رهبرانقالب اسالمی:

به معیشت معلمان توجه ویژه شود

چرا در کره زمین حیات وجود دارد
اما در زهره و مریخ نه

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) با صدها تن از معلمان و

فرهنگیان دیدار کردند و در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان ،سنگینی بار
اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان
دانستند و گفتند :معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقالب ،دفاع
مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقشآفرینی درست خود ،نوجوانان و
جوانان را هدایت میکردند...

پیامخرب

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | 2285پنجشــنبه  22اردیبهشــت  | 1401قیمــت  2000تومــان |

ماموریت کشف
راز حیات در زمین
فضایی که اطراف یک سیاره را در بر میگیرد نقش

2

مهمی در این تشخیص دارد که چه مولکولهایی در
اتمسفر آن وجود دارد و اینکه آیا آن سیاره برای

 61استاد باستان شناسی در نامهای به رئیس مجلس خواستار لغو «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» شدند

باستانشناسان :طرح مجلس شرمآور است
نماینده جیرفت امضایش را پس گرفت و وعده داد جلوی طرح را بگیرد

4

زندگی مناسب است یا نه .تحقیقات تازه ناسا نشان
میدهد که میدانهای الکتریکی اطراف سیاره زهره
یا ونوس به پاک کردن اتمسفر آن از اجزای مورد
نیاز برای تولید آب کمک کردند.

اقلیم

3

کشورهای در حال توسعه

نغذا
اصلیترینقربانیانبحرا 
قیمتهای جهانی مواد غذایی در اواسط سال ۲۰۲۰
شروع به افزایش کردند و این زمانی بود که مشاغل

گازمشعل

به دلیل همهگیری بیماری کووید ۱۹-تعطیل شدند و
زنجیرههای تامین را تحت فشار قرار داد.

و تولید کربن ایران

چارسوق
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پلیس ادعای سرقت
سریالیتجهیزات

| مهدی زارع |

شهری را رد کرد

| زمینشناس |
دوازده اسفند  1400مدیرعامل گروه

| پیام ما | سرقت تجهیزات شهری در پایتخت

فارس

مدتی است که سوژه تذکر اعضای شورای شهر تهران

گفت :حجم گازی  ۴۸۰میلیون فوت

شده است .شهریور پارسال بود که مدیرعامل سابق

پتروشیمی

صنایع

خلیج

کمال اطهاری دروبینار«توسعه دانشبنیان روستایی

مکعب روزانه در حال سوختن است
و امیدواریم ظرف چند سال آینده در
روزی ،خاموش شدن آخرین گاز فلر
را جشن بگیریم .هزینه جمع آوری
گازهای مشعل این پروژه یک میلیارد
یورو است .یکی از سرچشمههای
مهم تولید گازهای گلخانهای در ایران،
سوزاندن گازهای همراه نفت است
 .وهاب پور و همکاران در سال 97
براساس اطالعات ماهوارهای

حجم

میلیون تن د یاکسید کربن از طریق
گاز مشعل در ایران منتشر میشود.
براساس

ایران

()COP21

توافقنامۀ

به کاهش

 ۴الی

۸

.گاز مشعل بهتنهایی حدود  7٫4درصد
از میزان انتشار د یاکسید کربن کشور
را به خود اختصاص می دهد.
ترکیب اتمسفر یک جزء کلیدی در
تنظیم دمای سیاره است .اتمسفر
 78درصد نیتروژن ( 21 ،)N2درصد
اکسیژن ( ،)O2یک درصد آرگون
( )Arو کمتر از یک درصد اجزای
کمیاب است که همه گازهای دیگر
هستند .اجزای کمیاب شامل دی
اکسید کربن ( ،)CO2بخار آب
( ،)H2Oنئون ،هلیوم و متان است.
بخار آب عمدت ًا بر اساس منطقه متغیر
 ،و حدود یک درصد از جو را تشکیل
میدهد .گازهای جزیی شامل چندین
گاز گلخانهای مهم هستند که گازهای
مسئول گرم کردن و خنک کردن گیاه
هستند .در مقیاس زمین شناسی،
آتشفشان ها

هوازدگی -فرآیندی

که  CO2را در رسوبات دفن میکند-
منابع  CO2جو است .فرآیندهای
بیولوژیکی هم  CO2را در جو اضافه و
کم میکنند.
گازهای گلخانهای گرما را در جو به
دام میاندازند

و با جذب مقداری

از امواج مادون قرمز خروجی امواج
بلندتر که از زمین ساطع می شود،
سیاره را گرم میکنند و بنابراین از
تلف شدن گرما در جو جلوگیری
میکنند .گازهای گلخانهای بیشتر در
اتمسفر ،گرمای امواج بلند بیشتری را
جذب کرده و سیاره را گرمتر میکند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی:

مطبهای روانشناسی درمعرض تعطیلی هستند
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

تشکیل خود باید پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر در

بیان کرد با تعرفههای اعالم شده یک روانشناس

تعرفههای خدمات روانشناسی و مشاوره را جهت

نمیتواند هزینه اجاره مطب ،حق الزحمه منشی،

تصویب ب ه هیأت دولت ارائه کند و نیز با انتقاد از

پول آب و برق و تلفن و مالیات مطب را بپردازد و

نرخ تعرفههای ابالغ شده برای این خدمات ،به

این مطبها را به تعطیلی میکشاند و خطر بزرگی

ایسنا گفت :سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

است است زیرا اکنون در دوران پسا کرونا قرار

کشور در اسفند سال گذشته پیشنهاد افزایش ۴۰

داریم و مردم به شدت نیازمند دریافت خدمات

درصدی خدمات روانشناسی و مشاوره کشور را

روانشناسی و روان درمانیاند.به گزارش ایسنا،

به شورای عالی بیمه سالمت و هیات دولت ارائه

علیرغم تاکید قانون برنامه ششم توسعه نسبت

داد .با این وجود در حالی تعرفههای خدمات

به برخورداری خدمات روانشناسی و مشاوره از

روانشناسی و مشاوره کشور چندی پیش ابالغ شد

بیمههای پایه و تکمیلی ،همچنان این مهم محقق

که این تعرفهها از جهاتی قابل نقد است.او با بیان

نشده و گرانی تعرفهها نیز عمال قشر ضعیف و آسیب

اینکه تعرف ه  ۴۵دقیقه خدمات روانشناسی برای

پذیر جامعه را از دریافت این خدمات محروم کرده

روانشناسان با مدرک کارشناسی ارشد  ۱۷۶هزار

است.حال آنکه مسلما تکمیل جلسات روان درمانی

تومان و برای مدرک دکتری  ۲۰۷هزار تومان در

به یک جلسه خالصه نشده و پرداخت هزینههای

سال جاری ابالغ شده است ،تصریح کرد :در واقع

موجود توسط مراجعان بیش از چند جلسه تداوم

به نسبت سال گذشته تنها حدود  ۱۱درصد به نرخ

مییابد که مجموع این هزینهها خود مانع بزرگی

تعرفه خدمات روانشناسی برای روانشناسان دارای

بر سر ادامه دادن جلسات مشاوره و تکمیل فرآیند

مدرک دکتری اضافه شده است که این نرخ در

درمان است.اما آن سوی دیگر تعرفه این خدمات،

قیاس با تعرفههای ابالغی برای پزشکان دارای

روانشناسان و مشاورانی قرار دارند که تعرفههای ۱۰۰

مدرک دکتری عادالنه نیست .رئیس سازمان نظام

تا  ۲۰۰هزار تومانی را به صرفه نمیدانند و معتقدند

روانشناسی و مشاوره کشور درمورد عدم توانایی

مسائلی نظیر گرانی اجاره مطب ،مالیات سازمان

مالی گروهی از مردم برای خدمات روان درمانی،

امور دارایی ،عوارض شهرداری و هزینههای جاری

به ضرورت تحت ضرورت تحت پوشش بیمه قرار

نظیر پول آب ،برق و حقوق منشی مطب ،دخل و

گرفتن خدمات روانشناسی اشاره کرد و گفت :بارها

خرجشان را برابر نمیکند و میتواند مراکز مشاوره را

به هیات دولت و مجلس نامه نوشتهایم و صحبت

به ورطه تعطیلی بکشاند.دکتر محمد حاتمی رئیس

کردیم که بیمههای پایه و تکمیلی را حداقل در زمان

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان

بحران کرونا برای خدمات روانشناسی و مشاوره

اینکه این سازمان مطابق با بند  ۴ماده  ۳قانون

وضع کنند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

گازهای گلخانهای اثر کمی بر تابش
دارند.
از

بخار

د یاکسید

آب(،)H2O

کربن( ،)CO2متان ( )CH4و اکسید
نیتروژن( .)N2Oبخار آب فراوا نترین
گاز

گلخانهای

است،

اما

فراوانی

جوی آن در طول زمان تغییر چندانی
نمیکند .دی اکسید کربن بسیار کمتر
از بخار آب است ،اما دی اکسید
کربن

در اثر فعالیتهای

مانند سوزاندن

انسانی

سوختهای فسیلی

 ،تغییر کاربری زمین و جنگلزدایی
به جو اضافه میشود .عالوه بر این،
فرآیندهای طبیعی مانند فورا نهای
آتشفشانی دی اکسید کربن را زیاد
میکنند ،اما اثری بسیار کمتر از
مداخالت انسانی دارند.
ادامه در صفحۀ 2

و گاردریل و پشتی صندلی.

بوم وبر

سازمان حفاظت محیط زیست:
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آگهی
مزایده اجاره

نوبت دوم

محسن احمدی شهردار شاهرود

صفحه 6

پاسخ محافظهکارانه رئیس صداوسیما
درباره بازگشت عادل فردوسیپور

رییس سازمان صداوسیما گفت :در این دوره ما

ارتباط بین مردم و مسئوالن در اجرای این طرح

تالش خواهیم کرد که حداکثر امکان استفاده از

فراهم شود.جبلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر

تریبون رسانه ملی برای نزدیکتر شدن به مردم

اینکه صداوسیما درباره مجریهایی که ممنوع

فراهم شود.به گزارش ایسنا ،پیمان جبلی در حاشیه

التصویر هستند و یا با اتفاقاتی از صداوسیما رفتند،

آگهی مناقصه

نوبت اول

صفحه 7

منصورزارعی _ سرپرست شهرداری منوجان

))آگهی دعوت به همکاری((
با توجه به مجوز /63187د مورخ  ،1400/11/30بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر

دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به عنوان راننده ماشین آالت نیمه سنگین و

سنگین (لودر) به صورت شرکتی از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد و با حداکثر سن  40سال) از
طریق آزمون دعوت به همکاری نماید .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره

 034322124453امور اجرایی ماشین آالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و یا 09133420258

آقای حاج غنی تماس گیرند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

آگهی جذب مشمول وظیفه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط ،یک نفر مشمول وظیفه متاهل و بومی

جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نقش

چه تدبیری می اندیشد و در مورد بازگشت عادل

صداوسیما در اجرای نظام پرداخت یارانهها گفت:

فردوسیپور به صدا و سیما چه تصمیمی گرفته

یک اقدام ضروری و الزم است که باید در اقتصاد

میشود؟ گفت :در دوره تحولی جدید در صداوسیما،

کشور اتفاق بیفتد .صداوسیما تریبون خود را برای

بارها گفتم و باز هم میگویم آنتن صدا و سیما

تبیین این طرح و اطالعرسانی درباره آن و انتقال

برای نزدیک شدن بیشتر به مردم و دادن عرصه به

دیدگاههای مردم به مسئوالن و انتقال توضیحات

سرمایههای ارزشمند باز است و این امکان وجود

و تبیین مسئوالن به مردم در اختیار دولت قرار

دارد .در این دوره ما تالش خواهیم کرد که حداکثر

داده است .ما از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم

امکان استفاده از تریبون رسانه ملی برای نزدیکتر

که حداکثر استفاده رسانهای ممکن برای برقراری

شدن به مردم فراهم شود.

فارغالتحصیل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران یا معماری از دانشگاه های معتبر از طریق برگزاری

آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید .متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ  1401/03/04با همراه داشتن

مدارک ذیل ،به آدرس کرمان انتهای خیابان خواجو ،نبش ابوذر ،بنیاد مسکن استان کرمان ،امور اداری مراجعه نمایند .ضمنا برای
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های  03432528022و  03432517316داخلی  270و  230تماس گیرند .الزم به ذکر است

آزمون کتبی در ساعت  10:30صبح روز یکشنبه مورخ  1401/03/08در محل سالن اجتماعات شهید سردارحاج قاسم سلیمانی اداره کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برگزار خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی ،همسر

و فرزندان

-اصل و تصویر پشت و رو از کارت ملی متقاضی

کپی تمام مدارک فوق روی کاغذ  A4جداگانه گرفته شوند .
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آزادسازی پهنههای
معدنی در مناطق
چهارگانه غیرقانونی است
اقلیم 3

برای شهر کرمان و  6نفر بومی شهرستان های ریگان ،فهرج ،شهربابک ،سیرجان ،ارزوئیه و قلعه گنج (برای هر شهرستان یک نفر)

خورشیدی ورودی با موج کوتاهتر
رایجترین گازهای گلخانهای عبارتند

میکنند ،از دستگاه کارت خوان گرفته تا پیچ و مهره

زوال روستاها
نتیجه فقدان
سیاست اجتماعی

پاریس

درصدی گازهای گلخانهای متعهد است

و

سهند تاکی

را محاسبه کردند .سالیانه حدود ۵۳

سارقان از هرچیزی که دستشان به آن برسد ،دزدی

شرط الزم حفظ محیط زیست» مطرح کرد

دولت سیزدهم به اتمام برسد و در

گاز مشعل در مناطق نفتخیز ایران

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرده بود که

-اصل و کپی گواهی فراغت از تحصیل

-اصل و کپی برگ اعزام به خدمت

 8-قطعه عکس  4*3تمام رخ جدید

-یک عدد پوشه

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

2

پیامخرب

غیرنافعگفتند :مسائلی همچون سبک زندگی
اسالمی ،تعاون و همکاری اجتماعی ،مطالعه
آسیبهای اجتماعی و نظم و قانونگرایی
آموزش داده ،و از دوران کودکی و نوجوانی در

اروپا و هماهنگکننده مذاکرات وین با

افراد نهادینه شود.

علی باقری مذاکرهکننده ارشد جمهوری

ایشان

اسالمی ایران در تهران دیدار کرد و به

آموزشوپرورش را خرسند کننده ندانستند و

گفتوگو نشست.

گفتند :با گذشت بیش از  ۱۰سال از تنظیم

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی

سند و رفتوآمد وزیران متعدد که البته این

خبرگزاری فارس« ،انریکه مورا» معاون

تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و

است ،به این سند بهعنوان یک مجموعه

هماهنگ کننده مذاکرات وین که دیروز

کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.

(چهارشنبه) برای دومین بار در سال جدید

رهبر انقالب اسالمی افزودند :اگر سند نیاز

شمسی در تهران حضور داشت با «علی

به اصالح و تکمیل دارد ،مسئوالن این کار

باقری» مذاکره کننده ارشد جمهوری

را انجام دهند ،ضمن اینکه برای سنجش
پیشرفت سند نیز باید شاخصهای کمّ ی

| | khamenei.ir

از عزیمت به تهران در توئیتی با بیان

معیّ ن شود.
حضرت آیتهللا خامنهای سپس در بیان
چند نکته درباره مسائل معلمان ،سنگینی

اینکه دوباره برای دیدار با علی باقری و

بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت

دیگر مقامات درباره مذاکرات وین و دیگر

را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و

موضوعات راهی تهران هستم ،نوشت :کار

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از معلمان:

بر روی بستن شکافهای باقیمانده در

به معیشت معلمان توجه ویژه شود

مذاکرات ادامه دارد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز
دیروز همزمان با حضور «مورا» در تهران با
بیان اینکه دو مسیر خنثیسازی و رفع
تحریمها پیگیری میشود ،اعالم کرد:
هر دو مسیر خنثیسازی و رفع تحریمها

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه) با صدها تن از معلمان و فرهنگیان دیدار کردند و در بیان چند

پیگیری میشود .مصونسازی کشور از

نکته درباره مسائل معلمان ،سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان

مسیر تحول اقتصادی و توزیع عادالنه

دانستند و گفتند :معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقالب ،دفاع مقدس و حوادث گوناگون

نظام پرداخت یارانه یک راهبرد اصلی

سیاسی با نقشآفرینی درست خود ،نوجوانان و جوانان را هدایت میکردند امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه

است .مذاکره برای لغو تحریمها ،با رعایت

نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکالت معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن یا

خطوط قرمز ایران در رسیدن به توافقی
خوب ،قوی و پایدار در مسیر درست خود

تحقیر و کوچکانگاشتن کار بزرگ آنها شود.

به گزارش فارس ،این دومین سفر مورا

پیگیری میشود.
به تهران در سال جدید شمسی و با
گذشت دو ماه از وقفه در مذاکرات وین
در  ۲۰اسفندماه سال گذشته ( )۱۴۰۰است.
سفری که در پی پیشنهاد «جوزپ بورل»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان
و استقبال وزیر خارجه ایران انجام شده
است .مورا هفتم فرودینماه سال جاری
نیز به تهران سفر و ضمن دیدار با علی
باقری با حسین امیرعبداللهیان هم دیدار
و گفتوگو کرد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور
خارجه روز دوشنبه  ۱۹اردیبهشت ماه در
نشست خبری با خبرنگاران اعالم کرد
دیدار مورا با علی باقری مذاکره کننده
ارشد جمهوری اسالمی ایران تاکنون قطعی
شده است .البته او یادآور شد که مورا
درخواستهایی را برای مالقات با مقامات
ایرانی در داخل و خارج وزارت امور خارجه
نیز مطرح کرده است.
روز سهشنبه نیز علی شمخانی دبیر شورای

رهبر انقالب به معلمان توصیه
کردند با وجود انتظارات زیادی
که از وزارت آموزشوپرورش
برای عمل به وظایفش وجود
دارد ،منتظر تحقق آن توقعات
نمانند و با ابتکارهای شخصی
و روحیه خیرخواهی و دلسوزی
خود ،برنامههای تربیتی
دانشآموزان و کارهای بزرگ را
پیش ببرند

عالی امنیت ملی در توئیتی نوشته بود:
پیشبرد همزمان مذاکرات وین برای رفع
تحریمهای ظالمانه که ادامه آن با سفر
انریکه مورا به ایران دنبال میشود ،با
اجرای شجاعانه طرح تحول اقتصادی،
ضمن آنکه نشاندهنده ظرفیت باالی
مردمی برای اقدامات بزرگ است ،از تسلط
دولت بر مهمترین پروندههای سیاسی و
اقتصادی کشور خبر میدهد.

محکومیت هدف قراردادن
تعمدی خبرنگارالجزیره از
بزاده
سوی خطی 

سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور

رهبر انقالب اسالمی معلمان را مفتخرین به

اسالمی ،اعتقادات محکم و عمیق ،دارای

هدایت نسلهای آینده خواندند و افزودند:

اعتماد به نفس ،خودساخته ،هوشیار در

رهبر انقالب در بیان چند نکته درباره

هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش

برابر تمدنهای منسوخ شده شرق و غرب،

آموزشوپرورش گفتند :دانشآموز باید

آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در

دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن

دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزاز

افکار عمومی است تا هم معلم و خانوادهاش

عظیم را شکل دهد.

پرچم علم ،با اعتماد به نفس ،پرچم

به شغل او افتخار کنند ،هم جامعه به معلم

حضرت آیت هللا خامنهای با اشاره به تربیت

«هویت ملی و پر افتخار اسالمی ایرانی»

به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.

وپرورش بعد از
ِ
عناصر برجسته در آموزش

را هم به اهتزاز در آورد.

رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان

انقالب افزودند :به برکت تالش معلمان

ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانشآموزان با

آموزشوپرورش افزودند :کشور از لحاظ

وزیر

در چهار دهه اخیر ،عناصری کارآمد در

افتخارات کشور از جمله عناصر پر تالش بعد

قانون ،سند و تصمیمات خوب ،هیچ چیز

عرصههای مختلف رشد یافتهاند اما کافی

از انقالب ،بیاطالعی آنان از افکار راهگشای

کم ندارد ،مهم این است که این تصمیمات

نیست و برای آن تمدن شکوفا ،باید اینگونه

امام خمینی(ره) و آرمانهای سرنوشتساز

و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و

پرورشها فراگیر شود.

انقالب و ناآگاهی آنان از حوادث انقالب

اجرا شوند.

ایشان فرصت دوازده ساله آموزشو پرورش

گفتند :معلمان عالوه بر آگاه کردن نسل

ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی

را برای تربیت چنین نسلی ،بینظیربرشمردند

نوجوان و جوان ،باید اینگونه مسائل را با دل

گفتند :معلم به معنای تعلیمدهندگی ،ارزش

و گفتند :سازمان گستردهی آموزشوپرورش

و جان آنان آمیخته سازند.

بسیار بزرگی است زیرا خداوند به استناد

در همه شهرها و روستاها ،زمینه مناسبی دارد

ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن

آیات قرآن ،تعلیمدهنده است و پیامبر و همه

تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان ،ارزشها

را از دیگر نیازهای دانشآموزان دانستند و

حکما ،علما ،دانشمندان و شخصیتهای

و آرمانهای انقالب را بهدرستی به دلها و

افزودند :در جهانی که هر کس ،چه شرق چه

برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای

گوشهای آمادهی فرزندان ملت منتقل ،و

غرب ،زور میگوید نسل آینده باید ارزش و

این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.

هویت اسالمی -ایرانی را در آنها نهادینه کند.

اهمیت ایستادگی را از هماکنون بیاموزد تا

حضرت آیت هللا خامنهای افزودند :در

رهبر انقالب ،وزارت آموزشوپرورش را

در پرتو این آموزهها تمدنساز شود و ملت و

کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش و

دستگاهی بسیار پر عظمت و آیندهساز

کشور را عزتمند سازد.

ش و پرورش
خواندند و افزودند :از امروز آموز 

رهبر انقالب ،وزارت آموزش و پرورش را به

ارزش باالتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب

میتوانیم فردای کشور را حدس بزنیم.

تفکیک «علم نافع» از «علم غیرنافع» در

این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری

ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات

برنامه درسی دانشآموزان توصیه کردند و

و تربیتپذیری هستند و تعلیم آنها،

معلمان افزودند :البته برای رسیدن به

گفتند :علم نافع علمی است که استعدادهای

تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر

وضع مطلوب ،مشکالت موجود باید

نوجوان و جوان را شکوفا میکند و با

قشرها دارد.

با تدبیر ،دانایی ،همت ،مجاهدت و

سرمایهسازی برای آینده او ،موجب پیشرفت

بلندمدت ایجاد
ِ
ایشان با اشاره به هدف

شکیبایی حل شود.

و تعالی کشور میشود.

تمدن نوین و شکوفای اسالمی گفتند :منابع

حضرت آیتهللا خامنهای در تشریح مسائل

ایشان در این زمینه افزودند :بعضی مطالب

انسانی ،زیرساخت هر تمدنی به شمار میرود

الزم برای حل مشکالت ،به تدوین متنهای

در برنامه درسی کنونی ،صرف ًا محفوظاتی

و برپاکنندگان تمدن نوین اسالمی نسلی

معلم مورد
ِ
مناسب آموزشی و تأمین کمّ ی

است که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده

پرورش

است،

عالوه

تعلیمدهندگی،

هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند،

نیاز آموزشوپرورش اشاره کردند و افزودند:

دانشآموزان به ذهن آنها سرازیر میشود

بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از

کیفیت معلم و تدیّن ،اخالق و مهارتهای

که باید این موارد شناسایی و از آموزشها

این زاویه درک کرد.

او بسیار مهم است و نباید بهگونهای باشد

حذف شود.

رهبر انقالب اسالمی گفتند :این نسل با این

که رتبههای پایین کنکور سراغ معلمی

حضرت آیتهللا خامنهای با تأکید براختصاص

هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی-

بروند ،البته امروز هم مثل برهههای مختلف

ساعاتی به آموزشهای مهارتی بجای مطالب

خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و قدس
شریف در سراسر جهان تسلیت گفت.
به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت امور
رژیم

صهیونیستی را گواه روشنی بر عدم پایبندی
این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات،
رسانهها و خبرنگاران ،در آگاهی بخشی به
افکار عمومی دانست که برخالف ادعاهای
دروغین ماشین تبلیغاتی صهیونیسم و
رسانههای وابسته ،از انتشار حقایق و اخبار
صحیح

واهمه داشته و تا مرز کشتار

خبرنگاران پیش میرود.
خطیبزاده از سازمانهای بینالمللی،
نهادهای حقوق بشری و اتحادیههای
رسانهای بینالمللی خواست در مورد
شهادت خانم شیرین ابوعاقله تحقیقات
مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی
نسبت به این جنایت خود پاسخگو باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین
پیشنهاد انجام تحقیقات توسط رژیم
اسرائیل در خصوص این جنایت را مبتنی
بر فرافکنی و فرار روبه جلو دانست که فاقد
هرگونه اعتباری است.

درست خود ،نوجوانان و جوانان را هدایت
میکردند امروز نیز باید بیش از همیشه
متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان
باشند و مسائلی همچون مشکالت
معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن
یا تحقیر و کوچکانگاشتن کار بزرگ آنها
شود .ایشان ،نوجوانان و جوانان را دُ ردانههای
کشور و امانتهایی بزرگ در دست معلمان
خواندند و افزودند :این امانتهای گرانسنگ
معلمان دینباور و دینمدار،
ِ
باید در اثر تربیت
اخالقی و رفتاری تبدیل شوند.
رهبر انقالب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز
تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند
تقویت همهجانبه دانستند وگفتند :این مراکز
باید از لحاظ امکانات سختافزاری ،مدیریت،
اساتید ،متون آموزشی و فعالیتهای تربیتی
بهگونهای تقویت شوند که بتوانند «معلم
مطلوب» تربیت کنند.
هماهنگی رشته
ِ
ایشان با توصیه به
تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا
حدّ امکان ،به دشواریهای آموزش در
دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و
خاطرنشان کردند :در این دوره ،زحمات
معلمان مضاعف شد که در این خصوص
باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیتهللا خامنهای با تأکید بر
سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت
مشکالت
ِ
معلمان ،افزودند :با وجود
امکانات دولتی ،اما به مسائل معیشتی،
بیمه ،بازنشستگی و درمان معلمان توجه
ویژه شود.ایشان در پایان سخنانشان ،به
معلمان توصیه کردند با وجود انتظارات
زیادی که از وزارت آموزشوپرورش برای
عمل به وظایفش وجود دارد ،منتظر
تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای
شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی
خود ،برنامههای تربیتی دانشآموزان و
کارهای بزرگ را پیش ببرند.در ابتدای
این دیدار ،وزیر آموزشوپرورش گزارشی
از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه
در خصوص اجرای سند تحول ،استفاده
از ظرفیت فضای مجازی و فناوریهای
نوین در عرصه تعلیم و تربیت ،توسعه
عدالت آموزشی ،مهارتآموزی ،پرورش
استعدادهای درخشان ،رتبهبندی و
معیشت معلمان و تحول در منابع درسی
بیان کرد.

فعال به اتباع خارجی یارانه تعلق نمیگیرد

ارشد را به خانواده او ،شبکه الجزیره و

خارجه

حوادث گوناگون سیاسی با نقشآفرینی

وزیر کشور:

نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی را به

این

همچون دوران انقالب ،دفاع مقدس و

دو دلیل مهم وجود دارد که چرا دی اکسید
کربن مهمترین گاز گلخانهای است .اول اینکه
دی اکسید کربن در جو میماند و صدها سال
از بین نمیرود .دوم ،بیشتر دی اکسید کربن
اضافی منشأ

دارد ،به این معنی که

فسیلی

با سوزاندن سوختهای فسیلی آزاد میشود.
زغال سنگ و نفت سوختهای فسیلی هستند
و از گیاهان مرد های ساخته شد هاند که در اصل
میلیو نها سال پیش در اثر فتوسنتز ایجاد شده
و در زمین ذخیره شد هاند.
فتوسنتز با استفاده از نور خورشید و دی اکسید
کربن

گیاهان را ایجاد میکند .این دگرگونی

طی میلیو نها سال بهعنوان یک فرآیند آهسته
رخ میدهد و کربن فسیل شده در سنگ ها
بنابراین ،وقتی

و رسوبات را ذخیره میکند.

زغال سنگ و نفت می سوزانیم ،بالفاصله انرژی
خورشیدی ذخیره شده و دی اکسید کربن
فسیلی را آزاد می کنیم که میلیون ها سال طول
کشیده تا در وهله اول انباشته شوند .سرعت
انتشار برای درک تغییر اقلیم فعلی بسیار مهم
است.
در علم،

مجموعهای از اشیا و

سامانه

فرآیندهای متقابل است .مطالعه سامانه زمین
مطالعه این سامانهها است :ژئوسفر — سنگ
ها؛ اتمسفر – گازها؛ هیدروسفر  -آب؛ کرایوسفر
 یخ؛ و بیوسفر (زیست کره)  -موجودات زنده.علم زمین این سامانه

ها و نحوه تعامل و

تغییر آنها را در پاسخ به چرخه های طبیعی و
نیروهای انسانی یا انسان زا مطالعه می کند.
تغییرات در یک سامانه

زمین بر سایر سامانه

ها اثر می گذارد.
برای

ما

بسیار

مهم

است

که

زمینه

از

زمینشناسی فرآیندهای تغییر اقلیم و نحوه
تعامل این سامانه های زمینی آگاه باشیم،
او ًال برای ما درک چگونگی

و چرایی فعالیت

های انسانی به عنوان موجب تغییرات اقلیمی
کنونی و ثانیاً ،تفکیک

فرآیندهای طبیعی

و

فرآیندهای انسانی در سوابق اقلیمی گذشته
زمین شناسی بسیار مهم است.
دما و آب و هوای زمین تا حد زیادی بر اساس
ترکیب گازهای جو ی ،گردش اقیانو سها ،و
ویژگیهای سطح زمین سنگ ها ،یخچال های
طبیعی و گیاهان تغییر می کند .همچنین برای
درک تغییرات اقلیمی ،تمایز بین اقلیم و

آب

و هوا ضروری است .آب و هوا عبارت است از
الگوهای دما و بارش کوتاه مدت که در روزها و
هفته ها رخ می دهد.

اقلیم

محدوده متغیر

دما و الگوهای بارندگی است که در بلندمدت
برای یک منطقه خاص به طور میانگین محاسبه
می شود  .بنابراین ،تنها یک زمستان سرد به
این معنی نیست که کل کره زمین در حال خنک
شدن است .بسیاری از دانشمندان از میانگین
 30ساله به عنوان یک مقیاس مناسب استفاده
میکنند .بنابراین ،تغییر اقلیم به تغییرات و
روندهای آهسته دما و بارش در دراز مدت برای
یک منطقه خاص یا زمین به عنوان یک کل
اشاره دارد.
بدون اتمسفر ،زمین مانند ماه دارای نوسانات
شدید دمایی بین روز و شب خواهد بود .دمای
روز صدها درجه سانتیگراد باالتر از حد نرمال و
دمای شبانه صدها درجه کمتر از نرمال خواهد
بود .از آنجایی که ماه جو چندانی ندارد ،دمای
آن در روز حدود  106درجه سانتیگرا د و دمای
شب در حدود  - 183درجه سانتیگراد
این

یک

محدوده

حیرتانگیز 272

است.
درجه

سانتیگراد بین سمت روشن و تاریک ماه است
که چگونگی دخالت جو زمین در تنظیم دمای
زمین را شرح میدهد.

دولت

شدت محکوم کرد و شهادت این خبرنگار

اقدام

گفتند :معلمان عزیز که در مقاطع مختلف

به افرادی با ارزشافزودهی باالترِ علمی،
معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.

خارجه در سرزمینهای اشغالی توسط

جنایتکارانه

میزان

تحقق

سند

تحول

ادامه از صفحۀ 1

و تولید کربن ایران

از جمله مهارتهایی است که باید در مدرسه

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه

نشست .

گاز مشعل

و تحقیق ،فعالیتهای جهادی ،مبارزه با

در تهران دیدار کرد

به گزارش فارس ،مورا شب سه شنبه قبل
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انریکه مورا با علی باقری

اسالمی ایران دیدار کرد و به گفتوگو

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
از شهریور  ۱۴۰۰قیمت کاالها
بین  ۴۰تا  ۸۰درصد تغییر کرد
و لذا مجبور شدیم مبلغ یارانه
را بیشتر کنیم و تا حدودی
پوشش قانونی هم داده شد

اعضای دولت سیزدهم دیروز( چهارشنبه) پس از

تعلق میگیرد یا خیر پاسخ داد و گفت فعال در

لذا مجبور شدیم مبلغ یارانه را بیشتر کنیم و تا

پایان نشست هیات وزیران به سواالتی در مورد

این مرحله چنین برنامهای وجود ندارد.

حدودی پوشش قانونی هم داده شد.

توزیع عادالنه یارانهها ،قیمت اقالم غذایی ،ناامنی

احمد وحیدی در مورد گران شدن کاالها تاکید

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «در

در مرزهای کشور و ...پاسخ دادند.

کرد هیچ قلم کاالیی تا قبل از اجرا شدن طرح

بحث درآمدی  ۹دهک یارانه برداشت میکنند»،

به گزارش ایرنا سخنگوی دولت ،بهادری@

توزیع عادالنه یارانه نباید گران شود و گرانی تا اجرا

افزود :در این مرحله تمرکز روی کاالهای اساسی

جهرمی ،بیان کرد به زودی سازمان هدفمندی

شدن طرح عادالنهسازی یارانهها خالف است

داریم و مقرر شده یارانه نان و دارو قطع نشود و

یارانهها سایتی را معرفی میکند تا افراد جامانده

و تعزیرات برخورد میکند و همه باید بر اساس

همان روند سابق برای نانهای خبازی و دارو تا

بتوانند ثبت نام کنند.

چارچوب سازمان حمایت حرکت کنند.

تعیین روش جایگزین ادامه دارد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از گفتوگوی

رئیس شورای امنیت کشور با رد مطالبی درباره

میرکاظمی درباره مسدود شدن برداشت حساب

خود با خبرنگاران درباره زمان برداشت یارانه

ناامنی در خوزستان و برخی استانهای مرزی

افرادی که برایشان یارانه واریز شده است ،گفت:

واریزی به حساب سرپرستان خانوار گفت:

ادامه داد :همه استانها در امنیت کامل هستند و

مبلغ به حساب بانکی افرادی واریز شد که قب ًال

زمان آن از طریق سازمان هدفمندی یارانهها

هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

یارانه میگرفتند و این مبلغ در همان حساب نگه

اطالعرسانی میشود.

وحیدی درباره اقدامات برای جلوگیری از قاچاق

داشته شده تا وقتی طرح اجرا شود و بعد از آن

او درباره واریزی یک مرحله یارانه به حساب

کاالهای اساسی گفت :سیاستها ابالغ شده و

ماه به ماه حساب آزاد میشود.

برخی سرپرستان خانوار تصریح کرد که یک ماه

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و استانداران مرزی

او در پاسخ به اینکه آیا یارانه معیشتی  ۴۵هزار

واریزی صحت ندارد بلکه برای همه مبلغ دو ماه

فعال هستند و با کسانی که به دنبال قاچاق کاال

تومانی حذف میشود یا نه ،گفت :این یارانه در

یارانه واریز شده که اکنون قابل برداشت نیست.

باشند یا بخواهند در کشور کمبود ایجاد کنند،

ب که تاکنون یاران ه به آن واریز میشده،
یک حسا 

سخنگوی دولت به یکی از مصوبات هیات دولت

برخورد میشود .رئیس سازمان برنامه و بودجه

تجمیع میشود.

اشاره و از موافقت دولت با لغو روادید ایران ،قطر

نیز در ادامه تصریح کرد :اگر کسی مستحق

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عدم

خبر داد و گفت :لغو روادید و گذرنامههای خاص

دریافت یارانه بوده و نگرفته ،در صورت اثبات پس

دریافت توزیع عادالنه یارانه افرادی که قب ًال یارانه

لغو شد تا رفت و آمدها و ارتباطات با سهولت

از بررسیها ،یارانه معوق دریافت میکند.

 ۴۵هزار تومانی دریافت میکردند ،گفت :وزارت

بیشتری برقرار شود .در ادامه وزیر کشور به سوال

سیدمسعود میرکاظمی گفت :از شهریور ۱۴۰۰

رفاه بر اساس دهکها طبق قانون بودجه امسال

خبرنگاران در مورد اینکه آیا به اتباع خارجی یارانه

قیمت کاالها بین  ۴۰تا  ۸۰درصد تغییر کرد و

سه ماه فرصت داشته که دهکها را پاالیش کند

و آنهایی که درآمد باال داشتند را تعیین تکلیف و

این سیاست ،دولت اساس ًا قبل از اینکه وارد

کمک کند افراد جدیدی وارد عرصه شوند.

مسأله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساسی

میرکاظمی ادامه داد :وزارت رفاه برای دهکهایی

شود ،برای سایر بخشها و اقالمی که میتوانند

که از دریافت یارانه جا ماندهاند ،سامانهای تعبیه

تحتتأثیر قرار بگیرند ،مانند بازار خودرو ،مسکن

کرده تا افراد درخواست بررسی دهند که وزارت

و بهداشت تصمیمگیری کرده است.

رفاه این کار را انجام میدهد.

او افزود :با نگاه به مصوبات دولت در دو هفته

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال

گذشته در مورد مسکن ،بهداشت و درمان،

خبرنگار ایرنا که در سامانه زمان برای اعالم نتایج

خودرو میبینیم که وزرا مصوباتی آورده بودند

شکایات و بررسیها  ۶ماه اعالم شده و در صورت

تا مطمئن شویم ابعاد این افزایش قیمتها

محق بودن افرادی که یارانه دریافت نکردهاند آیا

روی سایر کاالها از طریق سیاستهای

یارانه  ۶ماه به حسابشان واریز میشود ،گفت:

خنثیکننده جبران میشود .وزیر اقتصاد و امور

من این را نشنیدم اما قاعدت ًا وزارت رفاه چون

دارایی درباره افزایش قیمت سایر کاالها نیز

طبق قانون بودجه و قوانین مکلف به این کار

توضیح داد «این اقالم ،کاالهایی هستند که

است ،در این خصوص اطالعرسانی میشود.

اقالم مشتقه دارند و با افزایش قیمت آنها،

وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره اصالح نظام

مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی

پرداخت یارانهها گفت :با توجه به ابعاد مختلف

تغییر قیمت متناسب داشته باشد».
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چرا در کره زمین حیات وجود دارد اما در زهره و مریخ نه

آزمایش خود را آغاز میکنند .کالینسون
میگوید که ما باید تکنولوژی جدیدی را

ماموریت کشف راز حیات در زمین

هوای چهارشهرخوزستان

برای این اکتشاف اختراع میکردیم و از

بسیارناسالم شد

تکنیکهایی استفاده کنیم که در تحقیقات
سیاره زهره پیشرو بودهاند.

سامانه پایش کیفی هوای کشور ،در پی وقوع

ماموریت اندورنس

دانشمندان معتقدند سیاره زهره زمانی پرآبتر از حاال بوده اما به دالیلی که هنوز مبهم است ،خشک شده
محققان ناسا قرار است پتانسیل الکتریکی جهانی زمین را اندازهگیری کنند؛ این میدان تنها دلیلی است
که حیات را در سیاره ممکن میکند

دوباره گردوغبار در خوزستان شاخص کیفی

زمانی که فضاپیما پرتاب شود ،اندورنس

هوای چهار شهر را در شرایط بسیار ناسالم و

الکترونهایی را اندازهگیری میکند که از جو
زمین فرار میکنند؛ فرآیندی که میلیاردها
سال است رخ میدهد و بخشی از روند
تدریجی «گریز جوی» است .این الکترونها
با سرعتی مشخص و قابل پیشبینی از
زمین میگریزند اما احتماال به واسطه
پتانسیل الکتریکی جهانی کره زمین سرعت
کندتری پیدا میکنند .تیم کالینسون تالش
میکند که با استفاده از تجهیزات خود آن اثر
کندکننده را اندازهگیری کند تا میزان قدرت
|  | NASA 2تصویری از وضعیت سیاره مریخ در گذشته |

آن را بسنجند.
اگر همهچیز طبق برنامه پیش رود ،برای
اولین بار پتانسیل الکتریکی جهانی کره زمین
اندازهگیری میشود.
کالینسون میگیود« :اگر موفق بشویم ،پاداش
آن معرکه است .چون یکی از اساسیترین

یافتههای علمی درباره سیاره
زهره سواالتی را درباره کره
زمین مطرح کرده است.
پتانسیل الکتریکی زهره به
وسیله یونوسفر یا خارجیترین
الیه یونیزه که بیرون از اتمسفر
این سیاره قرار دارد ،به وجود
آمده .اما کره زمین هم دارای
الیه جوی یونوسفر است .آیا
زمین هم پتانسیل الکتریکی
مشابهی دارد؟ اگر دارد چرا
هنوز آب داریم؟

| یاسمن طاهریان |
| روزنامهنگار |

امکان حیات درکره زمین

«ما چرا اینجاییم؟» گلین کالینسون،

دانشمند هوا و فضا در مرکز پروازهای فضایی
«گودارد» در مریلند آمریکا و یکی از محققان
اصلی ماموریت  Enduranceناسا است .او
در گفتوگویی توضیح میدهد که در ماموریت
جدید خود به دنبال جواب یکی از اساسیترین
سوالهای علمی میگردد :چرا در زمین حیات
وجود دارد ولی در سیارات دیگر نه؟
محققان ناسا در ماموریت اندورانس ،قرار
است پتانسیل الکتریکی جهانی کره زمین را
اندازهگیری کنند و بسنجد که میدان الکتریکی
زمین ،چقدر ذرات باردار الکتریکی موجود در
هوای اطراف را به سمت خود میکشد .انتظار
میرود این پتانسیل الکتریکی بسیار ضعیف
باشد و اندازهگیری آن کاری بسیار سخت.
اما تنها دلیلی است که حیات در زمین را
ممکن میکند .فضاپیما اندورانس قرار است
به زودی از شهر کوچکی در مجمعالجزایر
سوالبار در نروژ پرتاب شود.

آن سیاره برای زندگی مناسب است یا نه .تحقیقات تازه ناسا نشان میدهد که میدانهای الکتریکی اطراف سیاره زهره یا ونوس به پاک
کردن اتمسفر آن از اجزای موردنیاز برای تولید آب کمک کردند.

میلیاردها سال پیش سیاره زهره آب داشته

میتواند ذرات آب را از سطح آن خالی کند

کره زمین پرآب است و یکی از دالیلی که حیات

و به فضا بریزد؛ مانند اکسیژن باردار مثبتی

اندازهگیری آن را خنثی میکند .کالینسون در

در این سیاره وجود دارد همین است .ممکن

که به وسیله تابش شدید اشعه خورشید از

ادامه میگوید« :حتی به اندازه باتری یک

است میلیاردها سال پیش نیز درباره سیاره

هیدروژن جدا میشود .در طول زمان این

ساعت هم قوی نیست ،اما باید وجود داشته

زهره چنین چیزی را گفته باشیم .دانشمندان

پتانسیل الکتریکی احتماال نقشی در خالی

باشد».

معتقدند سیاره زهره زمانی پرآبتر از حاال بوده

شدن آب به فضا داشته است.

کالینسون به همراه تیم خود برای اجرای

اما به دالیلی که هنوز مبهم است ،خشک شده.

یافتههای علمی درباره سیاره زهره سواالتی

این ماموریت به شمالیترین نقطه زمین

درک علت آن میتواند تفاوت اصلی میان

را درباره کره زمین مطرح کرده است.

در مجمعالجزایر نروژ در اقیانوس منجمد

کره زمین و دیگر سیارات را مشخص کند و از

پتانسیل الکتریکی زهره بهوسیله یونوسفر یا

شمالی میرود .تیم کالینسون قرار است

مادهای پنهانی پردهبرداری کند که برای سیاره

خارجیترین الیه یونیزه که بیرون از اتمسفر این

از طریق میدان مغناطیسی قطب شمال

قابل زیست الزم است.

سیاره قرار دارد ،ب ه وجود آمده .اما کره زمین هم

ویژگیهای زمین را اندازهگیری کردیم که ارتباط
اینجاییم».

کشف قدرت میدان الکتریکی دوقطبی

کالهکهای یخی قطبی کره زمین به خارج
از آن جریان دارند .تصور میشود یکی از

پتانسیل الکتریکی  ۱۰ولتی را شناسایی کرد

کالینسون میگوید« :ما فکر میکنیم یکی

که اطراف این سیاره میچرخد .یعنی ذرات

از دالیلی که زمین قابل زیست است به دلیل

باردار مثبت از سطح آن دور میشوند .این

همین پتانسیل الکتریکی بسیارضعیف است».

پتانسیل الکتریکی مانند جاروبرقی بزرگی به

تیم اندورنس تخمین میزند قدرت این میدان

سایز کره زمین اطراف سیاره وجود دارد که

 ۰/۳ولت باشد؛  ۲۵برابر ضعیفتر از زهره و

شاخص کیفی هوای شهرهای اندیمشک ،۱۶۹
شوش  ۱۷۱و شوشتر  ۱۷۷در شرایط ناسالم
برای همه گروهها تشخیص داد .این در حالی
است که ایستگاههای ایذه ،خرمشهر ،دزفول
و گتوند دادهای برای نمایش ندارند .پدیده
گرد و غبار با منشاء کانونهای عراق ،از  ۱۲تا
 ۱۸اردیبهشت با شدت و ضعف ،تقریبا تمام
شهرهای خوزستان را فرا گرفته بود و ادارات
و مراکز آموزشی را در روز  ۱۲اردیبهشت به

تابستان ۹۱ ،درصد از دیواره بزرگ مرجانی در

اصلیترین اجزایی که در تشکیل این ریزش

شرق استرالیا را سفید کرده است.
به گزارش ایسنا ،این اولین باری است که دیواره

ضعیف باشد .در واقع افت پتانسیل ناشی
از این میدان الکتریکی به فرار جوی زمین
کمک میکند .با این حال میدان الکتریکی
دو قطبی به دلیل قدرت ضعیف آن هیچوقت
اندازهگیری نشده است .به همین ترتیب
اداره کلی ملی هوانوردی و فضا یا ناسا ،دو
سال پیش اعالم کرد که سال  ۲۰۲۲اقدام به
پرتاب فضاپیما اندورنس میکند تا به این
کشف بزرگ علمی دست پیدا کند :کشف
قدرت میدان الکتریکی دو قطبی که به وسیله
یونوسفر ایجاد میشود.

کالینسون میگوید« :ما فکر
میکنیم یکی از دالیلی که
زمین قابل زیست است به
دلیل همین پتانسیل الکتریکی
بسیار ضعیف است ».تیم
اندورنس تخمین میزند قدرت
این میدان  ۰/۳ولت باشد؛ ۲۵
برابر ضعیفتر از زهره و آنقدر
ضعیف که تمام تالشهای
پیشین برای اندازهگیری آن را
خنثی میکند

آبوهوای
بزرگ مرجانی در طول یک چرخه 
«النینا» و زمانی که به طور طبیعی انتظار دمای
پایینتر وجود دارد ،دچار پدیده سفیدشدگی
شده است.
در این گزارش آمده است که تغییرات آب و
هوایی در حال شدت گرفتن است و در حال
حاضر دیواره بزرگ مرجانی پیامدهای آن را
تجربه کرده است .در این بررسی وضعیت
صخرههای ثبت شده در فهرست میراث جهانی
بین سپتامبر  ۲۰۲۱تا مارس  ۲۰۲۲مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
در این ارزیابی مشخص شد که پس از شروع
ب در دسامبر گذشته ،هر
گرم شدن دمای آ 
سه منطقه اصلی صخرههای مرجانی پدیده
سفید شدگی را تجربه کردند .این پدیده

ماموریت به شمالیترین نقطه جهان

انجام شد ،سرنخی بهدست آمد .این فضاپیما

 ۲۲۹و شادگان  ۲۱۳در شرایط بسیار ناسالم؛

نتایج یک گزارش نشان می دهد که موج گرمای

هنوز آب داریم؟

اکسپرس که به وسیله آژانس فضایی اروپا

را  ،۲۳۴بندرامام خمینی(ره)  ،۲۵۷ماهشهر

 ۹۱درصد
دیواره بزرگ مرجانی

زمین ،از بادهای قطبی است که در امتداد

پتانسیل الکتریکی مشابهی دارد؟ اگر دارد چرا

سال  ۲۰۱۶در ماموریت کاوشگر ونوس

 ۱۳روز چهارشنبه شاخص کیفی هوای اهواز

گرما عامل سفیدشدگی

فرآیند اولیه از دست رفتن یونوسفر کره

دارای الیه جوی یونوسفر است .آیا زمین هم

تفاوت پتانسیل الکتریکی زمین و زهره

سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت

مستقیمی با درک این موضوع دارد که چرا ما

بیرونی مهم است ،میدان الکتریکی دو قطبی
آنقدر ضعیف که تمام تالشهای پیشین برای

همه گروهها اعالم کرد .به گزارش ایرنا،

تعطیلی کشاند.

خطوط میدان مغناطیسی باز موجود در باالی

فضایی که اطراف یک سیاره را در بر میگیرد نقش مهمی در این تشخیص دارد که چه مولکولهایی در اتمسفر آن وجود دارد و اینکه آیا

شاخص سه شهر را در شرایط ناسالم برای

زمانی رخ میدهد که مرجان تحت فشار قرار
میگیرد و جلبکهای رنگی موجود در آن
بیرون میزنند.
به گزارش فرانس  ،۲۴اگرچه مرجانهای
سفید شده هنوز زنده هستند و بخشهای
نسبتا آسیب دیده صخرهها ممکن است بهبود
پیدا کنند اما در مرجانهایی که به شدت دچار
گومیر
پدیده سفید شدگی شدهاند میزان مر 

اعتراض مدیرکل دفتر زیستگاهها به معدنکاوی در توران:

آزادسازی پهنههای معدنی در مناطق چهارگانه غیرقانونی است
پس از اظهارات سرپرست معاونت امور معادن

 27اردیبهشت خبر میداد ،رضا اقتدار عنوان

پیشگیری از صدور هرگونه مجوز جدید معدنی

استان سمنان درباره آزادسازی پهنههای معدنی

کرد« :ما در مجموعه توران شامل منطقه

در حدود مناطق چهارگانه محیط زیست در

در خارتوران ،عباسآباد و طرود ،مدیرکل دفتر

حفاظت شده ،پناهگاه حیات وحش و پارک

سراسر کشور ،نقشه و فایل رقومی این مناطق

زیستگاهها در سازمان حفاظت محیط زیست

ملی توران برای اکتشاف و بهرهبرداری برای

را طی مکاتبات متعدد به وزارت صنعت ،معدن

گفت« :آزادسازی پهنههای معدنی در مناطق

هیچ معدن جدیدی مجوز صادر نکردهایم و

و تجارت فرستاده است تا این الیههای رقومی

چهارگانه محیط زیست غیرقانونی است».

تاکنون استعالمی هم از ما صورت نگرفته

را بر روی سیستم کاداستر وزارتخانه بارگذاری

سه روز پس از انتشار گزارش «پیام ما» با

است ،معادنی که در منطقه توران فعال است ،از

کنند ،این به آن معناست که اگر کسی بخواهد

تیتر «طمع معدنکاران به آخرین زیستگاههای

گذشته در حال کار بودهاند».

روی محدودههای معدنی ،عملیات ثبت

یوز» ،که از برنامه آزادسازی این پهنهها در روز

او افزود« :سازمان حفاظت محیط زیست برای

انجام دهد ،این کار در حدود مناطق چهارگانه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تامین نیروی انسانی مشاغل گروه
بهیاری کمک پرستاری و کارشناس مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه تامین نیروی انسانی
مشاغل گروه بهیاری کمک پرستاری و کارشناس مامایی به شماره ن-ب 01/02-۱-را به مدت
یکسال شمسی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۱می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  ۱۰:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت  ۱۱:۳۰روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
مکان ارایه پاکت(الف) بصورت فیزیکی :آدرس بم بلوار شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی بم
دبیرخانه حراست-تلفن  ۰۳۴-۴۴۳۴۴۶۰۱و ۰۳۴-۴۴۳۴۰۳۱۶
م/الف۱۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
برونسپاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان پاستوربم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد مناقصه برونسپاری امور
طبخ و توزیع غذای بیمارستان پاستور بم به شماره ط-ب 01/02-۱-را به مدت یکسال شمسی از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  ۱۰:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت  ۱۱:۳۰روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
مکان ارایه پاکت(الف) بصورت فیزیکی :آدرس بم بلوار شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی بم
دبیرخانه حراست-تلفن  ۰۳۴-۴۴۳۴۴۶۰۱و ۰۳۴-۴۴۳۴۰۳۱۶
م/الف 15
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حفاظت محیط زیست ،اقتدار تصریح کرد:

چهارگانه انجام شود ،غیرقانونی است».مدیرکل

«اخیرا اطالع پیدا کردیم که پهنههای معدنی

دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت

که عموما در اختیار سازمان زمینشناسی

محیط زیست با بیان اینکه این نامه در حقیقت

یا ایمیدرو است ،در  26ماه جاری آزادسازی

پاسخ به استعالم ماده  ۲۴قانون معادن هم

میشود تا متقاضیان نسبت به ثبت آنها و طی

است ،افزود« :بر اساس بند چ ماده  ۲۴قانون

فرآیند قانونی اقدام کنند .بر این اساس ،یک

معادن ،وزارت صنعت برای صدور مجوز اکتشاف

مکاتبه فوری با امضای معاون محیط زیست

جدید معدنی مکلف به استعالم از سازمان

طبیعی و تنوع زیستی با معاونت معدنی وزارت

حفاظت محیط زیست در حدود مناطق چهارگانه

صنعت ،معدن و تجارت انجام دادیم و رونوشت

است ،به عبارت دیگر اگر به فرض آزادسازی

آن را برای دستگاههای نظارتی ارسال کردیم،

هم انجام شود ،موظف به استعالم از سازمان

در این نامه تصریح شده است که فایل رقومی

محیط زیست هستند و حتما با آن مخالفت

مناطق چهارگانه در آزادسازی پهنهها مدنظر قرار

خواهیم کرد».

سطحی از سفید شدگی مرجانها مشاهده

اقتدار :برای پیشگیری از
صدور مجوز جدید معدنی
در مناطق چهارگانه ،نقشه و
فایل رقومی این مناطق را
به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت فرستادهایم

اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷـﻤﺎره یک از طریق مناقصه عمومی و عقد قرارداد با
شرکت های واجد الشرایط نسبت به (اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه به متراژ 270مترمکعب به ابعاد  19*5.7به ارتفاع  2.5متر) درسال  1401ازطریق مناقصه
عمومی و عقد قرارداد با شرکتهای صاحب صالحیت اقدام نماید .متقاضیان شرکت درمناقصه عمومی ظرف مدت تعیین شده مطابق بند  3مدارک خواسته شده را درپاکتهای
اﻟـﻒ و ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irبارگزاری و اﺻﻞ پاکت اﻟﻒ را به صورت الک و مهر شده تا پایان ساعت  12روزیکشنبه مورخ
 1401/03/08ﺑﻪ دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ نماﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑـﺎ رعایت ﺿـﻮاﺑﻂ تعیین شده تکمیل و تا پایان
ساعت  18روزیکشنبه مورخ  1401/03/08درسامانه ستاد بارگزاری نمایند.
شرح مختصری از موضوع کار :اجرای ساندویچ پانل و نصب تجهیزات سردخانه به
متراژ 270مترمکعب مطابق مشخصات و جزئیات پیوست

 18روز شنبه مورخ  1401/02/24از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irمیباشد.

محل اجرای کار  :استان کرمان -شهرستان کرمان -بزرگراه امام خمینی(ره) – نرسیده

آخرینمهلت تسليم پاکت (الف) پیشنهاد ها تا ساعت 12روز یکشنبه مورخ

به پل فجر – اداره کل زندانهای استان کرمان

 1401/03/08و بارگزاری در سامانه تا ساعت  18روز یکشنبه مورخ 1401/03/08

مدت اجرای کار 1 :ماه

میباشد.

مبلغ کل برآورد انجام کار  :مبلغ برآورد اجرای کار براساس فهرست بهای پایه تاسیسات

نشاني محل تسليم پاکات «الف » :دبیرخانه اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در

سال  1401سازمان برنامه و بودجه کشور و با احتساب تمامی ضرایب به مبلغ

بزرگراه امام خمینی (ره) نرسیده به پل فجر کدپستی7635113111 :

(13.000.000.000ریال ) به عدد (سیزده میلیارد ریال) به حروف میباشد.

توضیحات:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  )650.000.000( :ریال است.

کلیه اسناد باید مندرج به امضای الکترونیک صاحبان امضای مجاز باشند.

بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت «الف» به

حداقل پیشنهاد معتبر جهت عدم ابطال مناقصه سه پیشنهاد می باشد.

دستگاه مناقصه گزار تسليم شود:
الف -ضمانتنامه بانكي

فرم های مربوط به ارزيابی فنی به ضميمه مدارک خواسته شده بايستی تکميل
گردد .

ب  -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 110100004059013107640364 IR

حضور نماينده پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر بالمانع است .

به نام وجوه سپرده اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با

اداره کل زندانهای استان کرمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .

شناسه واریز941108259200000000000000000000 :

پرداخت هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پاکت ج باشد.

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند باشماره تلفن 09131982977تماس

مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ  1401/02/18لغایت ساعت

شناسه آگهی 40090 :

حاصل نمايند.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

شده است.
سد یا دیوار بزرگ مرجانی (Great Barrier
 )Reefبه مجموعه بسیار بزرگی از آبسنگهای
مرجانی گفته میشود که در دریای مرجان در
خاور استرالیا و در اقیانوس آرام قرار گرفتهاند.
دیواره بزرگ مرجانی ،بزرگترین مجموعه از
صخرههای مرجانی در جهان است.

فرمانده یگان سازمان

مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی فنی فشرده

نوبت اول

 - 1401/02/22پیاپی 2285

امکانپذیر نیست ».بر اساس اعالم سازمان

گیرد یعنی اگر آزادسازی در محدوده مناطق

بیشتری وجود دارد .از  ۷۱۹صخره بررسی
شده در  ۶۵۴یا چیزی حدود  ۹۱درصد آنها،

اداره کل زندانهای استان کرمان

حفاظت محیط زیست:

دریافت مجوز استخدام
 ۵۰۰محیطبان

در دستور کار است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور
گفت :تالش میکنیم سهمیه استخدام ۵۰۰
نیروی محیطبان را در سال جاری دریافت کنیم.
جمشید محبتخانی درباره این خبر به مهر
توضیح داد :سازمان محیط زیست سهمیه
استخدام  ۲۵۰نفر محیطبان را در سال دارد که
پس از دریافت مجوز ،طرح تقسیم نیروهای
جدید را هراستان با توجه به جمعیت محیطبانان
و چارت سازمانی خود مشخص میکند .او افزود:
با توجه به اینکه سال گذشته سهمیه استخدامی
ما ابالغ نشد ،امسال درخواست کردیم و تالش
میکنیم که سهمیه سال گذشته و امسال را که
 ۵۰۰نفر نیرو میشود همزمان دریافت کنیم و
بتوانیم استخدام این تعداد محیطبان را با
دریافت سهمیه سالهای  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۱با هم
انجام دهیم .محبتخانی به موضوع بیمهکارکنان
سازمان محیط زیست در حوزه محیطبانی اشاره
کرد و افزود :امسال شرایط بیمه درمانی این
قشر نسبت به سال گذشته بهتر شده و برخی
موارد از جمله هزینههای بیمارستانی و … برای
آنان بدون سقف است .او با اشاره به اختصاص
 ۲۲میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات
محیطبانان از جمله لباس و کوله پشتی ،گفت:
براساس برنامه زمان بندی تالش میکنیم یک
نوسازی و تحولی در تجهیزات انفرادیمحیطبان
در سه ماهه امسال ایجاد شود.
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در پی انتقاد از دکور نمایش
«دکتر نون» صورت گرفت

پاسخ رضا کیانیان به انتقادها
ازدکوریک نمایش

به دنبال انتشار انتقاداتی درباره استفاده از دو
اصله درخت واقعی در دکور نمایش «دکتر نون»،
رضا کیانیان ،طراح صحنه این نمایش از این
ماجرا ابراز بیاطالعی کرد.
به گزارش ایسنا ،این روزها نمایش «دکتر نون
زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» در تاالر
اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است که
در دکور آن دو اصله درخت واقعی استفاده شده
است؛ همین موضوع واکنشهایی به همراه
داشته و بعضی از صفحاتی که در زمینه محیط
زیست فعالیت میکنند ،انتقاد خود را درباره
استفاده از درختان واقعی در دکور نمایش بیان
کردهاند .رضا کیانیان که پیش از دوران کرونا قرار
بود به عنوان بازیگر و طراح صحنه با این اثر
انتقادها گفته که از این ماجرا بیخبر بوده است.
او که بعد از همهگیری کرونا همکاری خود را

| ایرنا |

نمایشی همکاری داشته باشد ،در پاسخ به این

با این نمایش ادامه نداده ،توضیح داده که در
طراحی او ،دو درخت وجود داشته ولی قرار بوده

 61استاد باستان شناسی در نامهای به رئیس مجلس خواستار لغو
«طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» شدند

این درختان به صورت مصنوعی و از ماده پاپیه
ماشه (که در عروسکسازی هم مورد استفاده
قرار میگیرد) ،درست شوند و او قصد نداشته از
درختان واقعی استفاده کند.کیانیان که خود را
از حامیان محیط زیست معرفی میکند ،تاکید
کرده که از نظر او ،بازیگری ،زندگی نیست بلکه
نمایش است و او با این نگاه ،به دکور واقعی در
صحنه تئاتر هم باور ندارد و قصد نداشته که از
درختان واقعی استفاده کند .نورالدین حیدری
ماهر ،تهیهکننده و مجری طرح این نمایش نیز
به ایسنا گفت که درختانی که در دکور نمایش
استفاده شدهاند ،از باغ گیاهشناسی خریداری

باستانشناسان :طرح مجلس شرمآور است
استادان باستانشناسی :نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور ،از طرف هیچ فرد ایرانی
باوجدان و آگاهی قابلپذیرش نبوده ،نیست و نخواهدبود

شدهاند و این مکان ،برای تهیه درخت جای
موجهی است و قطعا مسئوالن این باغ نسبت به

و اعتراضاتی جدی را سبب شده است .در حالی که این میان عزتهللا ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی به عنوان اصلیترین متولی این

عملکرد خود در ارتباط با فروش درختان آگاهی

حوزه ،درباره «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنجها» سکوت کرده 61 ،نفر از استادان باستانشناسی دانشگاههای سراسر کشور

کامل دارند.با این همه این پرسش وجود دارد

در نامهای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار ملغی شدن این طرح شدهاند و اعضای انجمن علمی باستانشناسی ایران

که آیا مسئوالن باغ گیاهشناسی درختانی را که
قبال به هر دلیلی ،بریده شده به گروه اجرایی این

نیز در نامهای جداگانه به محمدباقر قالیباف طرح را «خطرناک» و شرمآور» خواندهاند.

که این درختان قرار است در دکور یک تئاتر

وزیر میراث فرهنگی سکوت اختیار کرده اما

نمایش فروختهاند یا اینکه آنان اطالع داشتهاند
استفاده شوند.

نمایشگاه «بیچهره»

در موسسه فرشفیلم
برپا میشود

«بیچهره» عنوان یک رویداد فرهنگی و
نمایشگاه پژوهشی است که به نمایشگاه
گردانی امیر نصری از  23اردیبهشتماه تا 13
خرداد در موسسه فرهنگی و هنری فرش
فیلم در معرض دید عالقهمندان قرار میگیرد.
به گزارش روابطعمومی این رویداد« ،بیچهره»
عنوان رویداد و نمایشگاه بینارشتهای گروهی
است که به نمایشگاه گردانی امیر نصری
برپاشده است .ایده اصلی این نمایشگاه از
کتاب «اتاق زجر» نوشته امیر نصری شکل
گرفته است .در این کتاب نصری به تحلیل

امضاکنندگان همچنین به هدف
«ایجاد اشتغال زاینده برای
کاوشهای باستانشناسانه»
هم اینطور پاسخ میدهند:
کاوشهای باستانشناسی
نزدیک به یک قرن است
که دیگر با هدف به قول
آقایان «گنجیابی!» به انجام
نمیرسد و مطالعات علمی
باستانشناسی از رویکرد
یءمحور» عبور کرده است
«ش 

چهارتصویراززنان قربانی اسیدپاشی میپردازد

بسیاری از باستانشناسان ،کارشناسان میراث

سخیف و گمراه کننده «گنج» در عنوان طرح،

آنها همچنین درباره «ایجاد ردیف درآمدی جدید

فرهنگی ،فعاالن و دوستداران این حوزه

خود بسیار گویاست».

برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای

برآشفتهاند .آنها طرح را باورنکردنی دیدهاند و

امضاکنندگان این نامه با اشاره به مغایرتهای

خرید و حفظ آثار باستانی» میگویند« :نفس

خواستار ملغی شدن آناند .در یکی از همین

آشکار طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری

درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور،

واکنشها حکمتهللا مالصالحی ،عضو هیأت

اسالمی ایران مزیتهای مورد ادعای این طرح

از طرف هیچ فرد ایرانی باوجدان و آگاهی

امنای بنیاد ایرانشناسی با نوشتن یادداشتی،

را بررسی کرده و به آن پاسخ دادهاند .و خواستار

قابل پذیرش نبوده ،نیست و نخواهد بود.

این طرح را «سیاهنامهای شرمآور» خوانده و از

ملغی شدن طرح شدهاند« .تبدیل ایران به

مضافا اینکه ،وزارت محترم میراث فرهنگی،

نخبگان و جامعه باستانشناس و دغدغهمندان

هاب منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و

گردشگری و صنایع دستی همواره در خالل

میراث فرهنگی خواسته اعتراض و مخالفت خود

ورود ارز به کشور» ،اولین مزیتی است که در

سالیان گذشته به دلیل قلت بودجه ،قادر به

را با این طرح که میراث فرهنگی کشور را «گنج»،

مقدمه «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و

باستانی واقع در امالک
ِ
آزادسازی محوطههای

«غنیمت»« ،عتیقه»« ،دفینه» و «زیرخاکی»

گنجها» به آن اشاره شده .اعضای هیات علمی

شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است

تلقی کرده است ،به مراجع ذیصالح بهویژه نهاد

دانشگاهها اما چنین پاسخی به آن دادهاند:

و بیشمار محوطه و بافت بینظیر باستانی به

بینالمللی یونسکو اعالم کنند.

«کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون

همین دلیل از بین رفتهاند (مثال اخیر :تخریب

ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و

بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم مطهر حضرت

فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در

شاه چراغ (ع))؛ حال این وزارتخانه چگونه و

مقدمه طرح ،اشاره شده که در کشورهای مصر و

با کدام بودجه میخواهد برای خرید این آثار

انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است.

اقدام کند؟ وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی،

تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا در خصوص

حفاظت از کیان مواریث ملی است ،نه مشارکت

وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی

در به تاراج دادن آنها».

و اطالعرسانی به نزدیکترین مسئول مربوطه،

لزایی
استادان باستانشناسی موضوع «اشتغا 

حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است...

فراوان

نیز

قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر ،هرگونه

خطرناکترین بخش طرح خواندهاند و به

خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر

نویسندگان طرح که هیچ آشنایی با مفاهیم

را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و

باستانشناسی نداشتهاند ،انتقاد کردهاند.

پاسخ به مزیتهای

مورد ادعای نمایندگان
نامه  61استاد باستانشناسی به قالیباف با انتقاد
از «گنج» خواندن میراث هویتی و تاریخی کشور

تا روشن سازد که تهیهکنندگان طرح یادشده ،نه
تنها از بدیهیات و الفبای رشته باستانشناسی

آن با پدیدارهای مرتبط نظیر پرتره و ماسک

بیاطالع بودهاند ،بلکه از مشاوره هیچیک

است .در این نمایشگاه بینارشتهای  11نویسنده

از نهادهای رسمی باستانشناسی کشور نیز

و هنرمند ،بر اساس رویکرد شخصیشان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

است ،دستمایه کار خود قرار دادهاند .این

چون آقای آرش خسروی

شامل مجموعهای از کارگاهها ،برنامه نمایش

با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا

با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا

دفتر 139620319014004310امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسلیم

دفتر 139620319014003121امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسلیم

فیلم و گفتوگو با هنرمندان است.امیر نصری
در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه نوشته
است :چهره هویت میبخشد و بر فردیت و
«خود» داللت میکند .هنگامیکه با فقدان
چهره یا «بیچهره» مواجهیم ،چنین فقدانی

مالک ششدانگ پالک

 9625فرعی از -705اصلی واقع در بخش45کرمان

واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت

در یک آین ه شکسته است.

یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام

نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت است )ظرف مدت

ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس
از انقضای مهلت مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از هیچکس

مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف89:

آگهی فقدان سند مالکیت

در طول حیات فرد حاصل میشود  ،به نحوی

شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند

با از دست دادن چهره مرتبط است.
فردیتشان بر چهره دارند ،از چهره دیگری
برخوردارند که جامعه به آنها القا کرده است.

فرعی از -705اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ

مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت دفتر139620319014003117
امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود

گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده
لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین
نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا

فرهاد گاوزن ،نگار نادریپور ،محمود محرومی،

اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند

عطیه عطارزاده ،حسین طادی ،امیر محمدزاده،

است )ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله

عالیه عطایی،رضا باباجانی ،محسن رافعی،
مرتضی خسروی و میترا سلطانی هنرمندان
حاضر در این نمایشگاه هستند.
موسسه فرهنگی و هنری نیمکت در میدان
انقالب جمالزاده جنوبی کوچه رشتچی پالک
 26واقع شده است.

باستانشناسی ،کشف اشیای باستانی و خود

دیگر با هدف به قول آقایان «گنجیابی!» به

اشیاء به خودی خود اهمیت ندارند ،بلکه

انجام نمیرسد و مطالعات علمی باستانشناسی

نحوه کشف ،خاک و نهشتهای که اشیای از

یءمحور» عبور کرده است.
از رویکرد «ش 

آنها به دست آمده ،رابطه اشیای باستانی با

آنها میگویند این طرح شکل جدیدی از قانون

یکدیگر ،استاندارهای کاوش ،ثبت و ضبط

موقتی «حفاریهای تجاری» درحکومت پهلوی

دقیق ،مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی شی

است و گویی با عجله و توسط سوداگران تهیه

و نگارش ماحصل این موارد است که اهمیت

شده و در آن موضوعاتی به چشم میخورد که

دارند و بدیهی است این موارد تنها از عهده

غیرواقعی و بسیار خطرناک است .انتقاداتی

باستانشناسان متخصص و با تجربه برخواهد

که درباره بخشهای مختلف طرح نمایندگان

آمد و نه هر فردی که در دورههای یادشده

مجلس از سوی  61استاد دانشگاه مطرح

شرکت کرده باش»..

شده بود ،بار دیگر در این نامه به شکل دیگری

بند چهار بخش مقدمه طرح نمایندگان مدعی

مطرح شده و اعضای انجمن به ابعاد مختلف

حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از

طرح پرداختهاند .بهطور مثال آنها در واکنش به

تخریبهاست .منتقدان اما میگویند« :اجرای

«تبدیل ایران به هاب منطقهای »...نوشتهاند:

این بند نه تنها از تخریبها و کاوشهای

«این یعنی چوب حراج به تمام ناموس فرهنگی

غیرکارشناسی جلوگیری نمیکند ،بلکه درست به

کشور .در حالی که در این طرح سخن از حفظ

مثابه شرکتدادن همه تخریبگران و غارتگران

میراث فرهنگی است ».به گفته آنها در حالی که

آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران ،در

فشار و شرایط بد اقتصادی ،همین امروز نیز

انجام این کار است! این طرح به نوعی به

تخریبهای فراوانی بر آثار فرهنگی کشور وارد

سودجویان و عتیقهجویان در قبال اخذ مدرکی

آورده است ،اگر این اقدام به شکلی قانونی و

در ازای شرکت در دورههای کاوش ،اجازه

حتی جعلی گسترش یابد ،نمیتوان جلوی

خواهد داد تا اینبار رسمی و تحت نام قانون به

خسران را گرفت.

غارت و آسیبرسانی به آثار باستانی و مواریث
ملی کشورمان بپردازند».
«حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از
فروش به ثمن بخس به دالالن و قاچاقچیان»
بند پنجم طرح نمایندگان مجلس بود .اما
پاسخ استادان باستانشناسی این است:
«نمایندگان محترم خانه ملت ،مستحضر

چون آقای آرش خسروی

چنین نابسامانی شده است ،عدم مقابله درست
نهادهای ذیربط با پدیده شوم گنجیابی و قاچاق
آثار باستانی است .قوانین مکفی و کارآمد
هستند ،اما در عمل اجرا نمیشوند .از همین
روی است که شاهد حضور هزاران صفحه

برای

فارغالتحصیالن»...

را

جانب پلیس فضای مجازی باشیم».

در نامه رسمی انجمن علمی باستانشناسی
ایران خطاب به محمدباقر قالیباف نیز با اشاره
به اینکه عنوان طرح «ذهن هر ایرانی آگاه به

مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت

کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی

است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از

هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف87:

یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا

نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت است )ظرف مدت

10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره
ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس

از انقضای مهلت مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از هیچکس

مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف88:

آگهی فقدان سند مالکیت

چون آقای آرش خسروی مالک ششدانگ پالک 9624

فرعی از -705اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو
برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل

سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت دفتر139620319014004309

امالک الکترونیک جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود

گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده
لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه –
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد

ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی (یک نوبت است )ظرف مدت

10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد

وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت

مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین

اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک
اقدام خواهد نمود .

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف90:

باستانشناسی ،کشف اشیای
باستانی و خود اشیا به خودی
خود اهمیت ندارند ،بلکه نحوه
کشف ،خاک و نهشتهای که
اشیای از آنها به دست آمده،
رابطه اشیای باستانی با یکدیگر،
استاندارهای کاوش ،ثبت و
آزمایشگاهی روی شی و نگارش
ماحصل این موارد است که
اهمیت دارند

طرح از موضوع و هدف مطالعات باستانشناسی
نشان میدهد نویسندگان اصلی آن به احتمال
بسیار زیاد نمایندگان محترم امضاکننده طرح
ان اشیا عتیقه
کنندگان آن ،سوداگر ِ
ِ
نبوده و تهیه

نمایندهجیرفت:

جلوی طرح را میگیریم

و سودجویانی بودهاند که همچنان در دوره قاجار

ذبیحهللا اعظمی ،نماینده جیرفت که یکی از

زیست میکنند!»

کسانی است که نام آن در میان  46نماینده

اعضای انجمن علمی باستانشناسی ایران در

امضاکننده طرح دیده میشود ،حاال امضایش

ادامه گفتهاند که بهشدت با این طرح مخالفند و

را پس گرفته است .بر اساس فایل صوتی که از

تقاضا کردهاند که «نسبت به ابطال آن اقدام شده

او منتشر شده ،اعظمی پس از تذکر مشاورش

و برای همیشه این پرونده شوم و خطرناک را

از « عوارض و عواقب بسیار خطرناک» طرح

که تبعات سنگینی از نظر امنیتی ،سیاسی

آگاه شده و گفته« :این طرح میتواند باعث

و فرهنگی برای کشور خواهد داشت ،مختومه

سوءاستفاده حفاران و کاوشگران غیرقانونی

اعالم شود».

شود ».اعظمی به نصرهللا پژمانفر ،نویسنده این

در نقد محتوایی انجمن علمی باستانشناسی

طرح ،تذکر داده ،امضایش را پس گرفته و گفته

ایران به طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی

به دنبال برگرداندن نظر نمایندگان است و اجازه

و گنجها» آمده است« :از بین بردن فرهنگ

نمیدهد که این طرح در کمیسیون مربوطه

کشور به دست متخصصان نااهل! که به نظر از

بررسی شود.

آگهی فقدان سند مالکیت

تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر

مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده

قرار داده و به آنها میگویند :در

خیانت شاهان گنجیاب قاجار
ِ
تاریخ را به یاد

مالک ششدانگ پالک

واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت

نمایندگان مجلس را خطاب

نویسندگان
ِ
میاندازد» آمده است« :ناآگاهی

چون آقای آرش خسروی مالک ششدانگ پالک  9622فرعی از

 9626فرعی از -705اصلی واقع در بخش45کرمان

نویسندگان در بخش دیگر

ضبط دقیق ،مطالعات علمی و

طرح را سوداگران نوشتهاند

-705اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود

که قبال ذیل ثبت دفتر 139620319014004148امالک الکترونیک جیرفت صادر

آگهی فقدان سند مالکیت

چون آقای آرش خسروی مالک ششدانگ پالک  9627فرعی از

-705اصلی واقع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود
تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر

که قبال ذیل ثبت دفتر 139620319014003118امالک الکترونیک جیرفت صادر

وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند

وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند

دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی

دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی

وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در

شخصی و اجتماعیاش با این دو وجه مواجه

هر یک از افراد عالوه بر نقشی که به واسطه

را خطاب قرار داده و به آنها میگویند« :در

باستانشناسی نزدیک به یک قرن است که

وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در

چون آقای آرش خسروی مالک ششدانگ پالک 9623

است .هرگونه تغییر در زندگی یا تجربهای که

نویسندگان در بخش دیگر نمایندگان مجلس

هم اینطور پاسخ میدهند :کاوشهای

مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب

میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم

ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی

ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی

معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است

معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است

(یک نوبت است )ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند
پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع

(یک نوبت است )ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند
پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی (10روز)هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع

نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی

نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف86:

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف85:

بنام مالک اقدام خواهد نمود .

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی و مشایی هیأت حل اختالف مستقردر
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به
شرح ذیل تایید نموده اند.
 140060330002019565مربوط به پرونده کالسه
 -1رای شماره
 1399114430002001546مربوط به علی جعفری نیا فرزند اروجعلی در قسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  102متر مربع پالک
شماره فرعی از  2295/1اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت ملک اداره دوقم
مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره  36928مورخ  1399/1/20دفترخانه
 54قم(م الف )13457
 140160330002000470مربوط به پرونده کالسه
 -2رای شماره
 1400114430002001944مربوط به سید هدایت اله خاک زاری فرزند سید محمد
باقر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت120
متر مربع پالک شماره فرعی از باقیمانده  1764اصلی واقع در قم بخش دو
حوزه ثبت ملک اداره دوقم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه  90دفتر
( 516م الف )13548
 140160330002001100مربوط به پرونده کالسه
 -3رای شماره

بنام مالک اقدام خواهد نمود .

 1399114430002003058مربوط به ابوالفضل صفری فرزند حسین در
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 155
متر مربع پالک شماره فرعی از  2096اصلی واقع در قم بخش دو حوزه ثبت
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید علی
محمد تولیتی و ورثه مرحوم سید مهدی تولیتی همگی از ورثه مرحوم سید علی
اکبر تولیتی صفحه  449دفتر ( 5م الف )13505
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و
انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی
به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم
و رسید آن را اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به
این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون
مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
( پیام ما – اقتصاد آینده)
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :

نوبت اول

چهره» .یکی حاکمیت بر چهره است و دیگری
تهدیدی است برای آن .هر فردی در زندگی

مدرک دکتری نیز مجاز نیستند.

زاینده برای کاوشهای باستانشناسانه»

میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم

مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده

هر تصویری که در اسناد رسمی هویت فرد

حفظ کردن «چهره» و سپس «از دست دادن

 ۱۱سال بوده ،بلکه صرف در دست داشتن

شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند

10روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره

مقابل فرد قرار گرفته است .بیچهره دیدن خود

تحصیل دررشته باستانشناسی به مدت حداقل

در نطفه نابود شود».
امضاکنندگان همچنین به هدف «ایجاد اشتغال

شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند

معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا

را عیان میسازد در حکم آینهای است که در

فعال در کاوشهای میدانی نه تنها ملزم به

دستگاههای امنیتی و نظارتی این خیانت بزرگ

مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده وبرحسب

فقدانهای دیگر را نیز به دنبال دارد :فقدان
خود یا تشخص فردی.

چهار طرح) گفته شده حتی باستانشناسان

امیدوار است با کمک نمایندگان محترم مجلس،

رسمی گنجیابی و تبلیغ فلزیاب در فضای

کوچکترین بهرهای نبردهاند؛ نفس حضور واژه

جانب هردانشآموخته باستانشناسیکافیست

اصلی این جستار بر کارکردهای چهره و نسبت

رویداد در کنار نمایش آثار میانرشتهای،

مدت کاوشگری باستانشناسی» (بند سه و

جامعه دانشگاهی و علمی باستانشناسی ایران

مجازی هستیم ،بدون آنکه شاهد برخوردی از

تحمل حبس محکوم کرده است».

آغاز شده است« :تنها یک نگاه گذرا به طرح از

که تصویر قبلی خود را از دست دادهاند .مباحث

موضوع چهره را که بخشی از هویت فردی

در ادامه این نامه درباره «گذراندن دوره کوتاه

همانجا آبشخور دارند ،خیانتی بزرگ است و

باشید اصل فراموش شده در ایران که منجر به

|پیام ما| طرح  46نفر از نمایندگان مجلس برای تجاریسازی حفاری و فروش اشیای تاریخی کشور واکنشهای بسیاری به دنبال داشته

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

عباس پورحسنی حجت آبادی -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
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کمال اطهاری در وبینار «توسعه دانشبنیان روستایی ،شرط الزم حفظ محیط زیست» مطرح کرد:

در تولید مییابد .در واقع اگر ما تولید را به

زوال روستاها نتیجه فقدان سیاست اجتماعی

مجوز انتقال  ۱۰۰میلیون

چهار عنصر تفکیک کنیم :منابعبر (resource
 ،)intensiveکاربر (،)labor intensive

متر مکعب آب از عمان

سرمایهبر ( )capital intensiveو دانشبر

نوبلوچستان
به سیستا 

( ،)knowledge intensiveبهتدریج ،دانش
جای سرمایه را هم میگیرد و دانش فکری

خالی از سکنه شدن روستاهای کوچک ،مساله اقلیمی نیست ،بلکه به این برمیگردد که در برنامههای توسعه
بهجای توسعه روستایی ،توسعه کشاورزی مد نظر بوده است

گرفته شد

به دارایی اصلی شرکتها تبدیل میشود .مث ًال
در بورسهای جهانی تا دهه  ۱۹۷۰داراییهای

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان

ملموس –فیزیکی -حدود  ۷۰درصد ارزش

و بلوچستان گفت :در طرح انتقال آب از دریای

سهام شرکتها را تشکیل میداد .االن این روند

عمان برنامه این است که بیشاز  ۲۰۰میلیون

معکوس شده ،یعنی داراییهای ناملموس یا

مترمکعب ساالنه به این استان انتقال داده شود

فکری به  ۷۰تا  ۸۰درصد دارایی شرکتها

اما هماینک مجوز  ۱۰۰میلیون متر مکعب گرفته

تبدیل شده است .و این کام ًال نشان میدهد

شده است.

که چقدر مقوله دانش بر مقوله سرمایه و کار

منصور بیجار عنوان کرد :اجرای پروژه انتقال آب

-که امری فیزیکیست -غلبه پیدا کرده است.

از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در حال

به این دلیل که وقت فراغت انسانها بیشتر

انجام است و شرکت اینباسکو در حال انجام

میشود .این را هم بگویم که بخشهای اصلی
اقتصاد دانش ،صنایع دارای فناوری متوسط
به باال و خدمات مولد است .خدمات مولد
بهخصوص در روستاها میتواند سامان بگیرد.
خدمات مولدِ مرتبط با شبکهسازی و ارتباطات
و سیستمهایی که موردنیاز جامعه بوده و
بهخصوص در روستاهایی که به شهرها نزدیکند،
قابلیت جانمایی دارند .بهطور مثال ایجاد امکان
استقرار این متخصصان -که میتوانند دورکاری
کنند -و نیز امکان بهکارگیری جوانان روستایی
باید در طرحهای هادی روستایی دنبال شود.

عدهای اقتصاد توسعه را
بحثهای مرتبط با سرمایهداری
دانسته و میگویند ربطی به
وضعیت ما ندارد و این غفلت،
مانع پرداختن به افقی درازمدت
با برنامههای مشخص است،
این اشکال تا اندازهای به فعاالن
محیط زیست نیز وارد است

این نوع ساماندهیها امکاناتی است که اقتصاد

| ایرنا |

او جامعه دانش را اینگونه تشریح کرد :جامعه

کمال اطهاری در وبینار «توسعه دانش روستایی،

 ۴۰درصد است که این امر منجر به افزایش ۱.۷

به این دلیل که هم اعتماد اجتماعی از بین رفته،

شرط الزم حفظ محیط زیست» با بیان اینکه،

برابری شوری آب سفرههای زیرزمینی در سه

هم ترویج روستایی بهدرستی صورت نمیگیرد؛

کمیابترین عامل توسعه ،دانش است و طی

دهه گذشته شده و روند آن نیز رو به افزایش

دست برنمیدارد.

اصالحات ارضی نابود شد .اما این حرفها بیشتر

لواندی سال گذشته ،با شیوههایی که در
چه 

است .از دیگر سو ،تعداد چاههای عمیق مجاز

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش

توجیهکننده سیستم ناکارآمد و کژکارکرد موجود

حاکمیت به کار برده شده ،این دانش تقلیل پیدا

کشور ۴۰۰هزار حلقه است که به گفته کشاورزان،

گفت :در ابتدای انقالب ،شورای انقالب ،اعالم کرد

است .ایاالت متحد امریکا در ابتدای قرن بیستم

کرده است گفت :گرایش غالب در روشنفکران

بسیاری از مجوزها نیز با رابطه دریافت میشود و

اعضای تعاونیهای تولیدی و شرکتهای سهامی

با جمعیتی کمتر از  ۱۰۰میلیون نفر ،نزدیک به ۲۰

جامعه مدنی این است که اقتصاد سیاسی را به

۳۰۰هزار حلقه نیز ،غیرمجاز است.

زراعی -یعنی دهقانان -میتوانند تعاونیها و

میلیون فعال کشاورزی داشت و در حال حاضر

تضاد کلی بین کار ،سرمایه و بحثهایی در مورد

اطهاری شرایط برداشت از مراتع کشور را نیز

شرکتها را منحل کنند و اکثریت آنها نیز این

با جمعیت نزدیک  ۳۰۰میلیون ۲.۹ ،میلیون نفر.

تضادهای جامعه مدنی و حوزه سیاسی و …

مشابه به برداشت بیرویه از منابع آبی و سایر

کار را کردند .تقریب ًا تمام شرکتهای سهامی

حاال نهتنها این سه میلیون ،همه جمعیت را تغذیه

تقلیل میدهند.

منابع طبیعی کشور عنوان کرد و در این خصوص

زراعی و  ۸۰درصد تعاونیهای تولیدی که پیش از

میکنند ،بلکه به همه جای جهان ،صادرات هم

او در تعریفی از اقتصاد سیاسی گفت :اقتصاد

توضیح داد :در این بخش نیز  ۲.۵تا  ۳برابر

انقالب تشکیل شده بود منحل شد و کسی هم از

دارند .برآوردها نشان میدهد ایران در ابتدای قرن

سیاسی رابطه طبقات را با هم و مسائل و تحوالت

بیشچرایی (چرای بیش از حد) وجود داشته

میان روشنفکران جامعهمدنی واکنشی نشان نداد

بیستم با جمعیتی حدود  ۱۰میلیون نفر ،حدود

طبقات را بهخصوص در رابطه با نظام سرمایهداری

و مراتع در حال نابودی است .دلیل آن هم

و بعدها نیز به جای اینگونه مسائل ،معمو ًال به

 ۳.۱میلیون نفر کشاورز داشته و االن حدود ۳.۵

بررسی کرده و راه رهایی را میجوید ،آن هم در

فقر روستایی و فقدان برنامههای سنجیده

مباحث خیلی انتزاعیتری پرداختهاند .در نتیجه،

میلیون .اما فقط میتوانیم  ۶۰درصد غذای خود

چشماندازی بلندمدت که ممکن است چند

است .بهطور مثال بنیاد مسکن انقالب اسالمی

خردهمالکی رواج پیدا کرد بهصورتی که مساحت

را بهصورت معمول تأمین کنیم که این رقم در

قرن طول بکشد ،نه ب ه شکل کاری آنی .اقتصاد

که طرحهای هادی روستایی را سامان داده،

بالغ بر  ۴۵درصد واحدهای بهرهبرداری کشاورزی

خشکسالیها کمتر است .در عین حال ،آنها در

توسعه نیز به صورت روشنتری به این موضوع

نتوانسته است در روستاها نظام تولید جمعی

کشور ،کمتر از دو هکتار است اما حداقل سطح

هر محصول سه تا چهار برابر ،بازده بیشتر دارند و

میپردازد .عدهای نیز اقتصاد توسعه را بحثهای

در خصوص نگهداری دام و طیور ایجاد کند.

زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی ،در ایران ۵

این سه میلیون نفر بهرهبردار کشاورزی آمریکا ،ده

مرتبط با سرمایهداری دانسته و میگویند ربطی

روستاییان در گذشته دام و طیور را در منازل

هکتار برآورد شده است .به این ترتیب آن ۴۵

برابر ما گندم ،عسل و غیره تولید میکنند .پس

به وضعیت ما ندارد و این غفلت ،مانع پرداختن

مسکونی خود نگه میداشتند و با جمعآوری آنها

درصد ،فقط مالک  ۶درصد اراضی کشاورزیاند

موضوع این نیست که چرا کشاورزان مهاجرت

به افقی درازمدت با برنامههای مشخص است.

از محل زندگی ،به جای جدیدی نیاز است .به

که بیشتر در مناطق کوهستانی واقع شدهاند و

میکنند .اساس ًا رابطه معکوسی بین ازدیاد تولید

این اشکال تا اندازهای به فعاالن محیط زیست

همین دلیل است که تنوع مواد غذایی روستایی

اکنون ،بیشترین میزان رها کردن زمینهای

کشاورزی با شاغالن بخش کشاورزی وجود دارد.

نیز وارد است.

از بین رفته و نرخ تورم مواد غذایی در روستا

کشاورزی در روستاهای کوهستانی بهصورت

به این معنا که همان سه میلیون نفر به این

او توضیح داد :بهطور مثال ،برای حل مقوالتی

بیش از شهر شده است و این مربوط به مث ًال

جاکن شدن ،در همین مناطق رخ میدهد .زیرا

میزان ،تولید را در آمریکا افزایش دادهاند و در

مانند ریزگردها –که بر اثر سدسازی ایجاد

نئولیبرالیسم و ...نیست بلکه به برنامهریزی

این حد دو هکتاری ،کفاف زندگیشان را نمیدهد

ایران هم همینطور هست.

شده -نیاز به نظم نوین جهانی در چارچوبی

نادرست برمیگردد .باید این ساماندهی صورت

و این یعنی نابودی محیط زیست .در واقع دو نوع

این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه نسبت به

برنامهریزی شده است؛ برهمین اساس از دهه

میگرفت و محل مشترکی برای دام روستاییان

نابودی داریم :هم کسی که بهرهبرداری میکند در

اولین سرشماری کشاورزی در سال ،۱۳۳۹

 ۱۹۶۰برنامهریزی در حوزه مدیترانه آغاز شده و

در طرحهای هادی پیشبینی میشد تا تنوع

حال نابود کردن است و هم آنکه رها میکند.

در حال حاضر تولید کشاورزی -همراه با تنوع

برای حل مسئله ،نیاز به رابطهای تعاملی و مبتنی

تولید کشاورزی حفظ شود.

تحقیقاتی در ژاپن نشان میدهد که با رها شدن

تولید -حداقل  ۵تا  ۶برابر بیشتر شده است.

روستاها ،محیط زیست تخریب میشود و به

بنابراین مباحثی مانند مهاجرت معکوس به

همین دلیل در این نوع روستاها به کشاورزان ،تا

روستا را -که در زمان احمدینژاد مطرح شد-

 ۱۰۰درصدِ درآمد حاصل از تولید کشاورزی ،یارانه

باید کنار گذاشت اضافه کرد :در مباحث مربوط

داده میشود .امری که در ایران در حال رها شدن

به سکونتگاههای غیررسمی یا حاشیهنشینی،

بوده و در حد معیشتی اندک ،به نام یارانه نقدی،

اشتباهات دولت را نسبت میدهند به اینکه شاه

صدقه میدهند.

کشاورزی را نابود کرد و باعث مهاجرت روستاییان

بر بازی برد-برد با کشورهای همسایه و نظام
کامل برنامهریزی منطقهای است .نمیتوان آب
رودخانههایی که به کردستان عراق میریزد را
بست و توقع داشت ترکیه سد نسازد و آب را
نبندد .ترکیه به دنبال نفت ارزان است و اگر به
آن دست نیابد هزینه آب را افزایش خواهدداد.
بنابراین نیاز به تعامل وجود دارد و مسئله با
برنامههای کوچک و یا محلی محیط زیست،
حل نشده و باید در سطح ژئوپلیتیک منطقه

کسب درآمد به بهای

نابودی محیط زیست

او همچنین راهکار ازدیاد تولید کشاورزی در
ایران برای برون رفت از فقر را که با گسترش
سطحی صورت گرفته و پیامد آن نیز حفر تعداد
قابل توجهی چاههای مجاز و غیرمجاز است به
عنوان چالشی اساسی عنوان کرد و گفت :در کنار
آنچه گفتم میبینیم که همه زمینها به کشت

به شهر شد .اشتباه دولت را در ساماندهی شهرها

حذف روستاییان

از سیاست اجتماعی

و سکونتگاههای غیررسمی و ازدیاد اشتغال ،به

خربزه و هندوانه اختصاص یافته و این محصول

اطهاری معتقد است که

حتی صادر هم میشود و این درحالی است

سیاست اجتماعی (9 ،)social policyدرصد

که دشتهای ما از بیآبی در حال فروریزش

روستانشینان بیمه بازنشستگی دارند و به ناچاربه

است .براساس برآوردها این میزان کشت خربزه

زمینشان اتکا میکنند .او توضیح داد :تحقیقات

و هندوانه (حدود  ۲۰۰هزار هکتار) بهاندازه ۲۵

نشان داده روستاییان مالکی که با گذر زمان

برابر ذخیره سد کرج ،آب مصرف میکند و این

پیرترهم میشوند ،حاضر نیستند تعاونی تشکیل

اطهاری در پاسخ به این پرسش اساسی

میزان مصرف آب و درآمد حاصل از آن ،منجر

داده و در برابر هرگونه مشارکتی مقاومت میکنند

که چرا توسعه روستایی باید دانشبنیان

به نابودی محیط زیست شده که در اصطالح

و همین مقاومت باعث میشود جوانترها

شود توضیح داد :در اقتصاد دانش ،دانش،

به آن «مبادله نابرابر زیستبوم» (ecological

روستاها را رها کنند .به این معنا گفتمان رایج در

آموخته ،آفریده و فراگیر شده و به کار گرفته

 )unequal exchangeمیگویند .یعنی کسب

خصوص سیاست اجتماعی به چانهزنی بر سر

میشود تا توسعه اقتصادی-اجتماعی به بار

درآمد به بهای نابودی محیط زیست و زمینهای

مزد حداقل تقلیل پیدا کرده و روستاییان از آن

بیاید .در واقع در فرآیندی که اقتصاد دانش

کشاورزی .از سوی دیگر کشت اقالمی مانند پنبه،

محو شدهاند ،اثر معکوس داشته و به نابودی

توسعه پیدا میکند -عصر پساصنعتی -بهدلیل

ی گفت :ما ۸۶
بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب 

چغندر قند و سویا و مانند آن که برای پرورش

محیط زیست انجامیده است.

پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات،

درصد از منابع تجدیدپذیر آبی خود را در بخش

دام و طیور مصرف میشود بهشدت کاهش

او همچنین در مورد اینکه این تقلیلگراییها

امکان حاکمشدن دانش بر تولید فراهم

کشاورزی مصرف میکنیم درحالی که حد مجاز

پیدا کرده است و کشاورز هم از آن نوع کشت

چگونه ما را از واقعیتهای حیات اقتصادی

میشود .به این معنا که دانش سهم بیشتری

و برنامهریزی آمایش منطقهای ،به موضوع
پرداخت .اینکه گفته شود ما کشاورزی ساده خود
را میخواهیم و نیازی به صنایع بزرگ نداریم هم
فرقی نمیکند .چرا که حتی اگر این امر ممکن
باشد و مردم هم شغلهای جدید و فعالیتهای
همهجانبه فرهنگی نخواهند باز هم پسماندهای
تولید شده ،همان مسائلی را خواهد داشت که
پسماندهای کنونی به وجود آوردهاند.

برداشت بیش ازحد ایران
ازمنابع طبیعی

این پژوهشگر در توضیح این مبحث با تاکید بر

به دلیل فقدان

این مقوالت نسبت میدهند و بعضی نیز این
مسائل را به نولیبرالیسم نسبت میدهند که
تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی نیست.

چرا توسعه روستایی

باید دانشبنیان شود؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان
و بلوچستان تصریح کرد :خط انتقال آب از
دریای عمان به سیستان و بلوچستان از چابهار
شروع میشود و به سایر شهرهای این استان
ادامه پیدا میکند که اکنون کارهای مقدماتی

برسد ولی مسائل اجرایی هم وجود دارد و

دانش ( )knowledge societyجامعهای

امکان دارد شرایط فراهم باشد این آب زودتر
به زاهدان برسد.
بیجار افزود :مجموعه های مجری در اجرای

به این ترتیب ،هم مشارکت با دیگر انسانها،

پروژه انتقال آب از دریای عمان به سیستان و

هم مشارکت با محیط و حوزه سیاسی و شهر

بلوچستان همزمان آبگیرها و دستگاههایشان

و غیره را افزایش میدهند و این مجموعهای

را مستقر میکنند و احتمال این وجود دارد که از

است که امکانات فناوری اطالعات میتواند آن
و اجتماعیمان دور میکند گفت :گفتمان

تحویل شدهاست.

پیش بینی شده که چهارساله آب به زاهدان

توانایی تبدیل کنند (توانا بود هرکه دانا بود) و

رایج بسیاری این است که کشاورزی ما در

سیستان و بلوچستان به شرکت اینباسکو

او بیان کرد :در طرح انتقال آب از دریای عمان

است که در آن انسانها میتوانند دانایی را به

توسعه برگزار شد.

اسکله آبگیر از طریق اداره کل بنادر و دریانوردی

سایر شهرها نیز در حال انجام است.

برپایی جامعه دانش هم دنبال شود.

سوی مدرسه روزنامهنگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و با سخنرانی کمال اطهاری ،اقتصاددان و پژوهشگر

او افزود :به منظور انتقال آب از دریای عمان

زاهدان تا ایرانشهر انجام شده و مسیرسازی

دانش میتواند فراهم آورد ،به این شرط که

| پیام ما | وبینار «توسعه دانش روستایی ،شرط الزم حفظ محیط زیست» با حضور فعاالن این حوزه و عالقهمندان ،از

کارها است.

سال بعد اگر بخشی از شکلسازی انجام شود

را ساماندهی کند.

شهرهایی که در مسیر قرار دارند مثل چابهار

توسعه ،روستاها را چند کارکردی میکند

احتماال زودتر تامین آب برایشان انجام شود.

او همچنین با اشاره به پراکندگی روستاها

او گفت :در زمینه تخصیص آب انتقالی از

و خالی از سکنه شدن روستاهای کوچک در

دریای عمان به بخش های صنعت ،آشامیدن

کشور گفت :جنبه اصلی این تخلیه نیز ،اقلیمی

و کشاورزی محدودیتی وجود ندارد اما تاکنون

نیست ،بلکه جنبه اصلیاش این است که در

بخش صنعت در نظر گرفته شده و برای

برنامههای توسعه ،بهجای توسعه روستایی،

بخش آشامیدنی موقعی که قیمت تمام شده

توسعه کشاورزی مد نظر بوده است .یعنی الگوی

مشخص و خرید تضمینی با وزارت نیرو به

ساماندهی روستایی ،باال رفتن تولید بخش

نتیجه برسد وضعیت این بخش نیز تعیین و

کشاورزی بوده است .جهاد کشاورزی و سایر

تامین میشود و پس از آن بخش کشاورزی

دستگاهها به دنبال ایجاد امکانات زیربنایی برای

مورد نظر خواهد بود.

ازدیاد تولید کشاورزی بوده و اقدامات بسیاری
هم انجام دادهاند ،اما این اقدامات ،با خرد کردن
زمین همراه بوده و به این ترتیب استفاده از

کاهش  25درصدی

امکانات تکنولوژیک جدید -حتی امکان تسطیح
و زهکشی اصولی -امکانپذیر نیست .تحقیقات

ورودی آب سدهای تهران

مانند کرج ،تا  ۶۰درصد امکان بهرهبرداری بهتر از

مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی

نشان میدهد تنها با زهکشی اصولی در مناطقی
منابع آب ،فراهم میشود و این اص ًال دستاورد

و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران گفت:

کوچکی نیست و از طرفی ،به تکنولوژی بسیار

ذخیره سدهای تامینکننده آب شرب استان

مدرن هم نیاز ندارد .اما چسبیدن کشاورزها به
زمین و رواج خرده مالکی ،باعث سلب مالکیت از
مالکان میشود .در واقع سیستم به لحاظ اقتصاد
سیاسی ،کشاورز را به سمت پیرامون شهرها برای
حاشیهنشینی هل داده و نابودش میکند و
محیط زیست را هم باز بین میبرد .یعنی همین
دفاع بسیار غلط از نوع مالکیت ،باعث از دست
رفتن مالکیت و محیط زیست میشود .از قبل
هم که سفره آب زیرزمینی خشک شده و مراتع
هم دیگر بار نمیدهد و این مجموعه علتهاست
یراند.
ک ه او را از روستا م 
اطهاری در قیاسی میان سرمشق کشاورزیگرا
با توسعه روستایی میگوید :در سرمشق
کشاورزیگرایی ،منافع کشاورزان ،همان منافع
روستایی است .به این ترتیب اساس ًا بقای

تهران در حال حاضر به  ۵۸۰میلیون مترمکعب

بخش کشاورزی را با دانش
بنیان کردن میتوان رقابتی
کرد و توسعه درونزا را سامان
داد ،زیرا امکان استفاده از
همه منابع محلی و بیرونی
فراهم است؛ در صورتی که
در حالت فعلی ،این بخش،
اساس ًا برای بیرون ،تولید
میکند و تنوعش –حتی تنوع
تولید کشاورزیاش -را از
دست میدهد

روستا به بقای کشاورزی وابست ه است و یا

رسیده که این مقدار نسبت به سال گذشته با
کاهش  ۲۸درصدی مواجه بوده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو،
«محمد شهریاری» افزود :ذخیره سدهای
تامینکننده آب شرب استان تهران در
حال حاضر  ۵۸۰میلیون مترمکعب است؛
درحالیکه این رقم در روز مشابه سال گذشته
 ۸۰۷میلیون مترمکعب بوده است که بر
همین اساس ذخیره آب در مخازن سدهای
استان نسبت به سال گذشته  ۲۸درصد
کاهش داشته است.
او ادامه داد :میزان ورودی آب به سدهای
پنجگانه استان از ابتدای سال آبی جاری
تاکنون ،حدود  ۷۰۹میلیون مترمکعب است
که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته

اینکه به همین ترتیب به مسکن دوم شهری

بیش از  ۹۴۰میلیون مترمکعب بوده است.

تبدیل شده و از بین میرود .اما در توسعه

مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی

روستایی ،چند کارکردی بودن مناطق روستایی،

و برقآبی شرکت آب منطقهای تهران گفت:

حاصل تنوع درونی و ارتباطات است .بخش

با وجود بارشهای اخیر ،میزان ورودی آب

کشاورزی را هم به همین ترتیب با دانش

به سدهای تامینکننده آب شرب تهران

بنیان کردن میتوان رقابتی کرد و توسعه

همچنان نسبت به مدت مشابه سال آبی

نزا را سامان داد .زیرا امکان استفاده از
درو 

گذشته با کاهش  ۲۵درصدی مواجه شده

همه منابع محلی و بیرونی فراهم است؛ در

است .او افزود :از ابتدای سال آبی (ابتدای

صورتی که در حالت فعلی ،این بخش ،اساس ًا

مهر امسال) تاکنون بیش از  ۱۷۹میلیمتر

برای بیرون ،تولید میکند و تنوعش –حتی

بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت

تنوع تولید کشاورزیاش -را از دست میدهد

شده که این مقدار نسبت به متوسط بلندمدت

و به این ترتیب همانگونه که گفته شد ،موجب

کاهش  ۲۸درصدی را نشان میدهد.

گرانتر شدن مواد غذایی نسبت به شهرها شده

شهریاری در خصوص آمار آب ذخیره موجود

و بهرهوری کاهش یافته و با از دست دادن

در سدهای پنجگانه استان گفت :حجم آب

نیروی کار بهنوعی فرار مغزها از روستا –بدون

سد امیرکبیر در روز  ۱۹اردیبهشتماه حدود ۱۱۰

جایگزینی -شدت گرفته و روستاها همواره

میلیون مترمکعب اعالم شده ،در حالی که این

تحت قیمومیت شهرها به سر میبرد.

میزان در روز مشابه سال گذشته  ۱۷۹میلیون
مترمکعب بوده است .حجم آب سد طالقان

ن غذا
کشورهای در حال توسعه اصلیترین قربانیان بحرا 
قیمتهای جهانی مواد غذایی در اواسط سال

محصوالت کلیدی در بسیاری از نقاط جهان

خرید غالت از روسیه اجتناب میکنند .اندونزی

 ۲۰۲۰شروع به افزایش کردند و این زمانی

وجود داشته است .برزیل ،بزرگترین صادر

در اواخر آوریل ،اکثر صادرات روغن پالم را

بود که مشاغل به دلیل همهگیری بیماری

کننده سویا در جهان ،از خشکسالی شدید در

ممنوع کرد تا از عرضه داخلی روغن پختوپز

کووید ۱۹ -تعطیل شدند و زنجیرههای تامین

سال  ۲۰۲۱رنج برد .محصول گندم چین در بین

اطمینان حاصل کند .قیمت باالی روغن نباتی در

را تحت فشار قرار داد.

بدترین محصوالت امسال بوده است.

همهگیری ،به افزایش هزینههای غذایی کمک

به گزارش ایسنا ،از آن زمان ،مشکالتی با

برخی از خریداران به دلیل تحریمهای غرب از

کرده است .قیمت غالت نیز در ماه مارس به

رکوردی رسید که در نتیجه محمولههای محدود

از  ۳۲۱میلیون مترمکعب در سال گذشته

در سال  ۲۰۲۳نسبت به سال  ۲۰۲۲کاهش

ذرت و گندم در جنگ اوکراین بود.

یابد اما این موارد به افزایش عرضه محصول از

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد در

آرژانتین ،برزیل و ایاالتمتحده وابسته است.

ت غذایی جهانی
اوایل ماهگفت که مشکل امنی 

افزایش شدید قیمت کود ،میتواند کشاورزان

بدون بازگرداندن تولیدات کشاورزی اوکراین و

را از استفاده از مواد مغذی کافی در مزارع

تولید مواد غذایی و کود روسیه به بازار جهانی

خود منصرف کند و میتواند عملکرد را کاهش

قابل حل نیست.

دهد و منجر به کاهش تولید شود و بحران

بانک جهانی پیشبینی میکند که قیمت گندم

را طوالنیتر کند .با گرمشدن آبوهوا ،خطر

در سال  ۲۰۲۲بیش از  ۴۰درصد افزایش یابد.

دیگری برای تولید محصوالت زراعی ایجاد

ت محصوالت کشاورزی
این بانک انتظار دارد قیم 

میشود.

به  ۲۴۵میلیون مترمکعب و حجم آب سد
لتیان از  ۵۹میلیون مترمکعب به  ۶۶میلیون
مترمکعب رسیده است.

ت غذایی جهانی
مشکل امنی 
بدون بازگرداندن تولیدات
کشاورزی اوکراین و تولید
مواد غذایی و کود روسیه به
بازار جهانی قابل حل نیست

او ادامه داد :همچنین حجم آب سد الر ۸۷
میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با
موجودی  ۱۲۹میلیون مترمکعبی پارسال۴۲ ،
میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد.
حجم آب سد ماملو نیز از  ۱۲۱میلیون
مترمکعب سال گذشته ،به  ۷۲میلیون
مترمکعب رسیده است.

6

م وبر
بو 
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شهرداری اهوازبا دامداران
متخلف برخورد میکند

معاون خدمات شهری شهردار اهواز با بیان اینکه
بیشتر دامدارن قوانین را رعایت میکنند،گفت :با
آن دسته از دامدارانی که بر خالف قانون دامهای
خود را به سطح شهر میآورند ،برخورد میشود.
علیاصغر اسدالهی به ایمنا گفت :با توجه به
حضور گلههای گاومیش و سایر دامها در سطح
شهر اهواز ،به ویژه در بستر رودخانه کارون و
ساحل آن ،واحد اجراییات شهرداری در حاشیه
کارون مستقر شده است.
او افزود :حضور گاومیش و سایر دامها به
صورت گلهای در سطح شهر تخلف است و
واحدهای اجرایی مستقر در حاشیه کارون در
صورت مشاهده با متخلفان برخورد میکنند.
برای حفظ پاکیزگی و شأن شهر حفظ آن از
نازیباییها ،گاومیشداران متخلف شناسایی و
بر اساس یک لیست به دستگاه قضایی معرفی
شدند تا بر اساس قانون اقدامات الزم انجام
شود .او افزود :برخی از گاومیشداران برای رفع

این اتفاق است که به ایستگاههای بی آر تی

رحیمی با بیان اینکه ایشان از این آمارها

نیز سرایت یافته است؛ همچنین برخی از

اطالعی ندارند و نباید بدون اطالع حرفی زد،

خانوادههای معزز شهدا اعالم کردند تابلوهای

ادامه میدهد :ما مسئول امنیت شهریم،

مزار شهدا نیز در یکی از قطعات بهشت زهرا

پلیس مسئول امنیت شهر است و الحمدهللا

بهطور کامل سرقت شده است.

این را به شما اعالم میکنم که ما در بهترین

بهگفته این عضو شورای شهر تهران ،در

شرایط امنیتی هستیم .باالخره در یک شهر

زمان بهرهبرداری از پل صدر ،شهردار وقت

با حدود  ۱۳میلیون نفر جمعیت سرقت و

تهران یک تقسیمکاری انجا شده است ،به

سارق هم وجود دارد و ما هم با آنها برخورد

طوری که حفاظت و نگهداری را به شهرداری

میکنیم ،اما نباید این موضوع را تعمیم

منطقه یک سپرد و تأمین منابع مالی

دهیم و این موارد به معنای افزایش سرقت

بر عهده معاونت مالی و کنترل ایمنی نیز

و  ...نیست.

ماجرای سرقت تجهیزات
شهری به نشست خبری زاکانی
هم راه پیدا کرد .شهردار تهران

شود و سازمانهای امنیتی و انتظامی باید

ت تجهیزات شهری
واکنش پلیس به اظهارات عضو شورای شهر درباره افزایش سرق 

پلیس ادعای سرقت سریالی
تجهیزات شهری را رد کرد

گاهی متناسب با شرایط با آنها مسامحه میکند؛
گاومیش داران برای جلوگیری از اعمال قانون
میتوانند گلههای خود را به حاشیه کارون،
روبهروی محله گاومیشداران ببرند.

مدیرکل محیط زیست
شهرداری تهران گفت

| پیام ما | سرقت تجهیزات شهری در پایتخت مدتی است که سوژه تذکر اعضای شورای شهر تهران شده است .شهریور پارسال بود که

تولید روزانه  110تن پسماند

مدیرعامل سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرده بود که سارقان از هرچیزی که دستشان به آن برسد ،دزدی میکنند ،از دستگاه
لونقل ترافیک نیز به یکی از رسانهها
کارت خوان گرفته تا پیچ و مهره و گاردریل و پشتی صندلی .بعد از او مدیرکل حقوقی سازمان حم 

بیمارستانی درتهران

گفته بود که سرقتها افزایش پیدا کرده است و باندهای سرقت با دستگاههای پیشرفته نسبت به قطع و برش و حمل و انتقال گاردریلها

شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از موارد بسیار

ت تجهیزات شهری واکنش
استانداری تهران به موضوع ادامه کرد تا سه روز گذشته که یکی از اعضای شورا شهر تهران مجددا به موضوع سرق 

صحیح پسماندهای پزشکی است ،گفت:

او که خبر از افزایش آمار سرقت تجهیزات شهری بود ،دیروز با واکنش رئیس پلیس تهران مواجه شد.

اقدام میکنند .ماجرا با تذکر اعضای شورای شهر درباره موضوع ادامه پیدا کرد .غائله با واکنش پلیس و تذکر اعضای شورای شهر و ورود

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار
مهم درمقوله سالمت اجتماعی موضوع مدیریت

نشان داد و گفت ایجاد و القای حس ناامنی و ترس در استفاده از تجهیزات شهری از انگیزههای این سرقتها بوده است .فحوای صحبت

مدیریت نامناسب پسماندهای بیمارستانی
یزا
میتواند موجب انتشار عفونت و عوامل بیمار 

سرقت تجهیزات شهری اتفاق تازهای نیست.

و گسترش بسیاری از بیماریهای خطرناک
مانند ایدز ،هپاتیت های  B ,Cاز طریق زخمهای
حاصل از پسماندهای تیز و برنده شود.

سرقت تجهیزات شهری در
پایتخت مدتی است که سوژه
تذکر اعضای شورای شهر تهران
شده است

شد ،گفت :با توجه به اهمیت موضوع سالمت
شهری ،طی سالهای گذشته شهرداری تهران
و بهطور مشخص سازمان مدیریت پسماند
نسبت به جمعآوری ،دفع و امحای پسماندهای

پس از تبدیل این پسماندها به پسماندهای

این سرقتها بوده و گویی یک باند پشت

افزایش سرقت نیست.

حتم ًا در سطح شهر تهران تدبیری اندیشیده

که قانون در برابر متخلفان سکوت نمیکند ،اما

و آییننامههای اجرایی مترتب بر آن میبایست

در استفاده از تجهیزات شهری از انگیزههای

است سرقت در جایی رخ دهد ،اما معنایش

جلوگیری از سرقتهای سازماندهی شده

سطح شهر میآورند.اسداللهی گفت :از آنجایی

پزشکی اقدام کرده است ،درحالیکه طبق قانون

ایجاد و القای ناامنی و ترس به اعتقاد من

درباره این موضوعات نظر بدهد .حاال ممکن

نظر میآید برای حفظ تأسیسات حیاتی و

نمیدهند و بر خالف قانون گلههای خود را به

سالمت توسط سازمان مدیریت پسماند برگزار

پشت این اقدام وجود دارد ،تاکید کرده بود:

اظهارات را بیان کرده در جایگاهی نیست که

سیاست شهرداری تهران چیست ،اما به

میبرند ،اما تعداد محدودی این کار را انجام

ارتقای سالمت و بهداشت که به مناسبت هفته

اینکه انگیزهای فارغ از انگیزههای مالی

است یا نه به ایسنا گفته است :فردی که این

این تقسیم کار تغییر کرده و در این دوره

رودخانه کارون (که در حوزه شهری قرار ندارد)

در وبینار نقش مدیریت بهینه پسماندها در

عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان

سرقت تجهیزات شهری افزایش پیدا کرده

امانی تاکید کرد :نمیدانم در دوره پنجم آیا

نیاز دامهای خود به آب ،آنها را به بخشی از

به گزارش روزنامه «پیام ما»  ،شینا انصاری

ترس و ناامنی به شهروندان دارد.

کرده است .سردار رحیمی درباره اینکه آیا

بر عهده معاونت فنی و عمران باقی ماند.

| باشگاه خبرنگاران جوان |

معاون خدمات شهری شهردار اهواز تصریح کرد:

0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم

حساب میآید ،سه روز پیش در تذکری با

و هماهنگی با فرمانده تهران بزرگ ،عوامل

مسئوالن شهری در گفتوگوهایشان گفتهاند

استناد به بند  30ماده  80قانون تشکیالت

سرقت را شناسایی و معرفی کنند.

که باتوجه به افزایش قیمت آهنآالت و

و وظایف شوراها تاکید کرد :نظارت بر حسن

او ادامه داد :در ایام تعطیالت نوروز امسال

فلزات مختلف در سالهای اخیر گاردریل

اجرا امور مالی شهرداری ،تمام سازمانها و

سرقتی بزرگتر و پیچیدهتری در پل طبقاتی

و تابلوها و حتی تابلوهای بهشت زهرا هم

شرکتهای وابسته و حفظ سرمایه ،داراییها

صدر اتفاق افتاد و روکش تزریق بتن در تمام

سرقت شدهاند .اما اعضای شورای ششم

و اموال اختصاصی شهرداری جزو وظایف

پایههای بزرگ پل صدر که ارتفاع آن خیلی

از روزهای ابتدایی حضورشان در بهشت

قطعی شورای اسالمی شهر است؛ من در

بزرگتر از پل قبلی است ،بهطور کامل به

به موضوع واکنش جدی نشان دادند.

تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته درباره

سرقت رفت که البته اطالعی ندارم که چه

آخرین اظهار نظر مربوط به ناصر امانی،

سرقتهایی از اموال عمومی شهر به ویژه پل

اقدامی برای شناسایی این افراد انجام شده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه است .او

حکیم تذکراتی را به شهرداری تهران دادم و

است ،اما به هر حال این سرقتها حکایت از

که از مدیران شهرداری در دوره قالیباف به

از شهرداری تهران درخواست کردم با تعامل

تداوم سرقتهای برنامهریزی شده و القای

که برای سرقت تجهیزات

وارد عمل شوند.

شهری از صفت شوم استفاده

کمی بعد از تذکر امانی ،پرویز سروری ،نایب

کرده بود گفت :در منطقه ۲۲

رئیس شورای شهر تهران هم به موضوع
سرقتهای

سریالی

تجهیزات

شهری

کاری انجام شده بود و بخشی

واکنش نشان داد و گفت این اتفاق تنها

از پل را سرقت کردند که البته

یک سرقت نیست و «به نظر میرسد که

پیگیریهای مربوط به آن انجام

جریان سیاسی و پشت پردهای وجود دارد

شد و مشخص شد که مربوط

که میخواهد وحشت و ناامیدی را ترویج

به کارفرما بوده است

کند و شهرداری باید اقدام قابل قبولی در
این زمینه انجام دهد».
ماجرای سرقت تجهیزات شهری به نشست
خبری زاکانی هم راه پیدا کرد .شهردار تهران
دوشنبه ،نوزده اردیبهشت در نشست خبری
خود درباره اقدامات صورت گرفته برای

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در عین حال

کاهش سرقت تجهیزات شهری توضیحاتی

تاکید کرده است که اگر حتی یک مورد

داد .او که برای سرقت تجهیزات شهری

نیز از چنین مواردی رخ دهد ،پلیس خود

از صفت شوم استفاده کرده بود گفت :در

را ملزم به برخورد با آن میداند ،درباره

منطقه  ۲۲کاری انجام شده بود و بخشی

اینکه گفته شده پشت پرده این اقدامات

از پل را سرقت کردند که البته پیگیریهای

موارد مالی نبوده و هدفهای سیاسی و

مربوط به آن انجام شد و مشخص شد که

 ...وجود دارد نیز میگوید :من صراحتا در

مربوط به کارفرما بوده است .او تاکید کرد:

مورد تهران میگویم و هرکسی هم باید در

در نقاط شهری به دنبال تشدید روشناییها

اندازه مسئولیت و اطالعاتش صحبت کند ،ما

هستیم و در زمینه جلوگیری از سرقتها،

جرائم سازمان یافته نداریم و با طرحهایی

با دستگاههای انتظامی همکاری الزم

که اجرا کردهایم سازمان جرم و جرائم

انجام میشود .باید مجموعه خودمان نیز

سازمان یافته را از بین بردهایم .او ادامه

در حوزههای مختلف نظیر خدمات شهری

میدهد :اینها مواردی نیست که مشکل

در مناطق فعال باشد تا مانع این اقدامات

آنچنانی ایجاد کند .یکسری از جرائم عاملش

شوند.

بیکاری و تورم و فقر است که خب باید حل

دیروز 21 ،اردیبهشت اما رئیس پلیس

و فصل شود .پلیس هم با مجرمان و افرادی

پایتخت هم به موضوع سرقتهای شهری

که بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره

واکنش نشان داده است و لفظ سرقت

بیاندازد ،برخورد جدی میکند .باید دید ،بعد

سریالی تجهیزات شهری که اعضای شورا در

از این ،در ادامه این دوئل رسانهای تا چه

تذکرات خود به آن اشاره کرده بودند را رد

اندازه انتقاد پلیس را میپذیرد.

بلدیه

برکناری شهردار مضروب

عادی ،شهرداری آنها را جمعآوری کند.

شهردار مجروح ناحیه  3منطقه  19برکنار شد

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران با بیان اینکه بخش اعظم
پسماندهایی که در مراکز بزرگ و کوچک
واحدهای درمانی تولید میشوند ،در گروه

کانالهای شهری خبر دادهاند که جواد

بود ،برکنار شده است .پزشکی قانونی

است .علیرضا زاکانی ،شهردار تهران نیز که

پسماندهای خطرناک قرار میگیرند و

هاشمی ،شهردار مضروب ناحیه  3منطقه

روز سهشنبه احتمال ارتکاب به خودزنی

به محض مصدومیت او دست به توییت

انجام کنترلهای الزم و مدیریت صحیح و

 19که گفته میشد حین تخریب 4

را در پرونده هاشمی مطرح کرده بود.

شده بود و موضوع فسادستیزی از خالزیر

هوشمندانه آنها بسیار حائز اهمیت است،

طبقه تراکم خالف مقررات ،پنجشنبه 15

بررسیها نشان میدهد نام جواد هاشمی

تا پاالدیوم را مطرح کرده بود بعد از نامه

تصریح کرد :مدیریت نامناسب پسماندهای

اردیبهشت از سوی متخلفان مجروح شده

در سامانه شهرداری منطقه  19حذف شده

پزشکی قانونی دستور پیگیری دقیق

موضوع را داده است .مطهر محمدخانی،

نظریه ،حتما برخورد قاطعی با هرگونه

رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل

بیصداقتی صورت خواهد گرفت» .این

شهرداری تهران دیشب در توییتر خود

صحبتها درحالی مطرح میشود که

نوشته است« :هرچند با توجه به جراحت

پلیس همچنان درباره مضروب شدن

وارده به آقای هاشمی ،احتمال اولیه

شهردار ناحیه سکوت کرده است.

پزشکی قانونی خیلی عجیب به نظر

چرایی حمله به اتومبیل شهردار ناحیه

میرسد ،اما شهردار دستور پیگیری دقیق

قبل از مجروحیت آن هم از دیگر

و قاطع موضوع را تا رسیدن به نتیجه

موضوعات مورد ابهام در پرونده شهردار

نهایی صادر کرد .در صورت تایید این

ناحیه

است.

بیمارستانی میتواند موجب انتشار عفونت
یزا و گسترش بسیاری از
و عوامل بیمار 

تیز و برنده شود .ضمن اینکه عوامل شیمیایی
و فلزات سنگین مانند جیوه ،برم و نقره که
در برخی تجهیزات پزشکی وجود دارد ،تا
مدتهای مدیدی در طبیعت باقی میماند.
انصاری تاکید کرد :بیمارستانهای کشور به
عنوان یکی ازبزرگترین منابع تولید پسماندهای
پزشکی روزانه  ۴۰۰تن پسماند تولید میکنند که
این آمار در شهر تهران در ایام کرونا بالغ بر ۱۱۰
تن در روز بوده است .بخشی از این پسماندها،
پسماندهای خطرناکی هستند که در صورت
عدم اعمال مدیریت مناسب مخاطرات زیادی
برای محیط زیست ،بهداشت محیط و سالمتی
شهروندان ایجاد میکنند.

آگهی مفقودی

برگ

سبز(شناسنامه)

نوبت اول

 B ,Cاز طریق زخمهای حاصل از پسماندهای

آگهی مناقصه عمومی یکمرحله ای
نام و نشانی مناقصه گزار :اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس بزرگراه امام خمينی (ره) جنب اداره کل تعاون

موضوع مناقصه  :اجرای سیستم پکیج فلزی پیش ساخته تصفیه خانه فاضالب زندان کهنوج

مبنای قرارداد فهرست بهای سال  1401سازمان برنامه و بودجه کشورو اعتبارآن ازمحل بودجه طرحهای عمرانی بصورت نقدی مي باشد .

خودرو

پيشنهادهای قيمت بايستی تا سه ماه پس از تاريخ بازگشايی قيمتها معتبر باشند .

تضمين شرکت در مناقصه :برابر نهصد میلیون لاير( 900 000 000لاير ) است که بايد

تاریخ بازگشایی پاکات :بازگشايي پيشنهادات ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ

بصورت نقدی و يا ضمانتنامه معتبر طبق آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی ارائه

 1401/3/9در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در بزرگراه امام خمينی (ره)

شود و تا سه ماه پس از تاريخ بازگشايي پاکات اعتبار داشته باشد تمام اسناد مناقصه

جنب اداره تعاون انجام می پذيرد .

بايد از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) ارائه شود .

ارزيابی توان اجرای کار کليه پيمانکاران قبل از بازگشايي پاکتهای پيشنهاد قيمت

شرکتهای پيمانکاری می بايست دارای گواهينامه تشخيص صالحيت با پایه (5پنج)

(پاکت ج) توسط کميته فنی مناقصه گزار انجام می گيرد .

ابنیه یا تاسیسات و ظرفيت خالی برای قبول تعهدات بوده و موقع تحويل گرفتن

ارائه اسناد و مدارک ارزيابی پيمانکاران شامل اساسنامه شرکت و آگهی ثبت

اسناد مناقصه گواهينامه معتبر خود را ارائه نمايند .

شرکت و آگهی آخرین تغييرات و روزنامه رسمی -گواهی رتبه بندی  ،مطابق

نوع مناقصه :مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای برگزار مي شود .

با فصل سوم تصويب نامه شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/7/16هيات

برنده مناقصه می بايست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات به

وزيران الزامی است.

ميزان%5مبلغ پيمان راداشته باشد .

کلیه اسناد باید مندرج به امضای الکترونیک صاحبان امضای مجاز باشند.

سواری سیستم پژو  405مدل

تاریخ انتشار اسناد در سامانه :روز یکشنبه 1401/2/18

مهلت دریافت اسناد :مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه  1401/2/18تا

فرم های مربوط به ارزيابی فنی به ضميمه مدارک خواسته شده بايستی تکميل گردد .

شماره انتظامی 265ب  43ایران

ساعت  18روز شنبه  1401/2/24می باشد.

حضور نماينده پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با معرفی نامه معتبر بالمانع است .

 1390به رنگ نقره ای متالیک به
 83به شماره موتور12490091536
 NAAM01CA6BE227144و به

نام زهرا گل پر مفقود گردیده و از
درجه اعتبارساقط می باشد

کهگیلویه بویر احمد

و

به

شماره

شاسی

مهلت تکمیل و تحویل اسناد :تا  18روز یکشنبه مورخ  1401/3/8قابل می باشد.

مهلت تحويل پاکت (الف) پيشنهادات حداکثر تا ساعت 12صبح روز یکشنبه

مورخ  1401/3/8و بارگزاری اسناد در سامانه تا ساعت  18روز یکشنبه مورخ
1401 /3 /8میباشد

محل تحويل پاکت (الف) دبيرخانه اداره کل زندانها به آدرس باال ميباشد.

شناسه آگهی 40091 :

حداقل پیشنهاد معتبر جهت عدم ابطال مناقصه سه پیشنهاد می باشد.

اداره کل زندانهای استان کرمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .
پرداخت هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند باشماره تلفن 09131982977
تماس حاصل نمايند.

تاریخ انتشار نوبت اول -1401/02/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

آگهيمناقصهعمومی

ی رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ
شهردار 
ی شهر ،نسبت به لکه گیری آسفالت کوچه ها و معابر
1400/12/02شورای محترم اسالم 
ی مناقصه عمومی اقدام نماید.
سطح منطقه  1شهر رفسنجان  ،از طریق برگزار 
لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،

دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور

برآورد اوليه پروژه  :هجده میلیاردریال ( 18 000 000 000لاير) شامل اجرای ابنيه ميباشد .
مدت اجرای کار ( 2 :دو) ماه

نوبت اول

بیماریهای خطرناک مانند ایدز ،هپاتیتهای

اداره کل زندانهای استان کرمان

قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان ،خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی
 www.news.rafsanjan.irمراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه

مورخ  1401/03/09به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند ( الزم به ذکر است شهرداری
رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است).

مدت اعتبارپیشنهادات  2ماه می باشد  ،سایرجزئیات مربوطه دراسناد مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس 034- 34258701-5 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1401.02.22 :
-تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.02.29 :

اداره ارتباطات وامور بین الملل
شهرداری رفسنجان

نوبت دوم

آگهی مزایده اجاره
شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری کشتارگاه احشام به صورت اجاره اقدام نماید ،لذا
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشترازموضوع آگهی همه روزه بجزایام تعطیل دروقت
اداری با تلفن  ۰۲۳-۳۲۳۷۱۵۳۰واحد کشتارگاه شهرداری شاهرود تماس حاصل نمایند .ضمنا
متن آگهی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  Www.setadiran.irجهت مشاهده
متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه
مورخ  1401/03/01می باشد.
الزم بذکر است مهلت دانلود و بهره برداری اسناد مناقصه از سامانه فوق الذکر تا روز شنبه مورخ
 1401/02/20می باشد
تاریخ انتشارنوبت اول1401/02/15 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1401/02/22 :
محسن احمدی شهردارشاهرود
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| مازندران |

| گلستان |

| کرمان |

تشریح برنامههای توزیع نیروی برق

برگزاری جشنواره تولید محتوای

ستاد کشت جایگزین

در جلسهای به ریاست حسینیپور استاندار مازندران و با حضور مدیران کل

درراستای ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب مربیان به استفاده ازفناوریهای

استاندار کرمان گفت :سیستم اداری نمیتواند این ظرفیت پای کار بیاورد و متاسفانه

دستگاههای اجرایی استان برنامههای اجرایی گذر از پیک تابستان  ۱۴۰۱شرکت توزیع

آموزشی ،جشنواره تولید محتوای مهارتی ویژه مربیان آموزش فنی وحرفه ای استان

قدرت بسیج کنندگی و اجماع سازی برای اصالح فرآیند کشت و داشت و برداشت

نیروی برق مازندران مورد بررسی قرار گرفت .مهندس حسینی کارنامی مدیرعامل

گلستان برگزار میشود .حمزه کرایلو مدیرکل آموزش فنی وحرفهای گلستان از برگزاری

ندارند که باید در این زمینه به همدیگر کمک کنیم و باید ستادی برای کشت جایگزین

شرکت توزیع نیروی برق مازندران در این جلسه با اشاره رویکرد برنامه محوری توام

جشنواره تولید محتوای مهارتی استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل

ایجاد شود و خودم نیز پای کار میآیم.

با اقدام و عمل در گذر موفق از پیک تابستان در این شرکت گفت :با توجه به افزایش

آموزش فنی وحرفهای استان گلستان ،کرایلو گفت :هدف از برگزاری این جشنواره

محمدمهدی فداکار ظهر دیروز  ۲۱اردیبهشتماه در دیدار فرمانده هان سپاه با او با

گرمای هوا در ماههای آینده و ناترازی احتمالی تولید و مصرف برق در سراسر کشور،

ارتقای مهارتهای تولید محتوای الکترونیکی مربیان و کارشناسان سازمان ،هم

بیان این مطلب که خدمات سپاه قابل بحث نیست ،گفت :سپاه اساسنامه خیلی

برنامههای جامعی در جهت مدیریت پیک در سرفصلهای گوناگون در این شرکت

افزایی مربیان و کارشناسان مهارت آموزی ،ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب

خوبی دارد.

تنظیم شده که هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای مسئول را میطلبد .او با اشاره

مربیان به استفاده از فناوریهای آموزشی ،شناسایی استعدادهای برتر تولید محتوا

او با بیان این مطلب که سپاه به عنوان حافظ انقالب است ،اظهار کرد :نه تنها در بحث

به تشکیل قرارگاه گذر از پیک  ۱۴۰۱شرکت توزیع برق مازندران گفت :تمامی این

است که امیدواریم با استقبال خوبی روبهرو شود .او افزود :کلیه مربیان مراکز دولتی

امنیت در بحث اقتصاد و فرهنگ کارهای بزرگی کرده است و در حوزه آسیبهای

برنامهها در بخشهای مختلف بهصورت روزانه پیگیری و اجرایی میشود .مهندس

و آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد استان میتواند با تولید محتوا در خوشههای

اجتماعی و بحرانهایی که ایجاد شده است ،همواره حضور داشته است .بغضی که

حسینی کارنامی تصریح کرد :یکی از برنامههای اجرایی اخذ همکاری صنایع در زمان

صنعت ،کشاورزی ،خدمات و هنر و صنایع دستی در این جشنواره شرکت کنند.دبیر

دشمن از سپاه دارد ،به خاطر حجم خدمت رسانی این نهاد است.

پیک با اولویت حمایت از تولید بوده است که این روند در تعامل با تمامی صنایع در

شورای مهارت استان گفت :شرکت کنندگان در این جشنواره میتوانند حداکثر سه اثر

او با بیان اینکه در جریان خدمات سپاه ثارهللا استان هستم ،اظهار کرد :آبرسانی و

حال شکلگیری است .مهندس حسینی کارنامی در بخشی دیگر از ارائه برنامهها بر

تولید و ارسال کنند و در هر اثر میبایست یک مهارت کوچک کاربردی را در حرفه مورد

ساماندهی گروههای جهادی از کارهای بسیار خوب این نهاد انقالبی است.

ضرورت اطالع رسانی و فرهنگسازی به شهروندان مازندرانی تاکید کرد و خواستار

فعالیت به صورت گام به گام آموزش دهند .کلیه مربیان آثار خود را تا پایان خرداد ماه

استاندار کرمان با بیان اینکه سپاه در کنار استانداری یک ستون اصلی است ،تصریح

مشارکت بیش از پیش رسانهها در این زمینه شد.

با مراجعه به آدرس  festival.goltvto.irارسال کنند.

کرد :کارها با نگاه اعتقادی و باانگیزه و حرکت جهادی به خوبی پیش میروند.

مهارتی در گلستان

مازندران برای پیک تابستان

همایش بررسی

چالشهای آموزشی

در استان کرمان تشکیل شود

در گاز خوزستان برگزار شد
خوزستان  -صالح البوغبیش رئیس آموزش
شرکت گاز استان خوزستان از برگزاری
همایش بررسی چالش های آموزشی ،با
حضور نادرقلی زری میدانی مدیر عامل گاز
استان و اعضای هیات مدیره و برخی از
اعضای هیات رئیسه در شرکت گاز خوزستان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان خوزستان ،صالح آلبوغبیش رئیس
آموزش این شرکت گفت :به مناسبت روز
معلم و بزرگداشت عالمه شهید مرتضی
مطهری و همچنین تکریم مقام معلم
همایشی با موضوع چالشهای آموزش در
صنعت نفت و گاز با دعوت از ۵٠نفر از اساتید
که سابقه همکاری با اداره آموزش در سال
گذشته را داشتند در سالن کنفرانس شرکت
گاز استان خوزستان برگزار شد .او با بیان

خراسان رضوی

کشف محموله قاچاق «باله کوسه ماهی» در هرمزگان
هرمزگان -محموله بزرگ باله کوسه ماهی قاچاق

این مقام قضایی همچنین با تأکید بر اینکه صید

از یک فروند شناور در آبهای جزیره کیش کشف

کوسهماهیان به وسیله تور ترال و دیگر ابزارهای

و ضبط شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دیروز (۲۱
اردیبهشتماه) اظهار کرد :ماموران دریابانی در

داشت :صید کوسه ماهی (کولی) و فروش باله

بر اساس اخبار غیر رسمی؛ باله

اجرای دستورات دادستان عمومی و انقالب جزیره

آن که اغلب به دلیل نوع مصرف در تهیه غذاهای

کوسه ماهی یکی از گران قیمت

کیش به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق ،یک

گرانقیمت رستورانی و یا تولید کاالهای پزشکی

ترین محصوالت دریایی است و

فروند لنج حامل محموله بزرگ باله کوسه ماهی

توسط صیادان از میان گونههای نادر صورت

قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم از

قاچاق را شناسایی و توقیف کردند .مجتبی

میگیرد .یکی از مصادیق تخریب محیط زیست

قهرمانی با بیان اینکه در این رابطه  ۶نفر بازداشت

و صید غیر قانونی است و بر این اساس برای

شدهاند تصریح کرد :در جریان بازرسی از شناور

متخلفین در این حوزه ،پرونده قضایی تشکیل

قاچاقچیان ،تعداد  ۲هزار و پانصد و سی و پنج

می شود و هر یک از مرتکبان با توجه به قوانین

عدد «باله کوسه ماهی» کشف و ضبط شده است.

مربوط به مجازات مقرر برای صید غیرمجاز

وی با اشاره به اینکه به اتهامات دستگیرشدگان

محکوم میشود.

با موضوع قاچاق رسیدگی میشود ،خاطرنشان

به گزارش ایسنا ،بر اساس اخبار غیر رسمی؛ باله

کرد :در راستای اجرای ماده  ۲۰قانون مبارزه با

کوسه ماهی یکی از گرانقیمتترین محصوالت

قاچاق کاال با توجه به ارزش کاالی مکشوفه ،شناور

دریایی است و قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم

توقیف شده از قاچاقچیان نیز به نفع دولت ضبط

از آن در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حدود

میشود.

 ۴۰۰دالر است.

آن در کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس حدود  ۴۰۰دالر است که

همین موضوع طی سالهای اخیر

منجر به سودجویی شکارچیان و
صیادان غیرمجاز در این زمینه و

به خطر افتادن نسل این جانوران
دریایی شده است.

برگزاری مانور درمان اضطراری هال لاحمر همدان
همدان  -در سومین روز از هفته هالل و به مناسبت
یکصدمین سال تاسیس هاللاحمر و دومین کنگره
۸۰۰۰شهید استان با حضور سردار مهدي فرجي

وی افزود تیم درمان اضطراری متشکل از پزشکان

جانشين قرارگاه پدافند زيستی استان ،مهندس

و پیراپزشکان ،زنان و مامایی ،مشاوران ،پزشکان

طالبي مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان

متخصص در رشته های مختلف که همگی داوطلب

و برخی از مسئوالن آیین افتتاحیه مانور تيمهای

این جمعیت است در روزهای سهشنبه و چهارشنبه

عملياتي امدادی و درمان اضطراری و تيمهای

 ۲۰و۲۱اردیبهشت ماه با حضور در روستای آب

سحر جوانان این جمعیت در محل روستای آب

مشکین و استقرار بیمارستان سریع االستقرار به

مشکین برگزار شد.

ویزیت رایگان بیماران این روستا و روستاهای

به گزارش روابطعمومی جمعیت هالل احمر

اطراف پرداخته و داروی موردنیاز بیماران را هم به

استان همدان ،علی سنجربگی مدیرعامل این

صورت رایگان در اختیار قرار میدهند.

جمعیت با اشاره به اعزام تیم درمان اضطراری

سنجربگی اضافه کرد :این مانور ترکیبی با حضور

معاونت بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت

اعضای تیم درمان اضطراری ،پرسنل ،امدادگران و

هاللاحمر استان به روستای آب مشکین و انجام

داوطلبان و تیمهای عملیاتی امداد و نجات ستاد

در هفته هالل

و هالل احمر شعبه کبودرآهنگ و با هدف سنجش

احمر خاطرنشان کرد این مانور توسط تیم درمان

میزان آمادگی نیروهای امداد و نجات در شرایط

اضطراری حوزه درمان ،تیم اسکان اضطراری حوزه

بحرانی در سطح مدارس انجام میشود.

معاینه و دارو و درمان رایگان،

شرکت و بررسی چالشها و فرصتهای
آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات
تکنولوژیکی و محیطی و استفاده از متدهای

در خراسان رضوی

خلیج فارس با مشکل جدی مواجه شود ،بیان

روستاهای شهرستان کبودرآهنگ انجام می گیرد.

تکریم از زحمات و خدمات اساتید این

وجود  ۳۰کانون فرسایش بادی

غیرمجاز باعث شده ذخایر این نوع از آبزیان در

امداد و نجات و تیم سحر حوزه جوانان در یکی از

مطلب فوق افزود :اهداف این همایش،

نوین آموزشی است .البوغبیش اظهار کرد :با
توجه به ایجاد پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده،
به مناسبت این همایش در سایت شرکت

یک کارشناس مهندسی حفاظت خاک گفت :هماکنون

این استاد دانشگاه مطرح کرد :استان خراسان رضوی

گاز استان خوزستان ،مقرر شده است به سه

 ۳۰کانون فرسایش بادی با سطحی معادل  ۲میلیون و

تحت تأثیر دو نوع از کانونهای بحرانی فرسایش بادی

ایده برتر و عملیاتی با انتخاب شورای آموزش

 ۴۰۰هزار هکتار در خراسان رضوی وجود دارد.

قرار دارد .کانونهای بحران فرسایش بادی خارجی

جوایزی تعلق گیرد .رئیس آموزش تصریح

هادی معماریان در گفتوگو با ایسنا افزود :استمرار

شامل دو کانون اصلی هرات در افغانستان که بیشتر

کرد :در پایان این مراسم هدایای نفیسی به

خشکسالی و به تبع آن وقوع توفانهای گرد و خاک

منطقه تایباد و خواف را متأثر میسازد و کانون قره قوم

اساتید این شرکت اهدا شد.

عالوه بر تخریب و از بین رفتن زمینها و محصوالت

در ترکمنستان که بیشتر منطقه سرخس را تحت تأثیر

کشاورزی باعث انتقال ماسههای بادی ،فرسایش

قرار میدهد ،اما مهمتر از کانونهای بحران فرسایش

خاک ،پرکردن انهار و کانالهای آبرسانی ،انسداد مسیر،

بادی خارجی ،کانونهای داخلی است.

کاهش دید به ویژه در مسیر جادهها و اخالل در امر

او گفت :در خراسان رضوی هماکنون  ۳۰کانون

تردد و کاهش ظرفیت جادهای ،برخورد وسایل نقلیه،

فرسایش بادی با سطحی معادل  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار

تعطیلی مدارس و دانشگاهها ،آلودگی محیط زیستی،

هکتار وجود دارد که شهرستانهای کاشمر ،خلیلآباد و

مشکالت بهداشتی از قبیل افزایش حساسیتها و

بردسکن در غرب و جنوب غرب خراسان رضوی بیشتر

بیماریهای تنفسی ،تخریب پوشش گیاهی موجود،

متاثر از کانونهای داخلی هستند.

ناپایداری در سیستم توزیع برق و تأثیر آن بر روی

معماریان افزود :در کاشمر و بردسکن کانونهای بحران

شبکه توزیع آب و در نهایت پیشروی و گسترش بیابان

فرسایش بادی به ترتیب با وسعت  ۱۲۰۰۰و  ۷۸۰۰۰هکتار

در نواحی خشک میشود.

بیشتر در منطقه گندمبر ،اسحاقآباد ،اسماعیلآباد ،کاهو

او تصریح کرد :باید در نظر داشت که منطقه ترشیز

مهدیآباد و سعدالدین و درونه واقع شده و تاکنون

شامل دشتهای کاشمر ،خلیلآباد و بردسکن در

مجموعهای از اقدامات بیولوژیک در سطح اراضی تحت

خراسان رضوی به دلیل بهرهبرداری بیش از حد از منابع

تأثیر این کانونها به انجام رسیده است.

آب زیرزمینی با پدیده فرونشست زمین نیز دست و

ل حفاظت
عضو شورای پژوهش و فناوری اداره ک 

پنجه نرم میکند که مجموعه این عوامل ،خشکسالی،

محیطزیست خراسان رضوی تصریح کرد :آنچه که این

طوفان ،گرد و غبار و نشست زمین سبب بحرانی شدن

روزها توانسته تأثیر مشخصی بر وقوع پدیده گرد وغبار

دشت شده به طوری که این دشت سالهاست جزء

در منطقه ترشیز داشته باشد ،برداشت بیش از حد از

دشتهای ممنوعه بحرانی اعالم شده است.

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی است.

فرصت شغلی برای

مددجویان کمیته امداد قم
قم  -مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان قم با بیان اینکه در سال گذشته  ۴هزار
و  ۷۰۰فرصت شغلی برای مددجویان این کمیته
ایجاد شده ،ابراز کرد :امسال بایستی  ۶هزار و
 ۱۰۰فرصت شغلی برای مددجویان در استان
اجرا شود.
دکتر محسن مسعودیان راد در نشست خبری،
با اشاره به رویکرد جدید کمیته امداد در بحث
توانمندسازی عنوان کرد :امروز کمیته امداد به
لزایی
یک موفقیت باالیی رسیده و برای اشتغا 
مدل منحصربهفرد و موفقی را به اذعان مراجع
متعدد ارائه داده است.
او با بیان اینکه در سال گذشته کمیته امداد
نزدیکه به  ٪۴۰اشتغال کشور را انجام داده،

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر

افزود ٪۷۹ :جذب اعتبارات در سال  ۱۴۰۰به

استان همدان با اشاره به

همراه  ۲هزار و  ۶۰طرح اشتغال توسط کمیته

اینکه تیمهای سحر معاونت

امداد امام خمینی (ره) قم صورت گرفته است.

امور جوانان هاللاحمر نیز

مسعودیان راد تشریح کرد :به همت این اداره

برای کاهش آسیبهای

کل در سال گذشته ۴ ،هزار و  ۷۰۰فرصت شغلی
و قریب به  ۵۰۰مورد کاریابی برای مددجویان

روانی پس از بالیا وارد صحنه

به صورت معرفی به تولیدیها ،کارخانجات،

حوادث میشوند ،گفت:

واحدهای صنفی و صنعتی و… ایجاد شده

فعالیت تیم بهداشت و درمان

است.وی با تاکید بر اینکه امسال بایستی ۶

اضطراری ،به مدت دو روز در

هزار و  ۱۰۰فرصت شغلی در استان قم اجرا

روستای آب مشکین خدمات

شود ،گفت :جمع کل اعتبارات سال  ،۱۴۰۰صد

را به صورت رایگان ارائه

و هفتاد میلیارد تومان بوده اما امسال بالغ بر ۴
صد میلیارد تومان اعتبار کارسازی و برنامهریزی

میدهد

استان کرمان تکمیل پارک بزرگ شهر و احداث پارک کندر طول شامل اجرای سنگ فرش کف -اجرای موزائیک -ریختن

ماسه بادی و تسطیح -اجرای بتن -اجرای آسفالت با اعتباری بالغ بر  60.000.000.000ریال شصت میلیارد ریال از محل

اعتبارات استانی سال  1400طبق شرایط پیمان و مشخصات و نظرات دفتر فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به
پیمانکارواجد الشرایط و دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید.

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشایی هیأت حل
اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک منطقه
یک قم

تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق قانون مذکور را

-2متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در زمان تعیین شده در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.

-3پیشنهادات با حضور اعضای کمیسیون معامالت مفتوح و برنده مناقصه مشخص خواهد شد.

-4در صورتی که نفر اول برنده مناقصه ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد

می شود و ضمانت آن ها به نفع شهرداری ضبط می گردد.

-5شرکت های متقاضی می بایستی پیشنهادات خود را واضح اعالم نمایند.

-6شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

-7تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سایت 1401/2/21

یک باب ساختمان به مساحت  91/60متر مربع پالک شماره 10473

اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند
رسمی شماره  20707مورخ  1399/09/01دفترخانه  77قم (م الف )13547

براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح
 140160330001000128مربوط به پرونده کالسه

در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  350متر مربع پالک شماره

در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  44/77مترمربع پالک شماره

قم  -1سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  467صفحه  328پالک ثبتی

ذیل تایید نموده اند.

 -1رای شماره

 1400114430001001299مربوط به محمدرضا وحید مقدم فرزند غالمرضا

 1400114430001001188مربوط به هوشنگ رضایی پاکدل فرزند محمدابراهیم

 11205/2و  1206/26اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک

 141فرعی از  11285اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک

 11206/26اصلی  -2سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  519صفحه 344

قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از کاظم بیگدلی صادره در دفتر

نسبت به پالک ثبتی  11205/2اصلی (م الف )13458

 -2رای شماره  140160330001000267مربوط به پرونده کالسه

 1400114430001001488مربوط به طوبی فخاریان فرزند اسمعیل در ششدانگ

 317صفحه ( 104م الف )13542

 -8رای شماره 140060330001012810

مربوط به پرونده کالسه

 1400114430001001532مربوط به علی فیلو فرزند حسنعلی در ششدانگ

یک باب ساختمان به مساحت  173/85مترمربع پالک شماره  1فرعی از

از  11395اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند

مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی  139820330001032568و به

شماره  35661مورخ  1399/06/11دفترخانه  55قم (م الف )13543

الف )13459

مالکیت مشاعی صادره در دفتر  213صفحه  179و به موجب سند رسمی

 -3رای شماره  140060330001011902مربوط به پرونده کالسه

 10447اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند
موجب سند رسمی شماره  29417مورخ  1398/02/19دفترخانه 40قم (م

 -9رای شماره  140060330001011725مربوط به پرونده کالسه

 1400114430001000106مربوط به مهری بیگی فرزند ذبیح اله در سه دانگ

 1400114430001001117مربوط به ابراهیم سلطان آرانی

مربع پالک شماره  344و  345فرعی از  11285اصلی واقع در قم بخش یک

باقیمانده  3فرعی از  11134اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره

فرزند محمد

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  74/70متر

درششدانگ یک باب مغازه به مساحت  25/16متر مربع پالک شماره

حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث مرحوم

یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  235صفحه  286و به موجب

 292و ( 295م الف )13544

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و

حبیب بیگدلی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  318صفحات

سند رسمی شماره  12410مورخ  1385/10/13دفترخانه  29قم(م الف )13460

پرونده کالسه

انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به

-4

الف)مهلت دریافت اسناد از سایت  1401/2/27می باشد.

 1400114430001001674مربوط به زهرا آفرین فرزند اکبر در ششدانگ

 -7رای شماره  140060330001010546مربوط به پرونده کالسه

یک باب ساختمان به مساحت  146/77متر مربع پالک شماره  33فرعی

-1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و کشوری

(م الف )13546

 -6رای شماره  140160330001000038مربوط به پرونده کالسه

رای

شماره 140060330001011901

مربوط

به

 1400114430001000105مربوط به قربانوردی زارعی فرزند عبدالحسین در سه

مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص

ج)زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت  10روز  1401/3/8خواهد بود.

متر مربع پالک شماره  344و  345فرعی از  11285اصلی واقع در قم بخش

اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را

الف)پیمانکار واجدالشرایط و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.

حبیب بیگدلی به موجب سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  318صفحات

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل

ب)سپرده به میزان  %5برآورد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ  3.000.000.000ریال می باشد.

 -5رای شماره  140060330001000928مربوط به پرونده کالسه

متضرر به دادگاه نخواهد بود

-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  67/16متر مربع پالک شماره

تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/22 :

ب)مهلت دریافت پیشنهادات  1401/3/7می باشد

-8موارد ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

منصور زارعی  -سرپرست شهرداری منوجان

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 74/40

یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از وراث مرحوم
 292و ( 295م الف )13545

ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت

اخذ و ظرف یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه

 1400114430001000554مربوط به صفی اله جعفری فرزند کوچکعلی در

( پیام ما – اقتصاد آینده)

 11243اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :

نامه عادی مع الواسطه از فاطمه ولی احد از ورثه مرحوم حبیب اله ولی

اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک
حوزه ثبت ملک ورامین

نوبت اول

شهرداری منوجان در نظر دارد به استناد موافقت نامه شماره  1401/7/1-303552سازمان مدیریت و برنامه ریزی

میشود که رشد بسیار باالیی است.

مهرداد میرشکرائی  -رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

نوبت دوم

آگهی مناقصه

ج)اظهارنامه شرکت

ایجاد بیش از ۴هزار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برای رای شماره ۱۸۵
 ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
مرجان مخبریان فرزند جعفر يشماره شناسنامه
 ۲۰۱۱صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی در آن به استثناء بهای ثمنیه اعیانی
به مساحت  ۱۰۶متر مربع پالک شماره  ۲۷فرعی
از  ۱۱۰اصلی واقع در باغ نصرت بخش حوزه ثبت
ملک ورامین خریداری از حسین امامقلی و محرز
گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعترانی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از احد
رسید .ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعترافی،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد

تاریخ انتشارنوبت اول1401/02/08 :

تاریخ انتشارنوبت دوم1401/02/22 :
م الف 58

محمود داودی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

روزنامه سیاسی – اجتماعی

اخبار ایران :سینا قنبرپور

منابع طبیعی ،آب و انرژی:

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

میراث فرهنگی و محیط زیست:

فاطمه باباخانی (دبیر)

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

گروه4 :

روحهللا خدیشی

مهتاب جودکی(دبیر)

سردبیر :امین شول سیرجانی

یاسمن طاهریان ،فروغ فکری

مدیر هنری :تیوا صمدیان

یزاده
مرضیه قاض 

عکس :یاسر خدیشی (دبیر)

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

اینستاگرام

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

شبکه های اجتماعی :سپهر زند

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

بازرگانی :فاطمه صمدیان

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

روابط عمومی :زهره فرسنگی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده
و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

09192769839
09391999161

@payamema

0903 333 8494

@payamema

www.payamema.ir

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

 /تلفن034-32487477 :

وبسایت

آییننامه

اخالق

حرفهای

| پیام ما دیروز |

پنجشنبه  22اردیبهشت 1401

سال شانزدهم

شماره پیاپی 2285

صفحهآرایی :ندا صفاریان،فاطمه خواجویی

شهر :سوگل دانائی

تماس مدیرمسوول:

مـارا دنبال کنید

پیامما:

www.payamema.ir/akhlagh

| سینما |

عکس :میزان

اسامی هیات داوران هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای
ایرانی در زوریخ معرفی شد .به گزارش ایسنا ،هیات داوران
هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای ایرانی در زوریخ
در سه بخش فیلمهای داستانی ،مستند و فیلم کوتاه معرفی
شدند .در این دوره از جشنواره فیلمهای ایرانی در زوریخ در بخش
فیلمهای بلند داستانی ،داوران جشنواره را اشتفان هوپت کارگردان،
فیلمنامهنویس و تهیهکننده مستقل سوئیسی که سابقه دریافت
جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبهای بخش پانورامای جشنواره
برلین  ۲۰۱۴را در کارنامه دارد در کنار سوفیا روبی شونگ مدیر تولید
و تهیهکننده سوییسی ،دنیل ویگاند استادیار مطالعات سینما در
دانشگاه زوریخ ،هلن آشرلی روزنامهنگار و سردبیر مهمترین مجله
مربوط به زنان در کشور سوئیس با نام «آنابل» و تامارا میلوشویچ
کارگردان و مستندساز اهل کشور آلمان تشکیل میدهند.

| تئاتر |
نمایش

«فریاد

خاموش»

به

محمدرضا

نویسندگی

عطاییفر و کارگردانی محمدهادی عطایی روزهای پنجشنبه
توسوم اردیبهشت ماه طی  ۲نوبت
تودوم و جمعه بیس 
بیس 
در ساعتهای  ۱۸:۳۰و  ۲۰میزبان مخاطبان در تاالر سایه
مجموعه تئاتر شهر خواهد بود .به گزارش خبرگزاری مهر ،در
توسوم فروردین ماه در تاالر سایه
این اثر نمایشی که از بیس 
به صحنه رفته پیمان محسنی ،محسن ساالری ،محمدهادی
عطایی و سارا زکریانژاد به عنوان بازیگر حضور دارند.
هماکنون نمایشهای «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق
دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان در تاالر اصلی،
«هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در
تاالر چهارسو« ،خماری» به کارگردانی امین بهروزی در تاالر
قشقایی و «تجربههای اخیر» به کارگردانی حسین کشفی

قلعه فلکاالفالک در لرستان شهر هزار چشمه ،عکس از سجاد درویشی /میزان

اصلی در کارگاه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.

| مسجد وکیل شیراز |

| جای خالی سلوچ |

مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای تاریخی

| محمود دولتآبادی |

تاراج کنی تا چند ای مغبچه ایمانها
کافر تو چه میخواهی از جان مسلمانها

برجایمانده از دوران حکومت زندیه است که
به دلیل معماری و نوع ساخت ،از جمله بناهای

«و هنوز به چشم میتوانیم ببینیم که «و

تیری به من افکندی ای طرفه کز آن یک تیر

هنوز به چشم میتوانیم ببینیم که زنان

در هر بن موی من پنهان شده پیکانها

ما در جاهای مختلف ایران پابهپای مرد

ارزشمند و مهم محسوب میشود .این مسجد
تاریخی در  ۱۸تیرماه  ۱۳۱۱با شماره  ۱۸۲به
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید .از

کارهای دشوار انجام میدهند ،در امر

ای خضر مبارکپی بنمای مرا یاری

بناها و آثار تاریخی که در همسایگی و نزدیکی

دامداری ،کشاورزی ،نساجی و غیره .و

سرگشته چنین تا کی گردم به بیابانها

در سهمی که از عذاب زندگی میبرند و

دامن مکش از دستم ای جان که به امیدت

نیرویی که در مقاومت و سختکوشی

این عمارت تاریخی مشاهده میشود ،بازار و

زخمی به سر زخم است با زخم تو مرهمها
دردی به سر درد است با درد تو درمانها

احساس دین در رشد و پرورش خودش،
بیش از آنچه که نسبت به پدرش دارد

آیا چه نمایان شد از چاک گریبانش

نداشته باشد »...این جمالتی است که

کاو چون گرهی بگشود ،شد چاک گریبانها

در پشت جلد رمان جای خالی ُسلوچ از

پروانه صفت گردم گرد سر هر شمعی

محمود دولتآبادی میخوانیم .از روی
همین سطرها میشود فهمید که رمان

از روی تو چون روشن شد شمع شبستانها

درباره زنان و به خصوص زنان ایرانی که

مقصود من محزون از باغ تماشا نیست

به تنهایی عهدهدار زندگی و مسئولیتهای

چون بوی تو دارد گل گردم به گلستانها

آن هستند .محمود دولتآبادی در مدت
زمان سه سال حبس در زندان ساواک

باشی تو اگر ساقی پیمانه تو پیمایی

داستان جای خالی سلوچ را در ذهن

از توبه یاران داد ،ای وای ز پیمانها

پرورانده بود و پس از آزادی از زندان طی

از عشق تو هرکس را آسان شده هر مشکل

 ۷۰روز آن را به تحریر درآورد .این رمان
که میتوان آن را جز مهمترین آثار ادبیات

بیچاره صفایی را مشکل شده آسانها

مدرن ایران دانست ،زندگی مشقتبار یک
زن روستایی به نام «مِ رگان» را روایت
میکند که در یکی از روستاهای دورافتاده

مال احمد نراقی

ایران به نام «زمینج» زندگی میکند.
سلوچ که شوهر مرگان است ،به ناگهان

ناپدید میشود و مِ رگان تالش میکند

شود .مسجد وکیل ،حمام وکیل و بازار وکیل

ساخت و تاسیس این اثر تاریخی مشغول

عمارتی هستند که به مجموع ه وکیل شهرت

شدند /.سیری در ایران

از بناهای محبوب و دوستداشتنی شهر شیراز
است .استان فارس از جمله مناطق تاریخی

ساله به نام هاجر است را همچنان حفظ

و کهن ایران است که به واسطهی عمارتها

کند .کتاب فراز و نشیبهای زندگی زنی را

و بناهای برجای مانده از دوران حکومت

روایت میکند که هم عاشق سلوچ است و

پادشاهان و امپراتوریهای فرمانروایانی پر

هم بخاطر اینکه شوهرش او و خانوادهاش
را ترک کرده از او عصبانی است .در این

آبخوان

میان مسائلی همچون بحران هویت ،ازهم
پاشیدگی زندگی روستایی ،تغییر شغل به

آبشارشهنیز ،مارگون

موازی با مشقتهای زندگی روستایی و

آبشار شهنیز در موقعیت جغرافیایی N3103

محرومیتهایش در ده ه چهل در جریان

 E5100در استان کهگیلوی هوبویراحمد واقع است.

است .یادگیری تاریخ از دل ادبیات،

این آبشار در حاشیه منطقه چشمه گلی شهنیز

درس بزرگ ادبیات داستانی است و این

واقع است .چشمه گلی شهنیز ،روستایی از

اثر بسیار به آن وفادار .کتاب درباره کسی

توابع بخش مارگون شهرستان بویراحمد است.

است که نیست و هست .سلوچ نیست اما

منطقه شهنیز یکی از مناطق گردشگری و بسیار

نبودنش تمام داستان را پر کرده است.

زیبای استان کهگیلویهوبویراحمد است که دارای

سمت زندگی صنعتی و مهاجرت به شهر
همه از دل روایت یکتایی برمیخیزند که

نوبت اول

زمان

از تاریخ 1401/02/22تا تاریخ 1401/02/27

مکان

جیرفت -خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها

زمان

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/03/07

مکان

جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها

زمان

ساعت 10صبح 1401/03/08

نوبت اول

محل

سامانه ستاد

توضیحات :

چشماندازهای بدیع و بکر از طبیعت ایران است.
ارتفاع این آبشار در حدود  18متر است .از
ویژگیهای این آبشار زیبا ،پرآب بودن در تمام
فصول سال است و اگر خوش شانس باشید،
پرندگان زیبای طبیعت دنا را هم در مسیر و
خود آبشار نظارهگر خواهید بود .دسترسی به این
آبشار از طریق جاده ارتباطی شهرستان مارگون
به روستای چشمه گلی امکانپذیر است/.
کویرها و بیابانهای ایران

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی
(شماره /1401/06ص)

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به واگذاری احیاء مرمت و بازسازی  50رشته قنات شهرستانهای جنوب

کرمان را به شرکتهای دارای صالحیت واگذار،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
دریافت اسناد

تحویل (ضمانت نامه)

گشایش پیشنهادها

محل

سامانه ستاد

زمان

از تاریخ 1401/02/22تا تاریخ 1401/02/27

مکان

جیرفت -خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها

زمان

تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/03/07

مکان

جیرفت خیابان آزادی سازمان جهاد کشاورزی –امور پیمانها و قراردادها

زمان

ساعت 11صبح 1401/03/08

توضیحات :

جهت شرکت درمناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  )www,setadiran,ir ( :شماره تماس مرکز

شناسه آگهی 1316039 :

ط آباد و دوست داشتنی آن روزگار تبدیل
نقا 

دلیل زیبایی و معماری به کار رفته در آن ،یکی

نامهای عباس و ابراو و یک دختر دوازده

کرمان را به شرکتهای دارای صالحیت واگذار،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

پشتیبانی و راهبری سامانه  021-27341934:اقدام نمایند.

فرماندهی او درنظر گرفته میشد ،به یکی از

معماران و سازندگان مسجد وکیل شیراز،
همزمان با احداث ساختمان میدان و بازار به

از وسعتی به نسبت بزرگ برخوردار بوده و به

تا کانون خانواده که شامل دو پسر به

سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان درنظردارد نسبت به واگذاری احیاء مرمت و بازسازی  20رشته قنات شهرستانهای جنوب

گشایش پیشنهادها

همین امر سبب شد تا شهر شیراز که مرکز

کتب و نوشتههای ایران کهن ،گفته میشود

شمشیرگرها قرار گرفت ه است .این عمارت زیبا

(شماره /1401/07ص)

تحویل (ضمانت نامه)

بناهایی ارزشمند و با شکوه را تاسیس کرد.

میشود .به واسطهی اطالعات برجایمانده از

وکیل در بخش غربی بازار و در انتهای بخش

آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی

دریافت اسناد

که در زمان حکومت خود بر ایران ،مجموعه

ساخت آن به سال  ۱۱۸۷هجریقمری باز

میشوند .مسجد وکیل یا مسجد سلطانی

هیچ کم از مردها ندارند .کدام پسر ایرانی
را شما میبینید که نسبت به مادرش

است .کریم خان زند یکی از پادشاهانی است

طبق اسناد تاریخی به نظر میرسد تاریخ

حمام وکیل است که به مجموع ه وکیل شناخته

در برابر این زندگی مصرف میکنند هم

یکباره کشیدم من دست از همه دامانها

آوازه ،در سراسر جهان مشهور و شناخته شده

داشته و در مرکز شهر شیراز احداث شدهاند.

تاریخ انتشار نوبت اول  -1401.02.22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.02.25 :

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

جهت شرکت درمناقصه فوق شرکت کنندگان بایستی ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  )www,setadiran,ir ( :شماره تماس مرکز
پشتیبانی و راهبری سامانه  021-27341934:اقدام نمایند.

شناسه آگهی 1316053 :

تاریخ انتشار نوبت اول  -1401.02.22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401.02.25 :

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

