رییس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور:

نجات تاالب جازموریان

آخرین وضعیت پرونده

برنامه ملی میخواهد

تصادف اتوبوس خبرنگاران

پرونده هنوز در مرحله

رییس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تاالب جازموریان
مسئولیت بینبخشی دارد ،پیشنهاد کرد برنامهای ملی با محوریت محیطزیست برای
نجات این تاالب اجرا شود.مسعود منصور در بازدید از مناطق سیلزده جنوب کرمان
عنوان کرد :در بارندگیهای اخیر از  ۴۰۰میلیون مترمکعب سیالب ۲۰۰ ،میلیون
مترمکعب آن با اقدامات آبخیزداری...

پیام جامعه
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قیمــت  2000تومــان |

تحقیقات مقدماتی است
وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی

4

گفت :با توجه به گذشت بیش از شش ماه از وقوع
حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خواستار تسریع
در رسیدگی به این پرونده هستیم .به گزارش ایسنا

شهر «گور»در منطقه فیروزآباد فارس به مدت پنج سال کاوش میشود

کشف بزرگترین مجموعه مذهبی ساسانیان
مدیرمیراثجهانی منظرباستانشناسی ساسانی فارس :شهرباستانی گوربه احتمال زیاد محل دفن بسیاری ازپادشاهان ساسانی بوده است

4

گرمایش اقیانوسها در ششمین سال پیاپی ثبت شد

تحمل گرمای جهان
بر دوش اقیانوسها

بیش از ۹۰درصد از گرمایی که در  ۵۰سال گذشته انباشته شده
به وسیله اقیانوسها جذب شده است

دوم تیرماه سال جاری حادثه واژگونی اتوبوس
خبرنگاران رخ داد که به جان باختن مهشاد کریمی
 خبرنگار ایسنا  -و ریحانه یاسینی  -خبرنگار ایرنا و مصدومیت بیش از  ۲۰خبرنگار و عکاس دیگرانجامید.

اقلیم

3

نگاهی به گزارش «توسعه جهانی ۲۰۲۱؛

دادهها درخدمت زندگی بهتر» بانک جهانی

سهم دادهها
در پایداری توسعه
چارسوق

5

مجلس همچنان مخالف حذف ارزترجیحی
است اما دولت عمال ارز 4200تومانی
را حذف شده تلقی میکند

اختالف بر سر حذف
ارز ترجیحی
پیامخرب

2

رئیس کمیته محیط زیست
شورای شهر تهران:

منشا بوی تهران
خارج از شهر است
پیام ما -بوی نامطبوع تهران در روزهای گذشته باز هم
Vlad Sokhin

شنیده شد .بسیاری از شهروندان تهرانی که در مرکز
شهر تهران ساکنند در روزهای اخیر همان بوی بدی را

3

حس کردند که سالهای گذشته بعد از هر بارندگی در
موسم زمستان شنیده شد.

بوم وبر

6

2

پیامخرب
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نباید درباره این دو موضوع به مجلس
توضیح دهد چون از آن اطالع داریم بلکه

شورای فرهنگی انگلیس از

دولت باید بگوید؛ آیا میتواند عمل جراحی

آزادی ارس امیری خبرداد

را بهنحوی انجام دهد که این بیمار رو به

شورای فرهنگی انگلیس در بیانیهای از

اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت
قادر است بدون آسیبزدن به معیشت

خبر داد .به گزارش وبگاه شورای فرهنگی

و سفره مردم ،گام حذف ارز ترجیحی را

امروز در

بردارد ،مجلس حتم ًا کمک میکند اما

بیانیهای اعالم کرد« :ارس امیری شهروند

اگر حس کنیم ممکن است آسیب به

ایرانی کارمند شورای فرهنگی انگلیس با

تامین غذا و سفره مردم وارد شود ،بعید

اعتراض موفقیتآمیز وکیل او ،توسط دیوان

است که مجلس کمک کند ».رحیم زارع،

عالی دادگستری ایران از تمامی اتهامات قبلی

سخنگوی کمیسیون تلفیق هم با تاکید بر

که علیه او مطرح شده بود ،تبرئه شده ،از

اینکه «اگر دولت می خواهد این طرح را

بازداشت آزاد شده و به انگلیس بازگشته

با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه
ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانهای

اجرا کند باید به نحوی باشد که با اجرای
آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم

| ریاست جمهوری |

سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری
خود گفته بود« :ارس امیری به واسطه ارتباط

باشیم» ،گفت« :هنوز هیچ متن مکتوبی
درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در
اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته
و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت

که در این مسیر انجام میداد موردشناسایی

خواستند ،طبق قانون طرح خود را که حاوی

قرار گرفت و در دادگاه انقالب محاکمه شد.
این شخص به تحمل  ۱۰سال حبس  ۲سال
محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده
است و در حال تحمل محکومیت است و

جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا

مجلس همچنان مخالف حذف ارزترجیحی است اما دولت عمال ارز 4200تومانی را حذف شده تلقی میکند

اختالف بر سر حذف ارز ترجیحی

اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به
قطعیت رسیده است».

کمبود منابع؛ دلیل اعالمی دولت به مجلس برای حذف ترجیحی است

دستگیری عامل آتش

رئیس کمیسیون تلفیق :از دولت خواستهایم برنامهاش برای ارز ترجیحی را در گزارشی به مجلس اعالم کند

زدن تندیس سردار

اختالفات بر سر بقا یا حذف ارز  4200تومانی در سال  1401همچنان پابرجاست .رسانههای وابسته به دولت سیزدهم در کنار

سلیمانی در شهرکرد

مسئوالن دولتی ،تصویب کلیات قانون بودجه سال آینده در پارلمان را موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی نامیدند اما

وزارت اطالعات از بازداشت عامل آتش زدن

مدیرکل اداره اخبار مجلس ،این اقدام را ناشی از فضاسازی و ناآشنایی رسانههای دولتی با شیوه قانونگذاری در پارلمان

گمنام امام زمان (عج) در شهرکرد خبرداد.

مجلس اعالم کردهاند نه تنها خبری از جزئیات برنامه دولت ندارند بلکه نگران افزایش قیمتها در سال آینده و رشد دوباره

دانست .از آن زمان تاکنون اختالفها بیشتر شده است .دولتیها ارز ترجیحی را عمال حذف شده میدانند ولی نمایندگان

تندیس سردار شهید سلیمانی ،توسط سربازان

بیش از پیش تورماند .اتفاقی که میتواند بحرانهای امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته باشد.

متن اطالعیه مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی
وزارت اطالعات به شرح زیر است« :با
اقدامات ادارهکل اطالعات استان چهارمحال
و بختیاری ،عامل هتک حرمت به سردار
شهرکرد که موجب جریحه دار شدن عواطف

احیای دوباره ارز ترجیحی در ایران گرفت.
اسحاق جهانگیری آن زمان به عنوان

استان والیتمدار شدهاست؛ با همکاری مردم

معاون اول رئیس جمهوری و نفر اول تیم

شناسایی و در محل اختفاء خود دستگیر شد.

اقتصادی دولت مقابل دوربینها حاضر

تحقیقات اولیه حاکی است متهم بازداشت

شد و قیمت ارز را  4200تومان اعالم کرد.

شده ،بنا به دستور دشمنان عنود ایران سرافراز

دولت وقت مدعی بود در شرایط «جنگ

و سردار بزرگ جریان جهانی مقاومت اسالمی،

اقتصادی» ،برای حمایت از اقشار فرودست

در اقدامی ضدملّی ،تندیس شهید سلیمانی را

و جلوگیری از افزایش قیمتها ،ارز را با

آتش زده است».

امام زمان(عج)

روابطعمومی

سپاه

شهدای

استان

آذربایجان غربی از کشف انبار احتکار
دارو توسط پاسداران گمنام امام زمان
(عج) در سازمان اطالعات سپاه در ارومیه
خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از سپاه
نیوز؛ روابطعمومی سپاه شهدای استان

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه
 :1401اگر مجلس به این نتیجه
برسد که دولت قادر است بدون

را بردارد ،مجلس حتم ًا کمک
میکند اما اگر حس کنیم
ممکن است آسیب به تأمین
غذا و سفره مردم وارد شود،
بعید است که مجلس کمک کند

به حذف این ارز دارد ولی مجلس مخالف
است و خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی
دولت شده است .برنامهای که با گذشت
سه ماه از جدی شدن زمزمهها برای حذف
ارز ترجیحی تقدیم پارلمان نشده ولی آنچه

تعدادی از این داروها به دلیل نگهداری

مسلم است ،ناتوانی دولت از تامین منابع

غیراصولی ،قابل استفاده نبوده و باید امحاء

الزم برای پرداخت ارز  4200تومانی در سال

شوند .روابط عمومی سپاه شهدا همچنین از

آینده است .ناتوانیای که دیروز سخنگوی

تشکیل پرونده احتکار دارو در خصوص این

هیات رئیسه مجلس نیز آن را اعالم کرد تا

پرونده خبر داده و تصریح کرده است :با

ارز  4200تومانی در بودجه 1401

دولت داده شده است».

برنامه نامعلوم

پیشبینی نشده است .دولت دلیل این
مساله را اصالح سیاست ارزی ایران اعالم

بدین ترتیب و با توجه به فقدان منابع

کرد ولی دیروز سخنگوی هیات رئیسه

به نظر میرسد اگر مجلس تصمیمی هم

مجلس شورای اسالمی رسما بیان کرد

برای ابقای ارز ترجیحی داشته باشد باید

که دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی

منابع الزم برای آن را در نظر بگیرد اما

کمبود منابع است .سیدنظامالدین موسوی،

چون تغییر در مفاد درآمدی و هزینهای

نماینده تهران دیروز در جریان نشست

دولت نیازمند اخذ مجوز از سوی قوه

خبری خود بیان کرد« :در جلسه علنی

مجریه است ،اختالفات باال خواهد گرفت.

مجلس ،آقای میرکاظمی رئیس سازمان

راهکار مجلس و دولت در این میان پیدا

برنامه و بودجه صراحتا اعالم کرد که دولت

کردن میانبر است .میانبر پیشنهادی از

با  ۳۸۰هزار میلیارد تومانی که از محل

سوی محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس

درآمدهای ارزی کسب می کند باید هم

و ابراهیم رئیسی ،رئیس دولت همکاری

حقوق بدهد ،هم بودجه عمرانی را تامین

است .کمیسیون تلفیق هم از قرار معلوم

کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان

ی را در نظر گرفته و تالش
چنین مش 

پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه

میکند برنامه دولت پس از حذف ارز

داد؛ این موضع صریح ایشان است .پس

ترجیحی را دریافت کند ولی این اتفاق هنوز

دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف

رخ نداده است .حمیدرضا حاجیبابایی،

ارز ترجیحی ،کمبود منابع است نه مصوبه

رئیس کمیسیون تلفیق گفته است « :از

مجلس .واقعیت این است که دولت

دولت خواستهایم درباره ارز ترجیحی به

براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به

مجلس گزارش بدهد .درباره حذف ارز

دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به

ترجیحی باید دولت نکاتی را رعایت کند؛

تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن

ال محرز شود که
اینکه برای مجلس کام ً

را حذف کند ،برخی نمایندگان مجلس هم

دولت قدرت اجرای این برنامه را دارد و

البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت

همچنین در اجرا به مردم آسیب نمیرسد،

هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی

همچنین دولت قدرت کنترل شرایط را دارد

شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده

و میتواند در همه مراحل مردم را همراهی

است .ما منتظریم دولت برنامه اجرایی

کند ،در نهایت در بحث دارو و نهادههای

خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم،

کشاورزی و در واقع تأمین غذای مردم نیز

چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم

بتواند اطمینان خاطری ایجاد کند ».رئیس

است ».موسوی در پاسخ به این سوال که

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  1401گفت:

در قانون بودجه  ۱۴۰۰راهکار جبران حذف

«کسی در این موارد شک ندارد که در نهایت

ارز ترجیحی پیش بینی نشده است تاکید

باید ارز ترجیحی روزی حذف شود و اکنون

کرد« :در جزء  ۲بند «ب» تبصره یک

هم وضع معیشت مردم خوب نیست و

قانون بودجه سال  ۱۴۰۰رای جبران ارز

دچار بیماری معیشتی هستیم ،پس کسی

تصمیم بگیرند».

خط فقربیشتر

رئیس کمیسیون تلفیق نگفته اگر
برنامه دولت کمکی به بهبود وضع فعلی
نکند ،مجلس توانایی مقاومت در برابر
خواست پارلمان برای حذف ارز ترجیحی را
دارد یا خیر .با این حال نمایندگان از خطر
گسترش بیش از پیش فقر در ایران با
حذف ارز  4200تومانی آن هم در شرایط
فعلی میگویند .صدیف بدری ،نایب رئیس
کمیسیون عمران در مجلس در جریان نطق
خود در صحن علنی مجلس بیان کرد« :
نگرانی من و همکارانم این است که حذف
ارز ترجیحی آتش تورم را شعله ورتر کند و
اثرات مخرب آن مهار نشود .حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی و اعمال سیاست های حمایتی نباید
به نام فقرا و به کام اغنیا باشد و شکافهای
طبقاتی را بیشتر کند ».نایب رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد که دفتر کنترل
داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا با صدور یک مجوز
ویژه برای دولت سئول ،به آن اجازه داده است خسارت
یک شرکت ماشینسازی ایرانی را بپردازد .به گزارش
ایسنا به نقل از روزنامه کره هرالد ،وزارت امور خارجه کره
جنوبی امروز اعالم کرد آمریکا به دولت کره اجازه داده
است خسارت معوقهاش را تحت معاهده حل و فصل
اختالفات سرمایه گذار و دولت( )ISDSبه شرکت ایرانی
ماشینسازی بزرگ دیانی پرداخت کند .طبق بیانیه وزارت
امور خارجه کره جنوبی ،دفتر کنترل داراییهای وزارت
خزانهداری آمریکا( )OFACروز  ۶ژانویه یک «مجوز
ویژه» صادر کرده است که به دولت سئول اجازه میدهد
خسارت این شرکت سرمایهگذار ایرانی را بابت خریداری
ناموفق سهام شرکت «دِ وو الکترونیکس» در سال ۲۰۱۰
بپردازد .پیشتر در ژوئن  ،۲۰۱۸نهاد بینالمللی حل و
فصل اختالفات سرمایه گذار و دولت به دولت سئول گفته
بود خسارت حدود  ۷۳میلیارد وونی( ۶۳میلیون دالری)
شرکت دیانی را پردازد اما پرداخت این مبلغ به خاطر
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،تا کنون انجام نشده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کره ،این مجوز ویژه که
به طور موردی صادر شده است ،دولت کره را قادر خواهد
ساخت از نظام مالی آمریکا برای انتقال این پول به شرکت
دیانی استفاده کند .با انجام شدن رایزنیهای بعدی ،درباره
میزان دقیق پولی که انتقال داده میشود ،تصمیمگیری
میشود .در بیانیه وزارت خارجه کره در این باره آمده است:
این مجوز قرار است بستر مهمی برای حلوفصل سریع
این مسئله  ISDSبا شرکت دیانی فراهم کند که یکی از
مسائل باقی مانده میان کره جنوبی و ایران است و انتظار
میرود به بهبود روابط دوجانبه کمک کند .با این وجود،
مقامات کرهای گفتهاند سرنوشت  ۷میلیارد دالر پول بلوکه
شده ایران در بانکهای کره ،در درجه اول به مذاکرات میان
ایران و قدرتهای جهانی بستگی دارد.

نیاز وزارت بهداشت به بودجه

۷۰هزار میلیاردی برای کنترل

خطاب به رئیس دولت گفت« :به همکارانتان

قیمت دارو

از هرگونه آزمون و خطا با نهایت حساسیت

بهرام عیناللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش

در کابینه هشدارهای الزم را بدهید که به دور
و دقت در این خصوص برنامهریزی کنند .با
گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت ،عدم
دعوت از مجمع نمایندگان استان به جلسات
راهبردی مانند شورای برنامه ریزی چه
معنایی دارد؟ قطع ارتباط دولت و مجلس
شایسته دولت مردمی نیست .نمایندگان
چگونه انتظاراتشان از دستگاه ها را بیان
کنند و در جریان اقدامات دستگاههای
اجرایی قرار گیرند .مجلس و دولت یک
کار انجام میدهند ولی در دو سنگر متفاوت
هستند .نمایندگان مردم منتظر شما نمی
مانند و مسائل مردم را پیگیری می کنند
و اما چرا باید این رویه ناصواب در پیش
گرفته شود ».به نظر میرسد دولت هم
نگران اثرات سوء حذف ارز  4200تومانی
است .یکی از طرحهایی که از قرار معلوم
دولت در دست بررسی دارد ،مساله ارائه
کارت «نان» است .دولت قصد دارد با
حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده
به گندم ،با ارائه این کارت جلوی افزایش
قیمت نان را بگیرد .اقدامی که هنوز جزئیات
آن ارائه نشده از این رو قضاوت درباره آن
بسیار زود است .باید منتظر ماند و دید در
ادامه مسیر سرنوشت چالشهای لفظی
پاستور و بهارستان بر سر ارز  4200تومانی
به کجا کشیده میشود و کمیسیون تلفیق
و صحن علنی مجلس چطور جلوی گرانی
کاالها با حذف این ارز را خواهند گرفت .باید
امیدوار بود به جای برخوردهای ترجیحی
و سلیقهای با این ارز ،اقدامات کارشناسی
مدنظر مسئوالن قرار گیرد تا حداقل اوضاع
از اینی که هست ،بدتر نشود.

تکرارتجربه قیمتگذاری دستوری

کاالهای اساسی موردنیاز مردم در دستور
کار جدّ ی سازمان اطالعات سپاه قرار داشته
و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را در
این زمینه به ستاد خبری سازمان با شماره
 ۱۱۴اعالم کنند».

رئیس سیزدهمین دولت
جمهوری اسالمی :دستگاههای

به المرد و مشهد لغو شد

مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو

سفر رئیس مجلس شورای اسالمی به

و اختیارات که نیاز دارند اعالم

مجلس شورای اسالمی استراحت کند.

منابع نیست

حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به

نمایندگان بر اساس متن مکتوب درباره آن

رئیس جمهوری درجریان جلسه هیات دولت برای چندمین بارخواستارتوقف افزایش قیمت کاالها شد

است« :برخورد با اخاللگران و محتکران

حال پزشکان توصیه کردهاند که فعال رئیس

شرکت ایرانی

پزشکی ،با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز
 4200تومانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در
سال آینده گفت« :هدف از اصالح روند تخصیص ارز
ترجیحی به کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی
رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست مصرفکننده
واقعی و مردم بهصورت مستقیم است .منظور از مردم،
افرادی هستند که با استفاده از بیمهها کارهای درمانی
خود را انجام میدهند و یارانهها در سال آینده با
استفاده از بیمهها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت
و بیمهها باید سازوکار تخصیص یاران ه را طراحی
کنند ».عیناللهی تأکید کرد« :پرداخت ارز ترجیحی
حوزه صادرات و خرید مواد اولیه را دچار مشکل کرده
است زیرا این ارز در زمان و موعد مقرر تخصیص داده
نمیشود و نمیتوان برنامهریزی الزم را برای آن انجام
داد ،در صورت آزادسازی نرخ ارز میتوان بهراحتی
برنامهریزیهای الزم را برای تامین دارو انجام داد».
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا این وزارتخانه سازوکار و
سیاست الزم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف
ارز  4200تومانی انجام داده است ،اظهار کرد« :ما
عنوان حذف ارز را بهکار نمیبریم ،بلکه اعالم میکنیم
ارز ترجیحی از ما جدا شود و بهشکل یارانه به دست
مصرفکننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمهها
باید تعهد دهند که سازوکار الزم را طراحی میکنند تا
نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود ».او
که با خانه ملت گفتوگو کرده است با اشاره به بودجه
 40هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان برای
تامین دارو و تجهیزات پزشکی در الیحه بودجه سال
آینده گفت« :این مبلغ بسیار کم است و حداقل به
 70هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو
و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر
بیمهها نیز قرار دارد».

دولت

در بخش دیگری از این اطالعیه آمده

و اُمیکرون قالیباف منفی شده اما با این

تبدیل شود .از آن زمان به بعد اصولگرایان

آنان نداد .دولت سیزدهم حاال اما تصمیم

است و مراجع کارشناسی اعالم کردند

کسالت رئیس مجلس لغو شده است .به

سودجوییهای چندین میلیارد تومانی

پاسخ دهند اما شرایط ایران این اجازه را به

آن بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال برآورد شده

گزارش روابط عمومی مجلس ،تست کرونا

نگرفت تا ارز  4200تومانی به عاملی برای

روی کار آمد انتظار آن بود که به این مطالبه

قلم دارو احتکار شده بود که ارزش ریالی

قرار بود فردا پنجشنبه انجام شود ،به دلیل

نظارت کافی هم بر روند واردات صورت

شدند .دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که

آذربایجان غربی در انبار مکشوفه میلیونها

برای حضور در کنگره شهدای غرب مشهد که

ولی رشد قیمتها و تورم ادامه پیدا کرد.

جهانگیری گذاشتند و خواستار حذف آن

اعالم روابطعمومی سپاه شهدای استان

آلومینیوم جنوب و همچنین سفر به مشهد

تامین کاالی مورد نیاز خود را نداشته باشند

و منتقدان دولت نام ارز  4200تومانی را دالر

در ارومیه شناسایی و کشف شد ».بنا بر

تکمیل ظرفیت  ۳۰۰هزار تنی کارخانه

برسد .این هدف هرگز تمام و کمال محقق

مردم ،گام حذف ارز ترجیحی

سپاه استان  ،یک انبار بزرگ احتکار دارو

شهرستان المرد برای حضور در مراسم

مردم بدون افزایش قیمت به دست آنان

قیمت آن به حدی هم نبود که مردم توان

گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطالعات

سفر قالیباف

قرار میدهد تا کاالهای اساسی مورد نیاز

آسیبزدن به معیشت و سفره

«با رصد دقیق و اشراف اطالعاتی پاسداران

و یک داروخانه شبانهروزی پلمپ شود.

نرخ  4200تومان در اختیار وارد کنندگان

نشد و قیمت کاالها ثابت نماند اما افزایش

آذربایجان غربی در اطالعیهای اعالم کرد:

هماهنگی مرجع قضایی ،یک نفر بازداشت

آمریکا از توافق هستهای موسوم به برجام

شود.

سیاستهای حمایتی معیشتی از مردم

تاریخ جهان ،دولت دوازدهم تصمیم به

مردم ایران اسالمی بهویژه هموطنان غیور این

توسط پاسداران گمنام

سال  97و پس از خروج رئیس جمهوری

کالف سردرگم این ارز ،پیچیدهتر از گذشته

 ۴۲۰۰تومانی ،اختیارات الزم برای تدوین

و اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی

بزرگ اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی در

کشف انبار احتکار دارو

برای پرداخت خسارت یک

نتوانسته است این را به مجلس ثابت کند.

این نهاد در ایران و بازگشت او به انگلیس

است ».شهریور  ۱۳۹۸غالمحسین اسماعیلی

مجوز ویژه آمریکا به کرهجنوبی

بهبود برود و به کما نرود یا نه؟ دولت هنوز

«تبرئه» و آزادی یکی از کارمند زندانی

انگلیس[]British Council
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کنند و در مقابل مکلف هستند
که به طور قاطع مانع هرگونه
افزایش قیمت شوند

«دستور رئیسی برای کاهش قیمت کاالها»،

گفت« :دستگاههای مختلف هر امکاناتی

تعالی بخشند ».رئیس جمهوری از اعضای

این عنوانی است که با جستجوی آن در

اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعالم

دولت خواست که عالوه بر جلساتی که با

شبکههای اجتماعی با چندین و چند خبر

کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور

مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار

متعلق به بازههای زمانی مختلف مواجه

قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند».

میکنند با ارباب رجوع و مردمی که به

خواهید شد که گوینده رئیس دولت

او این افزایش قیمتها را باعث کاهش

دستگاهها مراجعه میکنند نیز ارتباط و

سیزدهم است .هیچ کدام از این دستورها

امید مردم دانست و تاکید کرد« :متاسفانه

دیدار داشته باشند .رئیسی از همه کارگزاران

به گواه آمار و ارقام اعالمی از سوی نهادهای

جریانهایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی

دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی

مختلف و البته مشاهدات میدانی کارساز

در مردم هستند و دستگاههای اجرایی و

امین بشناسند و اظهار کرد« :اگر گزارشی

نبوده که اگر بود ،به طور روزافزون با افزایش

دولتی باید تالش کنند با گزارش و ارائه

از سوی مردم به شما رسید حتما به طور

قیمت برخی اقالم مصرفی مردم مواجه

اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار

دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن

نبودیم با این حال از قرار معلوم برنامه

است انجام شود ،مردم را نسبت به آینده

ترتیب اثر دهید ».رئیس دولت سیزدهم

دولت فعال به صدور دستور خالصه شده

کشور امیدوارتر کنند».

همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست

است چنانکه رئیسجمهوری دیروز بار دیگر

این مقام مسئول در بخش دیگری از جلسه

تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه

دستور جلوگیری از افزایش قیمت کاالها

دولت با اشاره به تحسین رهبری از خصیصه

کاری خود ،حتی کسانی که با سلیقه دولت

را صادر کرد .رئیس دولت سیزدهم دیروز

و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار

مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند و

در جلسه هیات دولت خطاب به مسئوالن

 ۱۹دی مردم قم ،گفت« :همه کارگزاران

تصریح کرد« :نباید هیچکدام از دستگاههای

ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه

دولت باید سعی کنند این خصیصه را

دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط

ندهید قیمت کاالیی افزایش پیدا کند،

ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و

با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید

به شکل مستمر جلسات گفتگو و مشورت

حقوق است که باید در چارچوب یک نظام

با صاحبنظران عرصه کاری خود داشته

پرداخت هماهنگ و عادالنه اصالح شود».

باشند ».رئیسی در بخش دیگری از سخنان

رئیسی تصریح کرد« :الزم است کارگروهی

خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام

تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون

عادالنه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان

جدید ،واحد و عادالنهای برای پرداخت حقوق

کرد« :به عنوان دولت سیزدهم با توجه به

تدوین کند و این قانون پس از تصویب در

شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام

مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی

پرداخت حقوق را عادالنه کنیم .آنچه امروز

در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاههای

اجرا میشود غلبه چانهزنی در نظام پرداخت

مختلف را ملغی اعالم کند».
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گرمایش اقیانوسها در ششمین سال پیاپی ثبت شد

جذب شده است .این میزان از انرژی اضافی،

تحمل گرمای جهان بر دوش اقیانوسها

 ۱۴۵برابر بزرگتر از تولید کل برق جهان است.

آخرین وضعیت پرونده

دمای شدیدی همراه بوده و دریای مدیترانه

پرونده هنوزدرمرحله

اقیانوسها در اقیانوس اطللس و جنوبگان رخ

وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی

تحقیقات جدید نشان میدهد با اینکه نواحی

اتوبوس خبرنگاران

شمال اقیانوس آرام از سال  ۱۹۹۰با افزایش

تحقیقات «مقدماتی» است

نیز رکورد دمای باالیی را در سال گذشته داشته،
اما بیشترین و طوالنیترین افزایش دمای

بیش از ۹۰درصد از گرمایی که در  ۵۰سال گذشته انباشته شده به وسیله اقیانوسها جذب شده است

داده است.

گفت :با توجه به گذشت بیش از شش ماه از

به گفته جان آبراهام ،متخصص علوم حرارتی در

وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خواستار

تنها راهی که بتوان از تبعات

دانشگاه سن توماس و یکی دیگر از نویسندگان
گزارش گرمایش اقیانوسها ،روند افزایش دما

منفی گرمایش جهان جلوگیری

آنقدر آشکار است که میتوان اثر انگشت انسان

کرد این است که میزان انتشار

در تنها  ۴سال رکورددار را نشان داد« :انرژی

گازهای گلخانهای را به سرعت

حرارتی اقیانوسها یکی از بهترین شاخصهای

کاهش داد .حتی وقتی که

تغییرات اقلیمی است».
مایکل مان ،دانشمند اقلیم در دانشگاه پن
استیت و یکی دیگر ازاعضای تیم  ۲۳نفره از
محققانی که روی این گزارش کار کردهاند،

| | National Geographic

| یاسمن طاهریان |
| روزنامهنگار |
دلیل اصلی گرمتر شدن آب اقیانوسها،
تغییرات اقلیمی ناشی از عوامل انسانی است
که به گفته دانشمندان شاخص بسیار سادهای
است از گرمایش جهانی.
سال گذشته رکورد گرما در ارتفاع ۲هزار متری
تمام اقیانوسهای سراسر دنیا به ثبت رسید.
این افزایش دما علیرغم وقوع پدیده النینا
بود؛ پدیدهای که به صورت دورهای هر چند
سال یک بار آب اقیانوس آرام را خنک
میکند .هنگامی که النینا رخ میدهد،
اقیانوس حرارت را جذب میکند.
سابقه افزایش دما در سال گذشته که رکورد
دوران مدرن محسوب میشود ،به سال
 ۱۹۵۵برمیگردد .به گزارش گاردین ۲۰۲۰
دومین سالی بود که در آن رکورد گرمتر شدن
اقیانوسها رقم خورد .سومین سال نیز به
 ۲۰۱۹برمیگردد .کوین ترنبرت ،دانشمند
اقلیم در مرکز ملی تحقیقات جوی در کلورادو
میگوید:

«انرژی

حرارتی

اقیانوسهای

آب اقیانوسهای جهان میجوشد و گرمای زمین دارد بیشتر و بیشتر میشود .بررسیهای گروهی از محققان در مجله «پیشرفتهای

س زده شد؛ در واقع ششمین سال پیاپی که رکورد جدید این
علوم جوی» نشان میدهد سال گذشته رکورد گرمترین دمای اقیانو 

افزایش دما ثبت میشود.

جهان بیوقفه در حال افزایش است .این
اصلیترین نشاندهنده تغییرات اقلیمی
ناشی از عوامل انسانی است» .ترنبرت یکی
از نویسندگان گزارشی است که درباره افزایش
دمای اقیانوسها در سال  ۲۰۲۱هشدار
میدهد.

تاثیرگنبد حرارتی براقیانوسها

افزایش تجمع گازهای گلخانهای در جو
زمین که بر اثر فعالیتهای انسان رخ می دهد،
حرارت را در داخل سیستم اقلیم گرفتار میکند
و انرژی حرارتی اقیانوسها یا  OHCرا افزایش
میدهد .افزایش گازهای گلخانهای مانع خروج
حرارتی است که از سطح زمین تششع میشود
و نمیتوانند آزادانه وارد فضا شود .بیشترین
میزان حرارتی که تششع میشود به اقیانوسها
پس فرستاده میشود .در نتیجه انرژی حرارتی
اقیانوسها در چند دهه گذشته به طور قابل
توجهی افزایش پیدا کرده است.

پیامدهای گرمترشدن آب اقیانوسها

اقیانوسها؛ کمکی موقتی برای بشر

در گزارش ترنبرت آمده که گرمتر شدن
اقیانوسها منجر به وقوع بارشهای شدید
و توفانهای شدیدتر میشود .در نتیجه خطر
جاری شدن سیالبهای مهیبتر افزایش پیدا
میکند .آب اقیانوس وقتی حرارت ببیند حجم
بیشتری پیدا میکند و ورقههای یخی و عظیم
شمالگان و گرینلند را میبلعد؛ ورقههایی که در
مجموع سالی یک هزار میلیارد تن یخ از دست
میدهند .این دو روند در کنار یکدیگر منجر به
افزایش سطح آب دریاها میشود.
اقیانوسها نزدیک به یکسوم دی اکسید کربنی
را که بر اثر اقدامات انسان منتشر میشوند،
جذب میکنند؛ روندی که منجر به سفید شدن
صخرههای مرجانی میشود .صخرههای مرجانی
خانه یک چهارم جانداران دریایی هستند و مواد
غذایی بیش از  ۵۰۰میلیون نفر در جهان را تامین
میکند .سفید شدن مرجانها جان برخی از

همانطور که دنیا به خاطر سوزاندن

سوختهای فسیلی ،جنگلزدایی و دیگر
اقدامات انسان گرمتر میشود ،اقیانوسها
بیشترین گرمای اضافی را متحمل شدهاند.
بیش از ۹۰درصد از گرمایی که در  ۵۰سال
گذشته انباشته شده به وسیله اقیانوسها جذب
شده است .اقیانوسها در دمایی که میتواند
فاجعهبار باشد کمکی موقتی برای نجات بشر و
دیگر موجوداتی که روی زمین زندگی میکنند،
محسوب میشوند.
میزان حرارتی که اقیانوسها میتوانند جذب
کنند بسیار زیاد است .سال گذشته در ارتفاع
۲هزار متری باالی اقیانوسها ،جایی که
بیشترین میزان افزایش دما رخ میدهد۱۴ ،
زتاژول (واحد انرژی که معادل  ۱۰به توان  ۲۱ژول
است) گرمای بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۲۰

ض منتقدان طرحهای آبی مازندران
افزایش دامنه اعترا 
دهها تن از کنشگران محیط زیست همراه با  ۹۰تشکل

پیگیر برخی مسائل مرتبط با انتقال آب بین حوضهای در

بدون مجوز محیط زیستی اشاره کرد .بر همین اساس نیز

محیط زیستی از نماینده آبادان درخواست کردند پیگیر

مازندران باشد .دلیل انتخاب این نماینده برای نوشتن

کنشگران در نامهای از او خواستار کمک شدهاند.

انتقال آب بین حوضهای در مازندران باشد.

این نامه نیز مخالفت و انتقادش به حذف نشدن برخی

امضاکنندگان این نامه که با موضوع «استمداد مردم و

به گزارش ایرنا ،فعاالن محیط زیست ،کنشگران

پروژههای بدون مجوز محیط زیست از فهرست بودجه

نخبگان استانهای شمالی برای جلوگیری از تکرار فاجعه

اجتماعی ،استادان دانشگاه و اصحاب رسانه همراه با ۹۰

است .مختار در نامهای که چند روز پیش به رئیس

خوزستان در مازندران» نوشته شده ،با قدردانی از مختار

تشکل محیط زیستی از استانهای مختلف در نامهای از

سازمان حفاظت محیط زیست نوشت به پروژه انتقال

برای اعالم مخالفت با تخصیص بودجه برای طرحهای

جلیل مختار ،نماینده آبادان درمجلس یازدهم خواستهاند

آب خزر به فالت مرکزی نیز به عنوان یکی از پروژههای

بدون مجوز محیط زیست در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱از سازمان

نوع تضمین :ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا با واریز

شود دمای اقیانوسها همچنان

اتفاق دلخراش ،یکی از وکالی دم میگوید که

رکورد افزایش انرژی حرارتی اقیانوسها هم
ادامه خواهد داشت .همانطور که امسال هم ادامه
داشته است» .به گفته مان آگاهی بهتر و درک

بیش از شش ماه از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس

بیشتر اقیانوسها زیربنای اقداماتی را تشکیل

خبرنگاران فوت دو خبرنگار و مصدومیت عدهای

میدهند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید

زیاد اما هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی

به کار گرفته شوند.

است و روند بررسی این فاجعه ملی بسیار کند

تنها راهی که بتوان از تبعات منفی گرمایش

است بنابراین خواستار تسریع در رسیدگی به

جهان جلوگیری کرد این است که میزان انتشار

این پرونده هستیم .برهانپور در پایان در پاسخ

گازهای گلخانهای را به سرعت کاهش داد.

درباره اینکه آیا امکان تغییر متهمان وجود دارد،

زمان معیار بسیار مهمی است چون حتی وقتی

گفت :این احتمال وجود دارد .تا زمانی که قرار

که میزان انتشار آالیندهها متوقف شود دمای

نهایی جلب دادرسی یا منع تعقیب صادر نشود،

اقیانوسها همچنان افزایش مییابد .افزایش

امکان تغییر متهمان وجود دارد .در حال حاضر

دمای اقیانوسها در حال رکورد زدن است

راننده اتوبوس متهم ردیف اول و دو نفر از مدیران

و این خود زنگ خطری است که کشورهای

اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و یکی

جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی هر چه

از مدیران استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به

سریعتر اقدام کنند.

عنوان متهم ردیف دوم شناخته شدهاند.

مسیر پیمایش گرما

حرارتی که به وسیله اقیانوسها

انرژی خورشیدی در کره زمین به شمار

جذب میشود ،از بین نمیرود،

میروند .نه تنها ۷۰درصد سطح کره زمین

بلکه از یک مکان به مکان

از آب پوشیده شده بلکه میتوانند حرارت

دیگری انتقال مییابد .انرژی

بسیاری را بدون افزایش قابل توجه دمایشان

حرارتی در نهایت با ذوب کردن

جذب کنند .این توانایی فوقالعاده اقیانوسها

قفسههای یخی ،تبخیر آبها و

این امکان را فراهم میکند تا در مدت زمان
طوالنی ،نقشی کلیدی در ثبات سیستم اقلیمی

یا گرم کردن اتمسفر دوباره وارد

کره زمین بازی کنند.

سیستم زمین میشوند

حرارتی که به وسیله اقیانوسها جذب میشود،
از بین نمیرود ،بلکه از یک مکان به مکان
دیگری انتقال مییابد .انرژی حرارتی در نهایت
با ذوب کردن قفسههای یخی ،تبخیر آبها و
یا گرم کردن اتمسفر دوباره وارد سیستم زمین
میشوند .در نتیجه انرژی حرارتی جذب شده
به وسیله اقیانوسها میتواند بعد از سالها

متعددی داریم که اصلیترین این برنامهها،

باعث گرم شدن کره زمین شود .اینکه بدانیم

حفاظت فیزیکی است که بیشترین انرژی

اقیانوسها چقدر انرژی حرارتی جذب و

سازمان هم در این زمینه صرف میشود .او

منتشر میکنند برای درک و مدلسازی اقلیم

ماموریت نیروهای محیطبان را پیشگیری از

جهان نقش اساسی دارد.

شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاهها همچنین
برخورد با شکارچیان غیرمجاز عنوان کرد و افزود:

حفاظت محیط زیست هم انتقاد کردهاند.

بگذاریم ».در ادامه نامه به بعضی طرحهای مرتبط با آب

آنها نوشتهاند« :اگرچه امیدواریم ریاست سازمان حفاظت

در مازندران و گیالن اشاره شده است؛ از جمله سد السک

محیط زیست نسبت به اصالح رویکردهای خود درباره

در استان گیالن  ۱۰۰هکتار ،سد فینسک با هدف انتقال

طرحهای نام برده تجدید نظر و مخالفت آشکار خود را

آب به سمنان  ۴۰هکتار ،سد زارمرود  ۷۲هکتار ،سد

با تخصیص بودجه و اجرای این طرحهای بیفایده و

کسیلیان با هدف انتقال آب به سمنان  ۸۰۰هکتار ،طرح

ی است تا درباره بیتوجهی
ویرانگر اعالم کند ،اما ضرور 

شیرینسازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به سمنان و

و کمکاری همکاران شما در سه استان شمالی ،دغدغهها

همچنین انتقال آب از سرشاخههای رود هراز به تهران

و نگرانیهای خود را با جنابعالی که این روزها به تنهایی

که دستکم  ۱۰۰هکتار از جنگلهای هیرکانی و میلیونها

به صدای رسای محیط زیست و منابع طبیعی مظلوم

مترمکعب از حاصلخیزترین خاکهای کشور را از بین

ایران در مجلس شورای اسالمی تبدیل شدهاید در میان

میبرد.

نوبت اول

یکی از روشهای مورد قبول در آیین نامه تضامین معامالت

 2.000.000.000ریال به یکی از روشهای مورد قبول در آیین نامه

مدت اعتبار پیشنهاد مالی :پیشنهاد مالی ارائه شده می بایست

دولتی میباشد .

تاریخ انتشار و مهلت بازدید اسناد در سامانه ستاد  :از تاریخ

اعتبار باشد.

 013- 44508266واحد پیمان و رسیدگی آقای مهندس

مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1400/10/22لغایت ساعت

ویا گروه همکاری  Joint Ventureمتشکل از یک شرکت

مهلت ارائه پیشنهاد و بارگذاری اسناد درسامانه ستاد :ازساعت 8

نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح وساخت )و سوابق

صبح مورخ  1400/10/30لغایت  8صبح مورخ .1400/11/10

مورخ  1400/11/10به دبیر خانه تحویل داده و به پاکتهای (ب)
آنالیز مبلغ پیشنهادی بصورت فایل قابل بارگذاری و فاقد
امضاء الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره پشتیبانی ثبت نام(31141934 :داخلی )1

متقاضیان میتوانند برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن

مراحل ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل

شرکت پیمانکار میبایست شرکت طرح وساخت () EPC

نوربخش تماس حاصل نمایند.

مراکز ثبت نام به سایت شهرداری بندر انزلی به آدرس:

پیمانکار و یک شرکت مشاور با تخصصهای مرتبط (وفق آیین

بستر سامانه ستاد به آدرس  Setadiran.irانجام میشود.

کار مرتبط که در ارزیابی کیفی حائز حداقل امتیاز  60باشد و

انجام می باشد و جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص

کلیه مراحل شرکت در مناقصه از خرید اسناد تا تحویل در

 ANZALI.IRمراجعه گردد.

کلیه پاکتهای الف و ب و ج بصورت الکترونیکی در بستر

است و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج

شهرداری بندر انزلی

آب جارو نیست

محیط زیست طبیعی در ادامه گفت :مشکل
اساسی ما در حوزه حفاظت فیزیکی از ناحیه
تعداد سالحهای نیمه خودکاری است که در
سالهای اخیر با اخذ مجوز در اختیار مردم
قرار گرفته است .حاال بعضی از این سالحها در
اختیار عشایر قرار دارد .بعضی در اختیار افرادی
کرده و سالح تحویل گرفتهاند و یا در مواردی
هم این سالحها دست به دست شده است.

سیاستی که وجود داشت ،تحویل داده و پس از

تضمین شرکت در مناقصه را بصورت فیزیکی و مهر و موم

نوبت اول1400/10/23:

این راه به شهادت رسیدهاند .سرپرست معاونت

یکی دو مقطع هم سالحهای غیرمجاز به دلیل

انزلی از طریق سامانه ستاد.و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ تضمین انجام تعهدات برابر  40درصد مبلغ پیشنهادی به

تاکنون  ۱۴۶نفر از محیطبانان عزیزمان هم در

مجاز در اختیار مردم خیلی زیاد شده و در

نخواهد شد.

خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به

داریم که کار حفاظت را دنبال میکنند .متاسفانه

اکبری تصریح کرد :هم اکنون تعداد سالحهای

هزینه خرید اسناد مناقصه  :مبلغ  1/000/000ریال واریز به حساب

ارزیابی کیفی را در سامانه بارگذاری نماید.

در سراسر کشور بین  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰محیطبان

گذاشته شده که تقاضای سالح داشتند ،ثبت نام

همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده و یا سپرده های مخدوش

 19مورخ .1400/10/29

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و

ما برای حفظ حیات وحش ایران ،برنامههای

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 1400/10/22لغایت .1400/11/7

محدود شود

شهروندان تاکید کرد .حسن اکبری عنوان کرد:

شامل اسناد ارزیابی کیفی و (ج)شامل طرح پیشنهادی و

تضامین معامالت دولتی میباشد .

برای کاهش شکارغیرمجاز

دانست و بر محدود کردن تحویل سالح به

به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و

به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای

تحویل سالح به مردم

افزایش آمار شکار غیرمجاز گونههای جانوری

در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله

شماره 107632759001بانک ملی بحساب شهرداری بندر

طبیعی و تنوع زیستی:

افزایش حجم سالح در دست مردم را زمینهساز

شده بعد از ثبت در سامانه ستاد تا ساعت  8صبح روز یکشنبه

و یا کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظیر آن ترتیب اثر

سرپرست معاونت محیط زیست

تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست،

زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ

بارگذاری درسامانه ستاد.

پرتو برهانپور در این ارتباط گفت ۶ :آذرماه قرار

ارومیه ارسال شد .او تاکید کرد :با وجود گذشت

دارای گواهی  HSEبوده و سایر مدارک خواسته شده در اسناد

پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و

پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

نقده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادسرای

شرکت کنندگان میبایست اصل پاکت الف یعنی مبلغ

حساب  3100006799001بانک ملی به نام شهرداری بندر انزلی و

بیش از  ۲۰خبرنگار و عکاس دیگر انجامید .حاال

میزان انتشار آالیندهها متوقف

شهرداری بندرانزلی درنظردارد نسبت به تکمیل و بهره برداری پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی شیرابه کارخانه کمپوست انزلی به روش طرح وساخت ( ) E.P.Cازطریق مناقصه عمومی به شماره  2000005230000006در
سامانه ستاد طبق ضوابط و مقررات به اشخاص حقوقی واجد صالحیت به شرح ذیل اقدام نماید.
نقدی در وجه شهرداری و به حساب بانکی شهرداری به شماره

ریحانه یاسینی  -خبرنگار ایرنا  -و مصدومیت

خالص برسیم ،افزایش دما ادامه خواهد داشت،

(تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)
 1400/11/10دفتر کار شهردار بندر انزلی.

باختن مهشاد کریمی  -خبرنگار ایسنا  -و

عدم صالحیت از طرف دادسرای عمومی و انقالب

اقیانوسها بزرگترین جمعآوریکننده
گونههای ماهیها را تهدید میکند.

واژگونی اتوبوس خبرنگاران رخ داد که به جان

با وجود گذشت بیش از شش ماه از وقوع این

افزایش مییابد

میگوید« :تا زمانی که به اهداف انتشار صفر

تسریع در رسیدگی به این پرونده هستیم .به
گزارش ایسنا دوم تیرماه سال جاری حادثه

نوبت دوم1400/10/28:

اخذ مجوز به صاحبانشان بازگردانده شد بنابراین
حجم سالحهای در دست مردم نسبت به یک
دهه قبل افزایش چشمگیری داشته است .او
با بیان اینکه ساالنه تعداد مشخصی فشنگ به
هر سالح دارای مجوز اختصاص مییابد ،افزود:
طبیعی است که حتی اگر بخش کوچکی از این
اسلحهها و مهمات برای شکار استفاده شود،
رقم شکار بهشدت افزایش خواهد یافت .حجم
زیادی از شکارچیان غیرمجازی که دستگیر
میشوند ،افرادی هستند که با همین سالحهای
مجاز و مهمات سهمیهای اقدام به شکار کردهاند.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع
زیستی افزود :طبیعتا کسی که سالح تحویل
گرفته است و مهمات هم به او میدهند ،وسوسه
میشود که از اینها استفاده کند .در کشور ما
هم باشگاههای تیراندازی خیلی کم هستند
بنابراین این افراد به طبیعت میروند و به شکار
گونههای جانوری میپردازند .اکبری با اشاره به
اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای
کاهش شکار غیرمجاز در کشور گفت :برای
مقابله با این مشکل ،سازمان حفاظت محیط
زیست مکاتبات متعددی با نیروهای مسلح
برای محدود کردن تعداد سالحهایی که به مردم
تحویل میشود ،انجام داده .عالوه بر آن با وجود
همه محدودیتهایی که دولت در سالهای
اخیر داشته ،مجوزهای استخدامی برای جذب
محیطبان گرفته شده است.
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سرنوشت مبهم لوحهای
هخامنشی در آمریکا

رئیس موسسه شر قشناسی شیکاگو
دو سال پیش که چهارمین محموله
از الواح هخامنشی را به ایران آورد،
گفت :اگر «اوفک» مجوز بدهد ،تمام
الواح هخامنشی باقیمانده در آمریکا
در اولین فرصت و به امنترین روش
ممکن به ایران منتقل میشود .حاال
سفیر ایران در سازمان ملل به آمریکا
یادآور شده که این الواح امانت است و
باید کامل ،مرتب و سالم برگردد.
به گزارش ایسنا ،بیشتر از یک ماه
پیش ،در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد

قطعنامهای

درباره

«استرداد

سازمان ملل به دلیل آ نکه در این
قطعنامه «عطف به ماسبق» نشده
| فارس |

که در گذشته منتقل شد ه یا به سرقت
رفتهاند مشمول این قطعنامه شوند.
به

«عطف

ماسبق

نشده»

در

شهر «گور»در منطقه فیروزآباد فارس به مدت پنج سال کاوش میشود

بیان ساد هتر و طبق توضیحی که
مدیرکل حقوقی و امالک سابق در
وزارت

میرا ثفرهنگی ،گردشگری

و

صنایعدستی داده است ،اموالی را که
 ۵۰سال پیش به سرقت رفته یا به هر
دلیلی به کشور دیگری منتقل شد هاند،
مشمول قانون استرداد به کشور مبدأ
نمید ا ند .

کشف بزرگترین مجموعه مذهبی ساسانیان

مدیرمیراثجهانی منظرباستانشناسی ساسانی فارس :شهر باستانی گوربه احتمال زیاد محل دفن بسیاری ازپادشاهان ساسانی بوده است

الواح هخامنشی از جمله آثاری است

|پیام ما| کاوشها در «گور» به کشف بزرگترین مجموعه مذهبی دوره ساسانی انجامیده است .این شهر باستانی ،که به نام اردشیرخوره

که حدود  ۹۰سال پیش با موافقت

هم شناخته میشود ،اوایل قرن سوم میالدی بنیاد شد و سا لها متروکه و در حال تخریب بود و حاال بخشی از منظر باستانشناسی

وقت ایران از کشور خارج و برای
ِ
دولت

ساسانی استان فارس است که در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شده .باستانشناسان میگویند کشف تازه بعد از فصل اول کاوش

مطالعه و بررسی به دانشگاه شیکاگو

و انجام بررسیهای باستانشناسی ،ژئوفیزیک ،عکسبرداری هوایی و مستندنگاری دقیق سازههای معماری بخش مرکزی شهر گور در

«امانت» سپرده شد و قرار بود سه

فیروزآباد به سرانجام رسیده است.

سال پس از مطالعه به ایران برگردانده
الواح به کشور بازگردانده شده و حدود

محوطه

 ۱۷هزار لوح دیگر هنوز در آمریکا باقی
مانده و سرنوشت مبهمی دارد.
حاال دو سال از استرداد آخرین محموله
الواح هخامنشی به ایران گذشته و
وضعیت بازگشت بقیه الواح چندان
روشن نیست .هر چند وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
تا چندی پیش امیدوار بود استادان
و موسسه شر قشناسی شیکاگو مانند
هخامنشی به ایران کمک کنند.
اینک در میانه مذاکرات هستهای در
وین ،ایران بار دیگر بازگشت کامل و
سالم الواح هخامنشی را به آمریکا
یادآور شده است .مجید روانچی ـ
نماینده دائم ایران در سازمان ملل ـ
این خواسته ایران را «روشن» خوانده
و تاکید کرده که این امانت باید به
صورت کامل ،مرتب و سالم برگردد و
به دولت ایران تحویل داده شود.

تاکنون گور را شهری
میشناختند که سازههای
معماری دایره مرکزی آن بخش
حکومتی و اداری شهر بوده .در
حالی این شناخت به صورت
فرضیه باقی ماند که مطالعات
دیتریش هوف نشان داده بود
کاخ اردشیر بابکان دارای کارکرد
سیاسی و اداری بوده است

100

تختنشین به ابعاد  ۲۶در  ۲۶متر با

کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفته و

ارتفاع حداقل  ۸متر و یک برج منار مانند

و

در منطقهای کوهستانی با آ بوهوایی

به ارتفاع  ۳۰متر سا لهاست که در بخش

آن روی یک صفه به ابعاد  ۶۵در ۸۰

معتدل قرار دارد .شهر کنونی فیروزآباد

مرکزی شهر گور نمایان و بلوکهای

متر در یک مجموعه بزرگ ساختمانی

در  8کیلومتری جنوب شرقی یک اثر

سنگی ویرانههای این آتشکده مهم در

قرار داشته و عملکرد تمام واحدهای

تاریخی بهنام گور یا اردشیرخوره که

سطح محوطه به صورت پراکنده بهجای

ساختمانی در این مجموعه به هم مرتبط

توسط اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله

مانده است .اینطور که روابطعمومی

بوده که این موضوع نشا ندهنده کارکرد

ساسانیان ساخته شده ،واقع است.

وزارت

داده

واحد مذهبی در مجموعه معماری بخش

گلیم صوفی فهرج

پس از  50سال احیا شد
مدیر

میرا ثفرهنگی،

تاریخی

در

فیروزآباد

میکند:

مجموعه

نتایج فصل اول مستندنگاری و بررسی

به گفته عسکر یچاوردی درک روابط

ژئوفیزیک در بخش مرکزی شهر گور

معماری این سازههای معماری پراکنده

تختنشین

«بنای

ساختما نهای

پیرامونی

مرکزی شهر گور است».
توضیح

در سال  ۱۳۹۸آغاز شد و به دنبال آن

نیازمند شناسایی و مستندنگاری دقیق

سازههای

برای

بود تا بتوان به تحلیلی جامع از ارتباط

شناخت سازههای معماری این شهر

فضایی و مکانی سازهها دست یافت.

عنوان آتشگاه ،آدرویان ،ایزیشگاه ،اتاق

باستانی با همکاری پایگاه میراث جهانی

او میگوید« :خوشبختانه این کار با

هووما ،تاالرهای نیایش و نمازگاه ،محل

فارس

استفاده از روش مستندنگاری پهباد با

برگزاری جشنها و گا هنبارها ،چهارتاقی

برد کوتاه و طراحی سازهها انجام شد و

محل نیایش ،محل تکریم آب و اجرای

پژوهشگاه ،دانشگاه بولونیا و دانشگاه

نقشههای مختلف تهیه شد».

مناسک آیینهای زرتشتی مکا نیابی،

شیراز در طول سه سال در دایره

عسکر یچاوردی توضیح میدهد« :با

شناسایی و تحلیل شده است.

مرکزی شهر گور ادامه پیدا کند .حاال

مطالعه سبکشناسی سازههای معماری

به گفته علیرضا عسکر یچاوردی ،مدیر

نمایان و درک روابط بین سازهها در

باستا نشناسی

تطبیق با پالن فضاهای اصلی و الحاقات

ساسانی فارس در فیروزآباد آنچه کشف

وابسته به آن و مقایسه با پالن بناهای

شد

بنا

مطالعات

سطحاالرضی

منظر باستا نشناسی
با

ادارهکل

ساسانی

پایگا ههای

میرا ثجهانی
حاصل

منظر

میرا ثجهانی،

سازههای

مکشوفه مذهبی دوره ساسانی کارکرد

معماری موجود در محدود های به وسعت

سازههای معماری در بخشهای الحاقی

مستندنگاری

 ۲هکتار پیرامون منار مرکزی این شهر و

و مرتبط با دو بنای تختنشین و منار

مطالعه کارکرد آ نهاست.

مرکزی شهر گور روشن شد».

بقایای چهار جرز سنگی معروف به

او بر اساس پالن حاصل از مستندنگاری
سازههای معماری بخش مرکزی شهر

معماری

این

باستا نشناس

مجموعه وابسته و مرتبط با هم به

مطالعه منارههای گور

و

میراث

فرهنگی گزارش

اضافه

طبق

شده

گردشگری

لیلی نیاکان انجام شد .شهر گور چهار

ساسانی تعلق داشته باشد.

دروازه دارد که با زاویه  90درجه نسبت

عسکر یچاوردی

به هم قرارگرفتهاند .قطر تقریبی شهر 5

«تاکنون شهر گور را به عنوان شهری

کیلومتر است و دو دیوار تودرتو حصار

میشناختند که سازههای معماری دایره

شهر را تشکیل میدهند .شهر دو قسمت

مرکزی آن بخش حکومتی و اداری شهر

است؛ دایره مرکزی به قطر تقریبی 450

بوده در حالی این شناخت به صورت

متر که تختنشین و همچنین منار یا

فرضیه باقی ماند که مطالعات دیتریش

تربال با ارتفاع تقریبی  30متر در مرکز

هوف نشان داده بود کاخ اردشیر بابکان

مکشوفه

در یک

گور کجاست؟

بررسی فارس ،از این مکان بازدید
و آن را توصیف کرد .این شهر حصار
مدور دارد که انتساب آن به اردشیر
ساسانی مورد قبول اکثر پژوهشگران و
مورخان دوره اسالمی است .نخستین
بررسی

باستا نشناسی

شهر گور را،

دیتریش هوف آلمانی به انجام رساند.
این مجموعه کاوش در سال  1384از

همچنین

شهر در آن قرار دارد .بقیه شهر در بیرون

با زیر ساخت  ۵۰۰۰مترمربع واحدی

این دایره تا حصار امتداد مییابد و
شامل خانههای ساده کم ارتفاع و

کارکرد سیاسی و هم اداری بوده است».

حیاط و باغ در راستای خیابا نهای

او اضافه میکند« :به این ترتیب از ۶

شعاعیشکل میشود که در مجموع

ایوان بزرگ کاخ اردشیر برای پذیرایی و

این قسمت از شهر را به بیست قسمت

برگزاری جلسات سیاسی ،اجتماعی و
از سه تاالر بزرگ مربع شکل گنبدار در

میکند.

پشت ایوان مرکزی بنا برای امور روزانه

–  )۱۳۸۷درباره اهمیت شهر گور عقیده

اداری مملکت و مالقا تهای رسمی

داشت« :فیروزآباد یا همان شهر گور

پادشاه استفاده میشد».

نخستین شهریست که ساسانیان بنیان

با وجود این کشف بزرگ حاال قرار

نهاد هاند و آخرین شهر اشکانیان نیز

است برنامه ساما ندهی و کاوش این

محسوب میشود .بر طبق متون تاریخی،

مجموعه

همکاری

زمانی که اردشیر یکم در حال ساخت

ادارهکل

شهر گور بود ،هنوز با اردوان چهارم،

میرا ثفرهنگی

بزرگ

با

مذهبی

پایگا ههای

میرا ثجهانی،

استان

دفتر

فارس،

آخرین شاه اشکانی می جنگید .شهر

مطالعات میرا ثفرهنگی موسسه ایزمئو

گور ویژگی مهمی دارد و میتوان مرحله

ایتالیا در دانشگاه شیراز و دانشگاه

انتقالی دوره اشکانی به ساسانی را به

بولونیا در ایتالیا از اردیبهشت سال ۱۴۰۱

خوبی در آن مشاهده و مطالعه کرد.

به صورت رسمی آغاز شود و تا پنج سال

از ویژگیهای دیگر این شهر آن است

ادامه یابد.

که طراحی آن کاماال هدفمند بوده و با
یک برنامهریزی دقیق طراحی و ساخته
شده است».

مدفن پادشاهان بسیار

به گفته مدیر میرا ثجهانی منظر
ساسانی

باستا نشناسی

فارس

در

فیروزآباد ،این مجموعه بزرگ مذهبی
در سده سوم میالدی بنیا نگذاری شد
اما به نظر میرسد با عنوان شهر پدری
ساسانی تا پایان دوره ساسانی مورد
گونهای که احتماال با دفن پادشاهان
ساسانی در این شهر همواره طی دوره
ساسانی بر حرمت آن افزوده شد و در
سد ههای اسالمی به شهر مزارات (شهر
گور) معروف شد.
از سوی دیگر این شهر به احتمال

سازههای معماری مکشوفه در
یک مجموعه وابسته و مرتبط با
هم به عنوان آتشگاه ،آدرویان،
ایزیشگاه ،اتاق هووما ،تاالرهای
نیایش و نمازگاه ،محل برگزاری
جشنها و گاهنبارها ،چهارتاقی
محل نیایش ،محل تکریم آب
و اجرای مناسک آیینهای
زرتشتی مکانیابی ،شناسایی و
تحلیل شده است

زیاد محل دفن بسیاری از پادشاهان
ساسانی در کنار مجموعه بزرگ مذهبی
واقع در بخش مرکزی شهر گور بوده
و به همین دلیل هم باروهای بزرگ
شهر و تشریفات مذهبی شهر تا پایان
دوره ساسانی برقرار بوده است .مدیر
میرا ثجهانی

منظر

باستا نشناسی

ساسانی فارس میگوید« :در حقیقت،
سیستمهای دفاعی و باروی بزرگ این
شهر در قلب بخش مرکزی فارس نشان
میدهد در ابتدا شهر دوره ساسانی با
کارکرد نظامی به صورت بارویی با پالن
دایره بنا شد اما این باروها در تمام دوره
ثبیت و تامین امنیت بخش مرکزی

برای نخستینبار «استین» حین

میگوید:

سیاسی اداری و به عنوان کاخ دارای

تکریم و قداست مذهبی قرار گرفت به

شود ،اما تا امروز فقط بخشی از این

گذشته به استرداد باقیمانده الواح

بـا همراهی دیتریش هوف و سرپرستی

با کف موزائیک میتواند به شاهزادگان

مسعود آذرنوش ،باستا نشناس (۱۳۲۴

تصویب شد ،اما نماینده ایران در

که آثار تاریخی کشورها ،از جمله ایران

سوی هیئت مشترک ایرانی ـ آلمانی

تابو تهای سفالی در اتا قهایی منقوش

تقسیم

آثار و اموال تاریخی کشورها به مبدأ»

بود ،اعتراض کرد و خواستار آن شد
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ایران ،فارس ،همواره معمور بوده است
زیرا بزرگترین مجموعه مذهبی و به
احتمال آرامگاه بسیاری از پادشاهان
ساسانی در موطن پدری آ نها در شهر
گور قرار داشت ».به گفته او در معدود
کاو شهای باستا نشناسی که در طول
سا لهای

گذشته

انجا مشده

چندین

تابوت سفالی در این بخش شناسایی
شد که

نشان

میدهد کارکرد

این

چشمانداز

باستا نشناسی

ساسانی

منطقه فارس ،هشت سایت باستانی
است که

در سه

فیروزآباد،

بیشاپور،

جنوب

غربی

منطقه

باستانی،

سروستان

استان

فارس

در
واقع

شد هاند .این سازهها ،کا خها و شهرها
شامل قلعهدختر ،سنگنگاره پادشاهی
اردشیر

بابکان،

سنگنگاره

پیروزی

اردشیر بر اردوان ،اردشیر خوره (شهر
گور) ،کاخ اردشیر بابکان ،شهر بیشابور،
پیکره شاپور یکم (غار شاپور) و کاخ
ساسانی سروستان ،به اوائل و اواخر
دوره شاهنشاهی ساسانی ،که از ۲۲۴
تا  ۶۵۸بعد از میالد ،در سراسر این
منطقه گسترش یافت ،مربوط میشوند.
این آثار یکی از چهار اثری هستند که
در جلسه  ۳۰ژوئن  ۲۰۱۸کمیته میراث
جهانی یونسکو به ثبت رسیدند تا تعداد
آثار ایرانی ثبت شده در میان میراث
جهانی یونسکو به عدد  ۲۳و آثار استان
فارس به عدد  ۵برسد.

صنایعدستی شهرستان فهرج از احیای
گلیم صوفی این شهرستان با حمایت
مالی خانه صنایعدستی غزاله خبر داد.
حمید وحیدزاده با اشاره به حمایت
مالی  5میلیارد ریالی بخش خصوصی
از صنایعدستی شهرستان فهرج گفت:

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور:

نجات تاالب جازموریان برنامه ملی میخواهد

خانه صنایعدستی غزاله با مدیریت
و حمایت معصومه گیتی طی چهار
سال گذشته در زمینه تولید ،آموزش
و توسعه و ترویج صنایعدستی این
شهرستان فعالیتهای موثری انجام
داده است.
مدیر میرا ثفرهنگی فهرج با اشاره به
را هاندازی خانه صنایعدستی توسط این
حامی مالی افزود :در این خانه که با
تعامل

و

ایجاد

شده

همکاری

آموزشوپرورش

فعالیتهای

مرتبط

با

صنایعدستی همچون آموزش ،تولید،
بستهبندی ،برپایی نمایشگاه دائمی،
بازاریابی برای حضور در نمایشگا ههای
ایرانی و خارجی ،ارائه تسهیالت مالی و
کمک به احیای رشتههای منسوخ شده
صنایعدستی انجام میشود.
او بیان کرد :حمایت از واحدهای
گردشگری ،ایجاد موزه صنایعدستی
و ...از دیگر برنامههای مدنظر خانه
صنایعدستی غزاله در فهرج خواهد بود.
وحیدزاده عنوان کرد :خوشبختانه همه
دستگا ههای دولتی شامل فرمانداری،
آموزشوپرورش و همچنین شهرداری
این منطقه حمایت خوبی از صنعت
گردشگری و همچنین بخش خصوصی
این شهرستان دارند که جای تقدیر
دارد.

تاالب جازموریان مسئولیت
بینبخشی دارد و پیشنهاد
من این است که با
محوریت محیطزیست همه
دستگاهها کمک کنند و یک
برنامه ملی پیشبینی شود

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری

در بخش آبخیزداری هزینه شود و از دولت

کشور با بیان اینکه تاالب جازموریان مسئولیت

تقاضا داریم در آستانه بودجه  ۱۴۰۱سازمان را در

بینبخشی دارد ،پیشنهاد کرد برنامهای ملی با

حوضه آبخیزداری تقویت کند.

محوریت محیطزیست برای نجات این تاالب

او ادامه داد ۸ :استان در دیماه درگیر سیالب

اجرا شود.

شدند که در مجموع  ۴۹۱۶مترمکعب روانآب

مسعود منصور در بازدید از مناطق سیلزده

داشتیم .در این حوضهها  ۲۵الی  ۳۰درصد

جنوب کرمان عنوان کرد :در بارندگیهای اخیر

عملیات آبخیزداری انجام داده بودیم که قریب

از  ۴۰۰میلیون مترمکعب سیالب ۲۰۰ ،میلیون

به  ۲۰۰۰میلیون مترمکعب آب را کنترل و ۷۵۰

مترمکعب آن با اقدامات آبخیزداری کنترل و از

میلیون مترمکعب آب پشت بندها ذخیرهکردیم.

ب مخرب جلوگیری شد.
سیال 

به گفت ه منصور برای حفظ آب و خاک باید ۳

او افزود :در بارندگیهای اخیر نزدیک به ۷۰

مقوله آب ،خاک و پوشش گیاهی مدیریت

میلیون مترمکعب آب را در پشت بندها ذخیره

شود و رمز کارایی آبخیزداری در این است که

شد که میتوانیم از آن استفاده کنیم.

همزمان این مقولهها اثربخشی داشته باشند.

او با اشاره به پژوهشهایی که نشان میدهد

رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری

 ۷۰درصد خسارت سیالب در مکانهایی که

کشور با اشاره به اجرای  ۲پویش سراسری در

پروژه آبخیزداری اجرا شده کاهش پیدا میکند،

سال جاری گفت :اولین رویداد ،بذرکاری برای

گفت :ما در استانهایی که مانند استان کرمان

احیای زاگرس بود که  ۴۰درصد چرخه آب

این مشکل را دارند سیاست افزایش عملیات

شیرین کشور را زاگرس تامین میکند.

آبخیزداری را داریم.

او درباره تاالب جازموریان نیز گفت :این

منصور اضافه کرد :اعتباری بالغ بر  ۱۷۰میلیارد

تاالب مسئولیت بینبخشی دارد و پیشنهاد

تومان را در حوضه آبخیزداری جنوب استان

من این است که با محوریت محیط زیست

کرمان در نظر گرفتهایم و تا پایان سال بیش از

همهی دستگاهها کمک کنند و یک برنامه

 ۱۰۰هزار هکتار از عرصه استان مشمول عملیات

ملی پیشبینی شود .او افزود :اگر جازموریان

آبخیزداری میشود.

به همین منوال پیش برود قطعا مشکل حل

رئیس سازمان جنگلها با اشاره به جبران

نمیشود و این در حوزه ،وظایف منحصر سازمان

خسارتهای ناشی از سیل از سوی دولت گفت:

جنگلها نیست و باید همه با هم مشارکت

پیشنهاد ما این است که بخشی از این اعتبارات

داشته باشند تا جازموریان نجات یابد.

محوطه

خانه فروغ فرخزاد احیا میشود
خانه فروغ فرخزاد که پس از چند سال

فروغ فرخزاد بررسی و اقدامات مرمت

با پرویز شاپور در سال  ۱۳۳۰به شهر

کشوقوس ،مهرماه امسال به تملک

با رعایت حفظ هویت و اصالت بنا انجام

اهواز مهاجرت و به مدت دو سال در

شهرداری منطقه ۱۱درآمد ،سرانجام احیا

شود.

خانهای دوطبقه ساکن بود که بعدها

میشو د .

بر اساس گزارش روابطعمومی شهرداری

دفتر روزنامه ابرار و در نهایت تخریب

دست کم از سال  ۱۳۹۱زمزمههای

منطقه  ،۱۱موسوی با بیان این که خانه

شد .او پس از جدایی  ،مدت زمانی با

تخریب خانه پدری فروغ فرخزاد (شاعر

فروغ فرخزاد در انتهای کوچه خادم آزاد

ابراهیم گلستان زندگی کرد و خانه محل

معاصر متولد  8دی  ۱۳۱۳و درگذشته

واقع در محله امیریه با شماره ۳۲۱۰۸

زندگی آنها در محله دروس بود که آبان

 24بهمن  )۱۳۴۵شنیده میشد و در

در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده

سال  ۱۳۹۵تخریب شد؛ خانهای در

سال  ۱۳۹۷بار دیگر قوت گرفت .در پی

است ،ادامه داد :مرمت ملک بر اساس

نزدیکی محل تصادف او .حاال از چهار

این موضوع شهرداری تهران قو لهایی

نقشه اولیه انجام میشود و پس از

خانه منسوب به او از  ۴خانه منسوب به

برای حفظ این خانه داد و سازمان وقت

احیای با کاربری موزه برای بازدید

فروغ ،خانه کوچه خادم آزاد باقی مانده

میراث فرهنگی هم مهرماه همان سال

عالقمندان و برگزاری نشستهای ادبی

است؛ خانهای که پدرش سا لها پیش

خبر داد که خانه به ثبت ملی رسیده

بهرهبرداری میشود.

در میان باغی در این کوچه بنا کرده بود

است .دیروز اما محمد موسوی ،شهردار

فروغ فرخزاد ،دو سال پس از ازدواج

و کودکی و نوجوانی شاعر در آن گذشت.

منطقه  ،۱۱از برنامه مرمت این خانه خبر
داد.
موسوی تملک خانه فروغ فرخزاد را
فرصتی برای حفاظت از میراث ادبی و
فرهنگی کشور دانست و گفت :این ملک
در مهرماه امسال توسط شهرداری از
مالک خریداری شده است و طبق نظرات
مرتضی امیر یاسفندفه ،مشاور امور شعر
و ادبیات شهردار تهران ،بنای خانه با
همان اصالت و هویت به جا مانده بدون
تغییر ،مرمت و حفظ میشود.
او افزود :قرار است با همکاری مشاور
ادبی شهردار تهران فرآیند احیای خانه
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نگاهی به گزارش «توسعه جهانی ۲۰۲۱؛ دادهها در خدمت زندگی بهتر» بانک جهانی

بانک جهانی در بخشی دیگر از گزارش به تعامالت

سهم دادهها در پایداری توسعه

بینالمللی ناگزیر در جریان بهرهگیری از توان

رئیس دانشگاه تهران خبر داد:

دادهها در تصمیمگیریها اشاره کرده و آورده
است« :به دلیل ماهیت فرامرزی جریان دادهها،

دانشکده گردشگری

هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی ،نیاز
به وجود قراردادهای اجتماعی است که استفاده

در دانشگاه تهران

از دادهها را نظاممند کند .از این طریق دادههای

نوآوریهای ناشی از استفاده خالقانه از دادهها ،یکی از مهمترین وقایع زندگی در عصر حاضر است

تاسیس میشود

عمومی میتوانند از طریق بهبود سیاستگذاری
و ارائه خدمات ،اولویتبندی منابع کمیاب و

رئیس دانشگاه تهران از تصویب مجوز

هدفمندسازی آنها برای رسیدن بهگروهها و مناطق

تاسیس دانشکده گردشگری در هیات

محروم و پاسخگو کردن دولت و توانمندسازی

امنای این دانشگاه خبر داد و گفت :فضای

افراد برای انتخاب بهتر از طریق اطالعات و دانش

فیزیکی محل استقرار این دانشکده

بیشتر ،منجر به ارتقای استانداردهای زندگی

در امالک دانشگاه تهران واقع محدوده

شوند .دادههای خصوصی نیز از طریق نوآوری در

طرح توسعه در نظر گرفته شد .به گزارش

استفاده و کاربرد توسط کسب و کارها ،با افزایش
تصمیمگیری دادهمحور و کاهش هزینههای
مبادله ،ارزش اقتصادی عظیمی ایجاد کرده و
پتانسیل زیادی برای تسریع روند توسعه دارند»
این روزها که تبادالت مالی و اطالعاتی در جهان
بیش از همیشه به سمت و سوی ارزش گذاری
برای دادهها و تاثیرپذیری از انقالب دادهها رفته
است ،جریان توسعه نمیتوان این امر را نادیده
گرفته و یا اثر آن را در کیفیت فعالیتهای خود
نادیده بگیرد .در بخش تولید دادهها میتوانند به

دادهها تنها در صورتی میتوانند
وضعیت اجتماعی و اقتصادی
را بهبود بخشند که بهطور
سیستماتیک به گونهای مورد
استفاده قرار گیرند که با ایجاد
اطالعات ،بینش الزم برای بهبود
زندگی را فراهم کنند

اشکال مختلف اثرگذار بوده و تحوالتی چشمگیر

میزان تحول آفرینی را داشته باشند ،به مشکالت

| | aamc

تاثیر تحوالت حاصل از انقالب دادهها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع تدوین شده است.

«دادهها با نرخی بیسابقه در حال رشد هستند
و به بخش جدایی ناپذیر زندگی اکثر مردم در
همه جا تبدیل شدهاند .اما برای بیش از 700
میلیون نفر از مردم دنیا که در فقر شدید زندگی
میکنند ،این مسئله چه اهمیتی دارد؟ آیا رشد
سریع انواع جدید دادهها و استفاده از آن ،زندگی
آنها را بهبود میبخشد؟ یا با ایجاد شکاف بین
افراد بهرهمند از مزایای دنیای جدیدِ دادهمحور و
افراد محروم از این مزایا ،مردم فقیر و کشورهای
فقیر از این تحول جا میمانند؟ میتوان نشان
داد که نوآوریهای ناشی از استفادههای جدید
خالقانه از دادهها ،یکی از مهمترین وقایع
زندگی در این دوره برای هر کسی است .مانند
بسیاری از فناوریهای عمومی نظیر موتور بخار و
الکتریسیته ،تحوالت حاصل از انقالب دادهها نیز
میتواند تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت
تاثیر قرار دهد .اما چنین تغییرات گستردهای به
صورت خودکار رخ نمیدهند .ارزش بهرهوری موتور
بخار و الکتریسیته چند دهه پس از عرضه آنها
تحقق یافت .این تاخیر نه به این خاطر بود که
مردم اهمیت این نوآوریها را نمیدانستند -دیر
یا زود همه متوجه اهمیت آنها شدند -بلکه به
این خاطر بود که سیستمهای تولیدی جدیدِ
موردِ نیاز برای تحقق پتانسیل اقتصادی آنها،
نمیتوانستند یک شبه شکل بگیرند .همانطور
که برق به خودی خود منجر به توسعه اقتصادی
نشد ،دادهها نیز به تنهایی رفاه را بهبود نخواهند

بخشید .دادهها تنها در صورتی میتوانند وضعیت

عنوان موجودیتهایی فاقد ارزش در نظر گرفته

کشورهایی که چندان تمایلی به استفاده از آنها

اجتماعی و اقتصادی را بهبود بخشند که به طور

نمیشوند ،بلکه بستری برای تصمیمگیری،

سیستماتیک به گونهای مورد استفاده قرار گیرند

مدیریت ،ارزیابی و ارزشآفرینی تلقی میشوند.

است که در دنیایی که یکی از پیشنیازهای

که با ایجاد اطالعات ،بینش الزم برای بهبود زندگی

تاکنون چهار انقالب برخاسته از فناوری چاپ،

اصلی زندگی در آن آشنایی با اصول و مفاهیم

را فراهم کنند» این نگاهی است که بانک جهانی

فناوری رایانه ،فناوری اینترنت ،فناوری شبکههای

ابتدایی این حوزه است ،عمر این نادیده گرفتنها

در گزارشی که در خصوص اثر دادهها بر بهبود

اجتماعی به شکلگیری چهار انقالب در عرصه

چندان بلند نیست .در دنیای امروز دادهها یکی

زندگی بشر دارد منتشر کرده است .بخشهایی

مدیریت داده منجر شده و جهان در آستانه

از فاکتورهای اثرگذار در زمینه توسعه هستند.

از این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهشهای

انقالب پنجم یعنی کاربست عاملهای هوشمند

این گزارش بر این باور است که دادهها از سه

به منظور هرچه دسترسپذیرتر ،ارزانتر و

اتاق بازرگانی ایران ترجمه شده است .گزارشی که

در مدیریت داده قرار گرفته است .ویژگیهای

مسیر نهادی با توسعه پیوند دارند« :اول جامعه

هدف آن تحلیل و بررسی تاثیر تحوالت حاصل از

بارز انقالب پنجم نیاز به سیاستگذاری کالن

مدنی ،دانشگاهها و افراد که از طریق دسترسی به

هیات امنای دانشگاه تهران رسیده و

انقالب دادهها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع

و بسترسازی برای همکاریهای میانرشتهای

دادهها قادر به پایش اثرات سیاستهای دولت،

و پاسخ به دو سوال اساسی است :چگونه دادهها

برای مدیریت داده را بیش از پیش آشکار کرده

نظارت و دسترسی به خدمات عمومی و تجـاری

میتوانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک

است*.

میشوند؛ دوم دولتها و سازمانهای بینالمللی

کنند؟ برای پشتیبانی از تولید و به کارگیری دادهها

تهیهکنندگان این گزارش معتقدند« :کشورهای

که از دادهها به منظور حمایت از سیاستگذاری

به شکلی مطمئن ،اخالقی و ایمن و همچنین،

کم درآمد نیازمند برخی ابتکارات سیاستگذاری

مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره میبرند و

تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن ،چه نوع

و سرمایهگذاری برای ایجاد مهارت دادهای

سوم شرکتهای خصوصی که دادهها را در فرآیند

تنظیمات حکمرانی دادهای موردنیاز است؟ این

تحلیلگران و تصمیمگیرندگان هستند .گسترش

تولید بکار میگیرند» در بخشی از این گزارش

گزارش عالوه بر پاسخ به این دو سوال یک پیام

آموزش عالی برای ایجاد رشته علم و تحلیل

آمده است« :دادهها چه به عنوان عامل تولید،

مهم دارد و آن اینکه تنها جمعآوری دادههای

دادهها ،ترویج همکاری با دانشگاهها و شرکتهای

چه به عنوان عامل تقویتکننده بهرهوری ،چه به

بیشتر کافی نیست .البته کمبود قابل توجه

خصوصی کشورهای پردرآمد ،تقویت سواد

عنوان محصول جانبی فرآیند تولید و یا به عنوان

دادهها ،به ویژه در کشورهای فقیر وجود دارد ،اما

اطالعاتی مدیران ارشد دولتی ،ایجاد محیطهای

ستانده ،در ایجاد ارزش برای اقتصاد نقش دارند.

هدف این گزارش ،تغییر تمرکز به سمت استفاده

نهادی مشوق استفاده از دادهها و شواهد پیچیده

بهبودکیفیت محصوالت و خدمات موجود،کاهش

موثرتر از دادهها برای بهبود نتایج توسعه ،به ویژه

در سیاستگذاری و نوسازی ادارات ملی آمار

هزینه در تحویل محصوالت و خدمات ،نوآوری

برای افراد فقیر در کشورهای فقیر است.

به نحوی متناسب با ایجاد سیستم داده ملی

بیشتر در ایجاد محصوالت و خدمات جدید و

به طور کلی میتوان گفت دادهها به عنوان گزارش

یکپارچه ،از جمله پیشنیازهای حرکت در این

واسطهگری موثرتر و هزینه مبادله پایینتر ،از

رخدادها در سطح فردی و سازمانی به مرور زمان

مسیر است ».هر چند هنوز هستند کسانی که

جمله مواردی است که میتوان به آنها اشاره

از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاند .آنها دیگر به

به اثرگذاری دادهها باور الزم را پیدا نکردهاند و

داشت»

موافقت نمایندگان با طرح انتقال آب دریای عمان به سیستانوبلوچستان
|پیام ما| دیروز باالخره طرح جنجالی انتقال
آب از دریای عمان به رغم تمام انتقادات و
هشدارهای کارشناسی ،تایید مجلس را گرفت
و وزارت نیرو مکلف به انتقال آب از دریای
عمان به سیستانوبلوچستان شد .بسیاری از
منتقدان این طرح معتقدند این طرح به نام
آب شرب و به کام صنایع استانهای شرقی
خواهد بود .حال در ماده واحده طرح به تامین
آب شرب تاکید شده اما در کلیات طرح این
تبصره وجود دارد که در صورت تامین مالی
هزینهها از سوی بخش خصوصی انتقال آب
با هدف تامین نیاز صنایع بالمانع است .هفتم

اعمال تغییراتی به تصویب نمایندگان رسید.
در این جلسه نمایندگان مجلس ،وزارت نیرو
را مکلف کردند تا زمینه سرمایهگذاری برای
ک زدایی و انتقال آب از
برداشت آب ،نم 
دریای عمان با اولویت انتقال آب به استان
سیستانوبلوچستان را فراهم کند.
با پیشنهاد علیرضا سلیمی ،ماده واحده اصالح
شد .به موجب پیشنهاد این نماینده معاونت
علمی ریاست جمهوری عالوه بر وزارت نیرو و
صمت مکلف به انجام تکالیف قانونی در این
حوزه شد .همچنین برداشت فلزات بازمانده از
دریای عمان عالوه بر نمکزدایی و انتقال آب

همچنین سامانههای پرداخت دیجیتال نیز

است.

هزینههای تراکنش مربوط به انتقال منابع را

داوود حومینیان شریفآبادی ،مسئول

کاهش دادهاند .استفاده از فناوری بالکچین هم

راهاندازی دانشکده گردشگری دانشگاه

میتواند نیاز به وجود واسطههای مالی را از بین

تهران با بیان اینکه توسعه گردشگری

برده و بدین ترتیب زمان تسویه حساب را کاهش

نیازمند زیرساختهای موردنیاز ،تبلیغات

داده و نقل و انتقاالت را به فرآیندی تقریب ًا آنی

مناسب و آموزش دانش روز است ،گفت:

تبدیل کند» مصادیق فراوانی برای بهرهگیری از

تاکید رئیس دانشگاه تهران ،تربیت
نیروی کارآفرین در زمینه گردشگری

دیگر مطرح میشود ،اما نکتهای که در بخشی

است .او از ایجاد رشتهها و گرایشهای

از این گزارش به آن اشاره شده ویژگی دیجیتالی

جدید

بودن دادههای مدرن است که به باور این گزارش
نیاز به زیرساخت دیجیتال ایجاد میکند« :وجه

دست نیاز به سوی صنعت دراز میکنیم

در درون و بین کشورها است .از آنجا که ارزش

و برای تربیت نیروهای متخصص و با

اجتماعی و اقتصادی زیرساخت دادهها با اتصال

مهارت ،به این صنعت کمک خواهیم کرد.

هرچه بیشتر شهروندان به هم به شدت افزایش

اتصال پهنباند برای افراد و کشورها فراهم میکند،
جامعه بینالمللی را متعهد به رساندن نفوذ کاربران
اینترنت پهنباند به  75درصد تا سال  2025کرده
است .با این حال ،تالشها برای حرکت به سوی
دسترسی همگانی با چالشهای اساسی مواجه
است» در مجموع باید گفت مشارکت کامل در

دادهها چه به عنوان عامل
تولید ،چه به عنوان عامل
تقویتکننده بهرهوری ،چه به
عنوان محصول جانبی فرآیند
تولید و یا به عنوان ستانده،
در ایجاد ارزش برای اقتصاد

معاون جهاد کشاورزی گلستان:

خشکسالی به  ۱۰۰هزار
هکتار از مزارع گندم
خسارت زد

نقش دارند
معاون

اقتصاد دادهمحور نه تنها مستلزم برقراری ارتباط

گندم ۳۵ ،هزار هکتار از اراضی جو و ۱۵

کشورهای با درآمد پایین و متوسط ،فاقد امکانات

هزار هکتار از اراضی کلزا در گلستان شد.

داخلی هستند تا دادههای تولیدشده داخلی خود

به گزارش مهر محمدرضا عباسی گفت:

را مبادله ،ذخیره یا پردازش کنند.

اگر تا دو هفته آینده آب موردنیاز در

*ازمقاله «انقالب پنجم داده ،نقش بیبدیل
عاملهای هوشمند و ضرورت سازمان ملی
نزاده
دادهها» نوشته :محمد حس 

بخش زراعت چغندرقند تامین نشود
حدود  ۵۰۰هکتار از این اراضی دچار
خسارت میشوند .امیدواریم در هفته

نیزبه پیشنهاد سلیمی به ماده واحده اضافه شد

و فلزات بازمانده از دریای عمان -با اولویت

و در نهایت نمایندگان با اصل ماده واحده نیز

انتقال آب به استان سیستانوبلوچستان-

موافقتکردند .نمایندگان پس ازبررسیگزارش

را فراهم کند .خرید آب نمکزدایی شده و

کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال آب از

انتقال یافته برای جبران کمبود مصارف آب

دریای عمان به استان سیستانوبلوچستان،

شرب شهری و روستایی که از منابع محلی

ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند .بر

قابل تامین نیست ،در چارچوب ماده ()۲۰

اساس ماده واحده این طرح بند خ به ماده ۲

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از

قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و

مقررات مالی دولت  ۲مصوب ،۱۳۹۳/۱۲/4از

روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/24الحاق

سرمایهگذار تضمین میشود ».این طرح با 170

شد« :وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت،

رای موافق 31 ،رای مخالف و  7رأی ممتنع از

معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان معاونت

مجموع  228نماینده حاضر به تصویب رسید.

علمی ریاست جمهوری مکلف است زمینه

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر  3ماه

سرمایهگذاری داخلی یا خارجی برای برداشت

پس از تصویب آن توسط وزارت نیرو تدوین و

آب ،نمکزدایی ،انتقال آب و استفاده از نمکها

به تصویب هیات وزیران میرسد.

متولی بهینهسازی مصرف انرژی در بخش ساختمان
مشخص نیست
و شهرسازی گفت :متولی اصلی بهینهسازی

خانگی را به مصرف گاز عادت دادهایم و روز به

مصرف انرژی در بخش ساختمان مشخص

روز بر میزان مصرف آن افزوده شده است .روند

نیست .به گزارش مهر بهروز محمدکاری با بیان

فعلی موجب شده است میزان مصرف از میزان

اینکه متولی اصلی بهینهسازی مصرف انرژی در

تولید گاز پیشی بگیرد و امروز به جای صادرات،

بخش ساختمان مشخص نیست،گفت :نهادهای

با کمبود گاز برای مصرف داخلی مواجه هستیم.

مختلفی همچون وزارت راه ،وزارت نیرو ،شورای

او درخصوص اصالح مبحث  ۱۹ساختمان افزود:

عالی انرژی و سازمانهای متعدد دیگری دخیل

یکی از دالیل عدم اجرای ضوابط بهینهسازی

در بخش انرژی هستند ولی هیچکدام متولی

مصرف انرژی در بخش ساختمان ،پایین بودن

اصلی بهینه سازی مصرف انرژی در بخش

قیمت حاملهای انرژی همچون برق و گاز

ساختمان نیست .تا زمانی که این مسئولیت به

است .دست کم از دولت انتظار میرود قیمت

طور مشخص و واحد به یک وزارتخانه محول

برق و گاز دستگاههای دولتی را بردارد و از آنها

نشود ،مدیریت آن انجام نمیشود .همچنین

قیمت واقعی را اخذ کند تا اجرای مبحث  ۱۹از

ماجرای اقدامات در زمینه پایداری ساختمانها،

ساختمانهای دولتی آغاز شود .رده بندی کیفیت

مباحث محیط زیستی ساختمانها ،تضمین

انرژی ساختمانها در سالهای اخیر موجب

کیفیت ساختمان و موارد مشابه در کشور متولی

شده است بخش خصوصی در ساخت مسکن

مشخصی ندارد .به طور خاص سازمان محیط

به سمت اجرای قواعد مبحث  ۱۹حرکت کنند.

زیست تنها به دنبال جریمه خاطیان است و از این

اما انتظار میرود در این زمینه ساختمانهای

محل درآمد خود را افزایش میدهد و عم ًال گامی

دولتی پیش قدم باشند .هزینه تهیه تجهیزات

در راستای تولیگری در این زمینه برنمیدارد.

و اجرای قواعد بهینهسازی مصرف سوخت در

نتیجه این رویه این شده است که خانههای

حدود  ۲تا  ۳درصد کل هزینه ساخت ساختمان

ساخته شده برای اقشار با درآمد پایین ،از همان

است .به همین دلیل میشود انتظار داشت در

ابتدا برای ساکنان آن هزینه میتراشد و کیفیت

زمان ساخت ساختمانها این هزینه تامین شود

زندگی آنها را پایین میآورد .محمدکاری ضمن

و ساختمانها از ابتدا با کیفیت و با لحاظ قواعد

اشاره به افزایش روز افزون میزان مصرف انرژی

بهینهسازی مصرف انرژی ساخته شوند.

تولیدات

باعث خسارت به  ۱۰۰هزار هکتار از اراضی

زیرساخت دادهها در سطح ملی است .به طور کلی

رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه

بهبود

گیاهی

جهادکشاورزی گلستان گفت :خشکسالی

هر یک از شهروندان ،بلکه نیازمند توسعه کافی

در بخش خانگی گفت :به طور خاص بخش

در این

گردشگری و حل مشکالت این حوزه،

مشخصه دسترسی به چنین زیرساختی ،نابرابری

ملل متحد به خاطر فرصتهای تحول آفرینی که

بینرشتهای

دانشکده

خبر داد و اظهار کرد :برای ارتقای حوزه

رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرسازی:

در جلسه دیروز مجلس اتفاق افتاد:

و دیروز در جلسه علنی مجلس این طرح با

توسعه دانشگاه تهران درنظر گرفته شده

آینده

منابع آب

دیماه نمایندگان کلیات این طرح را تصویب

ساختمانی نیز برای آن در محدوده طرح

به منظور امتیازدهی به ایشان استفاده میکنند.

وجود داشته است .کمیسیون پهنای باند سازمان

تهران در دستور کار داریم و همچنین

ایجاد دانشکده گردشگری به تصویب

اعتبارسنجی نیز با روی آوردن به الگوریتمهای

مدتها پیش برای ترویج گسترش خدمات

تاسیسی و نهادسازیهایی که در دانشگاه

جدید مدیریت دانشگاه نام برد و گفت:

امنتر کردن خدمات راهگشا باشد .موسسات

پیدا میکند ،سیاستهای خدمات همگانی از

طراحی و ساماندهی شود .در برنامههای

عنوان یکی از اقدامات تاسیسی در دوره

دادهها در فرآیند تولید و فعالیتهای اقتصادی

در سیاستگذاریهای خود ندارند ،اما مسلم

نیازهای جامعه و در راستای مسائل کشور

رویکرد میانرشتهای در دانشگاه تهران به

اعتبارسنجی جایگزین ،از ردپای دیجیتال کاربران

گزارشی منتشر کرده است که انقالب داده را از منظر بهبود زندگی و توسعه پایدار بررسی کرده است .این گزارش با هدف تحلیل و بررسی

فعالیتهای علمی در دانشگاه متناسب با

مقیمی از ایجاد دانشکده گردشگری با

منطقی دادهها میتواند در غلبه بر این چالشها

توکن و  ...در زندگی روزمره بخشی از این فرایند است .اما این انقالب ظرفیتهای بسیار دیگری هم دارد .بانک جهانی سال گذشته

هدف اصلی در این رویکرد ،این است که

جامعه و کشور است.

در بحث تامین مالی ،دیجیتالی شدن و تحلیل

که متناسب با دنیایی باشد که متاورس برای بشر ترسیم کرده است .بهرهگیری از فناوریهای فینتک و ابزارهای پرداخت و  NFTو

رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی» گفت:

داریم که یک رشته علمی چقدر موردنیاز

بازار و مجاری ممکن برای توسعه بستگی دارد.

با نام «انقالب داده» یاد میکنند .مفهومی که با سرعتی چشمگیر در حال اثرگذاری بر زندگی مردم و در سطحی وسیعتر تصمیمات و

علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با

دانشگاه شکل میدهیم ،به این توجه

«اینکهکدام دادهها و فناوریها میتوانند بیشترین

سیاستگذاریهای کالن کشورهاست .در دنیایی که متاورس قرار است پیشتازی کند ،نیاز به ابزارهایی برای انتقال اطالعات وجود دارد

رویکرد دانشگاه تهران مبنی بر «جهاد

در زمینه گروههای علمی جدیدی که در

ایجاد کنند ،همانگونه که این گزارش اشاره میکند:

جهان این روزها در حال تجربه تغییری بنیادین در بخشهای مربوط به تکنولوژی ،اطالعات و دادههاست .تجربهای که بسیاری از آن

ایسنا ،سیدمحمد مقیمی با اشاره به

بارندگیهای

خوبی

را

شاهد

باشیم ،ولی با این وجود چیزی حدود
 ۳۵هکتار از اراضی خسارت میبیند.
طبق ارزیابیهای انجام شده به دلیل
خشکسالیهای

پیدرپی

حدود

۴۰۰

هزار تن گندم و  ۱۰۰هزار تن جو متحمل
خسارت

میشوند.

عباسی با اشاره به بیمه و هزینه پرداخت
خسارت محصوالت کشاورزی گفت :در
حال حاضر قیمت تضمینی هر کیلو گندم
هفت هزار و  ۵۰۰تومان ،کلزا  ۱۵هزار
تومان ،چغندرقند هزار و  ۸۰۰و جو هم ۶

اجرای اقدامات در زمینه
پایداری ساختمانها،
مباحث محیط زیستی
ساختمانها ،تضمین کیفیت
ساختمان و موارد مشابه در
کشور متولی مشخصی ندارد.
به طور خاص سازمان محیط
زیست تنها به دنبال جریمه
خاطیان است و از این
محل درآمد خود را افزایش
ال گامی در
میدهد و عم ً
راستای تولیگری در این
زمینه برنمیدارد

هزار تومان محاسبه میشود که بر اساس
این قیمتها خسارات به کشاورزان
پرداخت میشود .شهرستانهای گنبد،
آققال ،گمیشان ،بندر ترکمن و کالله
بیشترین خسارت محصوالت کشاورزی
را متحمل شدند.
او با بیان اینکه به طور متوسط  ۳۵درصد
نسبت به شرایط نرمال کاهش بارندگی
در استان را شاهد بود هایم ،ابراز کرد:
چیزی حدود  ۴۴میلیمتر نسبت به
شرایط نرمال کاهش نزوالت آسمانی را
داشتهایم ،خوشبختانه در مناطق جنوبی
استان به دلیل بارندگیهای بهتر ،میزان
حاصلخیزی و لب شور نبودن خاک آن
منطقه میزان خسارت خیلی کمتر بوده
است .اما در اراضی شمالی استان حدود
 ۵۵درصد نسبت به شرایط نرمال کاهش
بارندگی داشتهایم که عالوه بر آن وزش
بادهای روزانه ،فصلی و کویری باعث
میشود تا سطح تبخیر باال رفته و شوری
موجود در خاک تنش را بیشتر کند.
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رئیس کمیته محیط زیست
شورای شهر تهران:

موتورسیکلت هم به عنوان یک وسیله

دست

نقلیه موتوری باید پشت چراغ قرمز

محتوای تبلیغهای رسانه ملی بر عهده

منتظر بماند ،از بین خطوط حرکت کند،

کیست؟ آیا طبق قانون ،صداوسیما با

خالف

همراهی شهرداری و پلیس راهنمایی و

جهت حرکت نکند ،سرعت غیرمجاز

رانندگی مسئولیت ترویج رفتار درست

نداشته باشد ،وارد معابر پیاده نشود،

ترافیکی و قانو نمداری شهروندان را بر

از نظر فنی و ایمنی استانداردهای

عهده ندارد؟ متاسفانه به نظر میرسد

الزم را داشته باشد و برای ورود به

چنین موضوعی در حال حاضر ،در

گردش

منشا بوی تهران

خارج از شهر است
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

با قطعیت اعالم کرده است که منشا
بو خارج ازتهران است و با باد به

سمت پایتخت منتقل شده است

محدود ههای ترافیکی عوارض بدهد .در

اولویتهای رسانه ملی قرار نگرفته و از

این صورت ،چگونه موتورسوار میتواند
با موتورسیکلت بیستدقیقهای برسد

که سا لها پیش ،این رسانه با کمک

در صورتی که سایر وسایل نقلیه همان

پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری

مسیر را در چهل دقیقه طی میکنند؟

تهران ،کارهای بزرگ و ارزشمندی در

در خیابا نها

شاید

سرعت

موتورسواران

از شهروندان تهرانی که در مرکز شهر

بهطور متوسط  ۶۳۷نفر (میانگین ۵
سال اخیر) در اثر حوادث رانندگی جان
خود را از دست میدهند .حدود ۳۶.۴

شینا انصاری ،مدیرکل اداره محیط
زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
تابستان گذشته به روزنامه پیا مما
گفت که علت قطعی بوی بد تهران هنوز
مشخص نیست« :همان زمان که بوی
بد و نامطبوع شنیده شد ،گفته شد که
بو ممکن است ،کار آتشفشان یا حتی
نشت گاز باشد ،این بو در روزهای آذر
و دی سال  ۹۸هم شنیده شد ،ما با
همکاری محیط زیست بررسی کردیم و

شناسایی کنیم اما هنوز علت مشخصی

پدیده اینورژن یا زمانی که وزش باد
کم است ،پیدا میشود« :در سال ۹۸
که تعداد روزهایی که بوی نامطبوع
شنیده شد ،بیشتر بود ،پیگیر یهایی
از کارخانههای جنوب تهران صورت
گرفت و مشخص شد که تعدادی
کارخانه مانند همین کارخانه سیمان از

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در
این حوزه انجام داده نشان میدهد

را فرار از ترافیک و حملونقل سریعتر

شرکت کنترل کیفیت هوا ،موتورسیکلت

میدانند .محبوبه ذاکر یسهی ،معاون

چند برابر یکخودروی شخصی آلودگی
تولید

انبوه

موتورسیکلتها

و

راهکاری برای کاهش ترافیک

موتورسواران

محبوبه ذاکریسهی ،معاون
مطالعات سازمان حملونقل
و ترافیک شهرداری :در تهران
ساالنه و بهطور متوسط ۶۳۷
نفر (میانگین  ۵سال اخیر) در
اثر حوادث رانندگی جان خود
را از دست میدهند .حدود
 ۳۶.۴درصد از این تعداد را
موتورسواران تشکیل میدهند

شهر،

یکی

از عوامل

اصلی

مناسب برای تردد در مراکز شلوغ شهری

معضل

است .اما چقدر موتورها شهرهای ایران

پیچیده و چند بعدی ترافیک شهر تهران

توانستند این نقش را ایفا کنند.

هستند .موتورسیکلتها عالوه بر ایجاد

ذاکر یسهی در جواب به این سوال

بینظمی و اختالالت ترافیکی ناشی از

میگوید :استفاده از موتورسیکلت به

تخلفات گسترده و بسیار خطرناک از

خودی خود میتواند در صورت مساوی

جمله ورود ممنوع ،ورود به خطوط ویژه

بودن با سایر وسایل نقلیه موتوری

اتوبوسرانی تندرو ،عبور از چراغ قرمز،

در قبال قانون و مقررات و رعایت

تردد در پیاد هروها و مسیرهای دوچرخه

استانداردهای فنی و ایمنی ،در بسیاری

و ورود غیرمجاز به محدود ههای طرح

از مناطق پرترافیک کال نشهرها ،یک

ترافیک و آلودگی هوا ،در بسیاری از

راهکار موثر نیز باشد ،کما اینکه در مراکز

موارد سبب بروز خطرهای جدی جانی

تجاری و شلوغ شهرهای بزرگ دنیا نیز،

برای خود و سایر کاربران سیستم

که منشا بوی نامطبوع د یاکسیدگوگرد

حملونقل

است .پیرو بررسیهای صورت گرفته

ذاکر یسهی

منشا این بو در جنوب شرق و غرب

این وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه کوچک

میشوند.
در

مورد

و با ضریب همسنگ سواری کمتر از

نقش

خودروی معمولی ،فعالیت زیادی دارند

موتورسیکلتها در آلودگی هوای شهرها

تهران دیده شده است ».بابایی تاکید

و ازدحام کمتری را بر شبکه با ظرفیت

به پیا مما میگوید :موتورسیکلتها به

میکند :با توجه به این موضوع که در

معین و میزان تردد باال تحمیل میکنند.

دلیل رعایت نکردن ضوابط فنی و نداشتن

زمستان ما باد جنوب غربی و جنوب

اما مشکل اصلی موتورسیکلتها در

معاینه فنی که کنترل و سنجش میزان

شرقی در تهران داریم و مواردی

کشور ما ،امکان عدم رعایت قوانین و

آلودگی آنها را مشابه سایر خودروها

د یاکسیدگوگرد

میکند.

در برخی از کشورها موتور یک را هحل

قانو نگریز ،به ویژه در محدوده مرکزی

آن گرفته شد ».براساس صحبتهای

روزنامه پیا مما توضیحاتی میدهد.

شهر استفاده میکنند دلیل انتخاب خود

آلودگی هوا دارند .براساس برآوردهای

توسط همگان است.

شهرداری در این مورد میگوید :متاسفانه،

و با اخطارهای نهادی مرتبط جلوی

او میگوید :بررسیهای ویژهای که

بسیاری از افراد که از موتورسیکلت در

انجام دهد ،سهم قابل مالحظهای در

مطالعات سازمان حملونقل و ترافیک

سوخت مازوت استفاده میکرده است

بوی نامطبوع در تهران وجود دارد ،به

پیاد هروها و حرکتهای خالف جهت
و ممنوع و سرعت غیرمجاز و سایر
تخلفات آنها ،جرایمی مانند سرقت
و کیفقاپی نیز توسط برخی راکبان
این وسیله نقلیه امکا نپذیرتر است و
به نوعی دیگر ،امنیت مالی و جانی
شهروندان را به مخاطره میاندازد.

ترویج موتورسواری بیضابطه

به نظر میرسد که ترویج استفاده
مقررات توسط آنها و پذیرش ضمنی آن

اغماض نسبت به تخلفات

موتورسواران

شاید در نگاه اول دلیل استفاده زیاد از
موتور داشتن صرفه اقتصادی آن باشد
اما ذاکری سهی نگاهی متفاوت به
این موضوع دارد و میگوید :بر خالف
تصور رایج که ازدیاد موتورسیکلتها
به دلیل وجود طر حهای ترافیکی یا
شرایط بد اقتصادی است ،تعداد باالی
موتورسیکلتها در تهران دلیل اصلیتری
دارد و آن مجاز بودن نسبی آنها به
تخلف است .در اغلب موارد ،دارندگان
موتورسیکلت ،دارای خودرو هم هستند
ولی به دلیل الزام بیشتر خودرو به
پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی
و به دلیل اغماض نانوشته نسبت به
تخلفات موتورسواران ،این وسیله را
انتخاب میکنند که در ترافیک نمانند و
سریعتر به مقصد برسند .این بیپروایی
در تخلف تا آنجا پیش رفته که بنابر
شواهد موجود ،در مواردی حتی پلیس
راهنمایی و رانندگی به دلیل سعی در
مقابله با تخلف موتورسوار ،مورد ضرب
و شتم او نیز واقع شده است .در واقع

القای چنین باوری که
موتورسیکلت میتواند پرواز
کند یا بدون ترس از مجازات
به قانون پایبند نباشد ،از یک
رسانه ،در قالب یک تبلیغ
مکرر طی روزها و هفتهها در
زمانهای پربیننده ،تعداد این
موتورسوارها و در پی آن ،تعداد
تخلفات و تصادفات و در نتیجه
مرگومیرهای مترتب آن را به
سرعت افزایش میدهد

به دلیل امکان تردد موتورسیکلتها در

برای موتور هم کار آسانی نیست و ترافیکی از موتور ایجاد میشود .در این گزارش قصد داریم نقش موتورسیکلت در حملونقل شهری و

سروکله بو در فصل سرد سال ،هنگام

کمیته محیط زیست شورای شهر تهران

معرض خطر قرار دارد .از سوی دیگر،

میشود راهحلی قدیمی بود که همچنان بدون تغییر پابرجاست اما وجود مراکز تجاری و اداری مهم در مرکز شهر ،نیاز به تردد را در این

مزایا و معایب آن را بررسی کنیم.

درباره آخرین سناریویی که درباره

در این حوادث ،بیش از سایران در

مناطق بیشتر میکند .یکی از راه حلهایی که شهروندان برای غلبه بر این مشکل یافتند استفاده از موتور سیکلت است .وسیله نقلیهای که

است ».به گفته او چند فاکتور و مولفه

انفصالی فاضالب یا حتی پسماندها

میشوند و متاسفانه ایمنی خود آنها

ن زیادی از شهروندان میگیرد .در شهر تهران وجود طرح ترافیک که مانع از ورود خودروهای بدون مجوز به مناطق مرکزی
و ترافیک زما 

برای تشخیص این بو وجود دارد ،مثال

باشد .با این حال مهدی بابایی ،رئیس

پیاده ،تصاد فهای فاجعهباری را سبب

کالنشهر و ترافیک دو عبارت از هم جدانشدنی هستند .این همراهی در مرکز شهرها پیچیدهتر هم میشود .جایی که تردد مشکل است

| محمد مهدی گوهری |

میدهند که

با

برخوردهای

شدید با سایر وسایل نقلیه یا عابران

ک خودروی شخصی آلودگی تولید میکند
براساس برآوردهای شرکت کنترل کیفیت هوا ،موتورسیکلت چند برابر ی 

به تعداد زیاد در تهران وجود دارد .تعداد موتور سیکلت به حدی زیاد است که در برخی از مراکز پرتردد پایتخت یافتن جای پارک حتی

همچنان میتواند بهطرف گوگرد ،نقاط

تشکیل

سرسام موتورسیکلتها در مرکز شهر تهران

وجود ندارد زیرا عدم قطعیتها بسیار

انصاری ،انگشت اتهام بوی نامطبوع

درصد از این تعداد را موتورسواران

«پیام ما» نقش موتورسیکلت در حملونقل شهری را بررسی میکند

حتی دستگا ههای پرتابلی تهیه کردیم
تا بتوانیم علت بوی نامطبوع تهران را

معاون

در اینباره میگوید :در تهران ساالنه و

| ایرنا |

زمستان شنیده شد.

است.

مطالعات

سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری

تهران ساکنند در روزهای اخیر همان
گذشته بعد از هر بارندگی در موسم

موتورسواران

بودیم

درصدی از حوادث رانندگی مرتبط با

گذشته باز هم شنیده شد .بسیاری

بوی بدی را حس کردند که سالهای

برخی

شاهد

تردد

پر
و

زمانی بر هیچکس پوشیده نماند.

این سوال در ذهن ایجاد میشود چه

پیا مما -بوی نامطبوع تهران در روزهای

مشاهده

جهت تغییر رفتار ترافیکی شهروندان
انجام داد که نتایج مثبت آن ،در آن دوره

در حوادث رانندگی

است

شده

ممنوعه

رفته

خواهد

بود؟

نظارت

از موتور سیکلت به عنوان یک وسیله
نقلیه سریع با توجه به موارد گفته شده
و بودن ایجاد زیرساختها و قوانین
مناسب تنها بر افزایش مشکالت و
تعداد تلفات آن اضافه میکند .محبوبه
ذاکر یسهی

میگوید:

القای

چنین

باوری که موتورسیکلت میتواند پرواز
کند یا بدون ترس از مجازات به قانون
پایبند نباشد ،از یک رسانه ،در قالب
یک تبلیغ مکرر طی روزها و هفتهها
در

پربیننده،

زما نهای

تعداد

این

موتورسوارها و در پی آن ،تعداد تخلفات
و تصادفات و در نتیجه مرگومیرهای
مترتب آن را به سرعت افزایش میدهد.
در واقع ،چنین تبلیغی میتواند جمعیت
میلیونی موتورسیکلت سوار و تبعات
منفی آن مانند میانگین مرگ و میر
ساالنه  232نفری این گروه و بخش
بزرگ دیگری از گرو ههای دیگر کاربران
سیستم حملونقل را به سرعت افزایش
دهد .حال با پذیرش این حقیقت
محض که ارزش جان یک انسان به
هیچ عنوان قابل محاسبه و قیمتگذاری
نیست ،پرسش اساسی این است :آیا
سود چندمیلیونی رسانه ملی پاسخگوی
هزینههای

سرسا مآور

پیامدهای

تصاد فهای فاجعهبار و جا نهای از

حلقه مفقوده آموزش

جای خالی آموزش در بسیاری از
موارد در رفتار موتور سواران دیده میشود
از پارک کردن موتور در وسط پیاد هرو
و بستن مسیر تردد تا عدم آگاهی از
دالیل اهمیت قوانین و موارد بسیار دیگر
دیده می شود .در این میان شهرداری و
پلیس راهنمایی و رانندگی شاید سهم
مهمی در ارتقای این آموزش را باید
ایفا کنند .ذاکر یسهی در مورد نقش
آموزش ضمن یادآوری اهمیت و جایگاه
آموزش عمومی برای بهبود و تغییر
رفتار شهروندی در جهت قانو نمداری و
احترام به

ارزشهای انسانی و حقوق

عامه سایر شهروندان ،به نقش بسیار
موثر رسانه ملی برای پخش برنامههای
آموزشی و نیز مدیریت شهری و پلیس
راهنمایی و رانندگی برای تولید محتوای
این برنامهها ،به عنوان یک الزام برای
ارتقای شاخصهای زیستپذیری شهر،
اشاره میکند و میگوید :انتظار میرود
این سه نهاد به این موضوع مهم بیش
از پیش بها دهند و با جلب مشارکت
عمومی

و

اقناع

نظر شهروندان،

افزایش این ترکیب ،بوی نامطبوع نیز

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران:

شنیده میشود.

به تهران هم مربوط است چون ما در
تهران در زمستان باد جنوب غربی و
جنوب شرقی داریم.
این عضو شورای شهر میگوید:
در بررسی عوامل تاثیرگذار در بوی
فرودگاه امام نیز مشخص شده که
 48درصد دامپروری و حدود  30درصد
فاضالب شرکتهای اطراف و  20درصد
محدوده آرادکوه موثر بودند .به گفته
او با توجه به اینکه محدوده آرادکوه از
تهران فاصله دارد ،تاثیر این منشا بویی
که باد جنوبی برای تهران میآورد در
بوی تهران منتفی است.
بابایی اضافه میکند :پایینترین منشا
بو را از آرادکوه میدانیم اما فاضالب و
دامپروری صنعتی با توجه به بررسیها
منشا بو آنجا تشخیص داده شده
است .او با تاکید بر اینکه منشا بویی
که تاکنون احصا شده است همین
موضوع است :شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران با قطعیت اعالم کرده است
که منشا بو خارج از تهران است و با باد
به سمت پایتخت منتقل شده است.
الزمه این موضوع هم این است که
سازمان

حفاظت

محیط

زیست

به

این موضوع توجه کند اما متاسفانه
هرجایی که

اسم

سازمان

حفاظت

محیط زیست میآید شاهد ترک فعل
و

بیعملی هستیم.

براساس برآوردهای
شرکت کنترل کیفیت هوا،
موتورسیکلت چند برابر
یکخودروی شخصی آلودگی
تولید میکند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعالم

با هدف کنترل ایمنی و وضعیت انتشار

کرد که با توجه به ورود به سال میالدی جدید

آالیندگی وسایل نقلیه پس از پروسه تولید

 ۲۰۲۲وسایل نقلیه وارداتی مدل  ۲۰۱۸با

جهت اطمینان از مطابقت وسیله نقلیه با

لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه

مقررات حاکم ایجاد و برنامهریزی شده و

فنی هستند .حسین مقدم با بیان اینکه با

مراکز معاینه فنی خودرو به صورت دورهای

توجه به ورود به سال میالدی جدید ۲۰۲۲

که مدت زمان آن در قانون مشخص شده

وسایل نقلیه وارداتی مدل  ۲۰۱۸با لحاظ

نسبت به پایش و کنترل شرایط الزم در یک

و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی

وسیله نقلیه جهت تردد ایمن اقدام میکنند

هستند ،به ایسنا گفت :بر اساس قانون هوای

و بدون تردید موتور سیکلتها به عنوان یک

پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان

وسیله نقلیه از این کنترل مستثنی نبوده و

تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی

قانون گریزی این وسایل از اخذ معاینه فنی

 ۴سال و برای وسایل نقلیه عمومی  ۱سال

میتواند خسارتهای جبران ناپذیری در حوزه

نوبت اول

دادند منشا بوی اطراف فرودگاه امام

خودروهای مدل سال  2018مشمول معاینه فنی هستند

عالوه بر این ،یک پیشنهاد مفید و موثر
برای کاهش خطرات و آلودگی هوای
ناشی از تردد هزاران موتورسیکلت در
شهرهای بزرگ ،به متولیان حملونقل
و این گروه صنعتی این است که با
مشارکت مالی و فنی و هماهنگی کافی،
حداقل موتورسیکلتهای پاک و ایمن
مانند موتورهای برقی با استانداردهای
قابل قبول و مطلوب تولید شود و محیط
زیست شهروندان بیش از این در معرض
آسیب قرار نگیرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل  800با واشر مربوطه را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره  2000005963000143برگزارنماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت درمناقصه محقق سازند .تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ  1400.10.23می باشد.

برنامه زمانی مناقصه:
مبلغ برآورد اولیه  60.009.664.600 :ریال

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  3.000.483.230 :ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) دروجه شرکت آب و فاضالب

تعیین شده است.
او درخصوص نحوه مراجعات موتورسیکلتها

کنند.

به مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت :طبق

او بیان کرد :مطابق قانون ،گواهی معاینه فنی

قانون جهت اطمینان از صحت عملکرد فنی،

یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار است که

ایمنی و کنترل آالیندگی انجام معاینه فنی

خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش

کلیه وسایل نقلیه موتوری شامل خودروها و

ایمنی در عبور و مرور یا انتشار بیش از حد

موتورسیکلتها الزامی است و شهر تهران ۱۱

مجاز گازهای آالینده هوا یا آلودگی بیش از

تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت  11روزیکشنبه تاریخ 1400.11.10

خط معاینه فنی موتور سیکلت دارد و راکبین

حد مجاز صدا شود ،نباشد.

این وسائل نقلیه به راحتی با پرداخت مبلغ۱۲

مقدم افزود :خودرویی که پس از اخذ معاینه

هزار تومان خارج از الزامات قانونی میتوانند

فنی نسبت به تغییر وضعیت ظاهری و نصب

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

از وضعیت سالمت فنی موتورسیکلت خود

تجهیزات غیراستاندارد مانند گارد یا المپهای

آگاه شوند.
مقدم گفت :الزم به توضیح است معاینه

متوقف و بالفاصله معاینه فنی آن ابطال

فنی در کشورها به صورت ملی یا محلی

میشود.

کشور

(مادرتخصصی)

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

ایمنی و سالمت به شهر و شهروندان تحمیل

زنون و هدالیت اقدام میکند ،توسط پلیس

وزارت نیـرو

شرکت مهندسی آب و فاصالب

شماره ب( 1400/34-52/مرحله دوم)

استان کرمان

ضمانتنامه فوق باید به مدت  3ماه اعتبارداشته باشد و برای سه ماه نیزقابل تمدید باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :مورخ  1400.10.23لغایت 1400.10.29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روزشنبه تاریخ 1400.11.09

آخرین مهلت تحویل پاکت (الف)  :به صورت حضوری ساعت  15روزشنبه مورخ  1400.11.09به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان
محل تامین اعتبار :عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید  1403.05.22با حفظ قدرت خرید
آدرس  :کرمان بلوار 22بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن 034 – 33222960 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس 02141934
دفترثبت نام  88969738 :و 85193768

از

سنگینی بار مشکالت روزمره آنها بکاهند.

افزایش پیدا کرده است و با توجه به

لذا دقیقا پیرو بررسی دوستان انجام

بر

نظر دور مانده است .این در حالی است

هنگام شنیدن بو درتهران  ،دی

که

انجام

ندهد،

نقش موتورسیکلت

اکسید گوگرد افزایش پیدا کرده

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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| همدان |

شرکت آب و فاضالب همدان رتبه نخست ارزیابی کشوری
سارا پرویز یساالر /همدان رتبه نخست شرکتهای آب و
فاضالب کشور را کسب کرد

برگزاری انتخابات

از سوی وزارت نیرو عنوان کرد :مطابق اطالعات دریافتی،
فرایند ارزیابی با مشارکت مستقیم  23نفر از همکاران
شرکت آب و فاضالب کشور به عنوان ارزیاب و  34نفر

موفق به کسب رتبه اول در بین کلیه شرکتهای صنعت

همدان ،ضمن تاکید بر عوارض ناشی از تنش آبی سال

آب و فاضالب کشور شد.

 ،99همهگیری بیماری کرونا و نیز شرایط اقتصادی ناشی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان از

او با اشاره به تخصصی بودن کلیه شاخصهای ارزیابی

از تحریم ،اذعان داشت :به رغم موانع و مشکالت موجود،

درخشش آبفای استان همدان در ارزیابی کشوری مدیران

شده منطبق با وظایف اصلی و ساختاری شرکتهای

آبفای استان همدان در سال  1399موفق به افزایش

ارشد وزارت نیرو و کسب رتبه نخست در میان  34شرکت

آب و فاضالب افزود :در سال  99به رغم حجم باالی

ظرفیت تاسیسات آب به مقدار  17280مترمکعب و نیز

مشکالت ناشی از یکپارچگی شرکتهای آب و فاضالب

آبرسانی به  25روستای اولویتدار استان شده و بالغ بر

سید هادی حسینیبیدار ضمن تشریح ابعاد موفقیت

شهری و روستایی و تحمیل فشار این یکپارچهسازی بر

 31کیلومتر خطوط انتقال و شبکه آبرسانی را بازسازی

ارزیابی شده در صنعت آب و فاضالب کشور خبر داد.
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آبفای استان در ارزیابی مدیران ارشد ،از سوی وزارت نیرو

ساختار تشکیالتی و عملیاتی ،مجموعه شرکت با همدلی

کرده است.

گفت :در راستای اجرای مصوبات کمیته مدیریت عملکرد

و پشتکار پرسنل خدوم و تدبیر مدیران مجموعه ،موفق به

او همچنین به ویدیومتری شدن بالغ بر  189کیلومتر

وزارت نیرو و به منظور ایجاد تصویری شفاف از عملکرد

پیشبرد و تحقق کلیه اهداف تعیین شده شد و به ویژه در

از شبکه فاضالب استان ،جانمایی بالغ بر  40درصد از

شرکتها ،شاخصهای عملکرد مدیران ارشد مبتنی بر

شاخصهای تامین و تصفیه و توزیع بهداشتی آب ،ارائه

شبکههای آب و فاضالب استان در نقشههای ،GIS

ماموریتها و تکالیف ابالغی وزارت نیرو در سطح کشور در

خدمات به مشترکان و رشد و یادگیری کارکنان موفق به

واگذاری  15000انشعاب آب و  10000انشعاب فاضالب در

چهار محور ( ذ ینفعان کلیدی  ،مالی ،فرآیندهای کلیدی

کسب نمره کامل در ارزیابی شد.

سال  99اشاره کرد.

و رشد و یادگیری ) و بالغ بر  50شاخص انجام و شرکت

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان در بیان اقدامات

مدیرعامل آبفای استان در ادامه سخنانش ضمن ارائه

آبفا استان همدان با کسب  985امتیاز از  1000امتیاز

صورت گرفته به منظور تحقق اهداف شرکت آبفا در استان

توضیحاتی در خصوص نحوه ارزیابیهای صورت گرفته

مسئول ارزیابی در شرکتهای زیرمجموعه انجام شده

نماینده کارگری در پایانه بار
بندر امام خمینی «ره»

است.
او توضیح داد :در بحث ارزیابی عملکرد شرکتها در
جنبه ذ ینفعان کلیدی محورها شامل؛ تامینکنندگان،
نمایندگان مردم ،مشترکان و شهروندان ،وزارت نیرو و
شرکتهای مادر تخصصی ،در بحث تراز مالی نیز عملکرد
شرکتها شامل تامین منابع مالی ،شفافیت و انضباط
مالی ،مدیریت دارایی و بدهیها ،مدیریت درآمد و
هزینهها و شاخصهای مورد ارزیابی در فرآیندهای کلیدی
شامل تامین استحصال آب ،انتقال آب ،ذخیرهسازی آب،
تصفیه گندزدایی ،توزیع آب مورد بررسی ارزیابان بوده
است.
او افزود :عملکرد شرکتها در جنبه رشد و یادگیری نیز
توسط شاخصهای سرمایههای سازمان ،سرمایههای
انسانی ،مدیریت پژوهش و فناوری ،سرمایه اطالعاتی
مورد ارزیابی ارزیابان قرار گرفت.

ابولیا ننوروزی/

محمد

انتخابات

گزینش

نماینده کارگری در محل سالن اعالم بار ،پایانه
باربندرامام خمینی ره برگزار شد.
این

جلسه

با

نظارت

خانم

آلبوغبیش

نماینده اداره کار بندر امام خمینی«ره»،عدنان
واد یزاده ،عارف جبارزاده و کامبیز عبدی
اعضای هیات موسس کارگران ،امین قجریان

قزوین

حمایت نیکوکاران از  ۱۱۷۷یتیم کمیته امداد در منطقه یک یاسوج
رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج در

دعوت کرد که با معرفی و رایزنی یک

یک یاسوج اضافه شد که بعضی از آ نها

دیدار با سرهنگ حسین انوری فرمانده

حامی به کمیته امدا د ،از دوستان و

سرپرستی تا  ۲۰۰یتیم را پذیرفتند.

سپاه شهرستان بویراحمد گفت در سال

بستگان نیز بخواهند در این امر خیر

او با یا دآوری اینکه در سال جاری

جاری  ۱۱۷۷نفر از ایتام منطقه یک

مشارکت و یک حامی جدید معرفی تا

بحمدهللا رشد  ۱۰۵درصدی هم از نظر

یاسوج و اداره چیتاب زیر چتر حمایتی

همگان بانی خیر برای تعداد زیادی یتیم

حامییابی و هم از نظر درآمد داشته ایم

حامیان قرار گرفتند که این مهم باعث

شوند و فرهنگ حامییابی و این زنجیره

گفت؛ از ابتدای سال جاری تاکنون با

رشد  ۱۰۵درصدی نسبت به سال گذشته

عمل خیر و نیک قطع نشود و بتوانیم با

ارتباط و تالش شبانهروزی حوزه اکرام و

شد .

همدلی ایتام استان را بینیاز کنیم وبا

ایتام و برنامهریزی انجام شده  ۱۱۷۷نفر

مصیب حیدری افزود :میزان مساعدت

شعار حامی اخر نباشیم  ،اول برای خود

از ایتام اداره منطقه یک از نعمت حامی

و کمکهای حامیان در سال جدید

بعد دیگران سرچشمه رحمت و مغفرت

برخوردار شدند.

به فرزندان معنوی خود یک میلیارد و

شویم که یقینا این بهترین باقیات

رئیس امداد منطقه یک یاسوج با بیان

۷۰۰میلیون تومان بوده که بیش از یک

و صالحات است که بدین ترتیب همه

اینکه بعضی از ایتام توسط  ۱۰حامی

میلیارد و  ۲۵۰میلیون آن نقدی و مابقی

مردم حامی و ا نشاهللا زمینه برچیدن

حمایت میشوند گفت؛ برنامه داریم که

کمکهای غیرنقدی که رشد  ۱۰۵درصدی

معضالت اجتماعی که ریشه آن فقراست

با باال بردن تعداد حامیان برای هر یتیم

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده

فراهم شود.

سقف واریزی را تا یک میلیون تومان

ا ست .

او گفت :در حال حاضر تعداد  ۷۰۳یتیم

برای هر یتیم افزایش دهیم و این فقط

او با تقدیر و تشکر از حامیان طرح اکرام

و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته

با عزم همگانی نیکوکاران و خیرین

ایتام و محسنین گفت :از همه خیران و

امداد منطقه یک یاسوج هستند که ۲۷۶

ممکن میشود.

نیکوکار دعوت میکنیم جهت باال بردن

نفر یتیم و مابقی فرزندان محسنیناند.

مصیب حیدری در این دیدار گفت۴۹۵۰ :

سرانه ایتام با پذیرفتن سرپرستی حداقل

حیدری با اشاره به اینکه در حال حاضر

خانوار با جمعیت  ۱۲هزار نفر تحت

یک یتیم حامی ایتام و یا بستگان

 ۶۴۸حامی ایتام و فرزندان محسنین

حمایت کمیته امداد منطقه یک یاسوج

یتیم خود که تحت حمایت کمیته امداد

حمایت

هستند و ماهانه دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون

هستند شوند.

میکنند ،افزود :در سال جاری  ۱۷۱حامی

تومان کمکمعیشت به آ نها پرداخت

حیدری از تمامی نیکوکاران و خیرین

به حامیان طرح اکرام کمیته امداد منطقه

میشو د .

کمیته

امداد

منطقه

یک

را

سرپرست حراست این پایانه بار با مشارکت
۶۰تن از کارکنان حراست ،خدمات و تاسیسات

تالش شهرداری و اداره ارشاد تاکستان
برای راهاندازی سینمای روباز

به گزارش روابطعمومی شهرداری تاکستان جلسهای

اصحاب قلم و رسانه و فرهنگ را سرلوحه کار خود

با حضور خانم حسینی معاون توسعه ادارهکل فرهنگ

قرار داده است .در ادامه شهردار تاکستان با بیان اینکه

و ارشاد اسالمی استان ،ستایش مسئول امور عمرانی

شهرداری در اجرای برنامههای فرهنگی در سطح شهر

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حسین رحمانی

اقدامات متعددی انجام داده و با فراخوانهای کشوری،

رئیس شورای اسالمی شهر تاکستان و حسن بیگی

استانی و شهری تعامل خوبی با مجموعه اهل علم

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر و کیوان

و فرهنگ و هنر در ساخت شهر گام برداشته است.

رحمانی شهردار ،اکبری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد

در خاتمه با حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر

اسالمی تاکستان به منظور مشارکت در تجهیز مجموعه

تاکستان برای راهاندازی سینمای روباز مجموعه امام

فرهنگی امام علی ( ع ) جهت انجام فعالیتهای

علی (ع) برای همکاری مستمر در مورد برنامههای

فرهنگی در سطح تاکستان برگزار شد.

فرهنگی شهری تبادل نظر و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

حسینی با بیان اینکه تاکستان از پتانسیلهای باالیی

در فضایی آرام برگزار شد.
بر اساس آرای به دست آمده فرزاد احمدی
از یادگاران دوران دفاع مقدس با کسب ۴۶
رای به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد.
همچنین علی صباح دیگر نامزد این دوره با
به دست آوردن١۴رای بهعنوان عضو علیالبدل
معرفی شد.
از نکات مهم در برگزاری انتخابات نماینده
کارگر ،که پس از چند سال برگزار میشد ،نبود
بهرهبردار پایانه و نماینده مدیریت این پایانه
بار مهم پرترافیک کشوری ،شرکت حداکثری
کارکنان خدمات ،تاسیسات و مشارکت٨٧
درصدی نیروهای حراست این پایانه بار بود.
همچنین

انصراف

دو

تن

از نامزدهای

انتخابات نماینده کارگری در آستانه برگزاری
گزینش نماینده این دوره از دیگر نکات این
انتخابات

است.

در امور فرهنگی خوشنویسان گروههای تئاتر و نمایش و
نویسندگان مطرح برخوردار است و همیشه حرفی برای

شرکت آب و فاضالب قزوین

گفتن داشته و دارد .در ادامه رحمانی رئیس شورای

رتبه دوم ارزیابی عملکرد

اسالمی شهر تاکستان با بیان اینکه شهرداری و شورای
اسالمی شهر در انجام برنامههای فرهنگی پیشگام
بوده و توازن اجرای برنامههای فرهنگی با برنامهها و

وزارت نیرو را کسب کرد

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر تاکستان

بر اساس اعالم وزارت نیرو ،در ارزیابی صورت

فعالیتهای عمرانی یکسان بوده است .حسن بیگی

گرفته از سوی این وزارتخانه ،شرکت آب و فاضالب

با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی با

استان قزوین ،رتبه دوم ارزیابی عملکرد کشوری

حمایت مادی و معنوی از هنرمندان و نویسندگان و

را در بین تمامی  ۳۴شرکت استانی آبفا کسب
کرده است .به گزارش روابطعمومی؛ سعید زارعپور

جدول شماره 2203

معاون برنامهریزی شرکت آب و فاضالب استان

افقی

 -بله ،پاسخ مثبت - 7سخنان بیمار

وزن در كشور انگلستان ،واحد وزن

 - 1بی تردید  -مفرد وجنات ،بزرگی

حیوان وحشی  -تنها و بی مانند -

طالق ،آشكار و واضح  -شهر امریکا

فعالیت اجتماعی  -پنبه زن - 3نازو

جهانی  ،1958قهرمان المپیک سال

عرب  -امر به پوئیدن ،پوئیدن امری4

سوم شخص مفرد  -چسبناک -

 -ارسی دوز - 2سو وارونه  -نوعی

عشوه  -دورشدن  -حرف همراهی

گونه  -مخترع تلگراف - 8وحشی،

مزه - 9کشور اروپایی ،میزبان جام
 - 1948ضمیر غائب ،وی ،ضمیر

 -رهبر ،مقتدی ،زعیم  -از آثار جان

گام بی ته - 10نوعی بستنی سنتی

اتمسفر  -نوعی سیستم مخابراتی6

سنگ  -فیلمنامه  -چرک بدن12

اشتاین بک - 5دو رویی  -از غالت،
 -چاشنی اکثر غذاها  -داوم درهم

 -مشایعت  -استوار و محکم - 11

 -واحدی در وزن ،واحد اندازه گیری

قزوین ،هدف از ارزیابی مذکور داشتن تصویری
شفاف از عملکرد شرکتها بر اساس ماموریتها

تقریب َا برابر با  28گرم  -گونه ای

و تکالیف ابالغی از سوی وزارت نیرو اعالم شده
است .گفتنی است فرآیندهای ارزیابی صورت

 - 13نت چهارم ،نت قبل از سل ،کلید

گرفته شامل چهار مرحله خود ارزیابی ،ارزیابی

آن در موسیقی معروف است  -ضمیر

اولیه ،ثبت اعتراض و ارائه مستندات تکمیلی

اشاره ،اشاره به دور ،از خواهران برونته

بوده و شرکت آب و فاضالب استان قزوین با ۹۷

 -زیر خاك پنهان كردن  -شرم ،آزرم

درصد تحقق اهداف تعیین شده در رتبه دوم کشور

 -بانگ نزدیک ،بانگ چوپان ،ضمیر

قرار گرفته است .یاد آور می شود که این ارزیابی

عربی - 14گروه ها ،سوره سی و سوم

همچنین چهار جنبه اصلی شامل ذینفعان کلیدی،

قرآن ،نام دیگر غزوه خندق  -خود

رشد و یادگیری ،محور مالی و فرآیندهای کلیدی را

رای ،خودسر - 15ساری كه با لب

در بر گرفته است.

نواخته می شود  -دختر  -پدر مرده،

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ادوار

کودک بی پدر

گذشته رتبههای متعددی را در زمینه ارزیابی

عمودی

عملکرد کسب کرده است

 - 1نوعی نی که در آب می روید

 -روشنایی صبح ،شاعره کاشانی

آگهی مفقودی

 -شاعر قرن هشتم ،صاحب سبك

واال - 2جلگه وسیع ،جلگه بزرگ

علفزار  -خاطر  -سخن در گوشی3

سند مالکیت سواری سایپا 131SL

 -آهو  -حمله به دشمن ،حمله و

مدل1390سفید –روغنی رنگ

یورش به دشمن  -حرف ندا - 4بله

بیگانه ،سوره سی و ششم ،از حروف

به شماره موتور 4302656و

مقطعه قران  -آبنوس  -معلق  -یار

شماره شاسی S3412290988280به

دریا - 5تهی دست ،بیچاره  -کشور

ساعت ،میزبان جام جهانی 1954
 -لغب - 6كلمه پرسشی ،از كلمات

استفهام  -تنها و یگانه  -تکبر ،غرور

 -صدمه و آسیب ،كارتن باز نشده- 7

میان  -حالتی ازماده  -مؤدب ،كسی
كه بطور صحیح تربیت یافته باشد ،با
نزاكت - 8پادگان تهران ،نام قدیمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده اموال غیر منقول-
بموجب سند رهنی شماره  ۲۸۸۹۱مورخ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۴

موضوع

پرونده

اجرائی

کالسه

۱۴۰۰۰۰۱۹۳

له:

بانک

کشاورزی شعبه جیرفت عليه  :خانم سهیال قدیری
هراتی فرزند رجبعلی به شماره ملی ۶۰۶۹۴۷۶۶۵۴و
خانم مهین افشار منش فرزند ذبیح اله به شماره
ملی

۳۱۱۱۳۹۱۵۸۲

واقای

محمد

على

افشارمنش

فرزند نصرهللا به شماره ملی  ۶۰۶۹۷۸۸۹۵۸بعنوان وراث وام
گیرنده و خانم سارا افشارمنش فرزند اسفندیار به شماره ملی
 ۶۰۶۰۱۴۰۸۲۳بعنوان راهن صادره از دفترخانه اسناد رسمی
شماره ۶۸جیرفت تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده
قانون اصالح ماده  ۳۴اصالحی قانون ثبت مصوب  ۱۳۸۶و
مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون

شمارهپالک55ق249ایران65متعلق

اصفهان ،اصفهان قدیم  -ورزش ژاپنی
 -پیامبر خیاط - 9من و تو ،ضمیر

جمع ،آب تازی  -از بنادر بلغارستان
 همبازی پت - 10بهره و روزی -نت ششم موسیقی ،نفی عرب ،درون

چیزی  -پرنده دریاچه ،معروف است

کالم تنفر ،حرف بیزاری  -بازی رایانه

که این پرنده تنها می میرد  -درك11

ای  -رودی در روسیه  -ماه سرد،

فیلمهای هیچکاک  -شهر التین- 12

شده - 15فیلمی از سیدنی پوالك -

 -رمزینه ،پیش شماره مخابراتی  -از

مسافت  -گنجشك  -مرض قند- 13

روز گذشته - 14زادگاه ناپلئون  -پاره

ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد

بطول شش متر و هفتاد سانتیمتر به پالک ۶۷۹فرعی از

میلیون ریال  .که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه

وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام

 ۵۷۳اصلی ،شرقا "مرزیست بطول شش متر و شصت

و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات

سانتیمتر به پالک  ۸۰۷فرعی از  ۵۷۳اصلی جنوبا" مرزیست

در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار

اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ یک باب مغازه دارای

بطول پانزده متربه پالک  ۸۰۷فرعی از  ۵۷۳اصلی غربا" درب

" مزایده از مبلغ مذکور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی

پالک ثبتی  ۷۴۰فرعی از ۵۷۳اصلی واقع در بخش  ۴۵کرمان

و دیوار بطول شش متر و چهل سانتیمتر به پیاده رو بلوار

فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده

به مساحت ششدانگ  ۹۷.۵متر مربع را مینماید ضمنا" منافع

که برابر نظریه شماره /۳۸۷۴ک ۱۴۰۰/مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱

درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور

مورد رهن طی قرار داد اجاره رسمی ۲۸۸۳۷مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۲

کارشناسان

ملک

خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده

تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره۶۸برای مدت یک

موصوف الف .مشخصات اعیان  :یک باب ساختمان تجاری

مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت

سال به مستاجر آقای محمد علی افشارمنش فرزند نصراله

به متراژ  ۵۰متر مربع با سازه سقف سبک و دیوار بلوکی

 ۵روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در

به شماره شناسنامه ۳۹۷صادره از جیرفت واگذار شده .لذا

،نماسرامیک  ،نازک کاری آذران پالستیک  ،کف سرامیک

صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده

ملک فوق باشماره چاپی  ۱۴۲۸۳۷سری الف سال ۹۴

و دارای امتیاز برق تجاری ارزیابی ششدانگ ملک :عرصه

ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب

باشماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۵۰۶ثبت و

به مساحت۹۷.۵متر مربع واز قرار هر متر مربع ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا

سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده

به مبلغ  ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ب.اعیان به مساحت

 ۵۰متر

فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و

گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال"

مربع با احتساب امتیاز برق از قرار هر متر مربع ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم

در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول هشت متر و بیست

به ارزش  ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برآورد فلذا ارزش کل ششدانگ

شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

سانتیمتر به پالک ۶۵۸فرعی از  ۵۷۳اصلی دوم به دیوار

پالک مذکور برابر۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال دوازده میلیارد و چهارصد

رسمی

دادگستری:مشخصات

اعتبارساقطگردیده است .

قلعهگنج

برش سینمایی  -در حمام بجویید

مزایده از ساعت  ۹الی  ۱۲صبح روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۰٫۱۱٫۰۶

فیزیکی

بهکفایتمحمودینودزمفقودوازدرجه

جواد فاریابی  .رئیس ثبت اسناد جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای روح ا ...منگالی صالح آباد با تسلیم
دوبرگ استشهادیه گواهی شده دفتر اسناد
رسمی  ۱۳۷رفسنجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ  ۲۸۰۹پالک یک فرعی از  ۱۹۱۰اصلی
واقع در رفسنجان بخش  ۹کرمان که بنام اقای روح ا...
منگالی صالح اباد صادر و تسلیم شده به علت جابجایی
مفقود گردیده لذا بنا به دستور تبصره یک اصالحی ماده
 ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک
نوبت در روزنامه آگهی تا چنانچه شخص مدعی انجام
معامله یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد میتواند
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به
این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام
مالک صادر خواهد شد.

ابوالفضل تیموری _رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان

روزنامه سیاسی – اجتماعی

ایران و جهان :میالد علوی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

تماس مدیرمسوول:
سال شانزدهم

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

صفحهآرایی :فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی
اقتصاد و گردشگری :فرزانه قبادی
عکس :یاسر خدیشی (دبیر)
شبکه های اجتماعی :سپهر زند
جدول :شیوا کرمی

ندا صفاریان
گروه4 :
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

09192769839
09391999161

0903 333 8494

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

وبسایت

آییننامه

@payamema

@payamema
اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

پنجشنبه  23دی 1400

شماره پیاپی 2203

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| معماری |
ساخت اولین شهر شناور جهان تا سال  ۲۰۲۵در بوسان به پایان
میرسد .به گزارش هنرآنالین ،پروژه ساخت شهر شناور با حمایت
سازمان ملل متحد به عنوان یکی از روشهای مهار باال آمدن سطح
دریاها انجام میشود .این شهر شناور در ساحل شهر بوسان تا سال
 ۲۰۲۵ساخته میشود تا یک شیوه جدید زندگی در میان تغییرات
اقلیمی را رقم بزند .هفته گذشته ،دولت کره قراردادی را برای ساخت
این شهر شناور با شرکت  Oceanixکه توسط گروه معماری بیارکه
اینگلس تاسیس شده ،امضا کرد .این شهر شناور از چندین جزیره
تشکیل شده که عالوه بر مقاوم بودن در برابر سیل و توفان همراه با
باال آمدن آب دریا باال میآیند .ساخت این شهر شناور در مساحتی
بیش از  ۷۵هکتار با جمعیت اولیه  ۱۰۰۰۰نفر برنامهریزی شده و
انتظار میرود هزینه آن در حدود  ۲۰۰میلیون دالر باشد .طراحان
این پروژه امیدوارند بتوانند شهرهای شناوری ایجاد کنند که بتواند
از طریق انرژی خورشیدی ،غذا و آب شیرین خود را تامین کند.

| سینما |
فیلم سینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و
تهیهکنندگی سعید بشیری که هماکنون در سینماهای «هنر و
تجربه» روی پرده است ،در جدیدترین حضور بینالمللی خود در
جشنواره فیلمهای ایرانی در موزه هنرهای زیبای واشنگتن دیسی
و جشنواره بینالمللی فیلم ترومسا در نروژ به نمایش در میآید.
توششمین جشنواره فیلمهای ایرانی در موزه
به گزارش مهر ،بیس 
هنرهای زیبای واشنگتن دیسی از  ۱۴تا  ۳۰ژانویه ( ۲۴دی تا ۱۰
بهمنماه) در کشور آمریکا برگزار میشود و فیلم «دشت خاموش»
در کنار هفت فیلم بلند و چند فیلم مستند و کوتاه از ایران نمایش
یودومین جشنواره بینالمللی فیلم
داده میشود .همچنین س 
ترومسا از  ۱۷تا  ۲۳ژانویه ( ۲۷دی تا  ۳بهمن ماه) در شهر ترومسا
در کشور نروژ برگزار میشود و فیلم «دشت خاموش» در بخشی
با عنوان «بهای نابرابری» در کنار هفت فیلم دیگر از کشورهای

سد کرج آب رفت  -عکس از عارف فتحی اکبری /مهر

انگلیس ،فرانسه ،مکزیک و اسپانیا به نمایش در میآید.

| خانه موزه جال لآ لاحمد و
| خودت را دوست بدار |

سیمین دانشور |

| نویسنده  :اوا ماريا زورهورست

خانه موزه جاللآلاحمد و سیمین دانشور

مترجم  :سیمین موحد |

در تهران خیابان شریعتی ،میدان قدس،
خیابان شهید تقی رفعت قرار دارد .این خانه

گاهی تصور ما از یک رابطه داشتن

که قدمت آن به دوره پهلوی دوم میرسد،

همراهی بینظیر و بینقص است تا ما را

محل

در هم ه جوانب راضی و خوشحال کند؛ اما

زندگی

جاللآلاحمد

و

سیمین

دانشور ،دو نویسنده مشهور کشورمان ،بوده

آیا خود فردی بینظیر و بینقص هستیم؟

است .این خانه بنا بر گفتههای مرحوم

در واقع بسیاری از افراد بدون هیچ اهمیتی

شیروانی اصالت طراحی ساختمان نشان

در سال  ۱۳۸۳توسط سازمان میراث

از نوعی تفکر معمارانه در طراحی آن دارد.

فرهنگی با شماره  ۱۱۴۶۶در فهرست آثار

مرحوم جاللآلاحمد ( )۱۳۴۸و همچنین

ملی ایران به ثبت رسید .در محله تجریش

سیمین دانشور ( )۱۳۹۰تا آخر عمر در

تهران در کوچهای بنبست با نام ارض،

این خانه زندگی کردند .این خانه متعلق

میتوان سراغی از خانه عشق سیمین و

به خانم سیمین دانشور بوده و با توجه

جالل گرفت .خانهای که خشت بر خشت

به شخصیت واالی فرهنگی او  ،مشتاقانه

و تاروپودش را جالل ،با عشق به سیمین

مایل به ثبت ملک خود در فهرست آثار ملی

بنا کرد و سیمین آن را از هر قصری بیشتر

بود .خانه جالل آلاحمد و سیمین دانشور

دوست داشت / .سیری در ایران

رابط ه شکستخوردهشان هستند .همین
نهایت به مرز فروپاشی رود؛ اما آنچه باعث
میشود دوست داشتن خودمان است .اوا
ماريا زورهرست در کتاب خودت را دوست
بدار توضیح میدهد که چطور با دوست
داشتن خودمان رابطهمان را از نابودی نجات
دهیم .کتاب خودت را دوست بدار كتاب
پرفروش خانم اوا ماريا زورهرست است که
در دسته کتابهای روانشناسی با موضوع
روابط زن و مرد قرار میگیرد.
نویسنده در این کتاب این موضوع که آیا
جدایی از همسر و ازدواج با شخصی دیگر
باعث بهبود زندگی میشود یا خیر را به
چالش میکشد .این کتاب در دو بخش
و  15فصل نوشته شده است .اوا ماريا
زورهرست کتاب خودت را دوست بدار را با
هدف بهبود و نجات رابط ه زوجها از یکدیگر
نوشته است .نویسنده توضیح میدهد که
اگر امیدتان را برای بهتر کردن رابط ه خود

با همسرتان کار کنید دست کشیدهاید ،اگر
زندگی مشترکتان مدام در حال درگیری و

است .اتاق نشیمن عمومی ،سرویسها،

دعوا شده و همه چیز به پوچی و زوال رفته

آشپزخانه و کتابخانه در طبقه همکف

است هنوز راه امیدی است .شما این قدرت

طراحی شده و اتاق نشیمن خصوصی در

را دارید که با همسرتان رابط ه دلخواهتان را

طبقه دوم قرار دارند .نماسازی بنا ساده و

برقرار کنید .این کتاب بر اساس تجربههای

شکیل بوده و با استفاده از آجر و پوشش

میدار تو در سجود جان را
پیشش چو چراغ پایه میایست
مر مهان را
چون فرصتهاست 
وامانده از این زمانه باشی
کی بینی اصل این زمان را
چون گشت گذار از مکان چشم
زو بیند جان آن مکان را

یک زوج در رابط ه خود مشکلهایی داشته

جان خوردی تن چو قازغانی

باشند اما چگونگی مواجه با موانع و ایمان

بر آتش نه تو قازغان را
تا جوش ببینی ز اندرونت

کمک میکند .او در ادامه در هر فصل از

آبچلیک آوازخوان

داشتن خودمان و رابطهمان به آن نیاز داریم.

این پرنده 20 ،سانتیمتر طول دارد و جثهاش

شده است .این پرنده اغلب در حاشیهی

کوچک است و به رنگ قهوهای خاکستری با

رودخانههای جاری ،آبهای جاری سواحل

پاهای کوچک و زرد دیده میشود.

به سر برده و به ندرت در سواحل صاف

کتاب خودت را دوست بدار با ترجمهی
سیمین موحد از سوی انتشارات کتابسرای
تندیس راهی بازار نشر شده است.

آبخوان
آبشار کرون ،رودان
آبشار کرون در موقعیت جغرافیایی E5710

رودان و در همسایگی استان کرمان قرار

و  N2735در نزدیکی شهرستان رودان در

دارد باغهای زیبای نازدشت جلوه خاصی

استان هرمزگان واقع است .رودان در قدیم

را به این منطقه دادهاست .خاندان پهلوی

به نام «رودکان» معروف بوده و وجه تسمیه

در این مکان اقدام به ساختن کاخ عظیمی

آن ،وجود رودخانههای متعدد و پرآب است.

کردهاند ،باغ ناز دشت جهت شادابی نیاز به

م و خشک است و
بوهوای این منطقه گر 
آ 

توجه بیشتر مسئوالن دارد ،کلکسیونی از

زمستانی معتدل و تابستانی گرم دارد .این

انواع مرکبات و ارقام مرغوب پرتقال ،نارنگی

زان پس نخری تو داستان را

روتنه قهوهای با نوار بالی سفید و پهن و

و باز دیده شده و در مناطق حاشیهی

انتهای شاهپرهای اولیه و ثانویهاش راه

رودخانههای جاری و دریاچههای کوهستانی

راههای تیره ،زیرتنه سفید ،دمگاه قهوهای و

آشیانه ساخته و تولیدمثل میکند .در ایران،

دم راه راه سیاه است.

به تعداد به نسبت فراوان تولید مثل کرده

پروازش نزدیک به سطح زمین و آب  ،با بال

و زمستانها ،به صورت مهاجر عبوری ،در

زدنهای سخت و یکنواخت انجام میگیرد.

اغلب مناطق و سواحل بلوچستان به تعداد

در پرنده جوان ،پرهای پوششی با رگههای

اندک ،دیده میشود .عالوه بر کنترل شکار

نخودی و تیره دیده میشود.

این پرنده ،باید مناطق تولیدمثل آن ،به

صدای این پرنده در پرواز ویژگی خاصی

خصوص در سواحل بندر گواتر ،خورهای

داشته و از یک سری صدا شبیه«هی ی-

هرمزگان و بوشهر  ،تحت حفاظت کامل قرار

دی – دی» با نوتهای کوتاه و بلند تشکیل

گیرد /.کویرها و بیابانهای ایران

منطقه یکی از مهمترین اماکن گردشگری
شهرستان رودان به شمار میآید .پوشش
بوهوایی
گیاهی در این منطقه تابع شرایط آ 

کهنوج باال کمی پایینتر از پل زیبای آبنما

آلودگی اقیانوس و دریا (بخش )۱۱

است و مهمترین محصول این منطقه خرما

جانمایی شده است .منطقهای به نام فوق

و مرکباتی از قبیل لیمو و پرتقال است که

با داشتن قناتهای جاری از آب زالل و

فهرست خاکستری این کنوانسیون شامل آرسنیک ،سرب ،روی ،مس،

جلگهها و دشتهای وسیعی را دربرگرفته
است .رودخانه رودان از ارتفاعات شرقی
و جنوبی زیارتعلی از جمله بادافشان،

بدون ماندن در کهنوج باال خالی از لطف

سرچشمه گرفته و از مهمترین عوامل

و صفا است .این منطقه به طور تقریبی

اقلیمی موثر بر طبیعت این منطقه به

خشک شده و امروزه قابل مقایسه با گذشته

حساب میآید .از دیگر مناطق گردشگری

نیست .فربوری به طور حتم یکی از بهترین

رودان پل رودخانه آبنما پلی ساخته دست

گردشگاههای رودان محسوب میشود.

بشر امروزی و رودخانه زاللی که از زیر آن

ایجاد باغات بسیار دلانگیز با آب چشمه

جاری است ،این مکان در  ۱۲کیلومتری

و در دل کوه زیبایی خیالانگیزی به این

شمال شهرستان رودان واقع است .نازدشت

منطقه که در فاصله ۲۱کیلومتری شرق شهر

در فاصله  ۶۵کیلومتری شمال شهرستان

رودان (دِ هبارز) واقع شده ،داده است.

نظاره درونست راستان را
موالنا

کارزار
درخواست رسیدگی به کارکنان مامایی
کارزاری با نام درخواست رسیدگی به کارکنان مامایی در
وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #ماما_
پشتوانه_افزایش_جمعیت پیگیری میشود .در بخشی از
متن این کارزار خطاب به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی آمده است « :همان طور که مستحضر هستید از
جمعیت» و ضرورت اصالح رویه غلط گذشته در تحدید

نازدشت است.

وجود آورده است .به یقین تفرج در رودان

نظاره نقد حال خویشی

سال  ۱۳۹۰تاکنون  ۴۲بار ،مقام معظم رهبری بر «مسئله

و گریپ فروت از جمله محصوالت باغ زیبای

باغهای انبه و لیموترش ،گردشگاه زیبایی به

از طمع مپوش این عیان را

تا دیدن دوست در خیالش

است .او میگوید این طبیعی است که

کتاب موردی را بیان میکند که برای دوست

پیشت به فسون و سخره آیند

دیگر چه کند کسی جهان را

مطالعاتی و عینی نویسنده نوشته شده

داشتن به یکدیگر در نهایت به نجات رابطه

هم نیز نیند الیق آن را

یا دیدن دوست یا هوایش

خانه  ۴۲۰مترمربع عرصه و  ۲۲۰مترمربع
زیر بنا دارد و در  ۲طبقه ساخته شده

ایشان را دار حلقه بر در

رنج باریک اندهان را

آمریکا در این منزل مستقر شدند .این

شفای یک رابطه و پر شدن شکافهای آن

کم آرد جامه رسان را

جز خلوت عشق نیست درمان

شد و پس از مراجعت سیمین دانشور از
از دست دادهاید و از اینکه روی رابطهتان

درزی دزدی چو یافت فرصت

چون دور کنند ز تو غمان را

جاللآلاحمد و سیمین دانشور ،ساخته

موضوع باعث میشود تا رابطه افراد در

در چشم میار این خسان را

ایشان چو ز خویش پرغمانند

سیمین دانشور ،در سال  ۱۳۳۲به پیشنهاد

به خودشان تنها دنبال بهانههای دیگری در

گستاخ مکن تو ناکسان را

ترکیبهای اورگانوهالوزن ،ارگانوسیلیکون ،سیانیدها ،فلورایدها ،حشرهکشها،
برادهی فلزات و مواد رادیواکتیو است .ریختن این مواد به دریا در صورتی
مجاز است که جواز الزم توسط مقامات ملی دولتهای عضو کنوانسیون صادر
شود .کنوانسیون لندن همچنین تخلی ه مواد مندرج در فهرست خاکستری را
به شدت کنترل میکند .اعضای کنوانسیون لندن در سال  ۱۹۷۸اصالحاتی را
مربوط به سوزاندن مواد زائد در دریا تصویب کردند .دولتهای عضو کنوانسیون
منطقهای کویت برای همکاری در زمینهی حمایت از محیط زیست دریایی
ل همکاری منطقهای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد زیاناور
پروتک 
در موارد اضطراری را در  ۲۴آوریل  1978در کویت به زبانهای عربی ،فارسی
و انگلیسی که هر سه نسخ ه آن به طور مساوی معتبر است ،تنظیم و امضا
کردند .این پروتکل در آذر  ۱۳۵۸به تصویب شورای انقالب جمهوری اسالمی
ایران رسید/.دانشنامه محیط زیست

نسل ،تاکید فرمودهاند و قطع ًا ضرورت مسئله جلوگیری
توسوم دیماه  ،۱۳۹۹روزنامه «پیامما» گزارشی با عنوان «نیمی
در روز بیس 
از وظایف سازمان محیط زیست بودجه ندارد» منتشر کرده است که به
رد بودجه پیشنهادی سال  ۱۴۰۰محیط زیست توسط مرکز پژوهشهای
مجلس اشاره دارد .همچنین گزارش دیگری با تیتر «خاموشی به جای
مازوتسوزی» در این شماره از روزنامه منتشر شده است.

از کاهش جمعیت جوان برای کشور از چشمان تیزبین
شما مسئوالن والیتمدار نیز دور نمانده است .امضاکنندگان
ذیل ضمن احترام به اقشار مختلف گروههای پزشکی،
بهعنوان عضوی از جامعه مامایی ایران ،اعالم میدارند با
عنایت به نقش تاثیرگذار دانشآموختگان رشته مامایی،
استفاده بهینه از این سرمایهها و توجه به تواناییها و
پتانسیل موجود در کشور ،کمک شایانی به اقتصاد سالمت
در جهت بهبود شاخصهای رشد جمعیت و باروری و
زایمان ایمن میکند .لذا از حضرتعالی تقاضا میکنیم
با صدور دستورات الزم برای حل مشکالت زنان جامعه
مادران و دختران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر
میگیرند ،اقدامات مقتضی بهعمل آید ».امضاکنندگان این
کارزار میخواهند از این راه پیگیر «رسیدگی و توجه بیشتر
به کارکنان مامایی» شوند.

