیسی  فارن  نشریه  در  نورهاوس  تد 
و  خورشیدی  انرژی  حامیان  که  می نویسد 
را  سبز  آینده ای  قول  که  سال هاست  بادی 
است،  ارزان  برق  آن  در  که  می دهند  ما  به 
زیرساخت های جدید تولید انرژی با کمترین 
و  می شوند  احداث  زیست  محیط  به  آسیب 
اما  می کند.  پیدا  عظیمی  کربن کاهش  نشر 
تجدیدپذیر،  انرژی های  توسعه سریع  خالف 
هنوز با چنین آینده ای فاصله داریم. بسیاری 
از کشورهایی که در مرحله گذار به انرژی های 
بسیاری  پیشرفت های  هستند  تجدیدپذیر 
کرده اند اما امروز با بحران قطعی برق و هزینه 
بسیار باالی آن روبه رو شده اند. نشر کربن نیز 

است. بیشتر شده  یا  مانده،  ثابت  یا 

در اولین اقدام گوین نیوسام، فرماندار ایالت 
کالیفرنیا دستور داد تا شرکت های تولید برق 
ژنراتورهای دیزلی ذخیره خود را در زمان اوج 
مصرف برق به طور مداوم استفاده کنند تا از 
قطعی برق نوبتی و منطقه ای جلوگیری شود.
است.  دیگری  گونه  به  وضعیت  آلمان  در 
تا  شد  باعث  هسته ای  نیروگاه های  تعطیلی 
استفاده از زغال سنگ برای تولید برق افزایش 
پیدا کند و انتشار گازهای گلخانه ای در 30 سال 

گذشته به باالترین حد خود برسد.
 70 به  از  برق  جبران کمبود  برای  نیز  چین 
معدن زغال سنگ در مغولستان داخلی دستور 

داد تا تولید خود را افزایش دهند.
یکی از دالیل وقوع این بحران ها بازگشت دنیا 
فعالیت های  گرفتن  سر  از  و  عادی  روال  به 
اقتصادی پس از همه گیری کرونا و افزایش 
اما  است.  طبیعی  گازهای  قیمت  ناگهانی 
قدرت های  باقی  آنجاست  اصلی  مشکل 
ایالت  و  آلمان  انگلستان،  مانند  اقتصادی 

روی  بزرگ  وجود سرمایه گذاری  با  کالیفرنیا 
انرژی های تجدیدپذیر طی چند دهه گذشته 
جایگزین  را  فسیلی  از سوخت های  استفاده 
هسته ای کرده اند  کربن  انتشار  بدون  انرژی 
کنند. تقویت  را  خود  الکتریکی  سیستم  تا 
آلمان و ایالت کالیفرنیا تعطیلی نیروگاه های 
هسته ای را به جای از کار انداختن نیروگاه های 
زغال سنگ و گاز در اولویت قرار دادند. کاهش 
به  خورشیدی  و  بادی  انرژی  هزینه  سریع 
معنی برق ارزان نبود چون برای تولید برق از 
مقدار زیادی از سوخت های فسیلی استفاده 
منابع  از  مناطقی که  در  در حقیقت  می شود. 
استفاده  بیشتری  تجدیدپذیر  انرژی های 
از  یکی  است.  باالتر  برق  هزینه  می کنند، 
دالیل آن مقاومت عمومی است که تالش ها 
برای استفاده روزافزون از زمین برای ساخت 
برای  کویر  از  استفاده  )مانند  الزم  زیربنای 
مشکل  با  را  خورشیدی(  پنل های  ساخت 

است. کرده  روبه رو 

ممکن است کسی این تحوالت ناخوشایند را 
مانند سکسکه ای در فازهای اولیه گذار جهانی 
همیشه  اولیه  فازهای  اما  برشمارد.  انرژی 
توسعه دهندگان  هستند:  گام ها  آسان ترین 
می توانند  خورشیدی  و  بادی  انرژی های 
به خطوط  عالی  دسترسی  با  مناطق  بهترین 
باشند.ذخایر  داشته  را  موجود  برق  انتقال 
فسیلی  قابل دسترس سوخت های  و  عظیم 
هم  دارد که  وجود  همچنان  برق  تولید  برای 
می تواند تقاضا را برآورده کند و هم زمانی که 
جایگزین  نمی وزد  باد  یا  نمی تابد  خورشید 
کمک های  شود.  تجدیدپذیر  انرژی های 
برای  تجدیدپذیر  انرژی های  برای  دولتی 
قابل  برق  مصرف کنندگان  و  مالیات دهندگان 
مدیریت است تا زمانی که سهم نور و بادی که 
انرژی شبکه برق را تامین می کنند، خیلی باال 
نباشد.هر چه استفاده از انرژی تجدیدپذیر در 
کالیفرنیا و آلمان ترویج می شود، چالش های 
آن هم سخت تر است. اگر میزان استفاده از 
متغیر انرژی تجدیدپذیر )مانند نور و باد( به 
20درصد برسد، هر وقت که باد بوزد یا نور بتابد، 

می شود. تولید  برق  نیروی 
نمی وزد،  بادی  و  است  ابری  هوا  که  زمانی 
اروپا  در  امسال  تابستان  که  آنچه  همانند 
اتفاق افتاد، باعث می شود که انرژی بادی و 
عادی  حالت  به  نسبت  خورشیدی کمتری 
تولید  برای  زمان،  این  در  شوند.  ذخیره 
حالت  در  و  ذخیره  ژنراتورهای  به  نیاز  برق 
ندرت  به  ژنراتورها  این  از  است.  آماده باش 
استفاده می شود اما همچنان باید ساخته و 

شوند. نگه داری 
از سال 2012 با تعطیلی یکی از نیروگاه های 
ایالت در  هسته ای در جنوب کالیفرنیا، این 
مسیر استفاده از انرژی های پاک برای تولید 
به  مربوط  قوانین  همزمان  اما  افتاد.  برق 
نیروگاه های  آلوده ترین  از  یکی  بسته شدن 
چون  برداشته شد  کالیفرنیا  در  طبیعی  گاز 
برای تولید برق نقش حیاتی را ایفا می کند. 
تعطیل نشدن این نیروگاه و افزایش نیاز به 
مقامات  تا  شد  باعث  فسیلی  سوخت های 
موقتی  گازی  نیروگاه های  طرح  ایالتی 
آلودگی  نیروگاه ها  این  کنند.  جایگزین  را 
دائمی  نیروگاه های  به  نسبت  را  بیشتری 
بود  این  آن ها  مزیت  اما  می کنند  ایجاد 
محیط  حامیان  و  ایالتی  سیاستمداران  که 
بمانند که کالیفرنیا  باقی  باور  این  بر  زیست 
اقلیمی  به اهداف  همچنان در مسیر رسیدن 
یورو  میلیارد  آلمان صدها هزار  خود است.در 
برای انرژی تجدیدپذیر یارانه پرداخت شد که 
پرهزینه ترین برق مصرفی در اروپا را به همراه 
داشت. آلمانی ها باید جای خالی نیروگاه های 
هسته ای تعطیل را پر کنند و انرژی خورشیدی 
و بادی روزافزون را ذخیره کنند. آلمان به اجبار 
به تولید داخلی لیگنیت یا زغال سنگ قهوه ای 
)که با انتشار کربن باال( و واردات گاز طبیعی از 
روسیه روی آورده که منجر به افزایش انتشار 
گازهای گلخانه ای می شوند. وابستگی به تولید 
اهداف  آلمان  تا  شده  باعث  لیگنیت  داخلی 
اقلیمی خود را به تعویق بیاندازد. وابستگی به 
روسیه نیز اقتصاد و مصرف کنندگان آلمانی را 
در برابر افزایش قیمت و تهدیدها آسیب پذیر 

می کند.

قرار  سبز  احزاب  فشار  تحت  بلژیک  دولت 
هسته ای  نیروگاه های   2025 سال  تا  است 
خود را بازنشسته کند. این کشور برای ساخت 
نیروگاه های جدید گاز طبیعی یارانه پرداخت 

می کند.
انگلستان در بکارگیری از قوانین انرژی پاک 
داشته  را  عملکرد  بهترین  اخیر  سال های  در 
به  نسبت  کربن  انتشار  میزان  چون کاهش 
سرعت  با  جهان  اقتصادی  قدرت های  دیگر 
بیشتری رخ داده است. اما حاال این کشور نیز 
وارد بحران انرژی عمیق تری شده که بخشی 
از آن به دلیل دستاوردهای کربن زدایی است. 
به واسطه  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان 
و  طبیعی  با گاز  زغال سنگ  جایگزین کردن 
بادی  انرژی  با  برق  تولید  از  20درصد  انتقال 
مانند  هم  بریتانیا  است.  پیدا کرده  کاهش 
با  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری 
برای  هسته ای  تاسیسات  چندین  تعطیلی 
قیمت  افزایش  همچنین  و  تعمیرات  انجام 
گاز طبیعی با کمبود شدید انرژی روبه روست؛ 
شرایطی که ممکن است سال 2022 و احتمال 

شود. بدتر  سرد  زمستانی  وقوع 

این  سبز  انرژی  حامیان  است  ممکن 
بدانند  انرژی تجدیدپذیر  به  را حمله  نتایج 
کنیم  باور  ندارد که  وجود  دلیلی  هیچ  اما 
انرژی های  دیگر  و  بادی، خورشیدی  منابع 
در  مهمی  نقش  نمی توانند  تجدیدپذیر 
شبکه برق مدرن داشته باشند و با تغییرات 
مشکل  واقع  در  نمی کنند.  مقابله  اقلیمی 
این  که  نیست  این  انرژی  بحران  وقوع 
مضاعفی  تالش  و  سرمایه گذاری  کشورها 
تجدیدپذیر  انرژی  به  دستیابی  برای 
فناوری های  زیادی  حدی  تا  آنها  کرده اند. 
و  نگرفتند  نظر  در  را  دیگر  انرژی کم کربن 
تعطیلی نیروگاه های هسته ای باعث تشدید 

است. شده  مشکل  این 
تحلیل گران  بیشتر  اخیر  سال های  در 
حامیان  گروه های  از  برخی  و  انرژی  حوزه 
غیرواقعی که  باور  این  از  سبز  انرژی های 
را  خود  انرژی  نیازهای  تمام  می تواند  دنیا 
تامین  تجدیدپذیر  انرژی  فناوری های  با 
بر آن  اما اجماع کلی  کند فاصله گرفته اند. 
انرژی  درصد   80 به  گذار  مسیر  که  است 
که  خورشید  و  باد  عمدتا  و  تجدیدپذیر 
به  اجراست،  قابل  است،  ارزانتر  همیشه 
امکان پذیر  آن  وقوع  و  شده  درک  خوبی 

است.  

  آغاز فصل سرما و از سرگیری فعالیت های اقتصادی پس از همه گیری کرونا
 استفاده از سوخت های فسیلی را افزایش داده است

ضربه بحران انرژی به اهداف اقلیمی
آیا افزایش قیمت انرژی در جهان و افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی روند گذار به انرژی های تجدیدپذیر را به تعویق می اندازد؟

سند قلعه تاریخی 
فلک االفالک صادر شد

گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
سند  صدور  از  لرستان  صنایع دستی  و 
خبر  خرم آباد  شهر  در  فلک   االفالک  قلعه 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  داد. 
میراث فرهنگی استان لرستان، امین قاسمی 
پیگری های  » با  گفت:  خبر  این  بیان  با 
راستای  در  متعدد  جلسات  و  مستمر 
سامان دهی قلعه تاریخی فلک االفالک سند 
این  اعیان  و  عرصه  شش دانگ  کاداستر 
میراث فرهنگی،  وزارت  به نام  تاریخی  قلعه 
شد.« صادر  صنایع دستی  و  گردشگری 

به  فلک االفالک  قلعه  » سند  افزود:  او 
مساحت قریب 203 هزار مترمربع برابر ماده 
21 قانون ثبت تحت پالک 403 اصلی به نام 
نمایندگی  به  ایران  جمهوری اسالمی  دولت 
و  صنایع دستی  میراث فرهنگی  وزارت 

است.« شده  صادر  گردشگری 
برداری  نقشه   « گفت:  همچنین  قاسمی 
برداران  نقشه  توسط  فلک االفالک  قلعه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان 

است.« شده  انجام 
تاریخی  اثر  بارزترین  بنا  این  او  گفته  به 
مهر   10 تاریخ  در  است که  لرستان  استان 
1348 با شماره ثبت 883 در فهرست آثار 

است. رسیده  ثبت  به  ایران  ملی 

بیانیه گروه معماری و شهرسازی 
فرهنگستان هنر:

معماری مساجد معاصر 
رو به افول است

شهرسازی  و  معماری  تخصصی  گروه 
حفظ  از  بیانیه ای  طی  هنر  فرهنگستان 
به عنوان یک  سادگی در طراحی مساجد 
و  یاد کرد  مسجد  تکامل  دوران  در  اصل 
افزود: معماری مساجد معاصر رو به افول 
است. شده  ازجاکندگی  دچار  و  گذاشته 

است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
نمایندگی  را  مسجدبودن  فقط  »مساجد 
تاریخ  تمامیت  از  بلکه مفهومی  نمی کنند، 
گم گشتگی  با  امروزه  ایرانی اند.  معماری 
گذشته  معماری  به  نسبت  فراموشی  و 
رویکردها،  در  آشفتگی  و  دچار سردرگمی 
توسعه  طرح های  و  برنامه ها  سیاست ها، 
معاصر  معماری  به ویژه  مذهبی،  اماکن 

شده ایم.« مساجد، 
بیش  »امروزه  می دهد:   ادامه  بیانیه  این 
از هر زمان دیگری نیاز به شناخت عمیق 
ایران زمین  گذشته  معماری  از  صحیح  و 
واکاوی مفهوم مسجد  احساس می شود. 
تقرب  برای  تالش  و  ایران  معماری  در 
معماری  نظری  و  فکری  شالوده های  به 
در  شگرف  تحولی  زمینه ساز  ایرانی 
مختلف  برنامه های  و  طرح ها  اندیشه ها، 
معماری  ارتقای کیفی  و  توسعه  با  مرتبط 
معاصر مسجد می شود.« بر اساس بیانیه 
فرهنگستان  شهرسازی،  و  معماری  گروه 
و  کنونی  روند  از  نگرانی  ابراز  با  هنر 
به  دست یابی  در  رو  پیِش  چالش های 
اصالح  بر  تمدن،  این  شان  در  معماری 
فرآیندهای  و  سیاست ها  رویکردها، 
طراحی و اجرای مساجد در دوران کنونی 

است. کرده  تأکید 

مشکل اصلی آنجاست که 
باقی قدرت های اقتصادی 
مانند انگلستان، آلمان و ایالت 
کالیفرنیا با وجود سرمایه گذاری 
بزرگ روی انرژی های 
تجدیدپذیر، استفاده از 
سوخت های فسیلی را جایگزین 
انرژی بدون انتشار کربن 
هسته ای کرده اند تا سیستم 
الکتریکی خود را تقویت کنند

جهان در هفته گذشته به دلیل کمبود انرژی با رکورد قیمت گاز روبه رو شد و نفت آمریکا از بشکه ای 80 دالر عبور کرد. حاال که دنیا در 
حال کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشت فعالیت های اقتصادی است، افزایش تقاضا برای سوخت نیز بازارهای انرژی را با کمبود 
عرضه روبه رو کرده است. پیش بینی وقوع زمستانی سرد و نگرانی از افزایش هزینه مصرف کنندگان یا قطعی برق برخی مناطق باعث شده 
تا فشار بر دولت ها برای تامین گاز بیشتر شود. بسیاری از کشورها با تعطیلی نیروگاه های فرسوده و آالینده هسته ای گام های بزرگتری در 

مسیر انرژی های تجدیدپذیر برداشته اند اما هم اکنون با بحران انرژی و آالیندگی بیشتر روبه رو شده اند.

بریتانیا هم مانند بسیاری از 
کشورهای اروپایی و آسیایی 
با تعطیلی چندین تاسیسات 

هسته ای برای انجام تعمیرات 
و همچنین افزایش قیمت گاز 
طبیعی با کمبود شدید انرژی 

روبه روست؛ شرایطی که ممکن 
است سال 2022 و احتمال 

وقوع زمستانی سرد بدتر شود

|  
AP

  |

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

چهره

پیشکسوت نگارگری درگذشت
امیرحسین قهرمانی از هنرمندان پیشکسوت 
عرصه  نگارگری و از شاگردان استاد حسین 
بهزاد، روز یکشنبه 18 مهرماه 1400 چشم از 

جهان فرو بست.

در  در سال 1313  قهرمانی  ایرنا،   به گزارش 
ایالم به دنیا آمد و در طول سال های فعالیت 
طراحی  زمینه   در  نگارگری،  بر  عالوه  هنری، 
بجا  ارزشمندی  آثار  نیز  تبلیغات  و  گرافیک 

گذاشت. او بر اثر کهولت سن و در حالی که 
دار  بود،  دریافت کرده  نیز  را  واکسن  ُدز  دو 

را وداع گفت. فانی 
قهرمانی خود درباره ورود به عرصه نگارگری، 

داشتم،  هنر  به  که  عالقه ای  با  بود:  گفته 
کالسی که  در  شعر  و  نقاشی  به  مخصوصا 
دانش آموزانی  برای  کمال الملک  هنرستان 
که عالقه مند به هنر بودند، دایر کرده بود، در 
رشته مینیاتور در سال 1333 ثبت نام کردم. 
استادانم استاد حسین بهزاد، استاد زاویه و 

استاد یوسفی بودند. استاد بهزاد که کار من 
برای  می توانم  من گفت  به  بود  پسندیده  را 
آموزش بیشتر به خانه اش بروم و این برای 
من غنیمتی وصف ناپذیر بود. حدودا 14 سال 
نزد استاد می رفتم و همچنین کالس شبانه را 

بودم. نکرده  فراموش  نیز 



پیامک شما را دربـاره 
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شیرین نائف پژوهشگر دپارتمان مطالعات فرهنگی دانشگاه زوریخ مطرح کرد:

حل مساله کم آبی نیازمند سازگاری سنت و مدرنیته
حکمرانی آب در ایران از دوران باستان تا مشروطه دارای ثباتی بوده که در دوران مدرن دچار چالش ها و تغییراتی شده است

| پژوهشگر دپارتمان مطالعات فرهنگی و 
انسان شناسی دانشگاه زوریخ |

  | شیرین نائف |
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مدیرعامل آب و فاضالب گلستان 
تشریح کرد:

جزئیات دزدی آب 
در گرگان 

گلستان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
جزئیات سرقت آب طی روزهای گذشته 
در گرگان را تشریح کرد. به گزارش مهر، 
بهزاد هرمزی گفت: پرونده سرقت آب در 
گرگان در حال بررسی بوده و کارشناسان 
نظر  اظهار  آن  مورد  در  باید  دادگستری 
شکایت  و  شده  کشف  جرم  این  کنند. 
هستیم.  پرونده  این  پیگیر  و  کرده ایم 
شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
آب و فاضالب گلستان هم گفت: کدورت 
آب در روزهای اخیر سبب شد تا سرقت 
کشف  گرگان  در  آب  انتقال  خطوط  از 
شد  انجام  کمی  مختلف  آزمون  شود. 
سرقت  آب  برسیم که  نتیجه  این  به  تا 
شده است. با توجه به حجم و قطر لوله 
20 درصد  الی   15 پیش بینی می شود که 
اما  باشد  شده  سرقت  محور  آن  در  آب 
کارشناسان  عهده  بر  دقیق تر  ارزیابی 

است. دادگستری 
شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
آب و فاضالب گلستان ادامه داد: برای ما 
اما  سرقت یک قطره آب هم مهم است 
سرقت  آب  توجهی  قابل  حجم  اینجا  در 
کشاورزی  و  شرب  زمینه  در  که  شده 
مصرف شده است. پیمانکاران نشت یاب 
زیادی با ما همکاری کرده و همه محورها 
کنده  نقطه   20 حدود  و  می شود  پایش 

است. شده  کاری 

مدیر اجرایی سندیکای 
چای کشور:

50 درصد باغات چای 
کشور تبدیل به ویال 

شده اند
مدیر اجرایی سندیکای چای کشور اظهار 
سال جاری  نخست  ماه   5 در  داشت: 
 97 را کیلویی  چای  تن  هزار   10 حدود 
کردیم  صادر  دالر  یک  زیر  یعنی  سنت 
و از سوی دیگر حدود 33 هزار و 437 
دالر   5 کیلویی  کشور   24 از  چای  تن 
صادق  ایلنا  گزارش  به  کردیم.  وارد 
تعداد  با  حسنی گفت: سال های گذشته 
چای  تن  هزار   70 کمتر  کارخانجات 
با  امروز  که  حالی  در  می کردیم  تولید 
به  تولید  کارخانجات  تعداد  افزایش 
اکنون  هم  نمی رسد.  هم  تن  هزار   30
و  رفتند  بین  از  چای  باغات  درصد   50
 20 هندوستان  شدند.  ویال  به  تبدیل 
را  داخلی  بازار  مورد نیاز  چای  از  درصد 
سال  نخست  ماه   5 در  می کند،  تامین 
جاری حدود 5 هزار و 125 تن چای از 
سریالنکا،  از  همچنین  وارد کردیم.  هند 
امارات متحده عربی، ترکیه، چین، کنیا، 
ویتنام و آلمان چای وارد کردیم به نکته 
باید توجه کرد که ما از آلمانی چای وارد 
هم  چای  باغ  یک  آن  در  که  می کنیم 

ندارد. وجود 

نیست.  متاخری  اتفاق  ایران  در  آب  مسئله 
این امر از دوران باستان زمینه نگرانی مردمان 
این سرزمین بوده است. آب همواره در زندگی 
حدودی  تا  و  خشک  سرزمینی  که  مردمی 
غیرقابل سکونت را تبدیل به شهرهایی آباد با 
معماری های بی نظیر و باغ های مصفا کرده اند، 
تا  است.  داشته  ویژه ای  قداست  و  اهمیت 
جایی که دعای یک پادشاه در دوران باستان 
برای سرزمین خود این است که اهورامزدا آن 
را از خشکسالی و دروغ مصون بدارد. این امر 
نشان از اهمیت آب در ایران از دیرباز تا امروز 
دارد. موضوعی که در گفت و گوی آنالین شنبه 
بود.  و گو  گفت  محور  نائف  با شیرین  شب 
اهمیت موضوع آب در یک سرزمین می تواند 
منجر به توجه ویژه به مفاهیمی شود که حتی 
در دوران مدرن هم جزو مواردی هستند که 
از سوی حکومت ها مورد تاکید هستند. یکی 
امری که  از آن مفاهیم حکمرانی آب است. 
محافل بین المللی هم امروز بر لزوم توجه به 
آن تاکید دارند. در ایران که همواره سرزمینی 
خشک و کم آب بوده، این حکمرانی در طول 
این  است؟  طی کرده  را  مسیری  چه  تاریخ 
یکی از سواالتی است که نائف در سخنان خود 
به آن می پردازد و از منظر حقوقی به مقوله آب 

در ایران نگاه می کند.

مطالعات  دپارتمان  پژوهشگر  نائف  شیرین 
زوریخ  دانشگاه  شناسی  انسان  و  فرهنگی 
شب  شنبه  مجازی که  نشستی  در  و  است 
گذشته در صفحه اینستاگرامی »بر مدار آب« 
و به همت اندیشکده آب ایران برگزار شد، در 
در  حقوق  و  فقه  علمی  راهکارهای  خصوص 
مواجهه با بحران آب نکاتی را مطرح کرد که در 
مورد بحران آب در ایران کمتر به آن توجه شده 
و مورد بررسی قرار گرفته است. نائف در این 
نشست عنوان کرد که: »برای حل بحران آب 
الزم است که به این حوزه نگاه هستی شناسانه 
داشته باشیم. در ایران فرهنگی وجود داشت 
و  ادبیات  تا  الهیات  از  حوزه ها  تمام  در  که 
شعر نگاه ویژه ای به مقوله آب شده بود. نگاه 
هستی شناسانه می تواند ما را کمک کند تا در 
حوزه علوم اجتماعی، علوم فلسفی و فلسفه 
حقوق این نگرش به مقوله آب را تکمیل کنیم. 
مقداری از نگاه مدرن به آب -که وارد چارچوب 
صنعت آب می شود- دوری کنیم نه اینکه آن 

را حذف کنیم«
و  جغرافیا  به  خود  سخنان  ادامه  در  نائف   
خشک  سرزمینی  اشاره کرد که  ایران  اقلیم 
و تا حدودی غیرقابل سکونت بود که با نگاه 
ویژه ای که در آن نسبت به مسئله آب شکل 
گرفت به منطقه ای با حوزه های تمدنی مختلف 

داد:  تشکیل  را  فرهنگی  ایران  و  شد  تبدیل 
»برای برای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
که عمده ترین تامین کننده نیازهای آبی این 
از  حقوقی  و  عرفی  قوانین  بودند،  سرزمین 
دوران باستان وجود داشته است. امروز وقتی 
ما از حکمرانی آب صحبت می کنیم، با استناد 
بگوییم  مطالعات صورت گرفته می توانیم  به 
قدمت این مفهوم در ایران به دوران باستان 
منابع  برخی  به  ما  بر می گردد. ممکن است 
دسترسی نداشته باشیم، اما مسلم است که 
اگر یک حکمرانی بر اساس قوانین عرفی آن 
زمان وجود نداشت مدیریت منابع آب و در 
نتیجه تداوم حیات در این سرزمین غیرممکن 
فرهنگی شکل گرفته  این حوزه  اگر  می شد. 
است که حکمرانی  این  دهنده  نشان  قاعدتا 
آب با تکیه بر قانون در مفهوم علم و حکمت 

قدیم در آن وجود داشته است«
نائف در ادامه سخنانش به این موضوع تاکید 
دارای  ایران  در  آب  »حکمرانی  که:  می کند 
مشروطه  تا  باستان  دوران  از  بوده که  ثباتی 
وجود داشته، این ثبات در دوران مدرن دچار 
در  شاید  است.  شده  تغییراتی  و  چالش ها 
بسیاری از بخش ها این ثبات را نداشتیم اما 
در مورد آب با اینکه تغییر و تحوالتی به طور 
مثال در حاکمان محلی شکل گرفته، اما این 

بر  آب  و حکمرانی  داشته است  ثبات وجود 
اساس همان فرهنگ عرفی و حقوقی بوده که 
پایه های آن توسط مردم این سرزمین گذاشته 
شده و شکل گرفته است. حتی ما در اسناد 
موجود می بینیم که بعد از دوران ساسانی و 
در دوران اسالمی قواعد عرفی و دیوانی دوران 
باستان در این حوزه مورد پذیرش اندیشمندان 
و فقهای دوران اسالمی قرار می گیرد. مقررات 
مربوط به آبیاری و توزیع و بهره برداری از آب 
با تاکید بر ابقای فرهنگ حقوقی بوده که در 
شرایط جغرافیایی و اقلیمی فالت ایران معمول 
بوده و در دوران اسالمی رشد و گسترش پیدا 
کرده، این امر یکی از دستاوردهای فقه در این 

دوران است که بسیار اهمیت دارد«
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه انسان شناسی 
دیرباز  از  هم  ایران  در  آب  مالکیت  موضوع 
و  بوده  حقوقی  اختصاصی  مفاهیم  دارای 
مورد تاکید فقها قرار داشته، اما این مفاهیم 
با ورود ایران به دوران مدرن دچار تغییرات و 
در مواردی انقطاع هایی شده اند که زمینه ساز 
ایجاد بحران  در حوزه آب شده اند: »مالکیتی 
که امروز ما در حوزه حقوق آب تعریف می 
زمان  در  مالکیت که  تعریف  با  کنیم کامال 
گذشته وجود داشته متفاوت است. به طور 
مثال در سندهای دستی و قباله ها و بنچاق ها 

از آب تعیین  می بینیم که نحوه بهره برداری 
وجود  دیگری که  مسئله  و  می شد  ثبت  و 
داشت مسئله حریم بود.« به عقیده نائف این 
قوانین فقهی موجب ایجاد یک نهاد اجتماعی 
می شود، نهادی که پیرامون یک مفهوم شکل 
می گیرد: »قاعده نفی ضرر هرچند یک قاعده 
حقوقی است اما بیشتر جنبه اخالقی دارد. 
حیازت  مباحات،  سه گانه  در  موازی  به طور 
نهادهایی  آب،  حکمرانی  مقوله  در  حریم  و 
هم شکل می گرفتند. به طور مثال در مقوله 
توجه  فنی  مسائل  به  اینکه  بر  عالوه  حریم 
شده، به بهره برداری هم به گونه ای توجه شده 
که موجب حفاظت از منابع آب زیرزمینی در 
طول زمان شود. در واقع با توجه به مفهوم 
حریم، بهره برداری منجر به حذف پارامتر دیگر 

نمی شود.«
این سه مفهوم در دوران مدرن با تغییراتی 
روبه رو شدند. هر چند از منظر حقوقی همان 
و  فنی  نظر  از  اما  هستند،  مد نظر  مفاهیم 
»به  گرفته:  صورت  تغییراتی  قانون گذاری 
و  تغییر  وجود  با  و  مدرنیته  ورود  با  یکباره 
تحوالت حقوقی که بعد از مشروطه در ایران 
اتفاق افتاد، حکمرانی آب ناگهان دچار ضعف 
شاهد  آنرا  نتایج  امروز  ما  ضعفی که  شد. 
یک  سنت  در  حریم  و  مباحات  هستیم. 
دوران  وارد  وقتی  و  داشته  دیگری  مفهوم 
دارد،  دیگری  مفهوم  یک  می شویم  مدرن 
گرفته  صورت  مفاهیم  در  انقطاعی  که  چرا 
از مفاهیم دیگری اشباع شده ایم  است. ما 
که حاصل ترجمه بوده – البته ترجمه در یک 
مقاطعی بسیار مفید بوده- اما از گفتمان های 
روشنفکری و سیاسی و ایدئولوژی، مفاهیم 
در حالی  علم می شود،  وارد حوزه  یکباره  به 
اتفاقات  این  از  قبل  مفاهیم  تمام  باید  که 
مورد بررسی قرار گیرد.« شیرین نائف معتقد 
است: »در گذشته مفهومی به نام حکمرانی 
برای  چارچوبی  و  حقوق  داشتیم.  محلی 
شوراهای محلی تعریف شده، ما امروز باید 

را منعطف کنیم.  نگاه خود 
باید به سنتی که در حکمرانی محلی وجود 
داشته توجه کنیم. برای حکمرانی محلی در 
قائل شویم.  اهمیت  قانون گذاری  حوزه های 
بهتر است نقش دولت در این زمینه کمرنگ تر 
به  آب  حکمرانی  به  مربوط  مسائل  و  شود 
شود. که  واگذار  محلی  حکمرانان  و  شوراها 
البته این امر هم نیازمند بررسی های بیشتر 
است. ما به سازگاری سنت و مدرنیته برای 
حل بحران آب نیاز داریم، خارج از پارامترها 
باید  ایدئولوژیک  و  سیاسی  اختالفات  و 
موضوع  و  مفاهیم  این  به  علمی  به صورت 
است که  درست  بیاندیشیم.  آب  حکمرانی 
مسئله آب در حال حاضر به حدی از بحرانی 
شدن رسیده است که برای آن نیاز به پاسخ 
فوری داریم اما تا زمانی که این حوزه نظری 
و معرفتی تکمیل نشود به یقین پاسخ های 
کوتاه برای رفع این بحران کارساز نخواهد بود. 
 الزم است مسائل از زوایای مختلف تحلیل و 
بررسی شود ولی نیاز ما به این حوزه معرفتی 
از علوم  اندیشمندان  بسیار زیاد است. همه 
به  باید  تاریخی  و  فلسفی  علوم  اجتماعی 
صورت سیستماتیک کنار هم کار کنند« این 
پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی در حالی 
بر موضوع حکمرانی آب و توجه به شوراهای 
در  که  دارد  تاکید  خود  اظهارات  در  محلی 
آب  جامع  قانون  سیاست های کالن کشور، 
رغم  به  قانونی که  است،  تصویب  شرف  در 
انتقادات بسیار به ویژه در مورد نگاه به مقوله 
حکمرانی آب در مفاد آن، اختیارات دولت را 
در این زمینه افزایش می دهد. موضوعی که 
و  از کارشناسان  نگرانی بسیاری  هنوز محل 

صاحبنظران حوزه آب است.

|پیام ما| در جهان امروز که در بسیاری از مناطق دچار چالش تامین آب است، حکمرانی آب بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده و توجه به آن 
ضرورتی انکار ناپذیر است. تا جایی که در نهادهای بین المللی تاکید ویژه ای بر نقش حکمرانی آب در تعیین توان یک کشور در مقابله با بحران های 
آبی می شود. دنیا امروز معتقد است بحران جهانی آب، بیش از آنکه بحرانی ناشی از کمبود آب باشد، بحران حکمرانی آب است. ایران هم از این 
قاعده مستثنا نیست، شاید با این تفاوت که در کنار مواجهه با چالش در حوزه حکمرانی آب، ایران با مسئله آب در طول تاریخ هم روبه رو بوده 
است. اما در دوران های مختلف نوع مواجهه مردم این سرزمین با مسئله آب، تفاوت هایی به ویژه در حوزه حکمرانی آب داشته است. شیرین 
نائف که سال هاست در حوزه مطالعات فرهنگی پژوهش  کرده و تجربه تدریس درد انشگاه های مختلف اروپا را داشته، در یک گفت و گوی آنالین 
به بعد جدیدی از مسئله آب در ایران پرداخت، آن هم این که در طول تاریخ از منظر فقهی چه نگاهی به مقوله حکمرانی آب وجود داشته و از این 
منظر چگونه می توان با بحران آب که امروز کشور با آن روبه رواست، مواجه شد و برای عبور از آن راهکاری ارائه داد. نائف معتقد است این مقوله 

امری بین رشته ای است که باید با همفکری صاحب نظران حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

درست است که مسئله آب در 
حال حاضر به حدی از بحرانی 
شدن رسیده است که برای آن 
نیاز به پاسخ فوری داریم اما 

تا زمانی که این حوزه نظری و 
معرفتی تکمیل نشود به یقین 
پاسخ های کوتاه برای رفع این 
بحران کارساز نخواهد بود. الزم 
است مسائل از زوایای مختلف 

تحلیل و بررسی شود 

اگر زمانی مفاهیمی مثل 
مباحات و حیازت و حریم را 

در حوزه حکمرانی آب داشتیم 
حاال مفاهیمی مثل دولت، 
اشتراکات و ثروت عمومی 

داریم. اما مسئله اینجاست که 
پایه های نظری این مفاهیم 

تعریف نشده باقی مانده 
است. به همین دلیل ما دیگر 

نمی توانیم نهادهای اجتماعی و 
اخالقی را در کنار آنها تعریف و 
پیدا کنیم. چرا که این انقطاع 

مفاهیم صورت گرفته است

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306006003101 
هيات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
علیرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک 
حاتمی سنجدبوری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 12 صادره از تربت حیدریه 
و برابر رای شماره 140060306006003102 هيات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم عفت حسنی حوض سرخی فرزند محمدحسن 
بشماره شناسنامه 0690453760 صادره از تربت حیدریه هرکدام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 134/17 )یکصد و سی و چهار و 
هفده صدم متر مربع( قسمتی از پالک 3429 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی غالمرضا حسنی مقدم محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3  قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتشار در شهرها منتشر تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. شماره 1069

 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/07/19
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/05

محمدکاظم باقرزاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج  

 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
بسمه تعالی

آگهی فقدان سند مالکیت   
نظر به اینکه آقای میثم ذبیحی حصاری باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثني 
نوبت دوم به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت شش 
دانگ پالک 3429 مجزی شده از 441  فرعی از 242 اصلی واقع در 
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده 
که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند 
مالکیت مذکور ذیل دفتر الکترونیکی 139820306006003869 بنام میثم 
ذبیحی حصاری به شماره شناسنامه 22 صادره تربت حیدریه صادر و 
تسلیم گردیده و سپس ششدانگ فوق برابر سند رهنی شماره 156780 
مورخه1398/10/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 تربت حیدریه در 
قبال مبلغ 4.200.000.000 ریال و سپس مازاد شش دانگ برابر سند رهنی 
شماره 159600 مورخه 1399/05/13 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
2 تربت حیدریه در قبال مبلغ 2.200.000.000 ریال در رهن بانک صادرات 
تربت حیدریه قرار گرفته است و سامانه مدیریت کشوری امالک کشوری 
بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آئين نامه اصالحی 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد. شماره 1072
تاریخ انتشار 1400/07/19

محمد کاظم باقرزاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
رونوشت ستاد محترم فرامین حضرت امام )ره( جهت اطالع
ت ح ج

 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
بسمه تعالی

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای میثم ذبیحی حصاری باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
سند  است  مدعی  و  مراجعه کرده  اداره  این  به  اول  نوبت  المثني 
پالک 3087 مجزی شده  از ششدانگ  دانگ مشاع  مالکیت سه 
یک  بخش  اربعه  دهستان  در  واقع  اصلی  از 242  فرعی  از 167  
تربت حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و 
سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت مذکور 
ذبیحی  میثم  بنام   139620306006004880 الکترونیکی  دفتر  ذیل 
حصاری به شماره شناسنامه 22 صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم 
گردیده و سپس ششدانگ فوق برابر سند رهنی شماره 31026 مورخه 
1396/10/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 10 تربت حیدریه در قبال 
مبلغ 2.051.219.303 ریال و در رهن بانک مسکن تربت حیدریه قرار 
گرفته است و سامانه مدیریت کشوری امالک کشوری بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. شماره 1071
تاریخ انتشار 1400/07/19

محمد کاظم باقرزاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
رونوشت ستاد محترم فرامین حضرت امام )ره( جهت اطالع
ت ح ج

 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
بسمه تعالی

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای میثم ذبیحی حصاری باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
اداره مراجعه کرده و مدعی است سند  این  به  اول  نوبت  المثني 
از  از 441  فرعی  مالکیت ششدانگ پالک 3428 مجزی شده 
242 اصلی واقع در دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه به 
علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت 
دفتر  ذیل  مذکور  مالکیت  سند  حیدریه  تربت  امالک  کشوری 
الکترونیکی 139920306006006001897 بنام میثم ذبیحی حصاری 
به شماره شناسنامه 22 صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده 
برابر سند رهنی شماره 24295 مورخه  و سپس ششدانگ فوق 
1399/08/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 تربت حیدریه در قبال 
مبلغ 7.000.000.000 ریال در رهن بانک صادرات تربت حیدریه قرار 
گرفته است و سامانه مدیریت کشوری امالک کشوری بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. شماره 1070
تاریخ انتشار 1400/07/19

محمد کاظم باقرزاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
رونوشت ستاد محترم فرامین حضرت امام )ره( جهت اطالع
ت ح ج

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت 
حیدریه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

رسمی سند  فاقد  های  ساختمان 
تکلیف  تعیین  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی 
ماده  موضوع  اول  140060306006003114هیات 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم الینا جهانی به والیت پدرش کاظم 
جهانی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0691724911 
صادره از تربیت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 162/69 مترمربع )یکصد و 
شصت و دو و شصت و نه صدم مترمربع( قسمتی 
اراضی دیزقند پالک 231  ار  از پالک 398 فرعی 
اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش 
از  یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری 
است  گردیده  محرز  موسوی  امین  رسمی  مالک 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا   .

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 

فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه 
15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از انتشار اولین آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
به  از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  و صدور سند 

دادگاه نیست .
تاریخ انتشار اول : 1400/07/19
تاریخ انتشار دوم:1400/08/05

محمد کاظم باقرزاده
رئیس ثبت اسناد و امالک
ت ح ج

ت اول
نوب

ت اول
نوب

آگهی حصر وراثت               
 نظر به این  که خانم صغری یوسفی به شماره شناسنامه 
شورا  این  از   52 کالسه  به  دادخواست  به شرح   565
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امام داده یوسفی به شماره شناسنامه 177 در 
و  در گذشته  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 05/02/1375 
ورثه حین الفوت فوت وی عبارت اند از 1_ براتعلی یوسفی 
فرزند امام داد ش ش47 متولد 1341 صادره تربت حیدری 
فرزند متوفی 2_ علی جمعه یوسفی فرزند امام داد ش 
ش 15 متولد 1335 صادره تربت حیدریه فرزند متوفی 3_ 
رمضانعلی یوسفی فرزند امام داد ش ش 516 متولد 1345 
یوسفی  تاج  متوفی 4_گوهر  فرزند  حیدری  تربت  صادره 
فرزند امام داد ش ش 3 متولد 1324 صادره تربت حیدری 

فرزند متوفی 5_ گل اندام یوسفی فرزند امام داد ش ش 
507 متولد 1342 صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی 6_ 
گل تاج یوسفی فرزند امام داد ش ش 46 متولد 1341 
از تربت حیدریه فرزند متوفی 7_ صغری یوسفی  صادره 
فرزند امام داد ش ش 565 متولد 1334 صادره از تربت 
مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفی  فرزند  حیدریه 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هركس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشرآگهی ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
 سید حسین حسین زاده 
رئیس شورای حل اختالف شعبه 8 کدکن 
ت ع 

آگهی حصر وراثت               
نژاد  احتراما گواهی می شود که شادروان  رضا شریفی 
اباد کشکو به شماره شناسنامه 1 فرزند حیدر  به  احمد 
شماره ملی 3051810657  در تاریخ 1400.05.09 در اقامتگاه دائمی 
 خود در شهر کشکوئیه در گذشته و وراثت حین الفوت وی عبارتند از:
 1-محمد شریفی نژاد احمد اباد کشکو به کد ملی  3050516399فرزند متوفی
 2-علی شریفی نژاد احمد اباد کشکو به کد ملی  3051854591فرزند متوفی

کشکو  اباد  احمد  نژاد  شریفی  3-حسین 
متوفی فرزند  ملی3050576294  کد   به 
به  کشکو  اباد  احمد  نژاد  شریفی  4-احمد 
متوفی فرزند   3052298331 ملی   کد 
به  کشکو  اباد  احمد  نژاد  شریفی  5-حسن 
متوفی فرزند   3052298585 ملی   کد 
 6-فاطمه شریفی نژاد احمد اباد کشکو به کد ملی 3051868191 فرزند متوفی

 7-خدیجه شریفی نژاد احمد اباد کشکو به کد ملی 3040216112 فرزند متوفی
به  کشکو  اباد  احمد  نژاد  شریفی  8-زهرا 
متوفی فرزند    3040371258 ملی   کد 
وراث دیگری ندارد چنانچه کسی شکایتی یا وصیت نامه یا مدرکی 
از متوفی در دست دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار به 

شورا ارائه نماید.
العابدینی دبیر شورای حل اختالف کشکوئیه_زین 
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کارشناسان و مسئوالن تبعات زلزله احتمالی در تهران را بررسی کردند

تراژدی زلزله ای بزر گ در پایتخت

یک مقام مسئول 
در شهرداری اصفهان: 

اصفهان ظرفیت هیچ 
بارگذاری جمعیتی را ندارد

هوای  کیفی  کنترل  و  پایش  مرکز  مدیر 
شهرداری اصفهان گفت: مطالعات نشان داده 
بارگذاری  هیچ  ظرفیت  اصفهان  که کالنشهر 
صنعتی، صنفی، شغلی و جمعیتی را ندارد و 
وضعیت کنونی نیز از حد تحمل شهر خارج 

است. شده 
ابوالفضل خسروی به ایمنا گفت: آلودگی های 
زیست محیطی، کم آبی، خشکی هوا، ترافیک 
و  استان ها  از  جمعیت  بی رویه  مهاجرت  و 
ظرفیت  اصفهان  شهر  به  همجوار  شهرهای 
رسانده  بحرانی  نقطه  به  را  در شهر  بارگذاری 

است.
او افزود: یکی از دالیل کاهش کیفیت زندگی، 
از  بسیاری  شدن  بایر  و  زاینده رود  خشکی 
زمین های کشاورزی به دلیل نبود منابع آبی 
به  سطحی  خاک های  شده  باعث  است که 
سطح شهر آمده و باعث آلودگی هوا شود که 
این موضوع نیاز به توجه مسئوالن استانی و 
کشوری دارد تا بار دیگر زاینده رود را احیا کنیم.
هوای  کیفی  کنترل  و  پایش  مرکز  مدیر 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از 
ازن  آلودگی  افزایش  روزها،  این  آلودگی های 
ناشی از فعالیت های صنعتی و حمل و نقلی 
در سطح شهر در فصول گرم سال است که 
باعث مشکالت ریوی، سرطان ها و مشکالت 
حساسیتی در شهروندان می شود که می طلبد 
جمله  از  زیرساختی  فعالیت های  انجام  با 
تولید خودروهای سالم و استاندارد، نظارت بر 
سیستم های حمل و نقلی، افزایش و توسعه 
سیستم حمل و نقل ریلی و توسعه مسیرهای 
به  شهر  در  پیاده روی  افزایش  و  دوچرخه 

آلودگی ها کمک کرد. کاهش 
خسروی گفت: مطالعه ای از سال 96 تا سال 
99 توسط دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان 
مطالعه  زمینه  در  زیست  محیط  نظارت  با 
منشا یابی و سیاهه انتشار شهر آلودگی هوای 
اصفهان انجام و بر اساس آن اطالعات خوبی 
این مطالعات  نتایج  ارائه  جمع آوری شد که 
مستلزم مطالعه مدل سازی آلودگی هوا است.
آلودگی  مدل سازی  مطالعه  اینکه  بیان  با  او 
هوا توسط کنسرسیومی در حال انجام است 
و توسط دانشگاه هواشناسی و محیط زیست 
پیگیری می شود تا پس از انجام آن به سمت 
به کاهش  مربوط  اجرایی  تصمیم گیری های 
در حال  کرد:  اظهار  رویم،  هوا پیش  آلودگی 
حاضر فاز نخست انجام شده و فازهای بعدی 

نیز در حال پیگیری است.
هوای  کیفی  کنترل  و  پایش  مرکز  مدیر 
شهرداری اصفهان افزود: زمانی می توانیم در 
ارتباط با کاهش آلودگی هوا نتایج عملی موفق 
دریافت کنیم که بر اساس مطالعات علمی، 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت را اجرایی کنیم؛ 
قطعًا شهرداری در این زمینه نهایت تالش و 
اهتمام خود را به کار می گیرد همانگونه که برای 
توسعه مسیر اتوبوس های تندرو و دوچرخه در 

شهر تالش کرده است.
او تاکید کرد: قرار نیست آلودگی هوا توسط 
یک ارگان یا نهاد کاهش یابد بلکه همکاری 
تمام دستگاه ها و مردم حتی تصمیم گیران 
ارشد کشور را می طلبد تا آلودگی هوا از نقطه 

شود. خارج  بحرانی 

متبادر  شهروندان  ذهن  به  پرسش  این  می دهد،  رخ  تهران  اطراف  در  ریشتر  پنج  یا  چهار  بزرگای  با  زلزله ای  که  هربار  |پیام ما| 
خرابی  از  سال های گذشته  در  است؟ کارشناسان  پایتخت  انتظار  در  سرنوشتی  چه  دهد،  رخ  تهران  در  زلزله  این  اگر  می شود که 
و هجوم موش ها  داده  زیادی در دل خودش جا  بافت فرسوده که ساختمان های  تخریب  و  بلند مرتبه می گفتند  ساختمان های 

شهر. سطح  به  زیرزمین  از 
روز  و  21 مهر  آستانه  آسیب پذیر است؟ در  فاجعه  این  برابر  قدر در  این شهر چه  زلزله چیست؟  از  بعد  تهران  از  اما تصور درست   
پایتخت گفتند. رئیس  احتمالی در  زلزله  تبعات  از  بار دیگر  بالیایی طبیعی، کارشناسان در نشستی مجازی  و  جهانی کاهش خطر 
این  و  انجام شده  از مساحت گسل ها ساخت و ساز  25 کیلومتر  و شهرسازی می گوید در  و مسکن  راه  تحقیقات  زلزله مرکز  بخش 
تهران گفت  در  ریشتر   6 بزرگای  با  زلزله ای  انتظار  از  زلزله شناس  یک  می آید.  شمار  به  زلزله  بروز  از  بعد  خطرناک  عاملی  خودش 
نقش  و  دارد  وجود  مدیریت  و  دستگاه  تعدد  تهران  در  اینکه  خسارت ها گفت  ارزیابی  و  زلزله  بعد  از  نیز  دانشگاه  استاد  یک  و 

است.  نشست گزارش شده  این  از  بخش هایی  ادامه  در  نیست.  روشن  هنوز  حادثه  از  بعد  بازیابی صحنه  در  شهرداری 

|  
سنا

 ای
 |

سال های  در  که  زحماتی  تمام  به رغم 
همچنان  است،  شده  کشیده  اخیر 
نبود  بحث  از  ناخوشایند  احساس  این 
دستگاه ها  ناهماهنگی  و  برنامه ریزی 
رویارویی  در  مشخص  برنامه  نبود  و 
احساس  همگان  از سوی  زلزله  فاجعه 
تا  بودم  عالقه مند  من  آنچه  می شود. 
نسبت به آن صحبت کنم، بحث بازیابی 
فرآیند  در  است.  زلزله  از  بعد  صحنه 
اولیه  بازیابی  مرحله  بحران  مدیریت 
پاسخ  مرحله  با  بسیاری  هم پوشانی 
دارد. در یک جمله باید بگویم که آنچه 
در مرحله پاسخ می تواند مورد نظر قرار 
باشد  ارزشمند  بسیار  می تواند  و  بگیرد 
بحث خود امدادی است. مرحله پاسخ 
مهمی  مرحله  تهران  فعلی  شرایط  در 
است و اگر دستگاه ها و سازمان ها اگر 
خود  به  امدادرسانی  مرحله  از  نتوانند 
امداد رسان  نمی توانند  قطعا  کنند،  عبور 
بحران  مدیریت  ما  اگر  باشند.  دیگران 
نمی توانیم  کنیم  ارزیابی  را  بخش  اثر 
صحنه  از  بعد  ارزیابی  و  پاسخ  مرحله 
خوبی داشته باشیم. در این حوزه چند 
چالش مهم وجود دارد. اولین آن بحث 
شهرها  در  متاسفانه   است.  مدیریتی 
نهادهای  و  دستگاه ها  کالن شهرها  و 
تصمیم گیر بسیاری وجود دارد. مطمئنا 
در بازسازی کالن شهری مانند تهران به 
این تعدد مدیریت چالش های  واسطه 
بسیاری وجود خواهد داشت. سال 98 
نام  به  است  شده  پیش بینی  ستادی 
پاسخ  فرماندهی  و  پیشگیری  ستاد 
ایجاد شده  بحران که در سه سطح  به 
این  در  مهمی  بسیار  موضوع  است. 
کمرنگ  است،  مانده  مغفول  ستاد 
مگر  شهرداری هاست.  نقش  دیدن 
را  شهر  مدیریت  شهرداری که  می شود 

بماند.  مغفول  قانون  در  دارد  عهده  به 
متاسفانه در قانون اخیر مدیریت بحران 
در کشورها شهرداری نقش مهمی دارد 
ما  و  دارد  عهده  را  بحران  مدیریت  و 
نمی توان از نقش شهرداری در مدیریت 
بگذریم.  ایران  در  شهرهایمان  بحران 
مگر می شود وزیر کشور در یک سطح 
را  بحران  مدیریت  و  ورود کند  محلی 
شهرداری ها  امیدواریم  باشد.  عهده دار 
در  بحران  مساله  درگیر  جدید  دوره  در 
نقش ها  تهران  در  اکنون  شوند.  شهر 
تعریف نشده است. چالش دیگری در 
این خصوص وجود دارد، بحث ارزیابی 
خسارت  ارزیابی  اصال  است.  خسارت 
آیا  بگیرد؟  صورت  طریقی  چه  از  باید 
قرار است مانند اکنون بسیاری در خانه 
مردم را بزنند و بپرسند که آیا خانه باید 

نه. یا  شود  نوسازی 
یا  است؟  مقدور  اصال چنین شرایطی   
باید  شود؟  ایجاد  حقوقی  نظام  باید 
پاسخگوی  ما  فعلی  نظام  که  گفت 
هزینه های  و  نیست  خسارت  ارزیابی 
و  است  زمان بر  و  دارد  باال  بسیار 
بتواند  که  نکردیم  تعریف  را  فرآیندی 
که  دیگری  چالش  باشد.  حقوقی 
آوار برداری  بحث  ماست  روی  پیش 
و  می آید  زلزله  تهران  در  قطعا  است. 
قطعا  و  داشت  خواهیم  تخریبی  قطعا 
ما  می شوند؟  جمعیت کسر  از  عده ای 
چطور  اما  می کنیم  عبور  مرحله  این  از 
می خواهیم به قبل بازگردیم؟ ما در دنیا 
تخریب  مهندسی  رشته  دانشگاه ها  در 
داریم که وظیفه دارد بگوید چگونه باید 
که  بزند  ساختمان  تخریب  به  دست 
ساختمان های کناری ان تخریب نشود. 
ماشین آالت  حتی  که  تخصصی  کاری 
مخصوص آن هم در کشور وجود ندارد. 

از  بزرگتر  زلزله  دو  تاکنون   96 از سال 
تهران  اطراف  در  دماوند  و  مالرد  در   5
رخدادهای  بررسی  و  است  داده  رخ 
می دهد  نشان  تهران  منطقه  لرزه ای 
که این منطقه جزو مناطق پر لرزه در 
البرز است. با توجه به تمرکز جمعیتی 
با  مناطق  رده  در  منطقه  این  تهران  در 
زلزله  مخاطره  نظر  از  باال  نسبی  خطر 
لرزه خیزی  اخیر  داده های  است. 
اطراف تهران نشان می دهد که از سال 
1375 تا شهریور سال جاری 15 هزار و 
تهران  2 در منطقه  از  بزرگتر  زلزله   700

بررسی  همچنین  است.   داده  رخ 
نشان  اخیر  سال   25 زمین لرزه های 
 12 از  زمین لرزه ها  تعداد  که  می دهد 
تا   3.5( کوچک  لرزه ای  رخداد  مورد 
4.5 ریشتر( به تعداد 18 مورد رخداد 
لرزه ای رسیده  است. این موارد به غیر 
 96 سال  آذرماه   29 مهم  زلزله  دو  از 
مشا  در  اردیبهشت   19 زلزله  و  مالرد 
 25 زمین لرزه های  بررسی  است. 
نشان می دهد که  تهران  در  اخیر  ساله 
می توان انتظار وقوع زلزله ای با بزرگای 

باشیم. داشته  شهر  این  در  را   6

زلزله است.  و  از گسل  ایران مملو  کشور 
هزار   40 حدود  محاسبات  براساس 
کیلومتر طول کل گسل ها در کشور است 
که با محیط کره زمین برابری می کند. در 
به  شویم،  دور  یک گسلی  از  اگر  کشور 
می شویم.  نزدیک  حتما  دیگر  یک گسل 
می کنیم  مشاهده  کویری  مناطق  در 
اطراق  دیدند،  آبی  ما  نیاکان  هرجا  که 
است.  شده  شهر  محدوده  آن  و  کردند 
وجود  شکاف هایی  قطعا  فضا  این  در 
بنابراین  و  است  بوده  و گسلیده  داشته 
شهرهای ما در کنار گسل ها ایجاد شدند. 
چشمه های  کنار  در  ما  جمعیتی  مراکز 
توجه  با  ما  بنابراین  هستند.  لرزه ای 
مخاطرات  این  با  باید  وضعیت  این  به 

عمق  تا  زمین  جایی که  در  بیاییم.  کنار 
هر  می شود،  گسیخته  کیلومتری   10
می شود  گسیخته  شود،  بنا  ساختمانی 
ممنوعیت  بنابراین  می شود،  تخریب  و 
براساس  است.  ضروری  ساخت و ساز 
حریم  مساحت  آمده،  بدست  اطالعات 
گسل های تهران حدود 75 کیلومتر مربع 
است که بخش هایی از این حرایم گسلی 
می روند  کنار  شهری  محدوده  از  اندکی 
زون  شهر  در  مربع  55 کیلومتر  حدود  و 
25 کیلومتر مربع  حدود  داریم که  گسلی 
شده  انجام  ساز  و  ساخت  آن ها  روی 
اصلی  ما گسل های  مقصود  البته  است. 
ایجاد  بزرگ  زلزله های  است که می تواند 
یک  منطقه  ما  منطقه  اصلی ترین  کند. 

در  لویزان  نیاوران، گسل  است که گسل 
امتداد دارد و همینطور خط شمالی  آنجا 
ری  جنوب  و  شمال  گسل  که  کشور 
گرفتیم  بررسی ها  از  که  نتایجی  است. 
روی  مهم  بسیار  ساختمان   245 حدود 
عالوه  و  است  شده  شناسایی  گسل ها 
ساختمانی.  پالک  هزار   12 حدود  آن  بر 
بافت  متر مربع  هزار   320 همچنین 
روی  دارد که  وجود  پایتخت  در  فرسوده 
گسل است. همچنین مناطق یک و چهار 
و پنج مناطقی هستند که زون اثر گسل 
ویژه  به  است.  دیگر  مناطق  از  زیادتر 
از  ساختمان   8100 حدود  یک که  منطقه 
یک  منطقه  در  ساختمان  هزار   12 میان 
وجود  یک  منطقه  در  مهم  نکته  دارد. 

روی  در  ما  است.  متعدد  فرسوده  بافت 
و  مسکونی  مختلف  مراکز  اصلی  گسل 
که  داریم  انتظامی  و  اداری  و  تجاری 
روی  بیمارستان   16 حدود  میان  این  از 
است  تهران  مهم  نکته  دارند.  قرار  گسل 
گالب دره  فرسوده  بافت  گسل  روی  که 
و  است  سیالب  مسیر  در  دارد که  وجود 
بافت فرسوده است این مورد در فرحزاد 
به  می شود.  دیده  نیز  حصارک  حتی  یا 
تمهیدات  باید  بهداشت  وزارت  من  نظر 
مناطق  این  برای  شده  انجام  پیش  از 
ندهد  رخ  حادثه  اگر  تا  داد  انجام 
من  دهد.  رخ  باید  اتفاقی  چه  نگوییم 
می دانم.  اولویت  در  را  و گالبدره  دارآباد 
در  که  زلزله ای  اثر  در  که  شده  برآورد 
چنین  درصد   50 به  نزدیک  بیاید  تهران 
ببینند.  جدی  تخریب  ساختمان هایی 

|  امیرحسین گرکانی |

|  رئیس پژوهشگاه سوانح طبیعی |

|  مهدی زارع |

|  استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله |

|  علی بیت اللهی |

|  رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی |

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی به روش فشرده

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه كرمانشاه

لذا از شركت ها و آژانس های واجد شرایط دعوت بعمل می آید 
از تاریخ 1400/0۷/1۷ نسبت به دریافت اسناد این مناقصه، از طریق 
درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم به 
ذكر است كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا بارگزاری 
اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاكت ها از طریق درگاه 

ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، در سایت مذكور 
ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت 

شركت در مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاكت الف: 
آدرس: كرمانشاه میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی- شركت  ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه كرمانشاه، كد پستی 6۷14۷99519 

شماره تماس 08338350113
*تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ 
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه( 

ارائه گردد.

شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز جهت شركت در مناقصه: 
1-تصویر اصل گواهینامه معتبر تعیین صالحیت پیمانكاری از اداره كل 

كار و امور اجتماعی استان در زمینه حمل و نقل جهت شركت ها
)برای  رسمی  روزنامه  در  مندرج  شركت  تاسیس  آگهی  2-تصویر 

شركت هایی كه كمتر از یك سال تاسیس شده اند(
3-تصویر اصل مجوز فعالیت ) پروانه كسب( معتبر مورد تائید سازمان 

تاكسیرانی جهت آژانس ها
4-تصویر اصل گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی امور پیمانكاری از اداره 

تعاون كار و رفاه اجتماعی استان  برای شركت ها
5-تصویر اصل اساسنامه شركت

6-تصویر اصل آگهی آخرین  تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
تذكرات مهم:

امضای  از  استفاده  با  مناقصه   پاكات  و  اسناد  الكترونیكی  •نسخ 
الكترونیكی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الكتریكی شركت/موسسه/

سازمان، امضا و مهر شده و در سامانه بارگزاری گردد.

•عدم ممنوع المعامله بودن درسطح كلیه شركت های تابعه وزارت 
نفت )درصورت محرز شدن، ضمانت /سپرده شركت در فرآیند ارجاع كار 

به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد(.
•كلیه پیمانكاران میبایست حداقل تا48 ساعت قبل از تحویل پاكات 

صورتجلسه توجیهی را دریافت و  باآگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
•حضور شركت ها بصورت مشاركت و كنسرسیوم درمناقصه امكان پذیر 

نمی باشد.
•مناقصه گزار در رد یا قبول هریك از پیشنهادات مختار می باشد.

•نیازی به ارسال نسخ فیزیكی پاكات نبوده و صرفا پاكت الف بعد از 
بارگزاری در سامانه در موعد مقرر به دبیرخانه منطقه تحویل گردد.

•حداقل نمره ارزیابی قابل قبول برای ارزیابی خدماتی پیمانكار نمره 50  
و  برای ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی 60 می باشد.
•حداقل تعداد شركت كنندگان جهت بازگشایی پاكات: 3 شركت كننده

روابط عمومی شركت ملی پخش منطقه كرمانشاه 
شناسه آگهی 1202231-  میم الف -1

تاریخ چاپ نوبت اول:      1400/0۷/1۷                                                 
نوبت دوم :1400/0۷/19

شماره فراخوان  در سامانه ستاد:  2000091854000025

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه 
مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع كار

مهلت دریافت اسناد از سامانه 
ستاد از تاریخ 00/07/17 تا 

ساعت14:00  روز

تاریخ بارگزاری پاكات در 
سامانه ستاد تا ساعت 

14:30  روز

تاریخ بازگشایی 
پاكات كیفی

تاریخ بازگشایی سایر 
پاكات

زمان جلسه توجیهی

خودروهای 
استیجاری منطقه 

کرمانشاه

 18.423.431.603    
ریال

 921.171.580
ریال

141400/07/211400/08/01
 1400/08/03

ساعت 09:1400 
صبح

1400/08/05
ساعت 11:1400 صبح

سالن كنفرانس منطقه

1400/07/25
ساعت  10:1400صبح

سالن كنفرانس منطقه

نوع تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار: یكی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ مندرج درجدول فوق  می باشد ) درصورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دوطرفه بانك 
ملت9200030494 باشناسه 30450 نزد بانك ملت( .

نوبت دوم

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/0۷/19 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/0۷/28  با مراجعه به سامانه 
ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به 
حساب 0105۷0۷03900۷  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/0۷/29 لغایت ساعت 12 روز سه 

شنبه مورخ  1400/08/11 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت 8 صبح روز  پنجشنبه مورخ 1400/0۷/29 لغایت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ  1400/08/11 می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/08/12  روز چهارشنبه راس ساعت 13 می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225-011 می باشد. 

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند4 صورتجلسه مورخه1400/04/08 شورای اسالمی شهر بابل، سرقفلی یك باب مغازه قسمتی از 
پالك مشاعی 1 الی 9 فرعی از 548 اصلی واقع در میدان 1۷ شهریور-جنب آژانس توسن به مساحت 31 مترمربع متعلق به خود برای مدت 

2 سال را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید :

آگهی مزایده عمومی 
) نوبت اول (چاپ اول

محمدقاسم دابوئیان طبری- سرپرست شهرداری بابل
شناسه آگهی : 12034۷0 میم الف -1

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/07/19 تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/07/26

بحران کم آبی را جدی بگیریم

مبلغ پايه كارشناسي موضوع و محل مورد مزایده
ماهيانه)لاير(

مبلغ پایه کارشناسی براي 
يك سال جمعا )ریال(

سپرده شرکت در 
مدتآدرسمزایده)ریال(

اجاره سرقفلي يك باب مغازه قسمتي از 
پالك مشاعي 1 الي 9 فرعي از 548 اصلي به 

مساحت 31 مترمربع
50/000/000600/000/00030/000/000

واقع در ميدان 17 
شهريور-جنب آژانس 

توسن
1 سال

245 ساختمان مهم روی گسل ساخته شدند
انتظار وقوع زلزله ای با بزرگای 6 در تهران را داریم

نظام فعلی مدیریت بحران، پاسخگوی ارزیابی 
خسارت نیست
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افقی
ابتدا -  اول هر چیز،  یار -   1 - همدم، 
مظهر  آكنده،   - آمپول2  تزریق  وسیله 
انباشته -  سبكی، پوشش طیور، مملو، 
دیوانه -  نیمه  قرار3 -  قایق کوچک - 
پول چین - مقوای نازک - محل ورود، 
مروارید درشت، درون صدف4 - اساطیر 
یونان باستان  - فیلمی از قاسم جعفری 
- سازمان جاسوسی، سازمان جاسوسی 

آمریکا5 - چوپان گله را به آنجا می برد، 
كلمه پرسشی - از انواع مسلسل - خون 
آشام دریایی6 - اپرای معروف واگنر - 
مادر عرب، عزیز تازی - پرنده دریاچه، 
می  تنها  پرنده  این  که  است  معروف 
میرد - چه وقت؟، چه کسی؟7 - یكی 
از دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی 
- ویتامین انعقاد خون، ویتامین جدولی 
- راستی8 - خوشه گندم  - کارگردان 
از  گروهی   - چهره9  هزار  مرد  سریال 

مردم، پیروان یك پیامبر، پیروان انبیاء، 
بیزاری  حرف  تنفر،  کالم   - جماعت 
فاقد   - دادن10  فرا  گوش  شنیدن،   -
پدر   - امنیت  بدون  امنیت،  و  آرامش 
درخشنده،  درخشان،   - نبی   ادریس 
درخشان و درخشنده11 - جای كه بتوان 
ار آن بیرون رفت - ظرف مركب، كنیزك، 
دوات - حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف 
و سرور  گزینش12 - کوچک - شادی 
 - حریر  ابریشم،   - توابع كرج13  از   -
نوازندگان  ترین  ازبرجسته   - باشگاه14 
پیانو - مالی درهم15 - همراه گداز، نیش 
سرما - هکر ناتمام - ظرفی برای نفت 

قورباقه  -

عمودی
زبان،  عرب  خواهر  شدن،  مأنوس   -  1
در  - كشوری  قرن 3  یونانی  فیلسوف 
اسكاندیناوی - دم2 - مربا - پول آلمان 
قدیم، عالمت مخصوص - سطح، چهره، 
مایه پیشرفت بعضی ها3 - پو وارونه - 
نوعی یقه - فیلمی از تورناتوره4 - مردی 
 - رایانه  در  عکس  ذخیره  دستگاه   -
درخت انگور، زینت رو، مظهر باریك - پول 
ژاپن، پول آسیایی، پول قدرتمند آسیا5 - 
گو وارونه - درخشان، روشن - نشست6 
- سرد - درهم پیچیدن - آلت شكنجه7 
زینتی  دستبند  زنانه،  آالت  زینت  از   -
زنانه - كشوری عربی، كشور مبارك8 - 
اندوه، غصه، اندوه و غصه - غالم، نوكر 

- بادگرم جنوبی - بدست آوردن9 - به 
تدریج، رفته رفته، اندک اندک - مخفف 
آتش10 - جمع زوایا، گوشه ها - صوت 
- دندان تیز حیوانان11 - بلندی آسمان، 
فلک، در اصطالح متضاد فرش است - 

پاک و منزه  - كارگاه هنری12 - گرفتگی 
راه بینی - از سنگهای سخت بلوری - 
گیاه مقدس زرد تشتیان13 - راه میانبر، 
نور  چشم،  دید  جهت،   - کوتاه  طریق 
اندک، در زبان ترکی به آب می گویند - 

رایانه  فشرده  صفحه   - ایرانی14  غذای 
ای - صد متر مربع، واحد سطح، پسوند 
فاعلی, مخفف اگر - حرص و طمع، زیاده 
خواهی، از حروف اضافه15 - ضاللت - 

اثری از پریمو لوی

جدول شماره 2124

تهران

رئیس  صادقی  احمد  »پیام ما«،  روزنامه  گزارش  به 
مورد  در  تهران   شهر  اسالمی  شورای  شفافیت  کمیته 
و  مناطق  در  تخلفات  وقوع  به  رسیدگی  گزارش  ارائه 
سازمان  ها در شهرداری تهران اظهار کرد: در چهاردهمین 
نسبت  نطقی  طی  تهران  شهر  اسالمی  شورای  جلسه 
و  متذکر شدم  تهران  در  شهرداری  تخلفات   وقوع  به 
و  تهران  شهرداری  در   همکاران   از  زمینه   همین  در 
همشهریان عزیز خواستم تا از طریق ارسال پیامک  یا 
از طریق شبکه های مجازی داخلی و مرسوم به شماره 
به کمیته  را  تخلفات  بنده،  سوی  از  شده  اعالم  تلفن 
دهند. گزارش  تهران   شهر  اسالمی  شورای   شفافیت 
پیگیری های  به  توجه  با  زمینه  همین  در  افزود:  او 
تا  تلفن  شماره  شده  اعالم  تاریخ  از  گرفته،  صورت 
شفافیت  کمیته  به  تخلفات  مورد   80 نزدیک  امروز 
که  است  شده  گزارش  تهران   شهر  اسالمی  شورای 

نشان می دهد همکاران در شهرداری تهران و شهروندان 
هستند. تهران  شهرداری  در  شفافیت  دنبال   به 
رئیس کمیته شفافیت شورای اسالمی شهر تهران ادامه 
داد: بر اساس گزارش ها بیشترین تخلفات  مربوط به 
صدور  موارد   اکثر  در  است که  بوده  شهرسازی  حوزه 
است. بوده  ساخت و ساز  برای  غیر قانونی   مجوزهای 
صادقی با اشاره به ارائه گزارش توسط شهروندان گفت: 
ارسال  برای  تلفن  شماره  اعالم  از  پس  خوشبختانه 
کمک  شفافیت  راستای  در  نیز  شهروندان  تخلفات، 
با تخلفات به کمیته شفافیت  شایانی در زمینه برخورد 
شورای اسالمی شهر تهران  کردند؛ همچنین الزم به ذکر 
است که تمامی گزارش ها  پس از بررسی  همکاران در 
کمیته شفافیت شورای اسالمی شهر تهران  به شهردار 
تهران انتقال داده می شود تا شهرداری تهران  پیگیری 

دهد.   انجام  را  تخلفات 

 عضو شورای شهر تهران خبر داد:

گزارش 80 مورد تخلف به کمیته شفافیت 
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: طی 6 ماه  شورای شهر تهران از طریق شماره تلفن 

نخست سال 41 مورد پروانه کاربرد نشان استاندارد 
صادر و 30 مورد ابطال شده است .

محمد مددی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
از  و  نخواهیم آمد  کوتاه  استانداردسازی  فرایند 
همه  در  امکانات  و  توان  موجود،  ظرفیت های 
حوزه ها برای تحقق توسعه پایدار استفاده می کنیم 
تا بتوانیم گام های بلندتری برداریم. او با بیان اینکه 
سازمان ملی استاندارد در چهار محور ماموریت دارد 
و نسبت به پاسخگویی آنها اقدام می کند افزود: 
تایید  و  اندازه شناسی  ارزیابی،  استانداردسازی، 
صالحیت چهار فرایند ماموریتی استاندارد است که 

در هر کدام فعالیت های خاصی دارد.
کرد:  بیان  همدان  استان  استاندارد  مدیرکل 
فرآیندهای  اجرای  برای  استان  سطح  در 
استانداردسازی بیش از 4 هزار و 100 نفرساعت 
مدیران کنترل کیفی  فعالیت  زمینه  در  آموزش 

انجام شده است . او با بیان اینکه 41 پروانه کاربرد 
شده  صادر  ماه گذشته   6 طی  استاندارد  نشان 
است گفت: از ابتدای سال تاکنون 140 مورد پروانه 
کاربرد نشان استاندارد تمدید، 30 مورد ابطال و 30 
مورد هم تعلیق شده است. مددی با بیان اینکه در 
نظارت بر مراکز تفریحی و شهربازی ها نزدیک به 
340 فقره بازرسی فنی صورت گرفته است گفت: 
نظارت بر صنایع انرژی به لحاظ افزایش بهره وری 
انرژی،  مصرف  بهینه سازی  استانداردهای  و 
بازرسی ها انجام شده است. او با اشاره به اینکه در 
نظارت های واحدهای تولیدی 950 فقره بازرسی 
فنی انجام شده است خاطرنشان کرد: نظارت به 
منظور ناامن کردن بازار از وجود کاالهای بی کیفیت 
که  می گیرد  صورت  بی کیفیتی  به  مشکوک  و 
در این راستا از 2 هزار و 500 مرکز بازدید انجام 
شده است. مدیرکل استاندارد همدان عنوان کرد: 
اندازه شناسی قانونی امری مهم و حق الناس از 

وظایف سازمانی ماست که در این راستا یک هزار 
و 500 نازل سوخت مورد بازدید قرار گرفته و در 
حوزه توزین سنگین هم 250 باسکول ثابت در 
استان نظارت شد. او با بیان اینکه در حوزه دستگاه 
توزین سبک در مراکز دادوستد عمومی1500 مورد 
بخش  در  افزود:  است   شده  بررسی  دستگاه 
آسانسور برای 200 آسانسور بازرسی و گواهی نامه 
ایمنی صادر شده و آیتم های عملکردی ما 50 مورد 
است. مددی با تاکید بر اینکه هیچ آسانسوری 
بدون تاییدیه ایمنی اجازه فعالیت ندارد عنوان کرد: 
تاییدیه برای همه آسانسورها الزامی است و باید 
این تاییدیه را به صورت ادواری داشته باشد. او با 
تاکید بر اینکه در حوزه اقدامات 18 واحد با اعالم 
تخلف جهت اعالم جرم به مراجع قانونی ارجاع 
داده شدند افزود: کارگروهی از اول مردادماه ایجاد 
شده که رسیدگی های قضایی موارد استاندارد را در 

قالب این کارگروه انجام دهند .

مدیرکل استاندارد استان همدان:

در فرآیند استانداردسازی کوتاه نخواهیم آمد

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی؛ 
امنیت پایدار کشور مرهون رشادت های پرسنل خدوم نیروی انتظامی است پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه طی پیامی فرا رسیدن هفته نیروی 
انتظامی را به پرسنل خدمت گذار و حافظان امنیت کشور تبریک گفت. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در پیام محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه 
آمده است: »حماسه آفرینی و رشادت های دلیر مردان نیروی انتظامی برای حفظ 
استقالل و امنیت پایدار طی چهار دهه حیات شکوهمند انقالب اسالمی سبب 
مباهات است. بی شک تعالی و توسعه همه جانبه در سایه این امنیت با صالبت و 
سرعت بیشتری شتاب گرفته است و برقراری نظم و امنیت اجتماعی تنها با زحمات 
مخلصانه عزیزان نیروی انتظامی واقعیت پیدا می کند. اینجانب ضمن تبریک هفته 
نیروی انتظامی، مراتب قدردانی خود را از تالش ها و جان فشانی های فرماندهان و 
سربازان نیروی انتظامی ابراز می دارم و از خداوند متعال توفیق پاسداری از خون 
شهیدان گران قدر انقالب اسالمی در سایه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا 
حضرت آیت هللا خامنه ای )مدظله العالی( برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی را مسئلت دارم.«

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
کرمان )kimix 2021( عصر امروز با حضور شرکت های منطقه گل گهر و جمعی از 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی کشور آغاز به کار کرد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر؛ این شرکت با حضور در نمایشگاه kimix؛ تولیدات 

و توانمندی های خود را در معرض دید عموم عالقه مندان قرار می دهد. 
در آیین افتتاح این نمایشگاه؛ استاندار کرمان و فرماندار ویژه سیرجان از غرفه شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر بازدید کردند. استاندار کرمان در حاشیه این بازدید، با 
ابراز رضایت از فعالیت های مستمر شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گفت: کلیه 
شرکت های منطقه گل گهر به ویژه شرکت توسعه آهن و فوالد همواره در راستای توسعه 
و گسترش فعالیت های صنعتی و معدنی در سطح کشور تالش قابل تحسینی از خود 

بر جای گذاشته اند و امروزه پیشرو صنایع معدنی و فوالدی کشور هستند.
دکتر زینی وند افزود: پروژه های توسعه ای منطقه گل گهر نوید روزهای روشنی در حوزه 
صنعت و  معدن می دهد و با بهره برداری از این پروژه ها نقش استان کرمان در این 
حوزه پر رنگ تر خواهد بود. این نمایشگاه از 17 الی 20 مهرماه در محل نمایشگاه 
بین المللی کرمان دایر است و عالقمندان می توانند از غرفه تخصصی شرکت توسعه 

آهن و فوالد گل گهر دیدن کنند.

محمد منصوری سرپرست شهرداری زرند به همراه معاون فنی و عمرانی 
سرپرست  کرد .  بازدید  شهرداری  بتنی  قطعات  کارگاه  از  امروز  صبح 
راستای  در  تولیدی  واحد  این  راه اندازی  اینکه  بیان  با  زرند  شهرداری 
هزینه های  است  توانسته  بتنی   قطعات  انواع  به  شهرداری  نیاز  تامین 
حذف کند،  هزینه های  لیست  از  را  و...  حمل  خرید ،  زمینه  در  شهرداری 
گفت: کارگاه قطعات بتنی شهرداری از ابتدای سال جاری بیش از 40 هزار 

است . تولید کرده  را  بتنی  قطعات  انواع 
این شهرداری  عمرانی  پروژه های  نیاز  این کارگاه  اینکه  اعالم  با  منصوری 
هدایت  و  جمع آوری  برای  جوی  و  کانال  احداث  جدول گذاری،  در  را 
آب های سطحی و نیز احداث بلوار و فضاهای سبز مختلف در سطح شهر 
تمام  راحتی می تواند  به  افزود: درحال حاضرشهرداری  تامین کرده است 
و  تامین کند  این محل  از  را  عمرانی شهر  کارهای  در  بتنی خود  نیازهای 
مایحتاج  همجوار  استان های  حتی  و  شهرهای  از  نیست که  نیازی  دیگر 

خریداری کنیم. باال  قیمت  با  را  خود  بتنی 

پیام تبریک چقازردی به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

امنیت پایدار کشور مرهون رشادت های 
پرسنل خدوم نیروی انتظامی است

حضور شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر در نمایشگاه معدن کرمان 

سرپرست شهرداری زرند خبر داد :
تولید 100 درصدی قطعات بتنی و بی نیازی 

شهرداری از خرید این محصوالت

| بانک | | کرمان | | کرمان |

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان 
خوزستان خبر داد:

نشست مدیرعامل شرکت گاز 
استان خوزستان با امدادگران 

این شرکت 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
فهد خباز رئیس روابط عمومی این شرکت گفت: به منظور 
بهبود شرایط کاری  امدادگران و  شناسایی چالش های 
آنان جلسه ای با حضور مدیرعامل، مدیر بهره  برداری و 40 
نفر از نیروهای امدادگر به نمایندگی از تمامی امدادگران 
استان برگزار شد. فهد خباز در ادامه با اشاره به این نکته 
امدادگران شرکت گاز  نیست که  بر کسی پوشیده  که 
استان خوزستان با تمام وجود در خدمت مردم هستند 
خدمت  مردم  به  ممکن  زمان  کمترین  در  همیشه  و 
می رسانند، افزود: در این جلسه امدادگران به مشکالت و 
چالش های پیرامون فعالیت خود پرداختند. خباز در پایان 
افزود: در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از گاز طبیعی 
با شماره امداد ١٩4 امداد گاز به صورت شبانه روز پاسخگو 

است، تماس بگیرید.

بازدید مدیر منطقه هشت قم 
از کالنتری های پردیسان 

نگین کوهستانی / مدیر منطقه هشت شهرداری قم، 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی از دو کالنتری این 

منطقه در پردیسان بازدید کرد.
و کارکنان  روسا  با  خود  بازدید  در  رمضانی  محمد 
ضمن  و  دیدار  پردیسان   24 و   22 کالنتری های 
انتظامی  نیروی  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
و تبریک این هفته، از تالش های سبزپوشان عرصه 
نظم و امنیت در ایجاد امنیت پایدار در این منطقه 

قدردانی کرد. شهری 
او همچنین پیام دکتر سقاییان نژاد شهردار قم به 
مناسبت روز و هفته نیروی انتظامی را ابالغ و تالش 

این عزیزان را ستود.
مدیر منطقه هشت شهرداری قم در این دیدارها که 
به صورت جداگانه انجام شد، نیروی انتظامی را مظهر 
در  پایدار  امنیت  و گفت:  دانست  اقتدار  و  صالبت 
جامعه امروز مرهون تالش نیروهای خدوم انتظامی 
و جانفشانی هایی است که در این راه بکار بسته و 
شهدای زیادی را نیز تقدیم نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران کرده اند.

روح اله حمیدی نیا - مدیر منابع انسانی دانشگاه

آگهی رویت ابالغ 
رای هیات بدوی

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شناسه آگهی : 1204942

بدینوسیله آقای احمد رضا قاسم به شماره شناسنامه 456008849۷ صادره 
از سمنان پزشک عمومی مستخدم مشمول خدمات پزشکان و پیراپزشکان 
شبکه بهداشت، درمان شهرستان قله گنج، دانشگاه علوم پزشکی شهرستان 
جیرفت، اعالم میگردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک ماه فرصت دارد نسبت 
به روئیت و دریافت رای صادره به آدرس جیرفت میدان سپاه دانشگاه علوم 
پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه نماید. در غیر اینصورت دانشگاه ملزم به 

اجرا رای صادر خواهد گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان               

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078006023 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض خانم فاطمه نقابی بشماره شناسنامه 59534 صادره از سبزوار 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176 مترمربع پالک 24691 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمانآدرس کرمان بزرگراه 
امام خمینی کوچه 58 خریداری از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 841
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/19- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی حصر وراثت             
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر شمالی فرزند علی 
دادخواست  شرح  به   5339850536 ملی  شماره  به 
شورا  این  از   140021920001866910 به کالسه  شده  ثبت  تقدیمی 
و  به شهادتنامه  استناد  با  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر 
و  است  داشته  تقدیم  ف/22    766713 شماره  به  فوت  گواهی 
چنین بیان داشته که شادروان عصمت عباسی فرزند محمدحسین 
 1399/09/12 تاریخ  در   1328 متولد   4326 شناسنامه  شماره  به 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصر است به:
1- منصور شمالی فرزند علی به شماره ملی 2992481254 متولد 

1345 فرزند متوفی
2- نادر شمالی فرزند علی شماره ملی 2992076181 متولد 1347 

فرزند متوفی
متولد   2992110639 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  محمد   -3

1351 فرزند متوفی
 2992127353 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  حسین   -4

متولد1353 فرزند متوفی
متولد   3111460665 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  مریم   -5

1365 فرزند متوفی
متولد   5339850536 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  ناصر   -6

1343 فرزند متوفی
7- نرگس شمالی فرزند علی بشماره ملی 2990383867 متولد 

1354 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. هرگونه وصیت نامه 
ای جزء رسمی و سری بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.م/الف58
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف بروات-رقیه عدالتی

آگهی حصر وراثت             
شمالی  ناصر  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
 5339850536 ملی  شماره  به  علی  فرزند 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به 
حصر  درخواست گواهی  شورا  این  از   140021920001866965
شماره  به  فوت  و گواهی  شهادتنامه  استناد  با  و  نموده  وراثت 
بیان داشته که  766712  ف/22 تقدیم داشته است و چنین 
 180 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  شمالی  علی  شادروان 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   1392/06/04 تاریخ  در   1316 متولد 

به: الفوت آن منحصر است  و ورثه حین  بدرود حیات گفته 
 2992481254 ملی  شماره  به  علی  فرزند  شمالی  منصور   -1

متوفی فرزند   1345 متولد 
متولد   2992076181 ملی  شماره  علی  فرزند  شمالی  نادر   -2

متوفی فرزند   1347
 2992110639 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  محمد   -3

متوفی فرزند   1351 متولد 
 2992127353 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  حسین   -4

متوفی فرزند  متولد1353 
 3111460665 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  مریم   -5

متوفی فرزند   1365 متولد 
 5339850536 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  ناصر   -6

متوفی فرزند   1343 متولد 
 2990383867 ملی  بشماره  علی  فرزند  شمالی  نرگس   -7

متوفی فرزند   1354 متولد 
ملی  شماره  به  حسین  محمد  فرزند  عباسی  عصمت   -8

متوفی 1328 همسر  متولد   3670433503
نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک  با  اینک 
یا وصیت  اعتراضی دارد و  تا چنانچه شخصی  آگهی می گردد 
آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  ای  نامه 
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
این  از  بعد  و سری  ای جزء رسمی  نامه  هرگونه وصیت  شد. 

باشد.م/الف57 اعتبار ساقط می  از درجه  ابراز شود  موعد 
بروات-رقیه  اختالف  حل  شورای   3 شعبه  دفتر  مسئول 
لتی عدا

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006185 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازنین غنی راینی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 58 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 538/29 مترمربع پالک 1 فرعی از 605 اصلی واقع در بخش 28 
کرمان آدرس کرمان راین خیابان 17 شهریور کوچه 8 متری کشاورزان کوچه شهید رضایی پالک 11 خریداری از مالک رسمی آقای حسن 
خیام راینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 861
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/19- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملك ورامین

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760301060003214 هیات اول /موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مالک اشتر نوروزیان فرزند رحیم بشماره شناسنامه 158 صادره از 
کرانی در ششدانگ "یک باب خانه" به مساحت 157/07 مترمربع پالک 
962 فرعی از 100 اصلی واقع در قریه عمروآباد ورامین خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله شیرکوند ورثه محمدرضا شیرکوند هداوند محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/7/3

تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/7/19
شناسه آگهی: 119۷644 میم الف 314
محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک

ت دوم
نوب
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

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

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

چیدن زیتون از مزرعه زیتون فدک قم/ میزان

| کاروانسرای حوض سلطان قم |
حوض  رباط  یا  قم  سلطان  حوض  کاروانسرای 
سلطان در جاده تهران قم واقع است. این بنای 
در  صفویه  دوره  یک کاروانسرای  کنار  در  آجری 
دشت های جنوبی کوهمره قرار دارد. این کاروانسرا 
یکی از بزرگ ترین کاروانسراهای استان قم و ایران 
است که در مسیر پر رفت و آمد جاده تهران قم، 
بخش مرکزی و روستای چشمه شور قرار گرفته 
و از جاذبه های تاریخی و گردشگری قم محسوب 
می شود. این کاروانسرا که یادگاری از دوران قاجار 
است، در تاریخ 17 اسفند 1381، با شماره ثبت 
7695 در لیست آثار ملی ایران قرار گرفت. برای 
بسیاری شنیدن نام حوض سلطان یادآور جاده 
قم و کویر خشک آن است. اما جالب است بدانید 
که این منطقه در فصل پاییز هزار رنگ، به یکی از 
مقاصد جذاب گردشگری برای کویر نوردان و طبیعت 
دوستان تبدیل می شود. زیرا پاییز زمانی است که 
هوا نه گرمی و حرارت تابستان را دارد و نه سردی 
زمستان، فقط کافیست خسته از شلوغی شهر به 
سمتش بروی، با چنان آرامشی تو را در آغوش 
می گیرد که برگشت به هیاهوی شهر، به یکی از 

سخت ترین کارها بدل می شود. بنای کاروانسرای 
حوض سلطان در قم به سبک معمول، دارای سه 
تاالر ستون دار در سه گوشه ساختمان است که در 
هر کدام از این تاالرها، سکویی بین چهار ستون 
وجود دارد. خصوصیت بارز این کاروانسرا که باعث 
تمایز آن با دیگر ساختمان های این چنینی شده، 
سردر آن است که عقب رفته و با ازاره های دالبری 
و ستون های کم ارتفاع، باالی دیوارها تزئین شده 
حیاط  در  اصلی،  دیوار  جای  به  همچنین  است. 

نیز یک عقب رفتگی دیده می شود و  کاروانسرا 
یک تاالر پذیرایی در پشت آن ساخته اند. چنین 
سبک ساختمان سازی در بناهای کاشان و یزد به 
وفور دیده می شود اما مانند آن در کاروانسراهای 
دیگر ایرانی دیده نشده است. در طرفین دروازه این 
کاروانسرا اتاق هایی برای نگهبانان و دو قهوه خانه 
وجود دارد. حیاط اصلی با قرینه سازی کامل، شامل 
ایوان هایی است که در دیگر کاروانسراها مشاهده 

می شود./ سیری در ایران

فیلم سینمایی »جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری در 
بخش چشم انداز تازه در جشنواره »داک لیسبوآ« که از ٢٩ مهر تا 
٩ آبان در شهر لیسبون برگزار می شود، حضور دارد. جشنواره »داک 
لیسبوآ« جشنواره ای برای فرم های جدید فیلم است و در بیانیه اش 
از سینمایی حمایت می کند که تعاریف تازه ای در خود دارد. این 
جشنواره در بخش چشم انداز هشت فیلم را به نمایش می گذارد که 
در توصیف آن ها نوشته شده این هشت فیلم از کشورهای فرانسه، 
برزیل، اسپانیا، ایران و روسیه محدودیت های سینما را زیر سوال 
برده اند. اولین نمایش »جنایت بی دقت« هفتم آبان است. فیلم 
2 نمایش در جشنواره دارد. »جنایت بی دقت« محصول موسسه 
فرهنگی هنری کارنامه است و نگار اسکندرفر تهیه کنندگی آن را بر 
عهده دارد. همچنین نسرین میرشب از کمپانی »دریم لب« پخش 

بین المللی فیلم را انجام می دهد./ ایسنا

رمان »دوردست« نوشته میثم نبی به تازگی توسط انتشارات 
افراز منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صد ویکمین 
عنوان مجموعه »ادبیات امروز ایران« است که این ناشر چاپ 
است که  روزنامه نگاری  و  نویسنده  زندگی  درباره  و  می کند 
زندگی اش تحت تاثیر رمانی قرار می گیرد که مشغول نوشتن 
ادبیات  این کتاب، کارشناس  نویسنده  نبی  میثم  است.  آن 
نمایشنامه  است.  تهیه کنندگی  ارشد  و کارشناس  نمایشی 
آغوش  در  »دنیا  داستان  مجموعه  سرخ«،  عقل  »روایت 
از  پیش تر  که  هستند  آثاری  »آلما«  رمان  و  است«  من 
با دست مایه  رمان »دوردست«  این نویسنده چاپ شده اند. 
قرار دادن چنین  مضمونی در بستر یک زندگی شهری تبعات 
این نوع انتخاب خودخواسته را روایت می کند. »دوردست« 
تقدیر  شایسته  رمان  به عنوان  انتشار،  از  پیش  و   98 سال 

سومین جایزه ادبی بوشهر شناخته شد./ مهر

نیروی  تامین  پیمانکاران  حذف  مطالبه  نام  با  کارزاری 
انسانی در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ 
#حذف_پیمانکار پیگیری می شود. در بخشی از متن این 
جمهوری  ریاست  رئیسی   آقای  جناب  به  خطاب  کارزار 
اسالمی ایران آمده است: »مستحضرید که بر اساس اصل 
شرکت های  در  شاغل  اساسی کشور، کارکنان  قانون   44
دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستمر مشغول به 
کار هستند. در قانون رابطه مستقیم بین کارفرما و کارگران 
گذشته  سال های  در  متاسفانه  اما  است  شده  تعریف 
به  انسانی  نیروی  تامین  واسطه  عنوان  به  شرکت هایی 
نیروهای  آنجایی  که  از  یافتند.  دست  هنگفتی  سودهای 
انسانی در صف اول جهاد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی 
مشغول به فعالیت هستند، تبعیض در نوع قراردادها باعث 
تضعیف روحیه کارکنان شده است. لذا خواهشمند است با 
دستور به عقد قراردادهای مستقیم با کارفرمایان اصلی و 
حذف پیمانکاران نیروی انسانی موجب پیشرفت تولید در 

کلیه مشاغل کشور شوید.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر » عقد 

قرارداد کاری بدون واسطه با کارفرمای اصلی « شوند.
این کارزار از١٥ شهريور ١٤٠٠ آغاز شده و تا 29 اسفند ١٤٠٠ 
ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده 

و از سوی بیش از 30هزار و 203 نفر امضا شده است.

موقعیت  در  کالت  آب گرم  آبشار 
در   N363009  E600348 جغرافیایی 
این  دارد.  قرار  خراسان رضوی  استان 
در  آب گرم  روستای  مجاورت  در  آبشار 
است.  کالت  شهرستان  کیلومتری   75
از  عبور  از  پس  آبشار،  به  رسیدن  برای 
امکان  مسیری که  در  آب گرم،  روستای 
ندارد،  وجود  سبک  نقلیه  وسایل  تردد 
پس از طی کردن راهی حدود نیم ساعت 
نام  می رسد.  آب گرم  زیبای  آبشار  به 
دارای  آب گرم که  روستای  از  آبشار  این 
گرفته  است،  زیاد  آب گرم  چشمه های 
سرچشمه  از  آبشار  این  آب  شده است. 
که چند کیلومتر باالتر از خود آبشار قرار 
گرفته، به شکل قابل توجهی، گرم است. 
نه البته آنقدر گرم که در زمره چشمه های 
آب گرم محسوب شود اما به طور احتمالی 
حوالی 30 تا 35 درجه گرما دارد. آبشار 
برای  شدت  به  آن  حوضچه  و  آب گرم 
از کیلومتر60 جاده  آبتنی مناسب است. 
آب گرم  روستای  فرعی  مسیر  کالت که 
تقریبا 20  تا خود روستا  شروع می شود 

آسفالته  مسیری  که  است  راه  کیلومتر 
رسیدن  از  پیش  است.  پیچ  در  پیچ  اما 
بنایی  مسیر،  پیچ  در  درست  آبشار،  به 
مردم  اعتقاد  به  که  دارد  قرار  تاریخی 
البته  بوده است، که  نادر  روستا شکارگاه 
و  معماری  نوع  باشد.  صحیح  نمی تواند 
نوع خشت ها نشان می دهد که بنا آنقدرها 
عصر  اواخر  به  حداکثر  و  ندارد  قدمت 
صفوی می رسد. آبشار و حوضچه آن بوی 
حمام های قدیمی می دهد و این به خاطر 
همان گرمای آب است. درخت های انجیر 
فراوانی در مسیر قرار دارد که در تابستان 
دارد.  فراوانی  کوهی  انجیر  )شهریور( 
عالوه بر انجیر کوهی، زالزالک کوهی، هم 
میوه های  تابستان  همان  در  که  هست 
فراوانی خواهد داشت. اگر حوصله داشته 
باشید و از پیاده روی لذت ببرید می توانید 
مسیر را از باالی آبشار ادامه داده و حدود 
نیم ساعت بعد به سرچشمه آبشار برسید 
که باز بر خالف دیگر آبشارها نه در پایین 
دیواره بلکه در وسط دشت قرار دارد و آب 

ایران در  است./ سیری  آن گرم 

| سینما |

| چاپ و نشر |

خارپشت اروپایی جثه ای گرد و توپی شکل دارد، 
برخالف سایر خارپشت ها، گوش هایش کوتاه و گرد 
است و از خارهای پشت سر بلندتر نیست. پشت 
و پهلوهای این خارپشت پوشیده از خارهای تیز 
تقریبی 30 میلی متر است.  به طول  یکنواخت  و 
خارها به تناوب، نوارهای روشن و تیره ای با نوک 
سیاه دارند. قسمت صورت و زیر بدن این خارپشت 

را موهای نرم و به طور معمول به رنگ قهوه ای 
شکالتی پوشانده است. در اکثر این خارپشت ها 
و تضاد  ناحیه سینه سفید رنگ است  موهای 
مشخصی با موهای تیره تر و زیر شکم دارد که 
وجه تمایز ظاهری آن با خارپشت اروپایی غربی 
مشخصات  به  مربوط  اصلی  تفاوت  ولی  است 
جمجمه است. طول سر و تنه این جانور 325 و 
280 میلی متر، درازای دمش 20 تا 35 میلی متر 
و میانگین وزنی آن ها 400 تا 1100 گرم است./ 

کویرها و بیابان های ایران

خارپشت اروپایی

مطالبه حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانیآبشار آب گرم

هنرمندی مهربان و خوش ذوق بود 
و مخاطبان آثار ماندگارش بسیار

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در پی درگذشت عزت هللا مهرآوران:

 "انالله و انا الیه راجعون"
با نهایت حزن و اندوه، خانواده بزرگ هنر تئاتر و سینما بازیگری توانمند، عزیز و متعهدی را از دست داد.

مردی مهربان و خوش ذوق که بارها با بازی های درخشان خود آثار ارزشمندی را به ویژه در زمینه طنز خلق و مخاطبان بسیاری 
را جذب آثار ماندگار خود کرد.

درگذشت این هنرمند با اخالق و خوش نام را به تمام هنرمندان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون تسلیت گفته و از درگاه خداوند 
متعال، برای ایشان علو درجات و آرامش ابدی و برای خانواده محترم ایشان صبر مسئلت دارم."

عزت هللا مهرآوران هنرمند خوزستانی و پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران شامگاه جمعه 16 مهر 1400 در اثر بیماری 
کرونا در بیمارستان آتیه تهران از دنیا رفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان در 

پیامی درگذشت عزت اهلل 
مهرآوران را تسلیت گفت.

به گزارش»پیام ما«وبه 
نقل از اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان، 

محمد جوروند در پیام 
خود نوشت:

سانی
اطالع ر

روابط عمومی سازمان توسعه و عمران قم

نوبت اول

شناسه آگهی: 1205214   میم الف : -1

به  به شرح ذیل  بر گزاری مناقصه عمومی  از طریق  نامه معامالتی شهرداری قم  آیین  با رعایت  سازمان توسعه و عمران قم در نظر دارد 
. نماید  اقدام  زیر  با مشخصات و شرایط کلی  واجد شرایط  متقاضیان 

مناقصه اجرای محل نصب پله های برقی پارکینگ مجتمع زائر.

شرایط :
صالحیت الزم : شرکت های  دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تأسیسات.

تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی ، مطالبات تأیید شده نقدی از سازمان 
توسعه و عمران قم ، اوراق مشارکت )بی نام( و یا واریز وجه نقد به شماره حساب سپرده 

1006220288 نزد بانک شهر بنام سازمان توسعه و عمران قم .
محل دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه : قم ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری و اداری ناشران 

طبقه پنجم .
محل تحویل اسناد : قم ، بلوار امام موسی صدر ، ساختمان مرکزی شهرداری قم طبقه ششم 

ادره کل حراست.
هزینه خرید اسناد به تفکیک هر مناقصه )غیر قابل استرداد( به شماره حساب 1979967692 

نزد بانک ملت بنام سازمان توسعه و عمران قم واریز گردد.
هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

 سازمان توسعه و عمران قم در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 
شرکت کنندگان در هنگام خرید اسناد می بایست در سامانه ابالغ الکترونیک قوه قضائیه 

)ثنا( ثبت نام نمایند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی با واحد امور پیمانها و قراردادهای سازمان 
به آدرس قم ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری و اداری ناشران طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره 
تلفن 37840660-025 داخلی 6380-6381  و جهت کسب اطالعات فنی و اجرایی با حوزه 

معاونت فنی و عمرانی داخلی 6371 – 6377 تماس حاصل فرمایند .

آگهی مناقصه عمومی
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مهلت و محل 
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مهلت تحویل 
زمان بازگشاییاسناد

اجرای محل 
نصب پله 
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1400/07/20
لغایت

1400/08/04
واحد پیمان

1400/08/04
اداره کل حراست  

شهرداری قم

 1400/08/05
ساعت 10

سالن جلسات 
سازمان

تاریخ چاپ نوبت اول 1400/07/19 -  تاریخ چاپ نوبت دوم : 1400/07/20


