
رهبر انقالب:
نو آوری نباید به تغییر هویت مداحی 

منجر شود
لزوم استفاده  بر  تاکید  با  بیانات دیروز خود،  انقالب اسالمی در جریان  رهبر 
مداحان اهل بیت از مطالب متقن و دقیق، متذکر شدند که استفاده آنان از برخی 
مطالب سست و یا بیان نارسای موضوع یا طرح مسائل غلط، موجبات زیر سوال 

بردن دین اسالم، مذهب تشیع و همچنین مراجع تقلید را فراهم می آورد. 

کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و 
آب اتاق بازرگانی ایران راهکارها و الزامات 

بیمه مسئولیت محیط زیست را ارائه کرد

بیمه  مسئولیت 
محیط زیست در برنامه 
هفتم توسعه اجباری شود

آثار سو ء توسعه بر طبیعت و محیط زیست بر کسی 
پوشیده نیست. هر چند در سال های اخیر تفاهماتی 
بین کشورهای دنیا برای اصالح و کاهش این آسیب ها 
شکل گرفته است، اما این موضوع هنوز در سطح دنیا 

به شکلی گسترده و اثرگذار اجرایی نشده است. 

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
 اعالم کرد:

 افزایش مصرف گاز
 در مرحله خطر

»طی  نوشت:  توییتر  در  نفت  وزیر  آنکه  از  بعد 
۲۴ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمده ثبت شد« مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران با تأکید بر حداکثر ضرورت صرفه جویی در 

مصرف گاز طبیعی...

مرکز پژوهش های مجلس، الیحه 
بودجه وزارت میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری را بررسی کرد

 حذف اقدامات 
و دوری از شفافیت

درباره  را  اخیرا گزارشی  مجلس  پژوهش های  مرکز 
صنایع  فرهنگی  میراث  وزارت   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه 
دستی و گردشگری زیر نظر دفتر مطالعات آموزش و 
فرهنگ و گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری 
توسط شهاب طالیی شکری، ندا زرندیان، و سعید 
بررسی  به  این گزارش  در  است،  تهیه کرده  شفیعا 
بودجه بخش های مختلف این وزارت پرداخته شده و 
برنامه های آن نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.  تو قف جایگزینی خو درو های فر سو ده

سردار حمیدی: در  جلسه شورا هم دوستانی درخواست مجوز تردد ویژه کردند، به آنها مجوز ندادیم 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گزارش به شورای شهر از توقف نوسازی شبکه حمل و نقل اظهار نگرانی کرد

مردم 35 روستا به راه اندازی معدن سنگ آهن در کوه های همیجان بهاباد معترض اند

حیات معدن آهن، مرگ چشمه ها و قنات هاحیات معدن آهن، مرگ چشمه ها و قنات ها
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه احتماال 
ارز دولتی دارو حذف نمی شود، در عین حال درباره 
حذف این ارز و انتقال آن به بیمه ها، گفت: ما در بیمه 
سالمت آمادگی داریم ارز دولتی داروها حذف شود؛ 
اما این مسئله دو شرط مهم دارد و آن هم اینکه منابع 
کامل و به موقع به بیمه ها پرداخت شود؛ زیرا در غیر این 
 صورت بیمه در پرداخت ها دچار مشکل خواهند شد.
محمدمهدی ناصحی گفت: عمده بیمه شدگان ما بیمه 
رایگان در دو بخش روستایی و همگانی هستند و 
در سایر صندوق ها هم در کل کشور تا دورترین نقاط 
را پوشش داده ایم و برای ما هم افتخار است که به 
مردم خدمت کنیم و همه حوزه های سازمان درصدد 
خدمات  پوشش  سطح  در  هستند.  خدمات  بهبود 
برخوردار  کم  مردم  بتوانیم  ان شاءهللا  می خواهیم 
نه  و  هستند  شهر  داخل  نه  شهرها که  حاشیه  در 
روستا، بیمه شوند. با همکاری سایر نهادها کار را آغاز 
 کردیم که این قسمت جامعه را بیمه رایگان کنیم.
او در همین راستا افزود: »در منطقه هرندی تهران 

منطقه  در ۲۴۳  و  شدند  بیمه  نفر  هزار   ۱۰ نزدیک 
تهران هم برنامه داریم که به سرعت کار را اجرایی 
بتوانیم حاشیه  تا پایان سال  کنیم و سعی کردیم 
سایر  در  دهیم.  بیمه  پوشش کامل  را  تهران  شهر 
استان ها هم کار آغاز شده است و  ۲۰۲۰ منطقه کم 
برخوردار داریم و برخی استان ها مثل کرمان پیشگام 
بودند و سایر استان ها هم آغاز به کار کردند تا این 
قشر از مردم با توجه ویژه، بیمه شوند؛ در مجموع 
 هر ایرانی که بیمه ندارد با آغوش باز بیمه می شود.«
اظهار  نیز  ناباروری  بیمه  پوشش  درباره  ناصحی 
تاکنون  برنامه  این  ابالغ  زمان  از  »اعتباری  کرد: 
داریم و به شدت پیگیر هستیم و در سطح کشور 
مذاکره  وارد  موسسات  با  و  دادیم  انجام  ابالغیه 
در  قانون  پرداخت طبق  آمادگی  و  قرارداد شدیم  و 
این حوزه را داریم. تقاضا داریم اطالع رسانی کافی 
صورت گیرد که زوجین نابارور بامراجعه به پزشکان 
ببرند.« بهره  خدمات  این  از  و  شوند   نشان دار 
او در ادامه افزود: در بخش توانبخشی معلولین و 

به  و  تالش کردیم  ابتدای سال  از  اوتیسم  بیماران 
تمام موسسات  اطالعیه دادیم و آمادگی اعالم کردیم 
که فعال باشیم. در این بخش تالش کردیم اعتباری 
که با توافق بهزیستی جذب شده است هزینه شود، 
صورت  به  منابع  شد  سبب  موانع  سری  یک  ولی 
کافی جذب نشود. طبق قانون باید تعرفه دولتی در 
نظر بگیریم، پیشنهادی به شورای عالی بیمه مطرح 
کردیم تا بتوانیم تعرفه غیردولتی هم پرداخت کنیم 
و تقریبا یک سوم معلولین با این امکانات به مراکز 
طرف قرارداد ما مراجعه کردند؛ هرچند به نظر ما کم 
است و ظرفیت بیشتر است. از طرف دیگر محدودیت 
واژه »معلولین« گذاشته شده و الزم است تعریف 
وسیع تری صورت گیرد؛ چراکه کسی که دچار حادثه 
می شود و دچار آسیب جسمی و مغزی می شود زمان 
طالیی خدمت به او ۶۰ روز اول است و باید بتواند 
از خدمات استفاده کند؛ بنابراین تعریف این بخش 

محدودیت هایی دارد که باید جامع تر شود.

بعد از آنکه وزیر نفت در توییتر نوشت: »طی ۲۴ 
ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون 
و  تجاری  خانگی،  بخش های  در  مترمکعب گاز 
دیسپچینگ  مدیر  شد«  ثبت  غیرعمده  صنایع 
شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر حداکثر ضرورت 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، اعالم کرد که با 
توجه به استمرار هوای سرد، پیش بینی می شود 
و  خانگی  بخش  گاز  مصرف  آینده  روزهای  در 
تجاری به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب برسد. به 
گزارش ایلنا محمدرضا جوالیی گفت: با توجه به 
کاهش دما در مناطق شمال و شمال غرب کشور، 
اکنون به طور میانگین روزانه ۶۵۰ تا ۶۶۰ میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف 
 می شود که حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور است.
رقم  مصرف  مقدار  این  اینکه  بیان  با  جوالیی 
محدودیت ها  اعمال  سبب  و  است  باالیی  بسیار 
در دیگر صنایع می شود، افزود: هر چقدر مصرف 
همین  به  یابد  افزایش  خانگی  بخش  در  گاز 
صنایعی  و  نیروگاه ها  سوخت  مجبوریم  مقدار 
در  کنیم.  کم  را  پتروشیمی ها  و  فوالد  مانند 
نیروگاه ها کمبود سوخت را با جایگزینی سوخت 
صنایع  بعضی  در  اما  می کنیم،  جبران  مایع 

جایگزینی  امکان  فوالد  و  پتروشیمی  مانند 
 نیست و ناچار باید فعالیت آنها را محدود کنیم.
هم  کشور  گاز  مصرف  پراکندگی  درباره  جوالیی 
و  قم  تهران،  استان های  اکنون  هم  کرد:  اظهار 
چیزی  و  دارند  را  روزانه  مصرف  بیشترین  البرز 
حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می کنند 
غربی کشور  شمال  استان های  این،  از  پس  و 
میلیون   ۱۱۵ تا   ۱۱۰ حدود  مصرفی  که  هستند 
شمالی  استان های  دارند.  روز  در  مترمکعب 
مترمکعب  میلیون   ۸۰ روزانه  مصرف  با  کشور 
مصرفی  با  کشور  شرق  شمال  استان های  و 
دارند. قرار  بعدی  رتبه های  در  حدود  همین   در 
درباره  ایران  ملی گاز  شرکت  دیسپچینگ  مدیر 
مصرف گاز  افزایش  با  هوا  درجه  نسبت کاهش 
در کشور تصریح کرد: این دو عامل نسبت عکس 
با هم دارند، یعنی هر چه دما کمتر شود مصرف 
بیشتر می شود. او با بیان اینکه هر چه نسبت این 
به  است، گفت: هرچه  بهتر  باشد  عامل کمتر  دو 
به صورت  مصرف  می شویم  نزدیک تر  صفر  دمای 
تصاعدی باال می رود، بنابراین پیش بینی می کنیم 
با توجه به ماندگاری هوای سرد در روزهای آینده 
افزوده  کشور  مصرف گاز  به  درصد  پنج  یا  چهار 

روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب  شود و حد نصاب 
در  تاکنون  مصرف  مقدار  این  کنیم.  ثبت  را 
کشور سابقه نداشته است، پارسال تنها یک روز 
مصرف ۶۶۷ میلیون مترمکعبی را ثبت کردیم و 
هفته  دو  حدود  امسال،  است که  حالی  در  این 
مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ باالی  مصرف  که  است 
وزنی  میانگین  به  نسبت  مصرف  سرانه  داریم. 
استانداردهاست، هم اکنون  از  بیشتر  کاهش دما 
درصد   ۱۰ حدود  انجام شده  محاسبه های  طبق 
می کنیم. مصرف  باید،  که  چیزی  آن  از   باالتر 
جوالیی بخشی از این افزایش مصرف را مربوط 
 ۳ تا   ۲ افزود:  و  دانست  جدید  مشترکان  به 
جدید  مشترکان  جذب  به دلیل  افزایش  درصد 
بیشتر  درصد  هشت  تا  هفت  اکنون  اما  است، 
آن  دلیل  که  می کنیم  مصرف  استانداردها  از 
میلیون   ۲۸ کشور  در  است. گاز  بدمصرف کردن 
مشترک دارد، به دلیل اینکه تعداد مشترکان زیاد 
است هرکس تنها چند درصد گاز را بیشتر مصرف 
کند، نتیجه اش همین می شود که می بینیم. ۸۰ 
درصد سبد انرژی کشور با گاز تأمین می شود، اگر 
این روند اصالح نشود بی شک در سال های آینده 

شد. خواهیم  مشکل  دچار 

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد

بیمه رایگان حاشیه نشینان در دستور کار

 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

افزایش مصرف گاز در مرحله خطر
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آگهی خرید و تملک اراضی مورد نیاز 
شهرداری قزوین 

بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین، صاحبان حق و حقوق و ذینفعان قانونی  پالک های واقع در بلوار 
حکیم خیابان 30 متری بهارستان میرساند شهرداری قزوین در نظر دارد در اجرای الیحه قانونی نحوه 
خرید و تملک اراضی و امالک مورد نیاز شهرداری ها نسبت به  تملک و خرید اراضی و امالک مشخصات 
اعالم شده به شرح کروکی و نقشه ترسیمی ذیل اقدام نماید ؛  فلذا از کلیه مالکین و صاحبان حقوق در 
محدوده اعالم شده دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن 
اسناد و مدارک مالکیتی و مدارک هویتی خود جهت توافق با شهرداری به واحد امالک شهرداری منطقه 
3 واقع در قزوین انتهای بلوار سردار شهید سلیمانی مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین و 

صاحبان حقوقی در مهلت اعالم شده مانع از اجرای طرح نخواهد بود.
*کروکی و نقشه اراضی و ابنیه مورد تملک*

روابط عمومی منطقه 3 شهرداری قزوین      شناسه آگهی:  1247808 میم الف: 0

نوبت دوم 

صفحه 6مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان
صفحه 3

 آگهي مزایده
فروش زمین و اجاره  

)مزایده شماره 79 (

فراخوان 
مزایده عمومي 

شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـور

آب جارو نیست
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سعادت  با  والدت  سالروز  خجسته  در 
سالم هللا علیها،  زهرا  فاطمه  حضرت 
جمعی  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
برخی  به  اشاره  با  اهل بیت،  از مداحان 
صدیقه  حضرت  شخصیت  واالی  ابعاد 
اجتماعی  حرکت های  جمله  از  کبری 
هیأت ها  مردم،  به  بی منت  خدمت  و 
دانستند  تبیین  عظیِم  جهاِد  کانون  را 
محل  باید  »هیأت ها  کردند:  تأکید  و 
به  و صحیح  متقن  پاسخ  و  روشنگری 
جوان  نسل  به ویژه  جامعه  روز  سواالت 

باشد.«
دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خامنه ای  آیت هللا  رهبری،  معظم  مقام 
سالروز  تبریک  ضمن  دیدار  این  در 
سالم هللا علیها  فاطمه زهرا  حضرت  میالد 
خمینی)رض(  امام  والدت  سالروز  و 
زن،  و  مادر  مقام  گرامیداشت  روز  و 
فوق العاده  شخصیت  ابعاد  برخی  به 
براساس  سالم هللا علیها  زهرا  حضرت 
اشاره  احادیث  و  کریم  قرآن  آیات 
طهارت،  »جایگاه  گفتند:  و  کردند 
و  بی منت،  خدمت  و  خدا  برای  کار 
جبهه  با  مواجهه  در  ممتاز  موقعیت 
جمله  از  مباهله  قضیه  در  باطل 
بی نظیر آن حضرت هستند  ویژگی های 
که در قرآن کریم صراحتًا به آنها اشاره 

است.« شده 
ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، 
به  خالصانه  کمک  و  بی منت  خدمت 
جامعه  مهم  نشانه های  از  را  نیازمندان 
لطف  »به  افزودند:  و  خواندند  فاطمی 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  الهی، 
در  و  است  فاطمی شده  ایران،  جامعه 

فاطمی  حرکت  سال گذشته   ۴۳ طول 
دوران  در  مقدس،  دفاع  دوران  در  را 
بی منت  خدمات  و  علمی  حرکت 
شهدای  فخری زاده،  همچون  شهیدانی 
مرحوم  بزرگ  دانشمند  و  هسته ای 
طبیعی  در حوادث  و  آشتیانی،  کاظمی 
دیده ایم.« بارها  زلزله  و  سیل  همچون 

عظیم  جهاد  هیات؛ کانون 
روشنگری و  تبیین 

رهبر انقالب دوران شیوع بیماری کرونا 
منت  و  مزد  بدون  که  را  خدماتی  و 
نمونه  دارد،  ادامه  همچنان  و  شد  ارائه 
الگوی  از  برگرفته  حرکت  از  دیگری 
کردند:  تأکید  و  برشمردند  فاطمی 
همه  در  باید  زهرا  فاطمه  »حضرت 
و  اجتماعی  حرکت های  به ویژه  جهات 

باشند. الگو  و  اسوه  انقالبی، 
بخش  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
موضوع  به  سخنان شان  از  دیگری 
محور  گفتند:  و  کردند  اشاره  هیات ها 
یک  عنوان  به  هیأت ها  شکل گیری 
واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده 
بوده که  ائمه  مکتب  و  راه  داشتن  نگه 
از زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته 

است.«
در  را  هیات ها  و کارایی  نقش  ایشان، 
انقالب  دوران  به ویژه  مختلف  مقاطع 
و  بزرگ  مقدس،  دفاع  و  اسالمی 
افزودند:  و  خواندند  تاثیرگذار  بسیار 
اطهار،  ائمه  فرمایشات  »براساس 
و  تبیین  عظیِم  جهاد  کانون  هیأت 

است«. روشنگری 
مرکب  را  هیئت  ساختار  انقالب،  رهبر 

از »مغز و معنا« و »تحرک و پویایی« 
دانستند و گفتند: »مغز و معنای هیئت 
هیئت،  و  است  مکتب  تبیین  همان 
معارف  و  مفاهیم  تبیین  مهم  مرکز 
اسالمی و پاسخ به سوال های گوناگون 
سبک  و  اصولی  مسائل  درباره  جوانان 
هیئت  تحرک  و  پویایی  است.  زندگی 
مستقیم  مواجهه  فرصت  معنی  به  نیز 
با مخاطب و انتقال احساسات است.«
مقوله  را  هیئت  اساس  و  قوام  ایشان 
تالش  »هر  افزودند:  و  خواندند  جهاد 
جهاد  نیست.  جهاد  بجایی،  و  خوب 
دشمن،  هدف گیری  برای  تالش  یعنی 
به  را  جهاد  عرصه  باید  زمان  هر  در  و 

داد.« تشخیص  درستی 
به  اشاره  با  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
دوره های  در  جهاد  عرصه های گوناگون 
نظامی،  جهاد  همچون  مختلف 
اجتماعی  خدمت  و  فعالیت  و  علمی 
نمونه  عنوان  »به  کردند:  خاطرنشان 
در شرایطی  مردم  به  اجتماعی  خدمت 
اقتصادی  فشار  ایجاد  با  دشمن  که 
سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام 
اسالمی دارد، جهادی ارزشمند است.«

هیات ها در تقابل دروغ و 
دارند قرار  حقیقت، کجا 

وسیع  تحرک  به  اشاره  با  ایشان 
وارونه سازی  برای  ایران  ملت  دشمنان 
افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم 
استفاده  با  و  رسانه ها  انبوه  بوسیله 
و  رسانه  و  هنر  متخصص  هزاران  از 
امنیتی،  و  مالی  پشتیبانی های هنگفت 
مهم ترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین 

تأکید کردند:  و  دانستند  روشنگری«  و 
شیطانی،  حرکت  این  مقابل  »در 
که  کنند  سوال  خود  از  باید  هیئت ها 
باطل، و  و  در جنگ بی امان جبهه حق 
کجا  در  حقیقت  و  دروغ  روایت  تقابل 
مبانی  و  آرمان ها  چگونه  و  دارند  قرار 
می دهند«. گسترش  را  انقالب  اصلی 
رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو 
برشمردند  هیئت  پایدار  و  مهم  ستون 
هنر  بودن  به فرد  منحصر  بر  تأکید  با  و 
دادن  جال  با  »مداحی  مداحی، گفتند: 
دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، 
به او معرفت دینی، اخالقی و سیاسی 

می بخشد.«
شاعران  همکاری  تحسین  با  ایشان 
کردن  بار  پر  برای  مداحان  و  آیینی 
شعر  اعتالی  و  اهل بیت  مجالس 
هندسه  و  آهنگ  »صدا،  آیینی، گفتند: 
را  مداحی  هنر  صورت  خوانندگی 
که  صورت  این  اما  می دهد  تشکیل 
بر  نباید  است  ابزار  و  وسیله  واقع  در 
محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت 
جهت دهنده به حرکت جامعه در درون 

شود.« گم  آن 
و  ابتکار  خامنه ای،  آیت هللا  حضرت 
نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید 
نباید  »نوآوری  افزودند:  و  برشمردند 
مداحی  تغییر هویت  و  هنجارشکنی  به 
به سمت  را  اجرای مداح  و  منجر شود 
چرا  بلغزاند؛  نیست  مداحی  اموری که 

نیست.« پاپ  موسیقِی  مداحی،  که 
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
خوب  امتحان های  و  نقش آفرینی 
و  مقدس  دفاع  دوران  در  مداحان 
همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: »مداحان 
پروری  مجاهد  کلمه  واقعی  معنی  به 
جنگ  در  و  کردند  پروری  شهید  و 
جمهوری  میان  فرهنگی  و  رسانه ای 
رسای  صدای  دشمن،  و  اسالمی 
مداحان انقالبی کارساز بود و امروز نیز 
این صدای رسا همچنان باید در مقابله 
با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.«

از بین نرود هویت مداحی 
و  تالش  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
را  جوانان  برای جذب  مداحان  نوآوری 
خواندند  تعالی بخش  و  خوب  اقدامی 
»مراقب  تاکید کردند:  حال  عین  در  و 
قیمتی  هر  به  جوانان  جذب  باشید، 
جذب  برای  نشود که  اینگونه  و  نباشد 
نواهای  و  آهنگ ها  برخی  از  جوان، 

شود.« استفاده  نامناسب 
اینکه جذب جوانان  بر  تاکید  با  ایشان 
هیات  صحیح  ساختار  حفظ  با  باید 
تا  شود  مراقبت  »باید  گفتند:  باشد، 
آن  هویت  و  و حقیقت  مداحی  ترکیب 

نرود.« بین  از 
به  را  مداحان  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  متقن  اشعار  و  مطالب  از  استفاده 
کردند:  خاطرنشان  و  توصیه  معتبر 
یا  و  سست  حرف  یک  مواقع  »برخی 
زیر  دستاویز  غلط،  و  نارسا  بیان  یک 
به  و تشیع و حمله  بردن اسالم  سوال 
علمای بزرگ و معارف دینی می شود، 
و  مستند  مطالب  از  استفاده  بنابراین 
مداحان  کاری  برنامه  در  حتمًا  متقن 

باشد.«
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
به  شاعران  و  مداحان  از  تن  یازده 
فضائل  در  مدایحی  و  اشعار  قرائت 
سالم هللا علیها  فاطمه زهرا  حضرت 

. ختند ا پرد

رهبر انقالب در جریان دیدار دیروز خود با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السالم

نوآوری نباید به تغییر هویت مداحی منجر شود
یک حرف سست و یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسالم و تشیع می شود

بازگشت حق رای ایران 
در سازمان ملل

دارایی های  از  دالر  میلیون   ۱۸ کره جنوبی 
حق  بدهی  عنوان  به  را  ایران  شده  بلوکه 
ملل  سازمان  به  تهران  معوقه  عضویت 
تخت روانچی،  مجید  است.  کرده  پرداخت 
ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده  و  سفیر 
در سازمان ملل تایید کرد که بدهی معوقه 
است  شده  پرداخت  ملل  سازمان  به  ایران 
رای  حق  نیویورک؛  در  وصول  محض  به  و 
کشورمان باید طبیعتا در آغاز هفته ]دوشنبه[ 
بلومبرگ، وزارت  بر اساس گزارش  بازگردد. 
اعالم کرده که  دارایی کره جنوبی  و  اقتصاد 
این کشور ۱۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه 
شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت 
معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده 
است. پیش تر به دلیل تحریم های آمریکا و 
عدم پرداخت حق عضویت، حق رای ایران در 

بود. درآمده  تعلیق  به حال  نهاد  این 

در مراسم بزرگداشت روز زن در سالن 
اجالس سران صورت گرفت

مخالفت رئیسی با طالق توافقی
ابراهیم  سید  با حضور  دیروز  زن  روز  بزرگداشت  مراسم 
رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در سالن اجالس سران 
برگزار شد. رئیس جمهوری در بخش ابتدایی اظهارات خود 
در این مراسم با بیان اینکه »باید شخصیت فاطمه زهرا 
)س( را شناخت. اگر فاطمه شناخته شود، لیله القدر درک 
شده است«، گفت: »حضرت فاطمه یک جایگاه ملکوتی 
دارد که جز اولیای خدا دستیابی به معرفت این جایگاه 
امکان ندارد. ما حقیقت اسامی حضرت فاطمه را مثل ام 
ابیها نمی دانیم . خیلی مفاهیم بلندی دارد صفات و اسامی 
ملکوتی حضرت فاطمه، اما شخصیت فاطمه دست یافتنی 
است. باید به سیره و سلوک فاطمی توجه کنیم. خطبه 
جامع فاطمه اطهر روایت از قرآن، علی، عدالت و نجات 
انسان دارد. هر کسی این خطبه را درک کند، سیره زندگی 
را می آموزد.« رئیس دولت با اشاره به سیر مراحل زندگی 
حضرت فاطمه و دفاع از والیت و جهاد روشنگری ایشان، 
خاطرنشان کرد: »فاطمه دوست و دشمن را شناساند و 
نقاب از چهره نفاق برداشت. او نمونه زن کمال یافته است. 
فاطمه مقامی بسیار عالی دارد که باید شناخته شود. فاطمه 
اطهر یک هدیه ملکی از پیامبر به اذن خداوند دریافت کرد 
که فدک است و هدیه دیگر ملکوتی ایشان، تسبیحات 
حضرت زهراست که در اختیار ماست. تمام هستی و عالم 
در این تسبیحات قرار داده شده است. حضرت فاطمه منشأ 
نمی خواهند  »امروز  افزود:  رئیسی  است.«  خیرها  همه 
فاطمه )س( شناخته شود و الگوی جامعه شود و در عالم 
برای این هدف بسیار تالش می کنند.  دنیا دنبال فهم 
گم گشتگی زن و جبران آن هستند. در تمدن اسالمی سخن 
از پیشگیری از گمگشتگی زنان و خشونت است تا زن و 
انسانی به گم گشتگی هویت مبتال نشوند.« رئیس جمهوری 
افزود: »تکریم واقعی زن مسأله امور زنان ماست. باید به 
هویت واقعی زن توجه کرد. خداوند هیچ تفاوتی بین زن 
و مرد برای رسیدن به کمال قائل نشده است. برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی در مورد زنان که ما را رنج می دهد، 
توجه به هویت زن و ارتقای شخصیت زن در خانواده و 
اجتماعی ضروری است. از سویی عدم شناخت حقوق و 
مسئولیت زنان شاید از بزرگترین چالش های زنان باشد.« 
او خاطرنشان کرد: »رهبری فرمودند زنان مربیان جامعه 
تاریخ ساز و تمدن ساز هستند و این یک حقیقت است. 
پیروزی ها  داشتند.  مقدس  دفاع  در  مهمی  نقش  زنان 
مرهون نقش زنان است.« رئیسی در ادامه گفت: »نگاه 
اسالم به زن خیلی متفاوت از نگاه غرب است. حق مالکیت، 
ارث و رای چند سال است در غرب شکل گرفته است؟ ۱۴۰۰  
سال پیش در اسالم سخن از شنیدن حرف و رای زنان 
است. مساله زن را از خانواده نباید تفکیک کرد. اسالم نگاه 
متوازن به مرد و زن دارد. اکنون باید از کلی گویی دست 
برداشت و راهکار اجرایی برای صیانت از نقش زن در مسایل 
شخصی، خانوادگی و اجتماعی و سیاسی ارائه شود. االن در 
اسناد کلی گویی شده است. جامعه باید بر اساس عقالنیت، 
اخالق و معنویت بنا شود و زمان در ایجاد این جامعه نقش 
مهمی دارند. آسیب های اجتماعی مورد توجه دولت است 
و سازمان امور اجتماعی وجود دارد که باید فعالیت خود را 
مضاعف کند و از نقش سازمان های مردم نهاد باید استفاده 
کند. این مسأله دولت است. تحصیل، ورزش و اشتغال 
زنان ، تحکیم خانواده، زنان سرپرست خانواده برای دولت 
طالق  شود،  اصالح  باید  ازدواج  مشاوره های  است.  مهم 
توافقی باید اصالح شود و به سهولت انجام نشود. نباید 
مشاوره به سمت جدایی باشد بلکه مشاوران باید مشکل 
را حل کنند. مشاوران باید درست مشاوره دهند. مراجعه 
به مشاوران را رایگان می کنیم. زنان سرپرست خانواده و 
بیمه کردن آنها در دستور کار دولت است؛ این مسائل از 
دغدغه های دولت است.« او تاکید کرد: »مشکل اشتغال و 
مسکن باید حل شود و ما در دولت این مشکل را حتما حل 
می کنیم. کشور به بیش از یک میلیون مسکن در سال نیاز 
دارد و باید عقب ماندگی را جبران کنیم. حل مشکل اشتغال 
را دنبال می کنیم. در بودجه سال آینده این مسأله مورد 

توجه قرار گرفته است.«

سه شنبه؛ بررسی
 مجدد طرح صیانت 

در کمیسیون ویژه
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که 
مجددا  جاری  هفته  سه شنبه  روز  است  قرار 
جلسات این کمیسیون تشکیل شود. لطف هللا 
سیاهکلی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین 
وضعیت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای 
مجازی در مجلس شورای اسالمی گفت: »نظر 
مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون ارائه 
شده است و روز سه شنبه جلسه کمیسیون 
به طرح  برگزار می شود و رسیدگی  مشترک 
ادامه می یابد. این طرح به هیچ عنوان از دستور 
با  بررسی ها  ان شاهللا  و  بود  نشده  کار خارج 
کیفیت بهتر و با نگاه اصالحی تر و با عیب کمتر 
دنبال می شود.« اعضای کمیسیون مشترک 
حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه 
کمیسیون مصوب کرده بودند که طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال 
پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز 

پژوهش های مجلس بازگردد.

هشدار علی مطهری 
درباره روابط ایران 

با چین و روسیه
شورای  مجلس  دوره  دهمین  رئیس  نایب 
دولت  خوش بینی  به  نسبت  اسالمی 
آنان  تالش  و  چین  و  روسیه  به  سیزدهم 
برای نزدیکی هرچه بیشتر به این کشورها، 
هشدار داد. علی مطهری در حساب کاربری 
توییتر  اجتماعی  شبکه  در  خود  شخصی 
نوشت:  »رابطه نزدیک با  روسیه و  چین در 
این حد که  آمریکا را نگران کند و از فشار او 
بکاهد و مقدمه ای برای روابط بهتر با  غرب 
باشد تا میان غرب و  شرق رقابت ایجاد شود 
و ما در قراردادها حق انتخاب داشته  باشیم 
و منافع ملی بهتر تامین شود خوب است،  
ولی اگر با این هدف نباشد و ما کارت بازی 
روسیه و چین در اختالفاتشان با آمریکا قرار 
گیریم به زیان ملت خواهد بود، لذا همزمان 

باید روابط با غرب را بهبود بخشید.«

واردات خودرو مشروط 
به نظر مجمع تشخیص 

مصلحت شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اصرار بر 
مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح 
بررسی  جهت  را  خودرو  صنعت  ساماندهی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  بیشتر 
جلسه  در  مجلس  نمایندگان  دادند.  ارجاع 
ایرادات  بررسی  به  دیروز)یکشنبه(،  علنی 
صنعت  ساماندهی  طرح  در  نگهبان  شورای 
خودرو پرداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی 
که  گفت  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده 
اصرار  خودرو  صنعت  ساماندهی  طرح   ۴
کرد. نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه 
تصویب کردند  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
تشخیص  مجمع  به  طرح  این   ۴ ماده  که 
 ۴ ماده  متن  شود.  ارجاع  نظام  مصلحت 
حقیقی  شخص  » هر  است:  شرح  این  به 
ازای صادرات خودرو  به  و حقوقی می تواند 
یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به 
واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.« 
»با  است:  آمده  ماده  این  اول  تبصره  در 
مصرف،  الگوی  رعایت  و  بازار  تنظیم  هدف 
شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت 
خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز 
واردات آنها ) متناسب با کسری تولید داخل 
ساالنه،  به صورت  موثر(  تقاضای  به  نسبت 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین 

می رسد.« وزیران  هیات  تصویب  به  و 

رهبر انقالب خطاب به مداحان: 
نوآوری نباید به هنجارشکنی 
و تغییر هویت مداحی منجر 
شود و اجرای مداح را به 
سمت اموری که مداحی 
نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، 
موسیقِی پاپ نیست

نایب رئیس مجلس خطاب به 
رئیس اتاق بازرگانی ایران: آقای 
شافعی در قد و قواره ای نیست 
که بگوید از مجلس پشتیبانی 
می کند. ایشان اشتباه می کند 
که از مجلس پشتیبانی می کند. 
این حرفی که آقای شافعی زده 
است، گنده تر از دهانش است

رهبر انقالب اسالمی در جریان بیانات دیروز خود، با تاکید بر لزوم استفاده مداحان اهل بیت از مطالب متقن و دقیق، 
متذکر شدند که استفاده آنان از برخی مطالب سست و یا بیان نارسای موضوع یا طرح مسائل غلط، موجبات زیر سوال 
بردن دین اسالم، مذهب تشیع و همچنین مراجع تقلید را فراهم می آورد. ایشان همچنین تاکید کردند که مداحان برای 

جذب جوانان به هر قیمتی و با از هر آهنگ و نوایی اقدام نکنند.

پارلمان
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واکنش تند نایب رئیس مجلس به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره سابقه کاری نمایندگان

گنده تر از دهانش حرف می زند
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی سابقه 
و  دولتی  نهادهای  سایر  با  قوس  و  کش 
غیر دولتی را در کارنامه دارد. اوج این اقدامات 
حسن  جمهوری  ریاست  دوران  به  احتماال 
روحانی بر می گردد. جایی که اصولگرایان تازه 
تخریب  از  ابایی  تنها  نه  پارلمان  به  یافته  راه 
او نداشتند بلکه در صحن علنی واژگانی را در 
محمدجواد  و  ظریف  محمد جواد  توصیف 
آذری جهرمی، وزرای امور خارجه و ارتباطات به 
کار بردند که با انتقادات گسترده فعاالن سیاسی 
ابراهیم  با حضور  البته رسانه ها مواجه شد.  و 
رئیسی در نهاد ریاست جمهوری این تنش ها 
از  تمجید  به  لب  نمایندگان  و  یافت  کاهش 
بعضا  هرچند که  اقداماتش گشودند  و  دولت 
نارضایتی هایشان از اوضاع و احوال اقتصاد ایران 
را بیان می کنند اما نه با زبانی گزنده و تند. دیروز 
اما نایب رئیس مجلس از فرط عصبانیت به 
و  تاخت  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  به  تندی 
جمالتی را در وصف او به کار برد که تقریبا بعد 
از روی کار آمدن دولت سیزدهم سابقه نداشت 
اما از قرار معلوم گفته های غالمحسین شافعی، 
آنقدر گزنده بوده که علی نیکزاد و مجلس را بر 
آن داشت تا این چنین به اظهاراتش واکنش 

دهند. نشان 

نمایندگان خالی هستند
ماجرا با اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در 

یکی از جلسات این نهاد آغاز شد. بیست و ششم 
دی ماه کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر و 
دست به دست شد و به رسانه ها رسید که در 
جریان آن غالمحسین شافعی از فقدان سابقه 
کاری در میان نمایندگان مجلس یازدهم گفته و 
از بی برنامگی دولت و مجلس برای بهبود شرایط 
اقتصادی و معیشتی ایران به تندی گالیه کرده 
بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: »بعضی 
از نمایندگان مجلس خیلی جالبند، نماینده شهر 
آقای  محافظ  داشته  پستی که  باالترین  من 
صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بوده 
این مجلس  نماینده ها در  این قبیل  از  است. 
کم نیستند. این نمایندگان خیلی افراد خالی 
هستند و نیازمند این هستند که چیزی پای 
این مقام مسئول در بخش  بگویند.«  تریبون 
اعضای  لزوم همکاری  از  اظهاراتش  از  دیگری 
اتاق های بازرگانی با نمایندگان مجلس می گوید: 
»نمایندگان مجلس به ما )اعضای اتاق بازرگانی( 
نمایندگان  عمق  شارژشان کنیم.  تا  دارند  نیاز 
مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است به 
طوری که آدم از این که این افراد می خواهند کشور 
را اداره کننده درمانده می شود. دولت هم خیلی 

دست کمی از این نمایندگان ندارد.«

چرا سکوت می کنید؟!
با واکنش تند نمایندگان  همین اظهارات 
مجلس در جریان جلسه علنی دیروز قوه مقننه 

مواجه شد. دقایق پایانی جلسه علنی مجلس 
بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم 
هم صحن علنی را ترک کرده بود و اداره جلسه 
را به نیکزاد واگذار کرده بود که محسن زنگنه، 
نماینده نیشابور در مجلس در جریان تذکری 
قبال  در  مجلس  رئیسه  هیات  سکوت  از 
»توهین«های صورت گرفته به پارلمان انتقاد 
کرد. زنگنه با ابراز تاسف از اظهارات رئیس اتاق 
بازرگانی ایران خطاب به نیکزاد گفت: »انتظار 
داشتیم هیات رئیسه مجلس برابر این بیانات 
اصولگرای  نماینده  این  دهد.«  نشان  واکنش 
مجلس یازدهم در بخش دیگری از تذکر خود 
به تالش های پارلمان برای همکاری و همراهی 
با اتاق های بازرگانی برای حل و فصل مشکالت 
از  عمده ای  »بخش  و گفت:  اشاره کرد  آنان 
مصوبات مجلس یازدهم از زمان شروع به کار 
در حوزه حمایت از بخش خصوصی، حمایت از 
تولید و حمایت از بازرگانی بوده است و در همه 
نمایندگان  تخصصی،  جلسات کمیسیون های 
اتاق بازرگانی حضور دارند و در جلسات مکرر در 
خدمت غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
بوده ایم و اظهارات آنها را شنیده ایم.« زنگنه در 
و  بازرگانی  اتاق های  وظایف  یادآوری  با  ادامه 
محصوالت  صادرات  نامساعد  وضعیت  البته 
ایرانی به دیگر کشورها، بیان کرد: »امروز فردی 
که پاسخگو باشد و بگوید در جایگاه صدارت بر 

اتاق بازرگانی چه خدماتی را به تولید، بازرگانی 
و تجارت داشته است، به نمایندگان هجمه وارد 
می کند و به نماینده شهرستان خود اسائه ادب 

می کند.«

تحقیق و تفحص می کنیم
نمایندگان  نبود.  ماجرا  پایان  اما  این 
شافعی  اظهارات  معلوم  قرار  از  که  مجلس 
حسابی عصبانی شان کرده بود، به ابزار نظارتی 
آصفری،  محمد حسن  شدند.  متوسل  خود 
اصولگرای  نماینده  و  شوراها  عضو کمیسیون 
بود  نماینده ای  دیگر  یازدهم  در مجلس  اراک 
واکنش  بازرگانی  اتاق  رئیس  اظهارات  به  که 
نشان داد و گفت: »طرح تحقیق و تفحص از 
اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مطرح است، بیش از ۴۰ نفر این تقاضا را امضا 
کرده اند اما همچنان به صحن نیامده است.« 
قبال طرح  در  اقتصادی  او سکوت کمیسیون 
نمایندگان را عامل اظهارات رئیس اتاق بازرگانی 
دانست و تصریح کرد: »اگر تحقیق و تفحص 
درآمد  بازرگانی،  اتاق  موضوع  و  انجام می شد 
می گرفت،  قرار  بررسی  مورد  آن  هزینه های  و 
شاید امروز شاهد چنین گفتمانی از سوی اتاق 

نبودیم.« بازرگانی 

قد و قواره این حرف ها نیست!
اظهارات این دو نماینده مجلس و انتقاد 
آنان از اظهارات یا به زعم پارلمان، توهین های 
با  نمایندگان  به  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
واکنش علی نیکزاد، رئیس جلسه دیروز پارلمان 
او در بخش اول اظهارات خود به  همراه شد. 

گفته های زنگنه مبنی بر بی عملی هیات رئیسه 
و مجلس واکنش نشان داد و با تکذیب آن 
گفت: »مجلس در این خصوص عکس العمل 
آقای  اظهارات  اینکه  به  توجه  با  و  داد  نشان 
شافعی رئیس اتاق بازرگانی در هفته سرکشی 
به حوزه های انتخابیه بود با عکس العمل مجلس 
مواجه و این اظهارات تکذیب شد.« نایب رئیس 
منتقدان  صف  به  نیز  خود  ادامه  در  مجلس 
شافعلی پیوست و با بیان اینکه »شأن نماینده 
و شأن رئیس اتاق بازرگانی مشخص است«، 
قواره ای  و  در قد  تصریح کرد: »آقای شافعی 
نیست که بگوید از مجلس پشتیبانی می کند. 
ایشان اشتباه می کند که از مجلس پشتیبانی 
می کند. این حرفی که آقای شافعی زده است 
گنده تر از دهانش است.« نایب رئیس مجلس 
در بخش پایانی اظهارات خود در شرایطی به 
کلیپ  استناد کرد که  بازرگانی  اتاق  تکذیبیه 
اظهارات شافعی در رسانه های مختلف منتشر 
شده با این حال نیکزاد ترجیح داد در بخش 
شده  که  هم  اندکی  برای  اظهاراتش  پایانی 
فضای تیره و تار ایجاد شده میان پارلمان و 
اتاق بازرگانی را تلطیف کند. او گفت: »دیدگاه 
قبال  در  اقتصادی  و کمیسیون های  مجلس 
بخش خصوصی مبرهن و آشکار است. با توجه 
را  اظهارات  این  رسما  بازرگانی  اتاق  اینکه  به 
تکذیب کرد، باور من این نیست که آقای شافعی 
این سخنان را گفته باشد. اگر چنین سخنانی 
بداند که  باید  شافعی  آقای  باشد  شده  گفته 
شان او این نیست و جایگاه و شان نمایندگان 

است.« مشخص 
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فراخوان مزایـده عمومي 
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مزایده بهره برداری از موضوع ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( و طی تشریفات قانونی مزایده به 

اشخاص)حقوقی( واجد شرایط واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی     www.setadiran.ir به آدرس  دولت  ) ستاد ( 

الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/11/04 می باشد . 

1-نام و نشانی مزایده گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان 
آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقالب تلفن:23079158

2-نوع تضمین شركت در مزایده:  به صورت یكی از موارد ذیل: الف) ضمانت نامه بانكی معتبر /ب) وجه نقد 
واریز به شماره حساب شبا IR 370100004001005806375002 نزد بانك مركزی به نام تمركز وجوه سپرده 
هزینه ای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور )مشخصات شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی 

كشور: كد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835(
3-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد : از روز دوشنبه مورخ 04/ 1400/11 لغایت  تا ساعت 19روز 
دوشنبه مورخ 1400/11/11 و آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 13 عصر روز شنبه مورخ 1400/11/23 

میباشد.
حساب  شماره  به  ریال(  میلیون  )یک  1/000/000ریال  مبلغ  بایست  می  مزایده  در  شرکت  4-متقاضی 

4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.  
5- زمان برگزاری کمیسیون: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 24/ 1400/11 در جلسه 
كمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقالب)تاالر نصرت( از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت  

) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   باز و خوانده می شود .

6-اطالعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر 
امور قراردادهای جاری021-23079158 

7-زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت 14:00بعد از ظهر 
روز شنبه مورخ 23/ 1400/11 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان 
نگهداری   و  توسعه  انقالب – ساختمان شركت  نیایش (– مجموعه ورزشی   ( اله هاشمی رفسنجانی   آیت 

اماكن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه 

  www.setadiran.ir       )تداركاتی الكترونیكی دولت )ستاد
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۸۸۷۸ هيات دوم مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۸موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 

خانم شهربانو گلستاني حتكني فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۸ صادره از زرند در ششدانگ يك باب خانه وباغ )باکاربری 

عرصه مسکونی(  به مساحت ۲۴۱۷.۳ مترمربع تحت پالك ۲۴۷۷۳ فرعي از ۲۷۸۷ اصلي بخش ۳واقع در کرمان خیابان 

ابوذر جنوبی کوچه۱۱خريداري از مالك رسمي آقاي محمود پورزاده حسینی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 

داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
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کویر«.  »ماسوله  می گویند  همیجان  به 
و  شده  چیده  کوه  روی  پله  پله  روستا 
همجواری  در  سال هاست  هم  مردمانش 
آن  با  و کویر  می کنند  زندگی  با کویر  آرام 
خود  اسیر  را  آنجا  نتوانسته  سختش  طبع 
از  است  پر  همیجان  دامنه کوه  هنوز  کند. 
چشمه و درختان بادام و گردو. از ۱۰ سال 
قبل که زمزمه های استخراج از معدن آهن 
به میان آمد، جان همیجان و ۳۴ روستای 
مساوی  معدن کاری  شروع  لرزید.  دیگر 
بود با از بین رفتن کوه، منابع آب و زمین. 
و  آب  و  زمین  تا  نشدند  راضی  محلی ها 
ساخت  مقابل  و  برود  بین  از  هوایشان 
ایستادگی  »سال ها  ایستادند.  معدن 
به  معدن  این  نگذاشتیم  و  کردیم 
ماشین آالت  دوباره  برسد. حاال  بهره برداری 
آهن  سنگ  کوه  از  می خواهند  و  آورده اند 
چه؟  یعنی  این  می دانید  کنند.  برداشت 
یعنی ۳۵ روستا زندگیشان تمام می  شود. 
قنات خشک می شود.«  و  آب های چشمه 
شهر  شورای  رئیس  اقبال،  عباس  را  این 
عصبانی  او  می گوید.  »پیام ما«  به  بهاباد 
ناراحت است و می پرسد چطور می شود  و 
با  را  کویر  قلب  در  زیبا  چنین  ییالقی 
»حوزه  نابودی کشاند؟  به  کوه  از  برداشت 
فعالیت معدن حدود چهار هزار هکتار است 
اتفاق  نابودی کل منطقه. این  و این یعنی 
در حالی است که همیجان روستای مقصد 

گردشگری در استان یزد است اما کسی به 
مسئله گردشگری و کسب درآمد از آن فکر 
نمی کند. فقط می خواهند منابع را برداشت 

نابود.« را  زمین  و  و خاک  آب  و  کنند 
او از رفت و آمدهایشان به محیط زیست، 
و  منطقه ای  آب  فرمانداری،  طبیعی،  منابع 
مسئوالن  اینکه  از  و  می گوید  ادارات  سایر 
چنین  مجوز  گفته اند  هم  سازمان ها  این 
در  هم  آنها  »اغلب  نکرده اند  صادر  کاری 
اتفاق  این  مخالف  گذشته  سالیان  طول 
دیگر  جای  از  دستور  می گویند  اما  بودند 
گفت  ما  به  طبیعی  منابع  مدیرکل  آمده. 
وزارت صنعت  و  نگرفته اند  استعالم  آنها  از 
معدن مجوز داده. از سوی دیگر فرمانداری 
واقعا  وضعیت  این  ندارد.  خبر  می گفت 

است.« عجیب 

 دومین قنات یزد 
در معرض خشکی

باقی  و  روستای همیجان  تا  معدن  فاصله 
و  نیست  بیشتر  کیلومتر  چند  روستاها 
۱۰ کیلومتر  حدود  هم  بهاباد  تا  فاصله اش 
یعنی  روستا،  تا  کم  فاصله  همین  است. 
جمله  از  هم  کار  حریم  نشدن  مشخص 
این  با  روستاییان  که  است  مشکالتی 
نابودی  اما  اصلی  مشکل  دارند.  معدن 
علی  که  آنطور  قنات هاست.  و  چشمه ها 
همیجان  روستای  اهالی  از  هوشمند 

به  که  مردمی  نمایندگان  از  یکی  و 
»پیام ما«  به  معترضند  معدن  بهره برداری 
ثانیه  در  بهاباد  اصلی  »قنات  می گوید 
یزد  قنات  دومین  و  دارد  آبدهی  لیتر   ۵۰
چاه  است.  چاه  حلقه های  تعداد  نظر  از 
سرچشمه  کوه  همین  دامنه  از  هم  اصلی 
است کندن سنگ  قرار  می گیرد. کوهی که 
هوشمند  شوند.«  نابودی اش  باعث  آهن، 
هم  همیجان  کوه  از  جاری  چشمه های  از 
دره  هشت کیلومتر  از  بیش  از  و  می گوید 
سرسبزی که نگران ویرانی اش است. »اگر 
به نقشه بارندگی در استان یزد نگاه کنید، 
منطقه  همین  در  بارندگی  میزان  بیشترین 
است. ۱۰ سال قبل که شرکت آریان جنوب 
ایرانیان آمد به این منطقه و مجوز گرفت، 
و  می کنند  نابود  را  اینجا  می دانستیم  ما 
برای همین هم تاکنون ایستادگی کردیم و 

ایستاد.« خواهیم  هم  این  از  پس 
صاحب  تالش های  و  فشارها  می گوید  او 
بی نتیجه  گذشته  سال های  در  معدن 
تهدید  با  امسال  هم  همین  برای  و  بوده 
با خرج  و سعی کرده  وارد شده  تطمیع  و 
اما  بخرد  را  بسیاری  زمین های  زیاد،  پول 
پس از مدتی مردم متوجه این امر شدند 
»پیگیری  نفروختند  را  زمین هایشان  و 
می دهد  نشان  مختلف  سازمان های  از  ما 
معدن کار،  و می گویند  مخالفند  آنها  اغلب 
موافقت های اصولی خود را از تهران گرفته. 

شورای  سال گذشته  شنیدیم که  ما  البته 
این  بازگشایی  موافق  هم  استان  تامین 
نشان  سبز  چراغ  نوعی  به  و  بوده  معدن 

است.« داده 

 تالش هایی از مرکز 
بازگشایی معدن برای 

سال ۱۳۹۳، آب منطقه ای مخالفت خودش 
را با بازگشایی این معدن اعالم کرد. همان 
زمان نامه ای از سوی آب منطقه ای منتشر 
آریان  شرکت  »اکتشاف  می گفت  که  شد 
آب  از  استعالم  بدون  ایرانیان  جنوب 
ادامه آب  در  منطقه ای صادر شده است.« 
منطقه ای کارشناسی به منطقه می فرستد و 
این معدن حدود  راه اندازی  اعالم می شود 
۱۰ چشمه رها شده از کوه همیجان و حدود 
قنات  می کند.  نابود  را  قنات  حلقه   ۲۵
آباد، جنگل، عباس آباد،  ده درویش، صادق 
ده قله، درخت کوه، زراشک و .... از جمله 

بودند. موارد  این 
منصوری،  جواد  هم  بهمن ماه سال گذشته 
آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
بهره برداری  درباره  یزد  استان  منطقه ای 
اکتشاف  »محدوده  گفت  معدن  این 
معدن وسعت زیادی داشته و شرکت آب 
منطقه ای در سال ۹۳ با توجه به قرارگیری 
۳۵ چشمه و قنات در آن محدوده و جهت 
آبی  منابع  این  رعایت حریم کیفی و کمی 

دانسته  مردود  را  همیجان  معدن  اکتشاف 
است، این معدن در سه محدوده مطالعاتی 
بافق  ممنوعه  دشت  بهاباد،  ممنوعه  دشت 
آب  و  گرفته  قرار  شیطور  ممنوعه  دشت  و 
و  نظر  اداری  مکاتبات  طی  قبال  منطقه ای 
این  فعالیت  به  نسبت  را  خود  مخالفت 

است.« اعالم کرده  معدن 
آنجا که  از  بود که  تاکید کرده  ادامه  در  او 
چشمه ها و قنوات متعددی داخل محدوده 
حریم  باید  دارد  وجود  معدن  اکتشاف 
شود  رعایت  آبی  منابع  این  و کمی  کیفی 
آهن  سنگ  برداشت  اینکه  به  توجه  با  و 
جدا  بیفتد  اتفاق  معدن  این  از  است  قرار 
آبی  منابع  کیفیت  بحث  کمیت،  بحث  از 
این  از  برداشت  و  دارد  اهمیت خاصی  نیز 
آبی  منابع  کیفیت  بر  است  ممکن  معدن 
برگزار  جلسه ای  »اخیرا  باشد.  تاثیرگذار 
با  ذیصالح  مشاوری  شده  مقرر  و  شده 
زمینه  این  در  منطقه ای  آب  شرکت  تایید 
تعیین شود و به صورت دقیق و کارشناسی 
فعالیت معدن  و  اکتشاف  تاثیر  بررسی  به 

بپردازند.« روستا  این  در  آهن  سنگ 
مشاور  این  گویا  خبر  جدیدترین  در  حاال 
محمدجواد  که  آنطور  و  شده  تعیین 
یزد  منطقه ای  آب  مدیرعامل  جوادیان زاده، 
زود  قضاوت  برای  می گوید  »پیام ما«  به 
نظر  تحت  و  ذی صالح  »مشاوری  است 
فرمانداری بهاباد تعیین شده و و ما در آب 
در  نیستیم.  مستقیم  کارفرمای  منطقه ای 
نتیجه هنوز منتظریم تا نتیجه مطالعاتشان 
االن  کنیم.  تصمیم گیری  بعد  و  بیاورند  را 
برای تصمیم گیری زود است و باید نتیجه 
مطالعات را دید.« او در پاسخ به این پرسش 
که آب منطقه ای در سال ۹۳ مخالفت خود 
را اعالم کرده و راه اندازی معدن را مساوی 
هم  دانسته  چشمه ها  و  قنات ها  ویرانی  با 
پهنه بندی  منطقه  حاضر  حال  »در  می گوید 
می شود  چطور  شود  مشخص  باید  و  شده 
را  معدن  این  منطقه  به  با حداقل خسارت 

کرد؟« راه اندازی 
از  نشان  یزد  منطقه ای  آب  فعلی  پاسخ 
دارد.  معدن  این  راه اندازی  برای  تالش 
مناطق  در  این کوه  است که  در حالی  این 
محیط  از  حفاظت  سازمان  زیرمجموعه 
پورمالئی،  نیره  و  نیست  هم  زیست 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
یزد هم به ما می گوید »نقص قانون وجود 
ما  از  دست  این  از  مواردی  برای  و  دارد 
نظر  زیر  منطقه  این  نمی گیرند.  استعالم 
صادر  مجوزی  اگر  و  است  طبیعی  منابع 

بدهند.« پاسخ  باید  آنها  شده 
مسئوالن منابع طبیعی هم پاسخ را به روز 
بعد موکول می کنند و محمدرضا آخوندی، 
مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
موضوع  این  از  می گوید  یزد  استان 
بی اطالع است و باید پس از اطالع دقیق 
به او مراجعه کنیم. در این میان اما مهناز 
هم  بهاباد  طبیعی  منابع  رئیس  ایمانی، 
از سمتش  ابتدای صحبت می گوید  همان 
استعفا داده و نمی خواهد صحبت کند اما 
درنهایت می گوید »شهرستان در واگذاری 
این  و  نداشته  دخالتی  هیچگونه  معدن 
است.«  شده  تعیین  باال  سطوح  در  امر 
مجوزها  نیست  مهم  اما  محلی ها  برای 
هوایشان  و  آب  زمین،  آنها  آمده.  کجا  از 
را  قنات هایی  و  چشمه ها  می خواهند.  را 
است  سال  چند  و  چندین  می خواهند که 
آورده  زندگی  و  سبزی  کویر،  دل  در  که 
و  چشمه ها  آن  جان  است  قرار  حاال  و 
شود. تمام  کوه  از  برداشت  برای  قنات ها 

مردم 35 روستا به راه اندازی معدن سنگ آهن در کوه های همیجان بهاباد معترض اند

حیات معدن آهن، مرگ چشمه ها و قنات ها
رئیس شورای شهر بهاباد: حوزه فعالیت معدن حدود چهار هزار هکتار است و این یعنی نابودی کل منطقه. این اتفاق در حالی 

است که همیجان روستای مقصد گردشگری در استان یزد است

تعداد روزهای آلوده قم 
دو برابر شده است 

مدیرکل مدیریت بحران قم گفت: »عدم حل 
مشکالت محیط زیستی و خشکسالی در دریاچه 
نمک قم، این دریاچه را به معضلی جدی برای 
کشور تبدیل می کند.« به گفته محسن اروجی، 
برخالف بسیاری از کالن شهرهای کشور، هوای 
شهر قم به دلیل اقداماتی که صورت گرفته یا 
مقاومت هایی که در کارگروه های مختلف بوده 
است.  نشده  آلوده  بسیار  فازهای  وارد  است، 
کالن شهرها  در  روزهایی که  این که  بیان  با  او 
بسیار آلوده است، هوایی به نسبت خوب در قم 
داریم، اضافه کرد: »در شهر قم منابع آلوده کننده 
چندانی نداریم، ولی تعداد روزهای آلوده نسبت 
به سال های قبل ۲ برابر شده است. آلودگی های 
و  صنعت  و  فسیلی  سوخت های  از  ناشی 
آلودگی های گردوخاک ۲ نوع آلودگی هواست 
که در شهر قم با آنها مواجه هستیم.«اروجی 
ادامه داد: »در نیمه اول سال از اردیبهشت ماه 
تا اوایل مهرماه وزش بادها در استان قم به طور 
عمده از شرق به غرب و در نقاطی که بیشترین 
بیابان و دریاچه نمک قرار دارد، اتفاق می افتد. 
یابد،  ادامه  صورت  این  به  خشک سالی  اگر 
دریاچه نمک به معضلی برای کشور تبدیل و 
را  ارومیه  دریاچه  معضالت  همانند  مشکالتی 
باعث می شود«.به گفته مدیرکل مدیریت بحران 
قم، آلودگی های صنعتی نیز در شهر قم به طور 
عمده در ۶ ماه دوم سال در بازه زمانی ۱۵ آذرماه 
تا پایان دی ماه اتفاق می افتد. »آماری از میزان 
افزایش تعداد بستری های مرتبط با آلودگی هوا 
نداریم و از دانشگاه علوم پزشکی انتظار می رود 

در این زمینه تحقیق و بررسی داشته باشد.

دی، ماه استثنایی بارش 
برای استان های جنوبی

بحران  مدیریت  و  خشکسالی  مرکز  رئیس 
سازمان هواشناسی با تشریح وضعیت بارش 
 ۱۴۰۰ ماه  دی  گفت:  جاری  سال  دی ماه  در 
همچنین  بود  بارش  نظر  از  خوبی  بسیار  ماه 
پیش بینی می شود که ادامه زمستان ۱۴۰۰ از 
نظر بارش در حد نرمال باشد. احد وظیفه در 
گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت بارش 
در دی ماه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان 
می دهد که در پی بارش های دی ماه، بارندگی 
در کشور ۴ درصد باالتر از حد نرمال بوده  است. 
بارش در بازه کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد، نرمال 
فرض می شود و می توان گفت بارندگی ما نرمال 
بوده است. مقدار بارندگی نسبت به سال گذشته 
در چنین روزی ۳۳ درصد بیشتر گزارش شده 
است. او تاکید کرد: نرمال شدن بارندگی مفهوم 
دی ماه  بارش های  ندارد.  را  آن  شدن  مطلوب 
سبب شد تا استان های جنوبی کشور به خصوص 
بوشهر، فارس، هرمزگان و  سیستان و بلوچستان 
بارش باالتر از حد نرمال داشته باشند و حتی در 
استان هرمزگان بارش تا این لحظه بیشتر از 
میانگین ساالنه این استان بوده است همچنین 
هنوز نیمی از سال آبی باقی مانده است. رئیس 
سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  مرکز 
بارش  برخالف  داد:  ادامه  کشور  هواشناسی 
مناسب در استان های جنوبی، برخی استان ها 
مانند ایالم، کرمانشاه، شرق لرستان، خوزستان، 
همدان، تهران، سمنان، خراسان رضوی و شمالی 
و گلستان بارندگی مناسبی نداشتند و میزان 
بارش در این استان ها ۲۵ تا ۵۰ درصد کمتر از 
حد نرمال بوده است. بارش کمتر از حد نرمال 
تاثیرات خود را در  حوضه رودخانه های کرخه و 

دز نشان داده است.

محمدجواد جوادیان زاده، 
مدیرعامل آب منطقه ای یزد: 

»مشاوری ذی صالح و تحت نظر 
فرمانداری بهاباد تعیین شده 

و ما در آب منطقه ای کارفرمای 
مستقیم نیستیم. در نتیجه هنوز 
منتظریم تا نتیجه مطالعاتشان 

را بیاورند و بعد تصمیم گیری 
کنیم. االن برای تصمیم گیری 

زود است و باید نتیجه مطالعات 
را دید. در حال حاضر منطقه 

پهنه بندی شده و باید مشخص 
شود چطور می شود با حداقل 

خسارت به منطقه این معدن را 
راه اندازی کرد؟«

مردم، راه کوه را بسته اند و می گویند اگر کوه همیجان، »معدن آهن« برایتان دارد؛ برای ما آب وهوای خوش و چشمه های ناب دارد. 
می گویند این کوه برایشان در قلب کویر نعمت آورده و 25 حلقه قنات را پرآب نگه داشته و حاال معدن کاری در کوهی که 35 روستا 
در سایه اش زندگی می گذرانند یعنی مرگ روستا و روستاییانی که قرن هاست در دل کویر و در نزدیکی یزد زنده مانده اند. صاحب معدن 
مدتی است که دوباره تجهیزاتش را آماده کرده و راهی کوه شده و محلی ها می پرسند چرا هیچ سازمانی پاسخگوی نابودی خاک و آب و 

هوا نیست و به چه قیمتی قرار است معدن در منطقه ای با این اهمیت به بهره برداری برسد؟

علی هوشمند، نماینده معترضان 
مردمی: قنات اصلی بهاباد در 

ثانیه ۵۰ لیتر آبدهی دارد و 
دومین قنات یزد از نظر تعداد 

حلقه های چاه است. چاه 
اصلی هم از دامنه همین کوه 
سرچشمه می گیرد. کوهی که 
قرار است کندن سنگ آهن، 

باعث نابودی اش شوند
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آنطور که در این گزارش آمده، بررسی الیحه بودجه 
صورتی  در  توجه  قابل  نسبتًا  تغییرات  با   ۱۴۰۱
انجام می گیرد که همچنان وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی فاقد قانون اهداف و 
وظایف است و بخش مهمی از اقدامات برنامه ای 
و عملیاتی مدنظر الیحه بودجه را نمی توان با معیار 
مشخص وظیفه ای تطابق داد. همچنین تدوین 
سند راهبردی توسعه گردشگری )مصوب تیر ۹۹( 
موجب شد تا بتوان از این سند راهبردی برای 
بررسی و تطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱ استفاده کرد.

هر چند که امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری 
نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ با ۱.۳ درصد کاهش 
میراث  فصل  اما  است  شده  همراه  اعتبارات 
فرهنگی با ۱۱.۹ درصد، فصل گردشگری با ۵۹.۶ 
درصد و فصل صنایع دستی با ۲۰.۹ افزایش اعتبار 
بنابراین در شرایطی که بودجه کشور  داشته اند. 
فرهنگی،  میراث  وزارت  است،  انقباضی  ماهیتًا 
سایر  به  نسبت  دستی  صنایع  و  گردشگری 
دستگاه های حوزه فرهنگ، شرایط بهتر بودجه ای 
ظرفیت های  با  مورد  این  هرچند که  داراست  را 
این حوزه فاصله معناداری دارد. در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، برای امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، 
اعتباری معادل ۲۲۹۳۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. امور 
فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری به هشت فصل 
تقسیم شده که سه فصل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، از آن جمله است. مجموع 
اعتبار در نظر گرفته شده برای سه فصل مزبور 
برابر با ۱۹۹۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان است 
که معادل ۸.۶۸ درصد از مجموع اعتبارات امور 

فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است.

در شرایطی که اعتبارات امور فرهنگ، تربیت بدنی 
حدودًا ۱.۳  بودجه ۱۴۰۱  الیحه  در  و گردشگری 
درصد کاهش یافته است اما سه فصل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به 
قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۳ درصد رشد داشته 
است. در این میان، ا ز مجموع اعتبار سه فصل 
دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
۷۹۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ریال اعتبارات 
هزینه ای )حدود ۴۰ درصد( و ۱۱۹۳ میلیارد و ۲ 
میلیون تومان اعتبارات تملک سرمایه ای )حدود 

۶۰ درصد(، است.
در میان سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، بیشترین میزان بودجه به ترتیب 
متعلق به فصل میراث فرهنگی با ۱۱۲۳ میلیارد 
و ۲۳۹ میلیون تومان )۵۶ درصد از مجموع سه 
با  آن فصل گردشگری  از  و پس  است  فصل( 
۶۵۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان )۳۳ درصد 
از مجموع سه فصل( است. فصل صنایع دستی 
با ۲۱۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان )۱۱ درصد از 
مجموع سه فصل( کم ترین اعتبار را در میان سه 

فصل مزبور داراست.
برخالف قوانین بودجه سنوات گذشته در الیحه 
اعتبارات هیچ  بودجه ۱۴۰۱ به صورت مشخص 
میراث  دستگاه  ذیل  سازمان هایی که  از  کدام 
فعالند،  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
آزادی  هرچند  امر  این  است.  نشده  مشخص 
اما  داد  افزایش خواهد  را  متبوع  عمل دستگاه 
عملکرد  ارزیابی  جهت  در  را  ابهاماتی  می تواند 
دستگاه ها در پایان سال ۱۴۰۱ به همراه داشته 
باشد. اگرچه در فایل تکمیلی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
به بودجه پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری 

و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز به 
صورت تفکیکی اشاره شده است. بر این اساس 
درصد   ۱۳.۳۱  ۱۴۰۱ الیحه  در  پژوهشگاه  بودجه 
رشد )۸۷۵.۸۹۰ میلیون ریال( و شرکت توسعه 
را  ریال(  میلیون   ۲۷۲.۴۰۰( رشد  درصد   ۳۶.۲

است. شده  شامل 
جالب توجه است که مرکز مطالعاتی منطقه ای 
حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه 
و غربی در حالی که طبق قانون تاسیس مصوب  
جداگانه ای  بودجه  ردیف  بایستی   ۳/۳/۱۳۹۹
داشته باشد، نه در فایل اصلی الیحه و نه در فایل 
تکمیلی مستقیمًا مورد توجه قرار گرفته است و 
صرفًا عنوان برنامه ی »صیانت از میراث فرهنگی 
ناملموس« با واحد ارزیابی »تعداد میراث« به آن 

مرتبط است.
بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
 ۲۱.۴۷۲.۵۱۰ معادل   ۱۴۰۱ سال  برای  دستی 
میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ که در حدود 
۴۲ درصد )۹۰۵۰۰۰۰ میلیون ریال( آن را اعتبارات 
 ۱۲۴۲۲۵۱۰( درصد   ۵۸ حدود  در  و  هزینه ای 
میلیون ریال( آن را اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای تشکیل داده است.
مجموع اعتبار وزارت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، 
این  است.  داشته  افزایش  درصد  حدود ۴۰  در 
تغییر متأثر از افزایش حدود ۲۹ درصدی اعتبارات 
تملک  درصدی   ۵۰ حدود  افزایش  و  هزینه ای 
دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ است.

تحلیل اعتبار بر حسب برنامه ها
در تعداد و عناوین برنامه های اصلی وزارت 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 

بودجه  قانون  به  نسبت   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  در 
است.  آمده  بوجود  محسوسی  تغییر   ،۱۴۰۰
بودجه  الیحه  در  اصلی  برنامه  میان، ۹  این  در 
برای دستگاه میراث فرهنگی، گردشگری   ۱۴۰۱
این  در  است.  شده  تعریف  دستی  صنایع  و 
میان، بیشترین اعتبار با تفاوتی فاحش متعلق 
جمهوری  فرهنگی  میراث  از  صیانت  برنامه  به 
اسالمی ایران )۱۱.۳۸۷.۳۹۰ میلیون ریال( است. 
پس از آن برنامه های سیاست گذاری، راهبری و 
میلیون   ۶.۵۶۶.۹۱۰( صنعت گردشگری  توسعه 
ریال( و برنامه حمایت از ارتقا و توسعه صنایع 
دستی )۲.۱۱۵.۷۲۰ میلیون ریال( به ترتیب در 
جایگاه دوم و سوم به لحاظ بیشترین اعتبارات 
برآوردی قرار دارند. سه اولویت برنامه ای به لحاظ 
بودجه ریزی به خوبی نگرش دستگاه به سه حوزه 

متبوع خود را نشان می دهد.
برنامه  به  متعلق  هزینه ای  اعتبارات  بیشترین 
صنعت  توسعه  و  راهبری  سیاست گذاری، 
گردشگری )۳۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال( و باالترین 
برنامه  به  متعلق  سرمایه ای  تملک  اعتبارت 
صیانت از میراث فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

است.  ریال(،  میلیون   ۸۳۷۷۳۹۰(

درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری 

به  متعلق  درآمدهای  شامل  وزارت  درآمدهای 
بخش های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
دستی  صنایع  توسعه  صندوق  گردشگری،  و 
بناها  از  بهره برداری  و  احیا  و  دستباف  و فرش 
میراث  پژوهشگاه  فرهنگی،  تاریخی  اماکن  و 
فرهنگی گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و 
جهانگردی می شود. در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
کاهش درآمدی ۳۵ درصدی )معادل ۱۶۲ میلیارد 

و ۸۱۰ میلیون تومان( رخ داده است.
محوطه های  و  موزه ها  ورودی  از  حاصل  درآمد 
تاریخی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مانند قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ سهم به سزایی )۷۱ درصد( در تحقق 
درآمدهای این وزارت دارد. درآمد حاصل از اجاره 
ساختمان ها و اراضی، درآمدهای حاصل از جرایم 
و فروش صید آالت، چوب آالت، ادوات و مواد 
بازداشتی، درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها 
صنعت  توسعه  قانون  موضوع  جرایم  اخذ  یا 
درصد  حدود ۲۴.۵  در  جهانگردی،  و  ایرانگردی 
فرهنگی،  میراث  وزارت  درآمدهای  از  باقیمانده 
گردشگری و صنایع دستی را تشکیل می دهند.

عوارض خروج از کشور
در قانون بودجه ۱۴۰۰ عوارض خروج از کشور 
هزار  و ۲۰۰  میلیون  و ۲۳۷  میلیارد  معادل ۱۱۰ 
تومان بوده است این در حالی است که الیحه 
 ۱,۵۰۰ محل  این  از  ناشی  درآمد   ،۱۴۰۱ بودجه 

است.  پیش بینی شده  تومان  میلیارد 
در زیرنویس جدول شماره ۱۶ با عنوان تعرفه های 
درآمدهای موضوع جدول شماره )۵( آمده است: 
بودجه  قانون  در جدول ١٦  مندرج  »تعرفه های 
سال ١٤٠٠ کل کشور که در این جدول نیامده به 
قوت خود باقی و با سازوکار ماده )٦٨( قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قابل اصالح 

خواهد بود«.
بنابراین از آنجایی که عوارض خروج از کشور در 
جدول شماره ۱۶ الیحه بودجه ۱۴۰۱ مورد اشاره 
قرار نگرفته است، این عوارض در سال ۱۴۰۱ باید 
بر طبق عوارض خروج سال ۱۴۰۰، محاسبه شود. 
بنابراین عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تمدید شده 

است.
در ماده ۶۸ به دولت اجازه داده می شود براساس 
برنامه ریزی کشور  و  پیشنهاد سازمان مدیریت 
و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های 
و کاهش  اداری  ساختار  اصالح  از  دولتی ناشی 
نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار 
نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص 

مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، 
تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین 
مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اقدام 

و مراتب را ابالغ کند.
سه فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
معادل  اعتباراتی   ۱۴۰۱ بودجه  الیحه  در  دستی 
دریافت  تومان  میلیون   ۵۰۲ و  میلیارد   ۱۹۹۱
کرده است که ۸.۶۸ درصد از مجموع اعتبارات 
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری است. در 
شرایطی که بودجه کشور به صورت انقباضی است، 
بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
آنچه مشهود است، این تغییر مثبت در بودجه 
صنایع  و  فرهنگی، گردشگری  میراث  وزارتخانه 
دستی بایستی با مسیرها و جهت های تحولی در 

حوزه های مربوطه همراه باشد.
آنچه از برنامه ها و طرح های مطرح شده در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ مشخص است، چنین اقدام مؤثری 
در حال رخداد نیست. بررسی برنامه های ۹ گانه 
وزارت و دستگاه های تابعه نشان می دهد که سه 
به سه معاونت میراث  توجه  با  برنامه محوری 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۸۵ 
درصد از کل اعتبارات را دریافت کرده است. بودجه 
پژوهشگاه  شامل  وزارت  با  مرتبط  دستگاه های 
شرکت  و   ۱۳.۳۱ و گردشگری  فرهنگی  میراث 
افزایش   ۳۶.۲ جهانگردی  و  ایرانگردی  توسعه 
یافته است. اما مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ 
میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی 
که طبق قانون بایستی دارای بودجه جداگانه ای 
باشد در قالب برنامه »صیانت از میراث فرهنگی 
ناملموس« با واحد ارزیابی »تعداد میراث« آمده 

است.
جامع  و  برنامه ها کلی  عناوین  که  نظر  این  از 
و  برنامه های مرسوم  از  مهمی  و بخش  است 
متداول سنوات قبل در آن وجود ندارد، نمی توان 
هر  داد.  انجام  آنها  مورد  در  دقیقی  نظر  اظهار 
تمرکز  راستای  در  را  اقدام  این  می توان  چند 
وزارت روی برنامه های راهبردی در نظر گرفت 
برنامه های،  به  اما محتوای طرح های منصوب 
جامعیت عنوان را دارا نیست. حذف برنامه با 
اهمیتی مثل برنامه جذب گردشگران داخلی از 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از موضوعاتی است که 
چرا که  است.  قبول  قابل  غیر  می آید،  نظر  به 
جمهوری  توسعه گردشگری  محور  برنامه  این 
اسالمی ایران خواهد بود و ادغام یا ترکیب آن 
در قالب برنامه های دیگر، جایگاه این برنامه را 

می کند. مخدوش 

خطر توسعه مخرب در پی تعدد برنامه 
احدث موزه ها

تعدد طرح ها و برنامه های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه ها و 
وزارتخانه ها در مورد احداث موزه ها و توسعه موزه 
داری در کنار عدم تغییر در اعتبارات یگان حفاظت 
بدون  و  مخرب  توسعه  خطر  فرهنگی،  میراث 
منطق در حوزه میراث فرهنگی را نشان می دهد. 
در صورتی که سیاست های کلی دولت بر توسعه 
موزه داری و نمایش آثار تاریخی به این شکل 
است، تأثیرات آن در تقویت یگان حفاظت میراث 

فرهنگی بایستی مشهود باشد.
اقدامات  عناوین  بودجه ۱۴۰۱  الیحه  در ساختار 
حذف  سنوات گذشته  بودجه  قوانین  خالف  بر 
شده است و دولت به عناوین برنامه و طرح های 
از شفافیت و  اکتفا کرده است. این مساله  آن 
قابلیت خوانش برنامه ها کاسته و بخش مهمی از 
اقدامات سنوات گذشته غیر قابل ردیابی می کند.
بندهای )ب( ماده ۲، بخشی از بند )ب( ماده ۱۰۰ 
و بند )ت( ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار نگرفته است و 
این انحراف از اهداف برنامه های باالدستی است.

در  اسدهللا  حاج  انبار  آب  گنبد  از  بخشی 
گراش فرو ریخت و فعاالن میراث فرهنگی 
نگران تخریب کامل دومین آب انبار بزرگ 

هستند. فارس 
رئیس  عبدالهی،  حامد  راستا  همین  در 
بناهای  و  آثار  حفظ  و  معرفی  انجمن 
»برکه  گفت:  مهر  به  گراش  تاریخی 
حاج  را  کشکول«  »برکه  یا  اسدهللا  حاج 
 ۱۵۷ علیرضا،  دهباشی  فرزند  اسدهللا، 
چند  است؛ کسی که  ساخته  پیش  سال 
اثر تاریخی دیگر مانند برکه کل نیز حاصل 

اوست.« نیک اندیشی 
او با بیان اینکه این اثر در ۲۵ اسفند ۹۷ 
افزود:  گرفته،  قرار  ملی  آثار  فهرست  در 
»در سال های اخیر، چندین بار درخصوص 
اخطار  بنا  این  احتمال فرو ریختن سقف 
بی توجهی  پی  در  اما  بود،  شده  داده 
فرد  به  منحصر  تاریخی  اثر  این  متولیان 
سرانجام گنبد این برکه در صبح ۲۹ دی ماه 

ریخت.« فرو   ۱۴۰۰
جهت  به  اسدهللا  حاج  برکه  او  گفته  به 
و  متر   ۲۱ با قطر  فرد  به  معماری منحصر 
ارتفاع ۱۰ متر یکی از آب انبارهای منحصر 

است. فرد گراش  به 
از مهم ترین و خوش  یکی  انبار  آب  این   
را  کشور  جنوب  معماری های  فرم ترین 
و  زیبا  فرم  یک  زاویه  هر  از  داراست که 

هندسی دارد. او با ذکر این موضوع که این 
تاکنون  هجری قمری   ۱۲۸۶ سال  از  برکه 
مرمت نشده است، تصریح کرد: »از شش 
بنای  این  سقف  که  تاکنون  پیش  سال 
مردم  سوی  از  بود  دیده  آسیب  تاریخی 
متولیان  به  تاریخی  بناهای  دوستداران  و 
بی  دلیل  به  اما  بود،  شده  داده  هشدار 
ارزشمند  اثر  این  به  اوقاف  اداره  توجهی 
انبار حاج اسدهللا فرو  گنبد آب  از  بخشی 

ریخت.«
حفظ  و  معرفی  انجمن  مسئول  گفته  به 
نیز  انبار  آب  این  تاریخی گراش،  بناهای 
به همین دلیل  و  اوقاف است  اداره  وقف 

نهادهای دیگر برای مرمت آن پیش قدم 
نمی شوند.عبداللهی با اشاره به اینکه اداره 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
دستی گراش هنوز به عنوان یک نمایندگی 
»نمایندگی  کرد:  اضافه  می شود،  اداره 
گراش  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره 
و  است  مانده  خود  جاری  هزینه های  در 
بنای  در  اداره  این  نمایندگی  دفتر  حتی 
موزه  که  عظیمی  شهیدان  خانه  تاریخی 
دارد،  قرار  نیز هست،  مردم شناسی گراش 
بنایی که استحکامی ندارد و پس از هر بار 
بارش باران احتمااًل فروریختن سقف این 

است.« نیز   فرهنگی  میراث 

مرکز پژوهش های مجلس، الیحه بودجه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بررسی کرد

حذف اقدامات و دوری از شفافیت
برخالف قوانین بودجه سنوات گذشته در الیحه بودجه 1401 به صورت مشخص اعتبارات هیچ کدام از سازمان هایی که ذیل دستگاه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالند، مشخص نشده است
در الیحه بودجه سال 1401، کاهش درآمدی 35 درصدی )معادل 162 میلیارد و 810 میلیون تومان( رخ داده است

دومین آب انبار بزرگ فارس، در آستانه تخریب کامل

نشست زمین قلعه  
فلک االفالک

در  چگنی  و  خرم آباد  مردم  نماینده 
»زمین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
در  و  کرده  نشست  فلک االفالک  قلعه  
مهرداد  گفته  به  است.«  تخریب  خطر 
ویس کرمی در جلسه ای که با مهندسان 
اتاق  در  لرستان  عمران  متخصصان  و 
از  یکی  شد  برگزار  خرم آباد  بازرگانی 
قلعه   بودن  خطر  در  موضوع  افراد  این 

کرد. مطرح  را  فلک االفالک 
من  مصاحبه  از  »بعد  ایسنا گفت  به  او 
نقشه برداری  متخصصان  رابطه  این  در 
کشور از طریق ماهواره موضوع را بررسی 
آنان  کارشناسی  نظر  براساس  و  کردند 
سال  سه  طول  در  سانتی متر  دو  حدود 
نشست  فلک االفالک  قلعه   زمین  اخیر 

است.« تخریب  خطر  در  و  کرده 
در  چگنی  و  خرم آباد  مردم  نماینده 
»نامه ای  اسالمی گفت:  شورای  مجلس 
و  لرستان  استاندار  گردشگری،  وزیر  به 
ارسال کردم که  استان  میراث  مدیرکل 
محل  در  ژئودینامیک  مرکز  یک  حتما 
اگر  شود.  مستقر  فلک االفالک  قلعه  
لرستان  فرهنگی  میراث  و  استانداری 
۱۶۰ میلیون تومان هزینه راه اندازی این 
و  نقشه برداری  تا  کنند  تامین  را  مرکز 
انجام  فلک االفالک  قلعه   مداوم  پایش 
و شاهد فاجعه گردشگری و تاریخی در 

نباشیم.« لرستان 
تامین  باید  اعتبار  »این  کرد:  تاکید  او 
شود و با تخصیص آن این مرکز استقرار 
پیدا خواهد و مابقی کار را وزارت میراث 

و گردشگری انجام خواهند داد.«
در  چگنی  و  خرم آباد  مردم  نماینده 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
رابطه  این  در  نیز  نقشه برداری  سازمان 
حتما  گفت:  کرده اند،  همکاری  اعالم 
انجام  باید  ژئودینامیک  مرکز  ایجاد 
موضوع  گیرد.  صورت  مقاوم سازی  و 
به  طبیعی کامال  اثر  این  زمین  نشست 
و  شده  رصد  تخصصی  و  علمی  صورت 

نیست. شعار 

ویرانه های یک شهر ُپر 
رونق رومی کشف شد

بقایای  شدند  موفق  باستان شناسان 
در  را  رومی  موفق  و  باستانی  یک شهر 
ایسنا  به گزارش  انگلستان کشف کنند. 
و به نقل از الیوساینس، باستان شناسان 
یک  سالم  بسیار  بقایای  کردند  اعالم 
به  بعدها  که  را  آهن  عصر  روستای 
پیدا  ترقی  رومی  تجاری  شهر  یک 
نورث همپتون شر«  »ساوت  در  کرد 
کرده اند.  کشف  انگلستان  در  واقع 
باستانی  شهر  این  در  باستان شناسان 
بیش  همچون  ارزشمندی  بسیار  آثار 
و  ۳۰۰ سکه رومی، ظروف شیشه ای  از 

کرده اند. کشف  نیز  آب  چاه های 
به  که  باستان شناسی  محوطه  این   
سیاه«  »منطقه  به  تیره  خاک  دلیل 
تاریخی  آثار  محل کشف  است  مشهور 
بوده  تاریخ  به دوره های مختلف  متعلق 
گروهی  اخیر  کاوش  جریان  در  است. 
محوطه  این  در  باستان شناسان  از 
آهن،  عصر  در  مکان  این  شد  مشخص 
واقع  خانه   ۳۰ از  بیش  با  روستایی 
است.  بوده  جاده  یک  نزدیکی  در 
پیشرفت  مکان  این  زمان،  طول  در 
دوران  در  یافت.  گسترش  و  کرد 
سیاه«  »منطقه  مردم  روم  امپراتوری 
جاده های  و  سنگی  ساختمان های 
دهکده  تبدیل  کردند.  بنا  جدیدی 
سریع  بسیار  رومی  شهر  به  آهن  عصر 
صورت گرفت و به نظر می رسد ساکنان 
خانه های شان  در  سیاه«  »منطقه 
زندگی  روش  به  فقط  و  ماندند  باقی 
امپراتوری روم روی آوردند. این تغییر 
لباس ها،  از  استفاده  زندگی،  سبک 
بناهای  ساخت  روش های  و  تولیدات 

می شود. شامل  را  رومی 
این  از  استفاده  نمونه های  از  یکی 
جاده  ساخت  ساخت و ساز،  روش های 
رومی با عرض ۱۰ متر است که البته در 
عرض  چراکه  است  استثنایی  خود  نوع 
چهار  از  بیش  رومی  جاده های  اغلب 
این  می رسد  نظر  به  است.  نبوده  متر 
جاده و رود نزدیک آن در تبدیل شدن 
تاثیرگذار  تجاری  قطب  به  مکان  این 
بوده است. کاوش در این منطقه نشان 
مختلفی  بخش های  به  مکان  این  داد 
به  آن ها  میان  از  که  بود  شده  تقسیم 
و  خانه  از  مملو  مسکونی  بخش های 
چاه  و  کارگاه  از  مملو  صنعتی  بخش 
می توان اشاره کرد. بررسی و تحقیقات 
این  در  کشف شده  تاریخی  آثار  درباره 

دارد. ادامه  همچنان  مکان 

امور فرهنگ، تربیت بدنی و 
گردشگری نسبت به قانون 
بودجه ۱۴۰۰ با ۱.۳ درصد 
کاهش اعتبارات همراه شده 
است اما فصل میراث فرهنگی 
با ۱۱.۹ درصد، فصل گردشگری 
با ۵۹.۶ درصد و فصل صنایع 
دستی با ۲۰.۹ افزایش اعتبار 
داشته اند. بنابراین در شرایطی 
که بودجه کشور ماهیتًا انقباضی 
است، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
نسبت به سایر دستگاه های 
حوزه فرهنگ، شرایط بهتر 
بودجه ای را داراست هرچند که 
این مورد با ظرفیت های این 
حوزه فاصله معناداری دارد

مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی را درباره الیحه بودجه 1401 وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری زیر نظر دفتر مطالعات آموزش و 
فرهنگ و گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری توسط شهاب طالیی شکری، ندا زرندیان، و سعید شفیعا تهیه کرده است، در این گزارش به بررسی 
بودجه بخش های مختلف این وزارت پرداخته شده و برنامه های آن نیز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این گزارش آمده که در ساختار الیحه 
بودجه 1401 عناوین اقدامات بر خالف قوانین بودجه سنوات گذشته حذف شده است و دولت به عناوین برنامه و طرح های آن اکتفا کرده است. این 

مساله از شفافیت و قابلیت خوانش برنامه ها کاسته و بخش مهمی از اقدامات سنوات گذشته غیر قابل ردیابی می کند.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/1400/39-52 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 315 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شماره 2000005963000147 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400.11.02 می باشد.

مبلغ برآورد: 9.661.080.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 483.054.000 ریال به صورت ضمانت بانکی )فرایند ارجاع کار( در وجه شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان
ضمانتنامه فوق باید به مدت 3 ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 1400.11.02 لغایت 1400.11.07 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه تاریخ 1400.11.19 

آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400.11.19 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
استان

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 1400.11.20 
محل تامین اعتبار : عمرانی اسناد خزانه اسالمی به سررسید 1403.10.24 با حفظ قدرت خرید

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب 

کشور 
)مادر تخصصی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

وم
ت د

نوب



پیامک شما را دربـاره 
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کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران راهکارها و الزامات بیمه مسئولیت محیط  زیست را ارائه کرد

بیمه مسئولیت محیط زیست در بر نامه هفتم توسعه اجباری شود
با افزایش روز افزون سوانح غیرمترقبه در سال های اخیر، لزوم توجه برنامه ریزان و قانون گذاران به استفاده از ظرفیت های بیمه 

مسئولیت محیط زیست اجتناب ناپذیر است

دردسرهای رجیستری موبایل برای گردشگران
برخی از آژانس های گردشگری ایران از مسدود 
یا بالک شدن تلفن همراه شماری از گردشگران 
خارجی طبق مقررات رجیستری خبر داده اند. 
از  نیمه مهرماه ۱۳۹۹ با تصمیم ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و سایر دستگاه های مربوطه، 
رجیستری گوشی های موبایل باید در مبادی 
ورودی و به صورت کامال حضوری انجام شود. 
که  شده  گذاشته  اجرا  به  زمانی  قانون  این 
مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی بسته 
بود و حاال هم اطالعات درست و دقیقی درباره 
مسافران  همراِه  گوشی  رجیستری  مقررات 
ورودی به ایران در وب سایت های وزارت امور 
خارجه، ویزای الکترونیک، سفارتخانه ها و حتی 

تورگردان ها وجود ندارد.
توضیحات  این  همتا  اطالع رسانی  سایت  در 
داده شده: »جمهوری  فارسی  و  انگلیسی  به 
اسالمی ایران به منظور تسهیل در ارائه خدمات 
از  مشترکان،  رضایت  افزایش  و   GSMA
و  تقلبی  دستگاه های  غیرقانونی  دسترسی 

دزدی به شبکه های اپراتور GSMA جلوگیری 
می کند. بنابراین، تنها دستگاه های مجاز برای 
برقراری  و   GSMA اپراتور  شبکه  به  ورود 
ارتباط باید این شرایط را داشته باشند: درج 
سیم کارت غیرایرانی روی هر مدل تلفن همراه 
یا فقط سیم کارت ایرانی در مدل های قانونی 
تلفن همراه استفاده شود. اگر قصد استفاده از 
سیم کارت ایرانی روی تلفن همراه خود را دارید 
باید توجه کنید که اگر کمتر از سه هفته در 
ایران بمانید می توانید بدون مشکل از سرویس 
GSMA استفاده کنید، اما اگر اقامت شما در 
ایران بیش از سه هفته باشد، برای استفاده 
از سرویس GSMA باید مالیات تلفن همراه 
خود را در گمرکات واقع در فرودگاه و پایانه های 
ثبت  را  خود  موبایل  و  پرداخت  مسافربری 

کنید«
بر اساس گزارش ایسنا و طبق اظهارات برخی 
آژانس داران بسیاری از گردشگران که این مدت 
از  بی اطالعی  دلیل  به  کرده اند  سفر  ایران  به 

وجود چنین مقرراتی با مسدود یا بالک شدن 
تلفن همراه خود مواجه شده اند. گردشگرانی 
زمانی که  هفته  سه  برخالف  بوده اند که  هم 
تعیین شده، از همان ابتدای سفر تلفن شان 
به  آژانس داران  از  یکی  است.  شده  مسدود 
ایسنا می گوید: »گردشگرانی که انفرادی سفر 
همراه  تور  راهنمای  فرودگاه  در  یا  و  می کنند 
آن ها نیست اطالع ندارند که در مبادی ورودی 
باید تلفن همراه خود را رجیستر کنند. نمی دانند 
به محض این که گوشی همراه خود را روشن 
کنند مسدود و یا بالک می شود. البته خیلی 
از آژانس داران و راهنماهای گردشگری هم به 
دلیل دو سال دوری از فضای کاری، اطالعاتی 
از مقررات جدید ندارند و مشکالت به مرور سر 
اشاره  با  هم  تورگردانان  از  یکی  می کند.«  باز 
به تجربه ای که اعضای تور او در سفر به ایران 
داشته اند می گوید: »گوشی آن ها رجیستر نشده 
بود، بنابراین مسدود شد و آن ها تا زمانی که به 
وای فای دسترسی پیدا نکردند نمی توانستند با 

کسی تماس بگیرند و این شرایط، سفر را برای 
آن ها سخت، پراسترس و نگران کننده کرده بود. 
پیامد این اتفاق زمانی بیشتر جلوه می کند که 
گرفتار مساله ای به نام »ایران هراسی« باشیم. 
در چنین موقعیتی، در دسترس نبودن مسافر 
خارجی و تماس نداشتنش به مدت طوالنی 
با نزدیکان و خانواده اش قطعا به نگرانی های 

موجود و آن تبلیغات دامن می زند.«
نیست،  خارجی  مشکل گردشگران  تنها  این 
برخی مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز 
در سفرهای اخیر به ایران تجربه های خود را 
از رجیستری گوشی همراه در مبادی ورودی، 
و  گذاشته اند  اشتراک  به  مجازی  فضای  در 
از صف طوالنی و معطلی زیاد برای رجیستر 
کردن گوشی همراه در فرودگاه های بین المللی 
که فقط یک نفر مسئول انجام این کار است 
نیز غیبت طوالنی دارد،  و در برخی ساعت ها 
و همچنین مشکالت بعد از رجیستری، نقص 
سیستمی  خطاهای  و  گمرک  سایت  فنی 

کرده اند. صحبت 
مسئوالن گمرک اوایل شهریورماه گفته بودند: 
برای  ایستایی  حاکم،  مقررات  به  توجه  »با 
دارد که  وجود  ورودی  مبادی  در  رجیستری 

نیاز به اصالح فرایند و حداقل حضور است.« 
وزیر اقتصاد نیز در نامه ای به رئیس کل گمرک 
تاکید کرده بود: »با تشکیل کارگروه، شرایطی 
ایجاد شود که رجیستری حضوری به کمترین 
شود.«  حتی حذف  یا  و  یافته  زمان کاهش 
اما همچنان ایستایی و صف و انتظار طوالنی 
مسافران  برای  ورودی  مبادی  در  رجیستری 
درستی  به  هنوز  مصوبات  این  و  دارد  وجود 
اما سوالی که مطرح می شود  نمی شود،  اجرا 
این است که چرا مسافر خارجی که با توجه 
به هجمه های زیاد علیه ایران، تصمیم می گیرد 
به این کشور سفر کند و قرار است ارز وارد کند، 
از مقررات سخت، پیچیده و وقت گیر مستثنی 
نمی شود؟ اگر قرار است این قانون برای همه 
به  نسبت  چرا  شود  اجرا گذاشته  به  یکسان 
اطالع رسانی آن کوتاهی شده تا همین ناآگاهی، 
نگرانی ها درباره سفر به ایران را تشدید کند؟ 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  چرا 
صنایع دستی به عنوان متولی گردشگری در 
این تصمیم گیری ها که مستقیم برنامه سفر 
گردشگران خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد 
نقشی ندارد و جایگاهی منفعل به آن بخشیده 
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گالیه هنرمندان 
صنایع دستی از نمایشگاه 

گردشگری تهران 
زمان  از  کشور  دستی  صنایع  هنرمندان 
الحاق  و  گردشگری  نمایشگاه  برپایی 
دیرهنگام صنایع دستی به آن که قرار است 
گالیه  شود،  برگزار  بهمن ماه  دوم  هفته  در 
کردند. به گزارش مهر، پانزدهمین نمایشگاه 
از  درحالی  تهران  گردشگری  بین المللی 
دائمی  محل  در  بهمن ماه  دوازدهم  تا  نهم 
نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود 
که چند روزی است نمایشگاه صنایع دستی 
در  هنوز  البته  و  است  شده  اضافه  آن  به 
نیست. دستی  صنایع  از  نامی  آن  پوسترهای 
به  دستی  صنایع  که  می شود  سالی  چند 
جمع نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته 
تهران اضافه شده است آن هم از این جهت 
اسفند ماه  در  دستی  صنایع  نمایشگاه  که 
بار  این  و  می شد  برپا  نو  سال  بهانه  به 
گیرد.  قرار  گردشگری  کنار  در  می توانست 
به همین دلیل دو سال در کنار هم برگزار 
شد. البته در این دو سال هنرمندان صنایع 
نمایشگاه  جایگاه  بودند که  معتقد  دستی 
صنایع دستی زیر سایه گردشگری کم رنگ 
شده است و بیشتر به بازارچه شباهت دارد 
تا یک نمایشگاهی که قرار است بین المللی 
نیز باشد. اما امسال این وضعیت متفاوت 
نمایشگاه  برپایی  برای  که  زمانی  شد. 
از  مختلف  برنامه ریزی های  گردشگری 
سوی وزارت میراث فرهنگی انجام می شد، 
آن  از  پس  نبردند.  دستی  صنایع  از  نامی 
دو  این  هنری  جامعه  اعتراض  از  بعد  و 
ترکیبی  صورت  به  هم  بار  این  نمایشگاه 
تهران  نمایشگاه گردشگری  برگزار می شود. 
که هر سال به نحوی برنامه ریزی می شد که 
دو روز آخر هفته نیز شامل روزهای برپایی 
آن شود، اما امسال از روز اول هفته برگزار 

می شود.
هنرمندان صنایع دستی در فضاهای مجازی 
را  خود  اعتراض  دارند،  که  کمپین هایی  و 
معتقدند که  و  اعالم کرده  موضوع  این  به 
روزهای اداری برگزاری نمایشگاه، غرفه های 
آنها را خالی از بازدیدکننده نگه خواهد داشت. 
از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه در ساعت 
اداری یعنی از ۸ صبح تا ۱۵ اجازه نخواهد 
در  چه  استقبال  با  نمایشگاه  این  داد 
بخش صنایع دستی و چه حتی در بخش 
گردشگری رو به رو شود. هنرمندان صنایع 
از  که  سال  دو  از  پس  معتقدند  دستی 
صنایع  فروش  و  تولید  نامناسب  وضعیت 
فرصتی  نمایشگاه  این  می گذرد،  دستی 
برای جبران کاستی ها از سوی متولیان بود 
انتخاب زمان برگزاری رخ  با  اتفاق  این  اما 

نمی دهد.
گردشگری  نمایشگاه  گذشته  سال های  در 
قرار  برپا می شد.  تا ۱۸  ۱۰ صبح  از ساعت 
بود نمایشگاه بین المللی گردشگری به برند 
نمایشگاهی ایران تبدیل شود اتفاقی که بعد 

از ۱۵ سال هنوز نیفتاده است.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور نشان داد:

کاهش 22 درصدی 
ذخایر آب سدهای کشور 

نسبت به پارسال 
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان 
آبی  سال  از  روز  شدن۱۲۲  سپری  با  می دهد 
جاری )ابتدای مهر ماه تا دوم بهمن ماه(، میزان 
کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 
نسبت  که  است  مکعب  متر  میلیارد   ۲۰.۸
درصد   ۲۲ آبی گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
کاهش نشان می دهد. به گزارش ایرنا، وضعیت 
بارش های کشور در پاییز چندان مطلوب نبود 
و میزان بارش ها در این فصل بیانگر آن است 
که پاییز سال جاری آن چنان که پیشتر سازمان 
هواشناسی اعالم کرده بود، یکی از خشک ترین 
وضعیت  اما  بود.  اخیر  قرن  نیم  فصل های 
و  است  شده  بهتر  امسال کمی  زمستان  در 
بارش های به نسبت خوبی در کشور به وقوع 

پیوست.
مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  گزارش  آخرین 
بحران خشکسالی نشان از رشد چهار درصدی 
بلندمدت دارد. فیروز  بارش ها نسبت به دوره 
قاسم زاده مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور درباره وضعیت سدهای کشور می گوید: 
بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، 
از  به سدهای کشور  ورودی  میزان کل حجم 
ابتدای مهر تا دوم بهمن ماه معادل ۸.۶ میلیارد 
مترمکعب است که کاهشی معادل ۱۸ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان 
می دهد. میزان ُپرشدگی سدهای مهمی چون 
زاینده رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط 
فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۱۰۰ درصد و ۲۵ 
درصد است. در استان های خوزستان و تهران، 
میزان پرشدگی مخازن در سال آبی جاری به 
ترتیب در حدود ۴۶ درصد  و ۱۷ درصد است.

توسعه  کمیسیون  توسط  گزارشی  دیروز 
با  ایران  اتاق  آب  و  زیست  محیط  پایدار، 
زیست؛  محیط  مسئولیت  »بیمه  عنوان 
محیط  پایداری  تضمین  برای  راهکاری 
زیست« منتشر شد که در آن عالوه بر بررسی 
محیط  مسئولیت  بیمه  به  توجه  ضرورت 
بین المللی  الزامات  و  چالش ها  زیست، 
این  واکاوی شد.  مسئولیت زیست محیطی 
 ELI گزارش بیمه مسئولیت محیط زیستی
را نوعی از بیمه تعریف می کند که هزینه های 
حوادث  از  ناشی  جبران خسارت  به  مربوط 
محیط زیستی، مانند آلودگی زمین، آب، هوا 
پوشش  تحت  را  زیستی  تنوع  به  آسیب  و 
قرار می دهد. این گزارش با اشاره به قانون 
و  زیستی  محیط  جبران  واکنش  جامع 
»اصالح  نام  با  که   ۱۹۸۰ سال  مسئولیت 
سوپر فاند« شناخته شد اشاره کرده و آورده 
مسئولیت  قوانین  این  از  »بسیاری  است: 
را  زیست  محیط  پاالیش  و  پاک سازی 
است.  داده  قرار  آلوده کنندگان  عهده  بر 
سیاست های  اساس  بر  باید  آلوده کنندگان 
به  راستای مسئولیت خود نسبت  دولت در 

کنند.« اقدام  پاک سازی 
»در  است:  آمده  این گزارش  از  بخشی  در 
برخی  زیست  محیط  آلودگی  خصوص 
را  زیستی  محیط  خسارت  حقوقدانان  از 
خسارت به شخص یا فردی از اعضا جامعه 
عنوان  به  را  طبیعی  جهان  بلکه  نمی دانند 
»دارایی مشترك ملت ها« معرفی می کنند. 
این »میراث مشترک بشریت«  از  استفاده 
و  انکار  قابل  غیر  است  حقی  همگان  برای 
برای  وظیفه ای  زیست  محیط  از  حفاظت 

شده  شناخته  جهانی  جامعه  افراد  تمام 
است، که این موضوع نیز به خوبی در اصل 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پنجاهم 
دلیل  همین  به  است.  یافته  بازتاب  هم 
نشان  مختلف  تجربیات کشورهای  بررسی 
بین الملل  حقوق  اصول  بر  تکیه  با  می دهد 
عنوان  به  بیمه ها  نقش  زیست،  محیط 
جبران سریع  و  پیشگیری  برای  سازوکاری 
آن  دنبال  به  آلودگی  از  ناشی  خسارت های 
محیط  پایداری  و  حفاظت  برای  روشی 
است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زیست 
همکاری  با  می توانند  بیمه گر  شرکت های 
زیست  محیط  آلودگی  جهان  سطح  در  هم 
و  بین الملل  حقوق  قوانین  به  استناد  با  را 
پذیرش  مورد  بیمه ای  مقررات  چارچوب  در 
بیمه نامه کنند«  به صدور  اقدام  و  داده  قرار 
به عبارتی می توان با استناد به پژوهش های 
پاسخ  در  بیمه  صنعت  گفت  شده  انجام 
ریسک  واقعی  و  پیچیده  ویژگی های  به 
روش های جدیدی  زیستی،  آلودگی محیط 
است.  داده  ارائه  مسئله  این  حل  برای  را 
برای  ابزاری  عنوان  به  زیستی  محیط  بیمه 
به عهده گرفتن مسئولیت مخاطرات محیط 
است  فعالیت های صنعتی  از  ناشی  زیست 
با  که در آن فرد بیمه شده و شخص ثالث، 
هدف پوشش خسارات، مشخص می شوند. 
زیست  محیط  مسئولیت  بیمه  در خصوص 
گروه  چهار  به  حوزه  این  مخاطرات  دنیا  در 
مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و 

می شوند. تقسیم  روانی-اجتماعی 
نکته حائز اهمیت در خصوص پوشش های 
مسئولیت  بیمه  خسارات  تعریف  و  بیمه 

»خسارت  که:  است  این  زیست  محیط 
حقوقی  سیستم های  در  زیستی  محیط 
مختلف، تعاریف متفاوتی دارد. دستورالعمل 
بیمه مسئولیت محیط زیست اتحادیه اروپا 
هر گونه آسیب به ساکنان طبیعی، گونه های 
عنوان  به  را  زمین  و  آب  شده،  حفاظت 
می گیرد،  نظر  در  زیستی  محیط  خسارت 
بشر  آن، سالمت  آلودگی  اینکه  به  مشروط 
آلمان،  حقوق  در  دهد.  قرار  تهدید  مورد  را 
این صورت  به  بیمه  از  نوع  این  خسارت در 
نامطلوب  تغییر  »هرگونه  می شود:  تعریف 
قابل اندازه گیری در منابع طبیعی -گونه ها، 
یا  طبیعی-  سکونتگاه های  و  خاک  آب، 
منابع  کارکرد  در  اندازه گیری  قابل  اختالل 
طبیعی که ممکن است به صورت مستقیم 

دهد«* رخ  غیرمستقیم  یا 
منتشر  بازرگانی  اتاق  دیروز  گزارشی که  در 
آمده  موارد  این  تمام  بر  تکیه  با  کرده 
است: »بیمه محیط  زیست بر اساس اصل 
قانون  بر  مسئولیت محیط  زیست و مبتنی 
صورت می گیرد که در آن مجریان و فعاالن 
بدون  زیست  محیط  آلودگی  و  تخریب 
زیست  محیط  قبال  در  فرضی  پیش  هیچ 
مسئولیت دارند. در نتیجه تمامی مجریان، 
بنگاه ها و فعاالن مؤثر بر محیط زیست باید 
تالش کنند تا کارکردهای محیط زیست را که 
در نتیجه فعالیت های آنان متحمل خسارت 
دادگاه  حکم  منتظر  اینکه  بدون  شده اند، 
هرچند  بازگردانند.  سابق  حالت  به  باشند، 
ممکن است همه فعالیت ها بر محیط زیست 
اثر سوء نداشته باشند، اما آثار و پیامدهایی 
است  ممکن  که  دارند  زیست  محیط  بر 

سال ها پس از اتمام فعالیت آنها ظاهر شود. 
اصلی، سیاست گذاری محیط زیست  هدف 
انسانی  فعالیت های  کردن  ضابطه مند  و 
و  آثار  با  رویارویی  و  اجتناب، کاهش  برای 
بر  انسانی  فعالیت های  از  ناشی  پیامدهای 

است.« زیست  محیط 
نویسندگان این مقاله که از اعضای کمیسیون 
هستند،  ایران  بازرگانی  اتاق  پایدار  توسعه 
آثار  با  مقابله  و  رویارویی  »برای  معتقدند: 
بر  توسعه  فعالیت های  منفی  پیامدهای  و 
کنند.  دخالت  باید  دولت ها  زیست،  محیط 
سیاست ها  و  راهبردها  باید  منظور  این  برای 
برای  الزم  اقدامات  آن ها  مبنای  بر  و  تهیه 
کاهش فرایندهای تخریب محیط زیست به 
سازوکارهایی  مهم ترین  از  یکی  درآیند.  اجرا 
از کشورها  بسیاری  در  اخیر  در سال های  که 
مشارکت  و  همکاری  گرفته،  قرار  توجه  مورد 
برای  بیمه  بنگاه های  و  شرکت ها  با  دولت ها 
تحت پوشش قرار دادن ریسک ها و مخاطرات 

است« زیست  محیط  تخریب  و  آلودگی ها 
نبود مالکیت، کاالهای عمومی و اثرات جانبی 
سه عامل اصلی هستند که نویسندگان این 
بازار  در  تمایل  نبود  عنوان دالیل  به  گزارش 
عنوان  محصول  این  از  استقبال  برای  بیمه 
کرده و تاکید می کنند: »بیمه محیط زیست 
با بیمه  دارایی ها، تصادفات و سوانح تفاوت 
اساسی دارد. فعاالن و مجریان باید از توانایی 
اصالح و بهسازی کارکردهای محیط زیست 
برخوردار باشند، و از تأمین منابع مالی برای 
کنند.  حاصل  اطمینان  بازسازی  و  اصالح 
تفاوت بیمه محیط زیست با سایر انواع بیمه 
باید  این است که میزان منابع مالی که  در 

صرف اصالح و بازسازی محیط زیست شود 
بنگاه ها  توانایی های  از  فراتر  است  ممکن 
باشد و به همین دلیل باید این ریسک به 
شود«  منتقل  بیمه  شکل  به  گروه ها  سایر 
این  مورد  در  که  پژوهش هایی  طرفی  از 
از بیمه در دنیا صورت گرفته است، در  نوع 
خصوص چالش های پیش روی اجرای آن 
ایجاد شرایط الزم  نشان می دهد در صورت 
بیمه نامه  ساختار  در  و  مسئولیت  قانون  در 
می توان ریسک مسئولیت محیط زیست را 
بیمه کرد. این محصول در حدود چهل سالی 
که از ارائه آن در بازار بیمه دنیا می گذرد، به 
مبادالت  از پوشش  استاندارد  عنوان شکلی 
عملیاتی  ریسک های  و  دارایی  بر  مبتنی 
بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. به 
یک  زیست  محیط  مسئولیت  بیمه  عبارتی 
هزینه های  کاهش  برای  محور  بازار  راهکار 
عملیاتی شرکت ها، کاهش هزینه های دولتی 
و پیشرفت سریع در توسعه اقتصادی است. 
طور  به  خسارات  ایجاد  علل  این،  بر  عالوه 
مثال در حوزه آلودگی با توجه به تفاوت های 
سیستماتیک،  پیچیدگی های  و  منطقه ای 
پیش بینی  شناسایی،  در  دشواری  موجب 
و  آسیب دیده  مناطق  دامنه  اندازه گیری  و 
فراوانی و شدت آنها می شود. این امر نه تنها 
برای کارشناسان  ایجاد اختالل فنی  موجب 
فنی و شرکت های بیمه در مدیریت ریسک 
آلودگی محیط زیستی می شود، بلکه ناتوانی 
بازار بیمه و بیمه اتکایی در این بیمه را هم 
حفاظتی  نقش  نتیجه،  در  می دهد.  نشان 
بیمه مسئولیت آلودگی محیط زیستی بسیار 

است.* شده  محدود 
پژوهش صورت گرفته در کمیسیون توسعه 
پایدار اتاق بازرگانی ایران نشان داده است: 
سوانح  افزون  روز  افزایش  به  توجه  »با 
کشور  در  انسانی  و  طبیعی  غیرمترقبه 
و  برنامه ریزان  توجه  اخیر،  سال های  در 
قانون گذاران را برای استفاده از ظرفیت های 
بیمه مسئولیت محیط زیست اجتناب ناپذیر 
کرده است، زیرا تکیه بر منابع مالی دولتی 
با توجه به محدودیت های روزافزون کشور در 
تامین  و  بازسازی  و  احیا  امکان  زمینه  این 
هزینه های جبران خسارات بر محیط زیست 
و شهروندان را به شدت محدود کرده است. 
بیمه  سازوکارهای  تا  است  ضروری  لذا 
مسئولیت محیط زیست بیش از پیش مورد 
از  بسیاری  توجه کرد  باید  گیرد.  قرار  توجه 
پهنه  در  بارگذاری  و  توسعه  فعالیت های 
توجه  کانون  در  حاضر  حال  در  سرزمین که 
دولت ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، یا 
صنعتی در هر کشور به طور عام، و ایران به 
طور اخص به اجرا در می آیند یا در آینده اجرا 
می شود، قطعا خساراتی را بر محیط زیست 
تحمیل کرده و اختالل زیادی در کارکردهای 
آورده  وجود  به  زیست  محیط  حیاتی  ارکان 
چرخه های  تعادل  زدن  هم  بر  موجب  و 
در  دلیل  به همین  محیط زیستی می شود. 
تدوین اهداف و برنامه های بلند مدت توسعه 
الزم  توسعه  هفتم  برنامه  ویژه  به  کشور، 
است افزایش سطح پوشش بیمه مسئولیت 
پوشش  شدن  اجباری  و  زیست  محیط 
برخی  مورد  در  زیستی  محیط  بیمه های 
قرار  توجه  کانون  در  توسعه  فعالیت های  از 
گیرد« بیمه های محیط زیست نخستین بار 
در سال ۱۹۷۹ توسط شرکت بیمه لویدز در 
لندن عرضه شدند و امروز در دنیا بر اساس 
آمارهای موجود در پژوهش های انجام شده 
بالغ ۱۰۰ بیمه نامه مختلف با پوشش خسارات 
متنوع وجود دارد که در سه گروه اصلی بیمه 
مسئولیت آلودگی، جبران هزینه و بیمه نامه 
ترکیبی ارائه می شوند. اما به رغم نیازی که 
بیمه  در  پوشش هایی  چنین  برای  ایران  در 
بیمه  پوشش  متعددی  موانع  دارد،  وجود 
است.  انداخته  تعویق  به  را  زیستی  محیط 

*»بررسی پوشش های بیمه ای مخاطرات 
محیط زیستی« نوشته: اسماء حمزه، عضو 
هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی 
بنی مصطفی،  فائزه  بیمه؛   پژوهشکده 

پژوهشگر

گردشگرانی که انفرادی سفر 
می کنند و یا در فرودگاه 
راهنمای تور همراه آن ها 

نیست اطالع ندارند که در 
مبادی ورودی باید تلفن 

همراه خود را رجیستر کنند. 
نمی دانند به محض این که 

گوشی همراه خود را روشن 
کنند مسدود و یا بالک 

می شود

آثار سو ء توسعه بر طبیعت و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هر چند در سال های اخیر تفاهماتی بین کشورهای دنیا برای اصالح 
و کاهش این آسیب ها شکل گرفته است، اما این موضوع هنوز در سطح دنیا به شکلی گسترده و اثرگذار اجرایی نشده است. بسیاری 
از صنایع آالینده که آسیب های جدی به بخش های مختلف محیط زیست وارد می کنند، زیر بار پرداخت هزینه های مربوط به جبرانی 
این آلودگی نمی روند. تا پیش از دهه هفتاد میالدی در دنیا ضوابط  و قوانین مناسبی برای حفاظت از محیط زیست وجود نداشت 
اما به مرور با تشدید مخاطرات محیط زیستی توجه ارگان های حمایتی به این امر جلب شد، صنعت بیمه هم در دنیا به مرور وارد 
عرصه شد تا با خدماتی از قبیل بیمه های محیط زیستی و ارائه محصوالتی چون بیمه مسئولیت تالشی را در جهت کاهش ریسک در 
این حوزه شکل داد. امروز در بسیاری از کشورها بیمه بار جبران خسارات وارد شده به آسیب دیدگان در این حوزه را تقبل می کند. این 
امر اما در ایران با وجود گستردگی آسیب های محیط زیستی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دیروز کمیسیون توسعه پایدار اتاق 
بازرگانی ایران گزارشی در این خصوص منتشر کرد که در آن این پیشنهاد مطرح شده بود که در برنامه هفتم توسعه تدابیری برای این 

امر اندیشیده شود.  

تکیه بر منابع مالی دولتی با 
توجه به محدودیت های روز 

افزون کشور در این زمینه 
امکان احیا و بازسازی و تامین 
هزینه های جبران خسارات بر 
محیط زیست و شهروندان را 
به شدت محدود کرده است. 
ضروری است تا سازوکارهای 
بیمه مسئولیت محیط زیست 
بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرد

در تدوین اهداف و برنامه های 
بلندمدت توسعه کشور، به 

ویژه برنامه هفتم توسعه باید 
افزایش سطح پوشش بیمه 

مسئولیت محیط زیست و 
اجباری شدن پوشش بیمه های 

محیط زیستی در مورد برخی 
از فعالیت های توسعه در کانون 

توجه قرار گیرد
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 آگهي مزایده
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعداد 113 قطعه زمین 
برگزاری  طریق  از  خود،  امالک  اجاره11مورد  و   ) نقد  صورت  )به 
مزایده عمومی اقدام نماید.  لذا كلیه متقاضیان شرکت در مزایده  
می توانند جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک ) به مدیریت 
امالک و مستغالت شهرداری ( و دریافت اسناد از تاریخ 4/ 1400/11 
لغایت 16/ 1400/11 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری و جهت 
شهرداری  دبیرخانه  به   1400/11/21 مورخ  تا  پیشنهادات  تسلیم 
)واقع در میدان شورا ساختمان شهرداری مرکزی (مراجعه نمایند. 
بازگشایی پاکات در تاریخ 23/ 1400/11 انجام خواهد شد. لیست 
مشخصات امالک و سایر اطالعات تکمیلی در سایت شهرداری به 

آدرس kermancity.ir قابل رویت  می باشد.

شناسه آگهی : 25048مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

فروش زمین و اجاره  )مزایده شماره 79 (

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

دارد  نظر  در  همدان  استان  ای  جاده  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان 
به  استان  جنوبی  محورهای  پرکنی  چاله  و  هندسی  گیری  لکه  مناقصه  
شماره  به  آباد   سرخ  زیرگذر  آسفالت  ,تکمیل   2000003123000205 شماره 
2000003123000206 و تهیه و نصب تابلوهای اخطاری , انتظامی و اطالعاتی 
تهیه و نصب   , به شماره 2000003123000207  اسدآباد و شیرین سو  کنارگذر 
گاردریل محور مراد بالغی , پیچ امیرآباد و پیست اسکی شهرستان همدان به 
شماره 2000003123000208 و ساخت راه روستایی محور چهره قان – راستگویان 
شهرستان فامنین به شماره 2000003123000209    را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزماست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 03/ 1400/11 می باشد 

تاریخ  پنجشنبه  روز   13:00 از سایت ساعت  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:00 روز یکشنبه تاریخ  1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز دوشنبه تاریخ 18 /1400/11

اطالعات تماس دستکاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف 

ابراهیمی  بلوار شهید ستار  اسدآبادی نبش  الدین  بلوار سید جمال  : همدان  آدرس 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان تلفن : 08134228154

شناسه آگهی ۱۲۶۳۷۶۶ – م الف ۱۵۹۴

نوبت اول
متن آگهی مزایده

اگهی مزایده مال غیر منقول پرونده ذمه ای 
كالسه 9200290

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9200290 له بانک ملی همدان میدان امام علیه مهدی حیدری معین ، قاسم 
رضائی ، حسین اسدی . مقدار 3.472  شعير مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم به مساحت 
54 متر مربع که مقدار 0.70متر مربع از آن مساحت بالکن است پالک چهار فرعی مفروز و مجزی شده از پالک 
باقیمانده 115 و 115 مکرر اصلی ) باقیمانده یکصد و پانزده و یکصد و پانزده مکرر اصلی ( واقع در بخش یک 
همدان که در راستای استاندارد سازی به پالک 4 فرعی از 115 اصلی ) چهار فرعی از یکصد و پانزده اصلی ( تبدیل 
شده است به قدرالسهم از عرصه مالکیت دارند با حق استفاده از قسمتهای اشتراکی طبق قانون تمک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرایی مربوط به آن حدود و مشخصات آپارتمان شماال: در 7 قسمت که قسمتهای دوم و چهارم 
شرقی و ششم قوسی است به طولهای 2.40 و 0.20 و 4.20 و 0.20 و 3.10 و 1.55 و 1.15 متر پنجره و دیوار 
پست به فضای خیابان 12 متری شرق: به طول 4.07 پنجره و دیواریست به کوچه بن بست موجود جنوبا: به 
طول 10.50 متر دیواریست به پالک 116 فرعی غربا: اول به طول 4.30  متر دوم به طول 2.10 متر قسمت دوم 
جنوبی است درب و دیواریست به راه پله اشتراکی سوم به طول 1.25 متر دیواریست به پالک 115.1 و 115 مکرر 
سقف آن با کف پشت بام و کف آن با سقف آپارتمان پالک 3 فرعی مشترک و تابع قانون مدنی است که سند آن 
در صفحه 230 دفتر 168 امالک بنام آقای مهدی حیدری معین ثبت شده است که طبق نظر کارشناس رسمی 
مورخه 1400.06.06  ششدانگ آن به مبلغ 5/500/000/000 ریال ) پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال ( ارزیابی 
شده که مقدار مورد مزایده به مبلغ 198.969.994  ریال میباشد ملک مزبور شامل یکدستگاه آپارتمان در طبقه 
سوم بمساحت 54 متر مربع که 70 صدم متر مربع آن مساحت بالکن است ، دارای یک اتاق خواب بوده ، 
کف هال و پذیرائی موکت بوده و دارای گرمایش بخاری گازی ، مجتمع فاقد آسانسور میباشد و دارای امتیازات 
آب ، گاز مشترک و برق مجزا است ، نمای بیرونی مجتمع از آجر است که برابر گزارش کارشناس منتخب ملک 
مزبور در تصرف مالک است نشانی ملک : همدان ؛ خیابان میرزاده عشقی ، کوچه 12 متری فروزان ، مجتمع 
ماهان ، پالک 216، طبقه سوم . پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1400.11.16 در اداره اجرای اسناد 
رسمی همدان واقع در سعیدیه باال ، نبش بلوار غنی زادیان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
198.969.994  ریال ) یکصد و نود هشت میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و نهصد و نود و چهار لاير ( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است که پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق 
انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 

تاریخ انتشار: 1400/11/04مزایده نقدا وصول خواهد شد .
شناسه آگهی 1265340 م الف  1612

ابتدای  در  حمیدی  محمد حسین  سردار 
هوای  آلودگی  معضل  دیروز  علنی  جلسه 
از  دانست که  ساله   ۶۰ معضلی  را  تهران 
او  است.  را گرفته  تهران  ۴۰ گریبان  دهه 
تاکید کرد که راهکارهای زیادی برای حل 
از  بسیاری  که  دارد  وجود  معضالت  این 
نیست:  هم  دولتی  بودجه  نیازمند  آن ها 
با مقوله های  ترافیک  به لحاظ  تهران  شهر 
متعددی مواجه است به شکلی که ساالنه 
۶۰۰ نفر کشته ناشی از تصادفات در معابر 
تصادف   ۷۰۰ و  هزار  و  داریم  تهران  شهر 
کل  درصد   ۲۱ که  می افتد  اتفاق  روز  در 
تصادفات کشور را در تهران شاهد هستیم. 
 ۴ از  بیش  که  است  شرایطی  در  این 
شهر  در  موتور سیکلت  و  خودرو  میلیون 
خودروهای  درصد   ۱۸ و  دارد  وجود  تهران 

هستند. تهران  در  کشور 
میانگین  درصد   ۱۸ تقریبا  داد که  ادامه  او 
تهران  در  ساالنه  صورت  به  خودرو  رشد 
خودروی  پالک  مقابل  در  و  دارد  وجود 
جایگزین و نوسازی تقریبا متوقف است و 
اگر این روند افزایش پیدا کند بسیاری از 
معابر پارکینگ می شوند: مهم ترین مشکل 
خودرو  شهرسازی  حوزه  در  ابتدا  از  تهران 
تسهیل  برای  که  شکلی  به  بوده  محوری 
صورت گرفته  ویژه  اهتمام  خودروها  تردد 

انسان  برای  را  عرصه  تقریبا  که  جایی  تا 
کارهایی  نیز  تهران  در  است.  تنگ  کرده 
با  ابتدا  در  شد که  انجام  بازار  محدوده  در 
حال  در  اما  بود  روبه رو  بسیاری  انتقادات 
در  که  اقدامی  از  مردم  و  کسبه  حاضر 
راضی هستند. بازار صورت گرفت  محدوده 
او همچنین عدم توسعه حمل ونقل عمومی 
عوامل  از  یکی  را  جمعیت  با  متناسب 
افزایش حجم ترافیک عنوان کرد. به گفته 
جابه جایی  در  بر  انبور  حمل ونقل  سهم  او 
به ۲۷  از ۳۸ درصد  زمان کرونا  در  مسافر 
دیگر  یکی  است.  پیدا کرده  درصد کاهش 
وجود  تهران  شهر  ترافیکی  گره های  از 
نمایشگاه های پرمخاطب در هسته مرکزی 
شهر است. موضوعی که شورای شهر تهران 
چندی پیش مصوبه ای هم برایش تعیین 
تکلیف کرده بود: در گذشته شهرداری، شهر 
با  است که  نیاز  و  احداث کرده  را  آفتاب 
را  نمایشگاه ها  برگزاری  مجدانه  پیگیری 
برگزاری  از  و  منتقل کنیم  آفتاب  شهر  به 
جلوگیری  تهران  شهر  داخل  در  نمایشگاه 

. کنیم
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  حمیدی 
را  موتورسیکلت ها  میزان  آالیندگی  خود 
سه برابر خودروها دانست و تاکید کرد که 
آالیندگی  این  فنی  نقص  دلیل  به  گاهی 

باشد،  نیز  خودروها  برابر   ۷ تا  می تواند 
ایجاد آلودگی صوتی و عدم رعایت الزامات 
اینترنتی  شرکت های  توسط  ترافیکی 
موتورسیکلت  نیز از دیگر مشکالتی بود که 
حمیدی درباره موتورسیکلت ها به آن اشاره 
ترافیکی  بی نظمی  موتور سیکلت ها  کرد: 
۴۶ درصد  و  ایجاد می کنند  در سطح شهر 
فوتی های ناشی از تصادفات مربوط به آنها 
این  در  پلیس  عملیاتی  طرح های  است. 
حوزه وجود دارد اما نیاز به حمایت مردم و 

داریم.  مسئوالن 

او در ادامه تجهیزات پلیس را برای کنترل 
بنابر  دانست.  ناکافی  متخلف  خودروهای 
به  اکنون  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  آمار 
تهران  نقلیه پالک  ازای هر ۴۲۱۲۵ وسیله 
پلیس  سواری  خودرو  دستگاه  یک  تنها 
گزارش  از  پس  دارد.  وجود  شیفت  هر  در 
تذکراتی  اعضای شورا  از  تعدادی  حمیدی، 
به  انتقاداتی  آن ها  بیشتر  مطرح کردند که 

بود.  خودروسازها 
تهران  شهر  شورای  عضو  اقراریان،  مهدی 
که در میان تذکرش چندباری خودروسازان 
کرد:  تاکید  خواند  کلفت  گردن  را  کشور 
درصد   ۱۸ سالیانه  که  کردید  اشاره  شما 
تهران اضافه می شود. در همین  به  خودرو 
منافع  اوقات  خیلی  اشاره کردم که  صحن 
عمومی را به خاطر منافع خصوصی از دست 
می دهیم. مصداق آن دو خودروساز گردن 
دلشان  کاری  هر  که  هستند  کلفت کشور 
در  خودرو  مافیای  و  می کنند  می خواهد 
شاهد  ما  که  حالی  در  دارد،  وجود  کشور 
حادثه بهبهان هستیم که ایربگ ماشین ها 
از  یکی  شد  مدعی  که  او  نمی شود.  باز 
مدیرعامالن خودروسازی ها به تازگی مجوز 
ادامه  است،  گرفته  را  ويژه  خط  در  تردد 
خط  از  ندارم  حق  مردم  نماینده  من  داد: 
نمایندگان  از  یک  هیچ  و  تردد کنم  ویژه 
نیز مجوز تردد ندارند. اما چه می شود در 
یک کشور به مدیرعامل یک خودروسازی 
یعنی  این  می دهند؟  ویژه  تردد  مجوز 
چشم های  و کسانی  دارد  وجود  اشکالی 
این  می بندند.  خودروساز  روی  را  خود 
عضو شورا که معتقد بود روزانه به ظرفیت 
اضافه می شود  خودروهای جدید در شهر 
مشخصی  برنامه  آیا  پرسید که  پلیس  از 

دارد.  خودرو  شماره گذاری  برای 
تذکر  نیز  آقامیری  مهدی  او  از  بعد 
غول  دو  ما  داد:  خودروسازان  به  دیگری 
اشاره  آنها  به  تا  که  داریم  خودروسازی 
بیکار  کارمند  هزار   ۶۰ می گویند  می کنیم 
شدن  بیکار  برای  باید  ما  آیا  می شوند. 
نفر  هزار   ۱۵ ساالنه  کارمند،  هزار   ۶۰
خودروی  یک  ما  مردم  بدهیم؟  تلفات 
سرعت  اتوبان  در  نمی شوند.  سوار  ایمن 
تن  همه  می شود  کیلومتر   ۱۲۰ خودرو  
بیفتد  اتفاقی  اگر  که  می لرزد  بدنشان  و 
به  اشاره  با  شورا  عضو  این  می شود؟  چه 
شهری گفت:  مدیریت  از  پلیس  مطالبات 
آلوده  را  هوا  در شهرها  کارخانه ها  از  خیلی 
می کنند و این خودروسازان با خودروهایی 
و  می کنند  آلوده  را  هوا  می کنند  تولید  که 
بماند  بدهند.  هم  آن  برای  جریمه ای  باید 
براثر  نفر  هزار   ۱۵ از  بیش  ساالنه  که 
او جعفر  از  می کنند. پس  فوت  تصادفات 
تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شورای شهر تهران نیز اشاره ای 
تهران  شهر  در  موتورسیکلت ها  وضعیت  به 

حوادث  درصد   ٣٠ از  بیش  گفت:  و  کرد 
و  موتورسیکلت هاست  به  متعلق  رانندگی 
رانندگى،  حوادث  شدگان  درصد کشته   ٥٠
بدترین  هستند،  موتورسیکلت  راکبان 
از  اعم  ترافیکى،  و  رفتارى  ناهنجارى هاى 
قرمز،  چراغ  از  عبور  جهت،  خالف  حرکت 
و  بزهکاری  انواع  و  غیر مجاز  بارهای  حمل 
شاهد  موتورسیکلت ها  سوی  از  را  سرقت 
نیستند. قانون  و  نظم  پذیرای  هستیم که 

راهور  پلیس  رئیس  حمیدی،  ادامه  در 
مبنی  اقراریان  تذکر  به  ابتدا  در  بزرگ  تهران 
ویژه گفت:  در خط  تردد  مجوز  درخواست  بر 
که  دارد  وجود  دستورالعملی  ویژه  خط  در 
براساس آن به افرادی تعلق می گیرد و عمدتا 
آن  براساس  و  هستند  مختلف  سازمان های 
آنها  به  مقطعی  و  می شود  بررسی  قالب ها 
مجوز داده می شود و ممکن است به خیلی 
از درخواست ها تعلق نگیرد. در همین جلسه 
شورا هم دوستانی درخواست کردند و به آنها 
مجوز ندادیم، یعنی دستورالعمل به آنها تعلق 
نگرفت. ما به این سیستم نقد کلی داریم. به 
خیلی ها در خط ویژه مجوز می دهند چرا شما 
ناراحت می شوید؟  براساس دستورالعمل اگر 
به کسی تعلق بگیرد مجوز می دهیم و امنیت 
ترددی  همه  این  می کنیم.  تامین  هم  را  او 
که در سطح شهر صورت می گیرد نمی شود از 
خط ویژه باشد. اصل خط ویژه اشکال دارد و 
اشکال  ایجاد می شود  ویژه  هرجایی که خط 
دارد که بحث کلی است اما نمی شود به همه 
مجوز خط ویژه داد. اگر تمایل داشتید لیست 
مجوزهای صادر شده را به شما تقدیم می کنم. 
خودروها گفت:  فرسودگی  درباره  ادامه  در  او 
می کنیم  فعالیت  سامانه ها  از  استفاده  در 
شهر  سطح  دوربین های  با  که  سالهاست  و 
ارسال  پیامک  و  فنی کنترل می شود  معاینه 
خودروها  فرسودگی  بیشترین  اما  می شود. 
مربوط به خود شهرداری است. او اضافه کرد: 
وزارت کشور و صمت در گذشته با هم توافقی 
موتورسیکلت ها  اشتغال  ایجاد  برای  و  کردند 
را رها کردند و شهرداری و معاونت حمل ونقل 
که وظیفه کنترل و ساماندهی دارد دستش از 

همه جا کوتاه است. 

شهردار  الیحه  جلسه  این  ادامه  در 
مصوبه  »اصالحیه  خصوص  در  تهران 
فضای  و گسترش  حفظ  عوارض  اخذ 
اکولوژیک  ارزش  بر  مبتنی  سبز 
قرار  اعضا  بررسی  مورد  درختان« 

. گرفت
مدیرعامل  مختاری  علی محمد 
سبز  فضای  و  بوستان ها  سازمان 
الیحه   این  قرائت  با  تهران،  شهرداری 
گفت: در این الیحه برای اجرا در سال 
سالیانه،  تورم  دلیل  به  صرفا   ۱۴۰۱

درصد   ۱۵ تنها  است که  شده  پیشنهاد 
مفاد  و  شود  داده  افزایش  تعرفه  در 
 ۱۴۰۰ سال  مصوبه  به  نسبت  الیحه 
اساس  این  بر  باشد.  نداشته  تغییری 
 ۱۵ درختان  بن  بازه محیط  پایه؛  مبلغ 
پایه  ۲۰ سانتی متر است، که مبلغ  الی 
تومان  هزار   ۵۷۵  ،۱۴۰۰ سال  برای 
درحالیست  این  و  است  شده  تعیین 
که میزان اخذ وجوهات الیحه از سال 
تومان  میلیارد   ۸۶۱ حدود  تاکنون   ۹۶

است.    بوده 

منعقده  جلسه  به  توجه  با  افزود:  او 
کمیسیون های مشترک برنامه- بودجه 
سالمت-  و  شهرسازی-معماری  و 
شورای  شهری  زیست-خدمات  محیط  
پایه  تعرفه  تهران،  شهر  اسالمی 
۱۴۰۱، دارای پیشنهاد  درختان، در سال 

است. بوده  درصدی  پنج  افزایش 
توضیح  در  آخوندی  محمد  ادامه  در 
مشترک  کمیسیون  گفت:  الیحه  این 
به  نسبت  افزایش  درصد  پنج  با  شورا 

است. نموده  موافقت  گذشته  سال 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گزارش به شورای شهر از توقف نوسازی شبکه حمل و نقل اظهار نگرانی کرد

 تو قف جایگزینی خو درو های فر سو ده 
سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: در  جلسه شورا هم دوستانی درخواست مجوز تردد ویژه کردند،  به آنها مجوز ندادیم 

شهرداری کرج، مراکز 
استارتاپی را تعطیل کرد 

شهرداری کرج مراکز استارت آپی و کارآفرینی 
این شهر را به دلیل غیرمقاوم بودن ساختمان ها، 
این  است،  کرده  تعطیل  قبلی  اطالع  بدون 
به  نیز  جدیدی  ساختمان  است که  حالی  در 
مقاوم سازی  برنامه  و  نیافته  اختصاص  آنها 
پیام ما،  روزنامه  گزارش  است.به  نشده  ارائه 
سایت خبری پیوست در این باره نوشت این 
ساختمان ها از سوی ارگان های مختلف دولتی 
برای فعالیت های عام المنفعه و توانمندسازی 
قشر ضعیف و کارآفرینی در اختیار گروه های 
استارت آپی گذاشته شده بود. مرکز کارآفرینی 
اجتماعی کاج که از مجموعه هایی است که بدون 
شده،  تعطیل  شهرداری  سوی  از  قبلی  اطالع 
مهدی رحمانی، مدیر مرکز کارآفرینی اجتماعی 
کاج، در این  باره توضیح می دهد: ما در سال های 
گذشته استفاده از فضاهای بی استفاده ادارات و 
ارگان های دولتی برای استارت آپ ها و کارهای 
عام المنفعه را به عنوان یکی از مطالبات خود 
مطرح کرده ایم و طی این سال ها موفق شده 
بودیم این فضاها را تجهیز کنیم و در اختیار 
کارآفرینان قرار دهیم و بر همین اساس خانه 
انداختیم. او می گوید: محل  استارت آپ را راه 
این ساختمان ها یک سینمای قدیمی سوخته 
و سوله های قدیمی بود. درست مانند واحدهایی 
که در کارخانه نوآوری وجود دارد. این امالک به 
ما داده شد و معاونت علمی و شهرداری هم 
قرار بود آنها را بازسازی و تجهیز کند، معاونت که 
کنار رفت، این سه مجموعه در قالب تفاهم نامه 
جدیدی که در سال ۱۳۹۹ امضا شد کار را ادامه 
دلیل  مقاوم سازی  اینکه  بر  تاکید  با  دادند.او 
تعطیلی این چند مجموعه بود می گوید: این  ادعا 
در حالی  مطرح می شود که به گفته کارشناسان 
این ساختمان ها مانند بقیه ملک های کرج یا 
سایر شهر ها بارهای متعارف را تحمل می کنند و 
چندان نیازی به مقاوم سازی ندارند و اگر بنا بر 
مقاوم سازی باشد، ۶۰ درصد امالک کرج نیازمند 

چنین اقدامی هستند.

عذرخواهی مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی 

تبریز از شهروندان 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه 
گفت: بخش عمده ای از مشکالت سرویس دهی 
اخیر،  روزهای  طی  ناوگان  تعداد  کمبود  و 
ناشی از توجه نکردن به موقع و کافی به مقوله 
هشت  طی  تبریز  اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی 
سال گذشته است که در این خصوص، باید از 
مردم عذرخواهی کنیم.به گزارش پیام ما، ایوب 
اسماعیلی با بیان اینکه باید صادقانه از مردم 
عذرخواهی شود، اظهار کرد: بخش عمده ای از 
مشکالت سرویس دهی و کمبود تعداد ناوگان 
در روزهای اخیر ناشی از توجه نکردن به موقع و 
کافی به مقوله نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تبریز 
طی هشت سال گذشته است و در این خصوص 
باید از مردم عذرخواهی کنیم.او  تاکید کرد: با 
تالش های اخیر که در دست اقدام و پیگیری 
است، طی ماه ها و سال آتی شاهد تحول در 
مشکالت  حل  و  ناوگان  نوسازی  و  افزایش 
فعلی خواهیم بود؛ اما تا آن زمان از شهروندان 
مشکالت  و  کاستی ها  می شود  درخواست 
سرویس دهی را بزرگوارانه و کریمانه تحمل و 
گزارش کنند. با توجه به تاثیر سرمای بی سابقه 
شهروندان  از  فرسوده  ناوگان  بر  اخیر  روزهای 

شریف صمیمانه عذرخواهی می کنیم.

 سردار حمیدی:
 اصل خط ویژه اشکال دارد 
و هرجایی که خط ویژه ایجاد 
می شود اشکال دارد که بحث 
کلی است اما نمی شود به همه 
مجوز خط ویژه داد. اگر تمایل 
داشتید لیست مجوزهای صادر 
شده را به شما تقدیم می کنم

پیام ما/ »هوای آلوده« و »معابر پرترافیک«، مراعات نظیر اسمی هستند که این روزها نفس شهروندان بند آمده است؛ تهران. شهری که 
چند ماهیست شعارش تبدیل شدن به کالن شهر الگوی جهان اسالم است، دو درد مزمن دارد. دردهایی که هیچ کدام از مدیران شهری  
گذشته نتوانستند برایش درمان قطعی پیدا کنند. هوای آلوده و ترافیک که از جهاتی به یکدیگر مرتبطند. 18 درصد خودروها و 31 درصد 
موتورسیکلت های  کل کشور در تهرانی تردد می کنند که نوزدهمین شهر آلوده دنیاست. سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
معتقد است که عدم توجه به پیوست های ترافیکی در احداث مراکز تفریحی، عدم توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی متناسب با جمعیت، 
ترویج نگاه خودرو محور و بازدارنده نبودن قوانین توامان با یکدیگر هم موجب آلودگی هوا شده است و هم موجب حجم باالی ترافیک 
معابر شهر تهران. معابری که این روزها سرسام اتومبیل دارند اما بنابر آمار پلیس راهور حجم ترافیکشان نسبت به سال 98، حدود 10 درصد 
کمتر شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز یکشنبه، سوم بهمن به جلسه علنی شورای شهر تهران تا آخرین اقدامات صورت گرفته 

در راستای بهبود موقتی دو مشکل بزرگ و عمده پایتخت را شرح دهد. 
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عوارض حفظ و گسترش فضای سبز اصالح شد 

عضو شورای شهر تهران: ما دو 
غول خودروسازی داریم تا به 
آنها اشاره می کنیم می گویند 

۶۰ هزار کارمند بیکار می شوند. 
آیا ما باید برای بیکار شدن ۶۰ 
هزار کارمند، ساالنه ۱۵ هزار نفر 

تلفات بدهیم؟ 



پیامک شما را دربـاره 
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افقی
- گوشه  مرج  همراه  نظمی،  بی   -  ۱ 
آفتی  حشره  جهنده،  حشره   - خلوت 
زبان گنجشك۲ - یک شب  - درخت 
هم  یار  دو  یازده،   - وصیت۳  جمع   -
اسیر، گرفتار۴   - پیامبر  عموی   - قد 
تلخ،   - پرده  بی  سخن   - کودک   -
 ، حساب  و  شماره   ، اندازه   ، پیمانه 
گذشتن بر چیزی - رنگ خاكستری، 
 - پت  همبازی   - خاكستر۵  رنگ  به 

مروارید  ورود،  محل   - درد   دست 
درشت، درون صدف۶ - افشرده خشم 
تکرار  الو - دسری خوشمزه۷ -  شده 
آلمانی  روانشناس   - دوازدهم  حرف 
از  بند طبی۸ -  - کمربند طبی، شکم 
استراحت،  گاه   - کرمان  های  شهر 
پایان روز - نیم صدای سگ۹ - لغب 
شعرگونه  قصه   - ابراهیم ص  حضرت 
 - منتظر  بمب   - بدهكار۱۰   - عامیانه 
استثنا  - حرف  پنهان كردن  خاك  زیر 
- عدد هندسی، شالوده ساختمان، عدد 

ضمیر  پیروزی،  حرف   - ارشمیدس۱۱ 
خوراک  نوعی   - او  جانشین  غایب، 
 - ای۱۲  خانه  قهوه  بازی   - گوشتی 
آلمانی،  بله  انتخاب،  نون - حرف  نود، 
حرف گزینش - پهلوان۱۳ - تابلویی از 
رافائل سانتی - استوار ساختن، محکم 
کردن۱۴ - نزدیكتر، پست تر، خسیس 
شش  عدد  تنیس،  بازی  واحد   - تر 
عرب - کز وارونه - بیماری ریوی، نت 
 - مسیحیت  های  فرقه  از   - بیمار۱۵ 

زدنی بهم  عدد  مادر،  ورزش 

عمودی
نام   - وشیرینی   حلوا  نوعی   -  ۱
دوشيزه در زمان زنديه۲ - حرف هشتم 
جام  میزبان  ساعت،  کشور   - التین 
جهانی ۱۹۵۴ - سد خوزستان، سدی 
در جنوب كشور۳ - بندگی - همخانه 
- طناب بلند۴ - مخفف آتش - راه 
میانبر، طریق کوتاه - اكسید طبیعی، 
نزدیك  شهری   - وجب   - سرمه۵ 
تهران، رودی بین تهران و قم - علم 
و فرهنگ۶ - گیاه پنیرک - از فراعنه 
مصری - نااستوار، مقابل استوار۷ - 
یادداشت،   - ساز  نوعی   - دورشدن  
بزرگ  از شهرهای   - الفبای موسیقی 
نفس  سركش،  نفس   - ژاپن۸ 
برانگیزاننده به بدی - یهر۹ - کاشف 
چرب گربه  لقمه   - سرخجه  واکسن 
 -  ۱۰ ژاپن  از جزایر   - آوردن  بدنیا   -
می  دریا  وارد  رودخانه  آب  محلی که 
ریزش  جای  دین،  و  مذهب  شود، 

قرقیزستان۱۱  پایتخت   - عود   - آب 
عرب،  نفی  موسیقی،  ششم  نت   -
بادام كوهی،  درخت   - چیزی  درون 
باال  دشتی در فارس - باالی فرنگی، 
به گویش عمو سام - زیر پا مانده۱۲ 

یكی  اسالم،  در صدر  معروف  قلعه   -
پیامبر - سرپرستی -  از جنگ های 
خاک  سرخ،  خاک  سفالگری،  خاک 
عهد عتیق۱۳ - سرانگشت - بچه می 
 - اندک  باران   - اندازه  قامت،  کشد، 

دشمن سرسخت۱۴ - وحشی، حیوان 
 -  ۱۵ معلق   - وارونه  - گو  وحشی 
لقب امام دهم، پاك و پاكیزه - حداد، 
نهامین - از توابع شهركرد، شهری در 

بختیاری و  محال  چهار 

جدول شماره 2212

خراسان  رضوی

هوا  سرمای  اوج گیری  با  همزمان  باقرزاده/  سمیه 
از  شرق  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
تحقق کامل تولید گاز در شمال شرق کشور خبر داد.
نواحی  زمستانی  سوخت  پایدار  تامین  راستای  در   
شمال و شمال شرقی کشور، با تالش کارکنان شرکت 
در  تکلیفی گاز  تولید  شرق،  و گاز  نفت  بهره برداری 
درصد   ۱۰۰ از   بیش     ۱۴۰۰ سال  در  شرکت  این 

شد. محقق 
در  شرق  و گاز  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل   
از  تولید  توان  مبنای  بر  هرسال  در  باره گفت:  این 
و  نفت  تولیدی  برای شرکت های  و گاز  نفت  مخازن 
گاز تابعه وزارت نفت تولید تکلیفی تعیین  می شود 
که در ۱۰  ماه گذشته، این شرکت به تعهدات خود با 
هدف تامین به موقع سوخت مصرف خانگی و صنایع 

به ویژه در فصول سرد سال عمل کرده است.

 مهندس فرشید خیبری افزود: این شرکت با تولید  
تزریق  و  روز  در  ترش  گاز  متر مکعب  میلیون   ۴۶
روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب از آن در مخزن شوریجه 
سرد  ماه   ۴ در  بهره برداری  و  ذخیره سازی  جهت   D
سال نقش مهمی در گرمایش خانه های هموطنان و 

دارد. عهده  بر  تولید کارخانجات  چرخه  استمرار 
با توجه به این مهم که برنامه شرکت  او اظهار کرد: 
است،  پایدار   تولید  و  استمرار  بر  ایران  نفت  ملی 
در  مهمی  نقش  آنها  توسعه  و  جدید  مخازن  کشف 
در  ما  به طوری که  دارد  شده  تدوین  اهداف  اجرای 
توس،  شده  مخزن کشف  شرق کشور  شمال  حوزه 
گاز  مترمکعب  میلیون   ۳ روزانه  تولید  توان  برآورد 
مناطق  نفت  شرکت  برنامه ریزی  با  که  داریم  را 
مرکزی ایران، پیش بینی می شود تا ۳ سال آینده به 

برسد. بهره برداری 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مطرح کرد:

برنامه تولید گاز در شرکت نفت و گاز شرق 
محقق شد

رضا بهنام/ رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی گفت: پروژه تولید فروسیلیس 
تومان  میلیارد   ۸۰۰ به  نزدیک  سرمایه گذاری  با 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  فجر  دهه  با  همزمان 
استان کلنگ زنی می شود. »مرتضی صفدری زاده« 
در بازدید مدیرعامل بانک تجارت استان خراسان 
جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: این 
سازمان با توجه به گرایش های صنعتی، تجاری، 
میزان  به  تا  تالش کرده  حمایتی  و  خدماتی، 
در  حضور  برای  متقاضیان  سرمایه گذاری های 
رئیس  کند.  تالش  کسب و کار  فضای  عرصه 
جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
از  یکی  اقتصادی  ویژه  منطقه  این  داد:  ادامه 
موتورهای محرک در استان است که متناسب با 
فضای اقتصادی حاکم تالش می کند تا بهترین 
داشته  خود  پیرامونی  جامعه  برای  را  دستاورد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  افزود:  او  باشد. 

خراسان جنوبی تالش دارد تا در خدمت توسعه 
صادرات کاالهای ایرانی به کشور افغانستان باشد.
صفدری زاده گفت: خوشبختانه تا امروز متناسب 
متقاضیان  پاسخگوی  توانسته ایم  شرایط  با 
به  اقتصادی  توسعه  معتقدیم  که  چرا  باشیم 
و  ندارد  امکان  خصوصی  بخش  همراهی  جز 
می تواند  خصوصی  بخش  فعال سازی،معرفی 
سازمان  رئیس  کند.  کمک  استان  توسعه  به 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید 
بر مزیت های فراوان خراسان جنوبی نسبت به 
برخی از نقاط توسعه یافته کشور، افزود:در حوزه 
سایت مرزی یکی از مزیت های استان هم مرز 
بودن با کشور افغانستان است که مرز ماهیرود 
به دلیل استراتژیک بودن این مرز مورد استقبال 
تجار است و در حال حاضر فعالیت تجاری از 
مرز ماهیرود با کشور افغانستان در حال انجام 
این را هم تاکید کرد که هدف ما به  او  است. 

عنوان سرمایه گذار در خراسان جنوبی این است 
بتواند جایگاه  نظر توسعه تجاری  از  استان  که 
خوبی را به خود اختصاص دهد و بر خود وظیفه 
استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  می دانیم که 
برای واحدهایی که قصد دارند در این منطقه کار 
کنند بستر الزم را تامین کنیم.  رئیس سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید 
برای  در حال حاضر هیچ محدودیتی  اینکه  بر 
ورود سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی نداریم 
ادامه داد: معتقدیم اگر فرمایشات مقام معظم 
رهبری در مورد اقتصاد اجرایی شود هیچ جایی 
برای تحریم و مشکالت اقتصادی باقی نمی ماند. 
تولید  پروژه  به کلنگ زنی  اشاره  با  صفدری زاده 
بیرجند،  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  فروسیلیس 
گفت: در دهه فجر پروژه تولید فروسیلیس با 
تومان  میلیارد   ۸۰۰ به  نزدیک  سرمایه گذاری 

می شود.  کلنگ زنی 

رئیس سازمان منطقه ویژه:

پروژه فروسیلیس در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند کلنگ زنی می شود

ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  /مدیرعامل  مبارکی 
گفت: این واحد صنعتی در بین صنایع استان، 
رتبه برتر کارفرمای سالمت محور را کسب کرده 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  نوریان  روح هللا  است. 
داشت: کسب این عنوان در راستای اهتمام به 
ایمنی شاغالن، رعایت پروتکل های  سالمت و 
 ١٠٠ تزریق  کرونا،  پاندمی  با  مقابله  بهداشتی 

است. بوده  غیره  و  واکسن  درصدی 
او با بیان اینکه کسب این عنوان توسط معاون 
بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان ابالغ 
میدانی  بازدید  اساس  بر  افزود:  است،  شده 
کار  سالمت  کارشناس  توسط  آمده  عمل  به 
حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 
کارشناس امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و کارشناس حرفه ای مدیریت درمان 
سازمان تامین اجتماعی از روند اجرا و پیگیری 
مستندات  بررسی  و  فوق الذکر  فعالیت های 
مربوطه در جلسه شورای هماهنگی بیمه شدگان، 

محور  سالمت  به عنوان کارفرمای  شرکت  این 
انتخاب شده است. استانی 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه 
محور  سالمت  سنجش کارفرمای  پارامترهای 
شامل ۴ بخش و ۲۹ زیر مجموعه بوده است، 
اظهار داشت: مداخالت مدیریتی در محل کار با ۷ 
زیر مجموعه، مداخالت ایمنی و کاهش حوادث 
با ۱۰ زیر مجموعه، مداخالت کاهش عوامل خطر 
میزان  و  زیر مجموعه  با ۵  و خانواده  کارکنان 
تولید  چرخه  در  زیستی  محیط  اصول  رعایت 
تا مصرف نهایی محصول با ۷ زیر مجموعه، از 
مهم ترین شاخص ها در تعیین کارفرمای سالمت 

محور بوده است.
نوریان با ذکر اینکه با پیگیری های مستمر اداره 
HSE و پشتیبانی مسئوالن و همکاران مجموعه، 
دستیابی به این هدف محقق شده ابراز امیدواری 
کرده که شاهد کسب رتبه برتر کشوری شرکت 

پاالیش گاز ایالم باشیم.

سیده حبیبه مومنی /  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،   مانور 
روستای گوزن  در  دیدگان  حادثه  به  امداد رسانی  و  طبیعی  حوادث  با  مواجهه 
فارس و چنار قشالق بخش بهاران گرگان  با مشارکت دستگاه های عضو شورای 
دهیاران  و  بهاران  بخشداری  همکاری  و  شهرستان  بحران  مدیریت  هماهنگی 
روستا با حضور مهندس سنگدوینی و دکتر منتظری نمایندگان مردم گرگان و 
آق قال در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان سازمان امداد و نجات برگزار شد.
با توجه به اینکه استان گلستان از نظر وقوع زمین لرزه و حوادث طبیعی  جزو 
برای  امدادرسان  آمادگی دستگاه های  رو  این  از  استان های حادثه  خیز است، 
مقابله با حوادث احتمالی امری ضروری بوده و یکی از مهم ترین راه های سنجش 
آمادگی دستگاه های امدادی برگزاری تمرین های تخصصی امدادرسانی و نجات 

جان مصدومان است.
و  امدادی  نیروهای  حضور  با  خصوص  همین  در  مانوری  اساس  این  بر    
خدمات رسان ازجمله اداره گاز بخش بهاران برگزارشد که در این زمینه اقدامات 
ضروری در زمینه خسارت های وارده به تاسیسات گازرسانی با حضور به موقع  
نیروهای امدادی و عملیاتی مورد بررسی ، تعمیرو بازسازی قرار گرفت ، و نیروها 
و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان  از جمله اداره گاز آمادگی خود را در 

برابر حوادث احتمالی به نمایش گذاشتند.

شهردار منطقه یک کرمان، از تعویض جدول های فرسوده و شکسته در معابر این 
منطقه خبر داد.

به گزارش کرمان آنالین، محمد منتظر، با تاکید بر لزوم ارتقای کیفی خدمات، 
ایجاد معابر مناسب و استاندارد را یکی از راه های خدمت رسانی به شهروندان 
دانست و افزود: با هدف مناسب سازی معابر، اجرای عملیات تعویض جدول های 
فرسوده و شکسته در معابر محدوده منطقه یک در دستور کار قرار گرفته است.
او یکی از اصلی ترین و مهم ترین اولویت های شهرداری منطقه یک را آبادانی و 
اجرای به موقع پروژهای عمرانی بیان کرد و یادآور شد: با تالش معاونت حمل ونقل 
تعویض جدول های  و  ترمیم  عملیات  منطقه یک،  زیربنایی شهرداری  امور  و 
غیرهم سطح  تقاطع  حدفاصل  رضا)ع(«  »امام  بزرگراه  در  و شکسته  فرسوده 

»شهید رجایی« تا تقاطع غیرهم سطح »شهید بهشتی« اجرا شده است.
شهردار منطقه یک کرمان بیان کرد: تمام اقدامات عمرانی در راستای بهسازی، 
بهبود و ارتقای کیفیت سطح معابر، رفع مشکالت شهروندان و تسهیل در تردد 

وسایل نقلیه، بر اساس اولویت در حال اجراست.

شرکت پاالیش گاز دستگاه برتر کارفرمای سالمت محور آمادگی نیروهای امدادی اداره گاز، در مانور 
مشترک دستگاه های اجرایی مرکز گلستان

شهردار منطقه یک کرمان خبر داد:
ترمیم و تعویض جدول های معابر 

منطقه یک شهر کرمان

| ایالم | | گلستان | | کرمان |

تولیت آستان قدس در دیدار اساتید 
گروه معارف دانشگاه های مشهد:

بیان مطالب غیر موثق دینی 
خوراک دهی به شبکه های 

معاند است 
سمیه باقرزاده/ تولیت آستان قدس رضوی بیان مطالب 
خوراک دهی  موجب  را  دین  به  آن  انتساب  و  غیر موثق 
رسانه ای به شبکه های معاند با مکتب و مذهب دانست.
 حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار اساتید  
گروه معارف دانشگاه های مشهد که در حرم مطهر رضوی 
انجام شد، با بیان اینکه دعوت مردم به دین باید با علم، 
آگاهی، مطالعه، بصیرت و بیان مطالب از منابع موثق همراه 
باشد؛ بسیاری از انحرافات را نتیجه معرفی نامناسب دین 
خواند و اظهار کرد: امروز بد معرفی کردن دین موجب 
بیشترین آسیب به دین شده است، متاسفانه نظارتی 
در عرصه تبلیغ دین وجود ندارد و برخی با بیان مطالب 
موهون به نام دین، بیشترین آسیب را به دین می زنند.

او نسبت دادن مطالب غیرموثق به دین را موجب خدشه 
بیان  از یک سو  کرد:  ابراز  و  دانست  مردم  دین داری  به 
مطالبی که موجب وهن دین است و از سوی دیگر تنها به 
احساسات و شور توجه کردن بدون در نظر گرفتن منطق 
قرآنی و عقالنیت؛ دو گرفتاری است که امروز با آن روبه رو 
هستیم. شعائر و شور، بسیار الزم و خوب است اما در 

کنارش باید به عمق بخشی معرفتی نیز توجه شود.
اینکه مطالب غیر  بیان  با  تولیت آستان قدس رضوی 
موثق در خصوص دین، خوراک رسانه ای برای شبکه ها 
و جریان های معاند با مکتب و مذهب را فراهم می کند 
و چهره  ناصحیحی از اسالم نشان می دهد، تصریح کرد: 
هزینه کرد از دین و مقدسات برای پوشاندن اشتباهات 
و خطاها موجب ضربه به اعتقادات دینی مردم است، 
هیچ گاه امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری در سخنان 
خود از مقدسات و دین هزینه نکردند و تنها از خدا برای 
مردم سخن گفتند، این سلوک یک الگو و معیار برای همه 

متدینین است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۵۱ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا برهانی زرندی فرزند ماشاءاله به شماره 
شناسنامه ۶۳۶ صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۴ فرعی از ۲۳۸۹ اصلی واقع 
در زرند خیابان پوریای ولی  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ذکائی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۱/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۹
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  یک  ماده  موضوع  اول  هیأت   ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۶۰۰۴۷۳۵ شماره  رأی  برابر  و   ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مصوب 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
رضا کوهجانی گوجی فرزند غالمحیدر بشماره شناسنامه ۱ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۲/۳۴ مترمربع ) یکصد و بیست و دو و سی و چهار صدم مترمربع 
( قسمتی از پالک ۲۷۱ فرعی از اراضی فراوق فرزق پالک ۱۴۴ اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان 
رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده 
است.لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

سید امین موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
تربت حیدریه جاهدی 
شماره 1176

آگهی مزایده اتومبیل
)) آگهی مزایده اموال منقول ((

به   ۰۷۰۲۶۳۲۱۶۳ ملی  شماره  به  محمدرضا  فرزند  مقدسی  الهام  خانم 
شماره  ازدواج  ۱۳۸۵/۰۱/۲۰دفتر  مورخه   ۱۹۵۹ شماره  نکاحیه  سند  استناد 
احمدیان  مسعود  علیه  ای  اجرائیه  صدور  به  مبادرت  حیدریه  تربت  یک 
فرزند محمدامین به شماره ملی ۰۷۰۲۵۲۴۳۰۱۰ به تعداد ۵۱۴ قطعه سکه 
است  نموده  را  ریال   ۲۶/۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  شده  محاسبه  بهارآزادی 
تشکیل که  ثبت  این  اجرای  شعبه  در   ۹۶۰۰۱۴۲ به کالسه  ای  پرونده  که 
اموال  تقاضای بستانکار  قانونی حسب  اجرائیه و سیر مراحل  ابالغ  از  پس 
ل   ۲۷۶ شماره  به  کامیونت  نیسان  خودرو  دستگاه  یک  شرح  به  منقول 
به   ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ مورخ  نظریه  طی  که  فوق  مدیون  ملکی   ۳۲ ایران   ۳۷
مبلغ هفتصد میلیون ریال ارزیابی گردیده لذا مزایده خودرو مذکور در روز 
دوشنبه هجدهم بهمن ماه هزار و چهارصد از ساعت ۹ الی ۱۲ در اداره ثبت 
اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان شهید سلیمانی ۳۰ از طریق 
و  ریال شروع  میلیون  مبلغ هفتصد  از  .مزایده  به فروش می رسد  مزایده 
های  هزینه  و کلیه  شود  می  فروخته  نقدًا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به 
وصول  نقدًا  مزایده  حق  و  عشر  نیم  و  است  مزایده  برنده  عهده  به  قانونی 
خواهد شد . همچنین برابر ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت میباشد  ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
و  ساعت  همان  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده   ، اعالم گردد  رسمی 

مکان مقرر برگزار خواهد شد . 
تاریخ انتشار : 1400/11/04
سید امین موسوی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
شماره 1177

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۴۴ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد همتی سراپرده فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه ۶ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۲۸۳.۷۷ مترمربع از پالک ۱۶۴ اصلی بخش 
۱۵ کرمان واقع در زرند روستای سراپرده خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا همتی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۲۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۱۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۱/۴
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آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

آگهی مفقودی 

محمدرضا  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
ملی  شماره  به  غالمحسن  فرزند  درویش 
درمقطع  قزوین  از  4310962750صادره 
واحد  از  صادره  صنعتی  برق  رشته  کاردانی 
دانشگاهی پارسیان قزوین مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود 
واقع  پارسیان  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل 
درقزوین کیلومتر 5 جاده قدیم قزوین تهران 
بعد از پل پلی وینا و کد پستی3415198898 

و تلفن  1-33292450-028ارسال نماید

1لول  زنی  ساچمه  سالح  حمل  مجوز 
کالیبر 12کوسه روسی به شماره اسلحه 
پرونده4491  شماره  به  06029001و 
علیزاده  سیدمحی الدین  نام  به 
ملی  شماره  به  سید ولی  فرزند  بیدک 
از  و  گردیده  4268918485مفقود 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز تراکتور کشاورزی ام اف 
285 مدل 1388 به شماره پالک 
45 ایران 11 ک951 شماره موتور 
شاسی  شماره   LFW02163W
اصغر  علی  به  مربوط   H09474
از  و  گردیده  مفقود  پور  بختیاری 

درج اعتبار ساقط می باشد.
شماره 1183

آگهی حصر وراثت
دارای  محمد  فرزند  اباد  حسن  خلیلی  علی  آقای 
شماره  دادخواست  بشرح   ۳۰۴۰۲۲۸۵۶۰ شناسنامه 
خلیلی  محمد  شادروان  داده  توضیح   ۱۴۰۰.۱۱.۰۲ مورخ   ۵۰۶.۱.۴
 ۱۴۰۰.۱۰.۲۲ تاریخ  در   ۱ شناسنامه  ش  فرزندحسین  اباد   حسن 
از: عبارتند  وی  الفوت  حین  وراثت  و  شده  فوت  کشکوئیه  شهر   در 
متوفی فرزند   ۳۰۴۰۲۲۸۵۶۰ ملی  به کد  اباد  حسن  خلیلی   ۱-علی 
به کد ملی۳۰۵۱۸۵۴۲۰۴ فرزند متوفی اباد   ۲-فاطمه خلیلی حسن 
متوفی فرزند  ملی۳۰۵۱۸۵۹۶۶۴  به کد  اباد  حسن  خلیلی   ۳-زهرا 
به کد ملی ۳۰۵۲۲۹۸۲۵۹فرزند متوفی اباد   ۴-زینب خلیلی حسن 

۵-حکیمه خلیلی حسن اباد به کد ملی۳۰۵۲۲۹۸۵۲۶ فرزند متوفی
متوفی فرزند  ملی۳۰۴۰۰۰۷۱۲۱۱  به کد  اباد  حسن  خلیلی   ۶-نجمه 
 ۷-سفیه خلیلی حسن اباد به کد ملی۳۰۴۰۳۸۱۵۵۵  فرزند متوفی
 ۸-مریم خلیلی حسن اباد به کد ملی ۳۰۴۰۳۸۱۵۶۳ فرزند متوفی
۹-صدیقه کریمی احمد اباد کشکو به کد ملی ۳۰۵۱۸۲۷۳۶۳ همسر 

متوفی
آگهی می  های کثیراالنتشار محلی  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
شودچنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از  نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد وهر وصیت نامه ای  جز رسمی و سری که 

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 دفتر شورای حل اختالف شماره اول شهرستان  کشکوئیه



۲۲۱۲ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ بهمن   ۴ د وشنبه   

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

@payamema www.payamema.ir
@payamema

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

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

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

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

یخ زدن آبشار گنجنامه همدان - عکس از محمدامین نجفی/باشگاه خبرنگاران جوان

عنوان  با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه   ،۱۳۹۹ بهمن ماه  چهارم  روز  در   
برای  ترامپ  تصمیم  لغو  به  است که  کرده   منتشر  بازگشت«  »فرمان 
خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس توسط بایدن اشاره دارد. همچنین 
گزارش دیگری با تیتر »گردنه های سبالن با خاک یکسان شد« در این 

شماره از روزنامه منتشر شده است.

آلودگی اقیانوس و دریا )بخش 17( 
هرگونه بهره برداری از مناطق ساحلی باید براساس ضوابط کنترل 
شده باشد. هم چنین ضروری است که پیامدهای محیط زیستی 

هرگونه طرح پیشنهادی توسعه ی ساحلی ارزیابی شود. 
از مناطق حفاظت  از طریق شبکه ای  باید  منابع دریایی  مدیریت 
از  حفاظت  برای  و  حفاظت کند  بوم سازگان های کلیدی  از  شده 
اقداماتی  می کند،  تهدیدشان  نابودی  خطر  دریایی که  گونه های 

دهد. انجام 
قوانین  منابع،  از  بهره برداری  برای  باید  دریایی  منابع  مدیریت   
صریحی وضع کند. هم چنین، در حفاظت از منابع دریایی باید به 
شود./دانشنامه  داده  ویژه  اهمیتی  محلی  جوامع  مورد نیاز  منابع 

زیست محیط 

آلبوم »راست پنجگاه براساس مقام راست« به روایت و نوازندگی 
مهربانی  آوای  هنری  فرهنگی  موسسه  سوی  از  سالک،  سلمان 
منتشر شد. به گزارش ایسنا، مقام راست یکی از مقام های باستانی 
موسیقی ایران است که امروزه در اکثر کشورهای خاورمیانه رواج 
دارد. اساس شکل گیری این مقام وجود ربع پرده ها در آن است 
در  اما  است.  پرده  ربع  دارای  و سه گاه  دستگاه های شور  مانند  و 
دستگاه راست پنجگاه گوشه های اصلی آن بر خالف انتظار، از پرده 
و نیم پرده ها ایجاد شده و فواصل آن مانند ماهور شنیده می شود. 
این آلبوم شامل ۵۲ گوشه است که برخی از آن ها در هیچ یک از 
حاضر  ردیف  نشده اند.  شنیده  و  دیده  آوازی  و  سازی  ردیف های 
حاصل تالش ۲۰ ساله ی سلمان سالک در راستای بازگشت »راست 
پنجگاه« به فواصل اصلی خود است، تا ُبعد دیگری از این دستگاه 
به سمع و نظر مخاطباِن ارجمند برسد تا شاید راهی برای تمایز این 

دستگاه و علت وجودی آن ایجاد گردد.

سعید  تهیه کنندگی  به  بهرامی  احمد  ساخته  خاموش«  »دشت 
بشیری که در سینماهای ایران در حال اکران است، موفق به کسب 
جایزه صلح نروژی )NoPFA( شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این 
جایزه که توسط جشنواره بین المللی فیلم ترومسا با همکاری مرکز 
مطالعات صلح دانشگاه ترومسا و شبکه دانشجویان صلح جو اهدا 
به درک  با شیوه ای خالقانه  به فیلمی تعلق می گیرد که  می شود، 
عمیق تری از اختالف و خشونت کمک کند. سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم ترومسا از ۱۷ تا ۲۳ ژانویه )۲۷ دی تا ۳ بهمن ماه( 
»دشت  فیلم  و  می شود  برگزار  نروژ  کشور  در  ترومسا  شهر  در 
خاموش« در بخشی با عنوان »بهای نابرابری« در کنار هفت فیلم 
دیگر از کشورهای انگلیس، فرانسه، مکزیک و اسپانیا به نمایش 
درآمده است. پخش بین المللی »دشت خاموش« که به زندگی و 
برعهده علی  با کارفرمای خود می پردازد،  کار چند خانواده کارگری 

است. قاسمی 

دانشگاه ها  نام درخواست غیرحضوری شدن  با  کارزاری 
با  بهمن در وب سایت کارزار در جریان است که  در ترم 
هشتگ #غیرحضوری_شدن_دانشگاه پیگیری می شود. 
رئیس جمهوری  به  این کارزار خطاب  متن  از  بخشی  در 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  و  کشور  وزیر  ایران،  اسالمی 
از  بسیاری  که  این  دلیل  به  است:»  آمده  فناوری 
را  خود  مادر  و  پدر  بیماری کرونا  دلیل  به  دانشجویان 
از دست داده اند و به خاطر شرایط فعلی شاغل هستند 
خانواده هایشان  و  دانشجویان  از  بسیاری  طرفی  از  و 
شوند  مستقر  خوابگاه  در  باید  و  دارند  خاص  بیماری 
باید در کالس  از دانشجویان  این که بسیاری  به  نظر  و 
است  بسته  سر  محیطی  کالس  چون  و  یابند  حضور 
)امیکرون(  کرونا  ویروس  جدید  سویه  تکثیر  امکان 
کالس های  بفرمایید  دستور  خواهشمندیم  دارد،  وجود 

شود.«  برگزار  حضوری  غیر   ۱۴۰۰ سال  دوم  نیمسال 
پیگیر  راه  این  از  می خواهند  کارزار  این  امضاکنندگان 
»مجازی شدن آموزش در دانشگاه ها در ترم بهار ۱۴۰۱« 

شوند.
این کارزار از۲۸ دی ١٤٠٠ آغاز شده و تا ۲۸ بهمن ١٤۰۰ 
اجتماعی  کارزارهای  از  این کارزار  همچنین  دارد.  ادامه 
امضا شده  نفر   ۵۱۸ و  هزار   ۲ از  بیش  از سوی  و  بوده 

است.

امروز در فراق تو دیگر به شام شد
ای دیده پاسدار که خفتن حرام شد

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند
کز رقت اندرون ضعیفم چو جام شد

افسوس خلق می شنوم در قفای خویش
کاین پخته بین که در سر سودای خام شد

تنها نه من به دانه خالت مقیدم
این دانه هر که دید گرفتار دام شد

گفتم یکی به گوشه چشمت نظر کنم
چشمم در او بماند و زیادت مقام شد
ای دل نگفتمت که عنان نظر بتاب
اکنونت افکند که ز دستت لگام شد
نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن
توبت کنون چه فایده دارد که نام شد

از من به عشق روی تو می زاید این سخن
طوطی شکر شکست که شیرین کالم شد

ابنای روزگار غالمان به زر خرند
سعدی تو را به طوع و ارادت غالم شد
آن مدعی که دست ندادی به بند کس

این بار در کمند تو افتاد و رام شد
شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام

جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد

سعدی

موقعیت  در  حیدریه  تربت  دافی  آبشار 
 N۳۵۳۵۲۰  E۵۸۴۴۲۵ جغرافیایی 
است.  واقع  رضوی  خراسان  استان  در 
آبشارهای ششگانه کدکن تربت حیدریه 
هر کدام در نوع خود آبشارهای منحصر 
مانند  نتوان  شاید  هستند که  فردی  به 
مشاهده  استان  نقاط  دیگر  در  را  آن ها 
حاجی  »آبشار  »سپیدر«،  آبشار  کرد. 
بیگی«، »آبشار ملکوه«، »آبشار سه گانه 
دافی«،  از جمله آبشارهای کدکن تربت 
حیدریه هستند که هر کدام زیبایی های 
منحصر به فرد خود را دارند. آبشار دافی، 
یا  دافی  آبشار  استان  آبشار  زیباترین 
غرب  شمال  ۷۰ کیلومتری  در  »شاران« 
سه  کوه های  بین  در  و  حیدریه  تربت 
 ۱۵ در  و  دافی  روستای  جنوب  در  پایه 
کیلومتری شهر کدکن واقع شده است. 
آبشار  زیباترین  قولی  به  که  آبشار  این 
زیبا  آبشاری  می شود؛  محسوب  استان 
سر  کوه های  از  که  است  دل نشین  و 
گردنه ای  از  و  می آید  بیرون  آب  شش 
ارتفاع  می شود.  سرازیر  پایین  به  بلند 
آبشار ۸۰  متر و عرض آن ۲  متر است 

به  را  چشم اندازی کم نظیر  و  زیبایی  که 
از  است؛  بخشیده  خود  اطراف  طبیعت 
سوی دیگر اطراف این آبشار زیبا مملو از 
گیاهان دارویی و وحشی است. در پایین 
دره آبشار درختان بادام و پوشش گیاهی 
بسیار مناسب و دیدنی است. این آبشار 
معروف  »شاران«  به  محلی  گویش  در 
است و راه دسترسی به آن از طریق شهر 
کدکن به دافی است. آب وهوای مناسب 
چشم انداز  و  آبشار  اطراف  سرسبزی  و 
کوه های اطراف ساالنه پذیرای مهمانان و 
مسافران زیادی از مناطق مختلف کشور 
عنوان  به  را  دیدنی  منطقه  این  و  شده 
گردشگری  و  توریستی  مناطق  از  یکی 
این  ارتفاع  است.  کرده  تبدیل  استان 
نقطه  تا  متر   ۸۰ فرد  به  منحصر  آبشار 
برخورد با زمین است. عرض تاج آبشار 
آبشار  این  فاصله  است.  متر   ۲ شاران 
 ۱۳۵ جاده  طریق  از  مشهد  تا  دیدنی 
کیلومتر است. در کنار این آبشار دل انگیز 
پوشش گیاهی و درختانی همانند بادام، 
زالزالک، آلوچه، آلو و درختان وحشی… 
ایران بیابان های  و  /کویرها  دارد.  وجود 

| موسیقی |

| سینما |

درخواست غیرحضوری شدن دانشگاه ها آبشار دافی، تربت حیدریه
در ترم بهمن

جذاب ترین  از  یکی  پوآرو  هرکول 
است.  جهان  شخصیت های کارآگاهی 
بسیاری از عالقه مندان به داستان های 
دارند  دوست  را  او  معمایی  و  پلیسی 
از  کرده اند  تالش  وقت ها  خیلی  و 
نگاه کنند  ماجراها  به  او  دید  زاویه ی 
راه حل های  با  را  مسائل  سعی کنند  و 
پوآرویی حل کنند. آگاتا کریستی خالق 
جنایت های  که  است  شخصیت  این 

پوآرو  تا  داده  ترتیب  را  هیجان انگیزی 
سوم«  »دختر  رمزگشایی کند.  را  آن ها 
است  کریستی  داستان های  از  یکی 
ماجرای  با یک  پوآرو  آن هرکول  در  که 
این کتابی  است.  روبه رو  عجیب وغریب 
کنید  آغاز  را  خواندش  اگر  که  است 
و  می کند  مشغول  خود  به  را  ذهنتان 
نرسد  پایان  به  داستان  که  زمانی  تا 
کتاب  بگذارید.  زمین  را  آن  نمی توانید 
 »third girl« دختر سوم با عنوان اصلی
این  شد.  منتشر   ۱۹۶۶ سال  با  اولین 
داستان با مراجعه  دختر جوانی به پوآرو 
آغاز می شود که فکر می کند قتل انجام 
داده است. این دختر جوان که پس از 
مرگ مادر و ازدواج مجدد پدرش با زنی 
دیگر از خانه بیرون زده است با دو دختر 
او  است.  شده  هم اتاقی  لندن  در  دیگر 
را  لندن  اقامتش در  از روزهای  تعدادی 

را  می کند کسی  فکر  و  نمی آورد  یاد  به 
به قتل رسانده است. او به کارآگاه پوآرو 
مراجعه کرده تا از کمک او استفاده کند و 
حقیقت را دریابد. از سوی دیگر اتفاقات 
در  دختر  مادرخوانده   طرف  از  دیگری 
جریان است. ماجرای کتاب دختر سوم 
است که کریستی  کشش  پر  داستانی 
بیان  را  جزئیاتش  حوصله  و  صبر  با 
داستان  پای  را  مخاطب  و کم کم  کرده 
میخکوب کرده است. این داستان جذاب 
به  را  زیادی  مخاطبان  جهان  در سراسر 
و  به چندین  تاکنون  و  خود جلب کرده 
چند زبان مختلف برگردانده شده است. 
آگاتا میلر که او را با نام آگاتا کریستی 
می شناسیم نویسنده  زن انگلیسی متولد 
۱۸۹۰ است. آگاتا در ۵ سالگی خواندن 
در  مدت ها  و  گرفت  یاد  را  نوشتن  و 

می کرد.  مطالعه  پدرش  کتابخانه ی 
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