انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص
با حکم رهبری

رئیس جمهوری در اجالس سران
تحول آموزش سازمان ملل خواستار
اصالح «رویکردهای سکوالر
در سند  »۲۰۳۰شد

رهبر انقالب در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را
منصوب کردند .به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللا خامنهای ،در
متن حکم رهبر انقالب آمده است« :با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع
تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود .این مجمع از مهمترین نهادهای قانونی
در جمهوری اسالمی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است...

انتقاد دوباره

| ســال شــانزدهم | شــماره پیاپــی  | ۲۳۹۱چهارشــنبه  ۳۰شــهریور مــاه  | ۱۴۰۱قیمــت  ۳۰۰۰تومــان |

از سند 2030
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دولت از انعقاد قرارداد صادرات زعفران به ارزش  200تن میان ایران و قطر خبر دادهاست

2

انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران
و انجمن جامعهشناسی ایران در
بیانیههایی جداگانه بر لزوم اصالح
رویههای مخرب اعتماد تاکید کردند

قرارداد عجیب زعفرانی

احیای نهاد رسانه
و انحالل گشت ارشاد

اتحادیههای صادرکننده زعفران میگویند از این قرارداد اطالعی ندارند

2

۵

مقایسه امور مربوط به محیط زیست
در سیاستهای برنامههای ششم
و هفتم توسعه

گذشته راهنمای قابل

اطمینانی برای آینده نیست

عملکرد نزولی
محیط زیست ایران
نادیده گرفته نشود

| حمید پشتوان |
| پژوهشگر آب |

بنیانگذار استارتآپ جاروب
درگفتوگو با پیام ما از چالشهای
فعالیت در حوزه پسماند میگوید

آب برای همه فعالیتهای انسان ،اهمیت
اساسی دارد .کمبود آب در نقاط مختلف
جهان و احتمال بروز اختالل اقتصادی،
بحران غذا ،تنشهای اجتماعی و حتی

قدرتنماییپیمانکاران

جنگ ناشی از کمبود آب ،بدین معنا است
که در دهههای آتی ،چالشهای مرتبط با آب

برای استارتآپها

از چالشهای ناشی از کاهش ذخایر نفت
پیشی خواهد گرفت .واقعیت این است که

نعرههای معدن «الپلنگ»

دورنمای مشکل آب ،بسیار نگرانکنندهتر از
وضعیت انرژی است .نخست ،برخالف نفت
و زغالسنگ ،آب تنها یک کاال نیست ،بلکه
پایه حیات است .تصمیمات ما درباره آب-
چگونگی استفاده ،تخصیص و مدیریت
بقای بیشتر گونههای سیاره زمین ،از جمله
خود انسان است .دوم ،برخالف نفت و
ادامه در صفحۀ ۳

در رودبار جنوب

کرمان-

امام جمعه رودبار جنوب گفت:

صدای پای معدن ،در کوه دارهند نطنز به گوش میرسد

معادن جدید ،باغشهر نطنز را نابود میکند

متاسفانه در حال حاضر در سطح شهرستان

منطقه دچار بحران خواهد شد.وی افزود :از آنجایی

 ۱۰هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد که

که این منطقه بکر و دست نخورده نشان از یک دوره

این مهم چالش بزرگی برای منطقه است.

تاریخی کهن دارد ،آغاز فعالیت معادن جدید سبب

حجت االسالم اکبر افشارمنش در ششمین

تخریب این نشانههای تاریخی میشود.وجود چنین

جلسه تدوین سند راهبردی اداره کل فرهنگ

آثار تاریخی از دورههایی با میلیونها سال قدمت،

و ارشاد اسالمی جنوب کرمان با بیان اینکه

میتواند تبدیل به کانون گردشگری برای عالقهمندان

رودبار جنوب فرصت ها و تهدیدات فرهنگی

به زمینشناسی شود ،اما مردم نطنز عمیق ًا نگران

زیادی دارد که بررسی در این خصوص می

آن هستند که کوه دارهند نیز به سرنوشت رشته کوه

تواند موثر باشد ،افزود :مردمان جنوب کرمان

این طرح از تمام این ظرفیت ها یاد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای رفع چالش
های فرهنگی برنامه ریزی شود ،تصریح

کرد :تحصیالت عالی حوزوی و دانشگاهی
در این منطقه اندک است و این مهم

یکی از چالش های رودبار جنوب است.

افشارمنش با اشاره به اینکه شهرستان رودبار

جنوب تنها یک دانشگاه پیام نور دارد ،اظهار
کرد :به هر میزان که تحصیالت دانشگاهی
باال برود قطعا چالش ها کمتر می شود.

امام جمعه رودبار جنوب گفت :متاسفانه
در حال حاضر در سطح شهرستان  ۱۰هزار

نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد که این

مهم چالش بزرگی برای منطقه است.

وی یکی دیگر از چالش های رودبار جنوب را

ازدواج های تحمیلی برشمرد و افزود :هنرمندان
این منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای رفع چالش

ها هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
افشارمنش تاکید کرد :صدا و سیمای جنوب

کرمان باید مستقل شود تا برنامه هایی با
گویش های اصیل منطقه تولید و پخش شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودبار جنوب
با اشاره به اینکه روحیه کار و تالش در این

شهرستان بسیار زیاد است ،اظهار کرد :نخبگان

زیادی از این منطقه در سراسر کشور در حال

خدمت هستند که می توان برای رفع چالش ها
از ظرفیت آنها نیز استفاده کرد.

همین زمینه محمدرضا ،فعال اجتماعی به ایسنا ،گفت:

سال پیش فقط شبیه یکی از هزاران شعار محیط
زیستی که هرگز اجرا نمیشدند ،میمانست .امروز
اما آمارهای غیررسمی از تفکیک حدود  1هزار  200تن
از پسماند خشک شهر تهران میگویند .همچنین
ورودی زبالههای آرادکوه که محل دفن و بازیافت
زبالههای شهری است نیز در تیر ماه امسال  5هزار

۴

تن کاهش یافته است.

شرکت سهامی برق منطقهای هرمزگان درنظردارد ازطریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی 1مرحلهای ,نسبت به « خرید 44دستگاه بوشینگ خازنی جهت ترانس رودان-

رضوان-برنطین-کلیدخانه-شمیل»اقدامنماید.

لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید ،جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.

 irمراجعه ونسبت به واریز مبلغ 500,000ریال  ،بصورت الکترونیکی به شماره حساب  4001103104025187بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت
سهامی برق منطقهای هرمزگان ازتاریخ  1401/06/31لغایت  1401/07/06اقدام و یک نسخه ازاسناد مناقصه را دریافت نمایند .با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه

ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد ,الزم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام
در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا ,الکترونیکی اقدام نمایند  .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 076-33331700-4

داخلی  ،2045و درخصوص سامانه با داخلی  3000تماس حاصل فرمایند  .ثبت شماره تلفن ,فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .

توضیحات:

سهشنبه مورخ  1401/07/19و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت  10صبح

 - 1الزامات -1 :فقط تولیدکننده داخلی و یا نماینده رسمی آن مجاز به شرکت

همان روز در دفتر امور تداركات و قراردادهای این شركت می باشد.

 - 2مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  1/314/698/556ریال به صورت

بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثر

اصفهان  -کوه دارهند یکی از زیباترین کوههای
شهرستان نطنز است که اخیر ًا اقداماتی برای آغاز به

معدن در نطنز و به خصوص با معادن جدید در کوه

کار چند معدن در محوطه این کوه به گوش میرسد.

دارهند ابراز کردهاند.وی افزود :حتی چند روز گذشته

کوه دارهند یکی از قلههای کوههای چرخه است که

نیز مردم نطنز بهصورت خودجوش با برگزاری تجمع

 -3مدت انجام پروژه :پنج ماه شمسی

هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سواالت فنی

محکمی برای آن است که نشان دهد میلیونها سال

معدن در کوه دارهند و با توجه به نزدیکی بیش از حد

 -5حداكثـر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شركت تا ساعت  8صبح روز

قبل همه این منطقه زیر آب بوده است .کوه چرخه

این کوه به محدوده شهری نطنز ،شاهد بروز مشکالت

و قلههای آن به نامهای دارهند و چلوک به اذعان

جدی زیست محیطی و ایجاد غبار در شهر نطنز و در

برخی ،بهشت زمینشناسی برای محققان است و در

ادامه آن شاهد بروز بیماریهای تنفسی خواهیم بود.

دل خود اسرار نهفتهای از دورههای زمینشناسی و

همچنین رحمتهللا مرادی ،رئیس اداره منابع طبیعی

 -6به پیشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه

در مناقصهاند -2 .ارائه تایپ تست و گارانتی.

داده نخواهد شد.

تضمین معتبر بانکی و یا واریز نقدی

 -7آگهی ما در سایت سامانه ()www.setadiran.irبخش "ثبت نام/

در سمت شرق شهر نطنز و در کنار آزادراه اصفهان،

با هزار صدها تن در کنار کوه دارهند مخالفت جدی

نطنز ،کاشان قرار گرفته که عالوه بر زیبایی مثال زدنی،

خود را با آغاز به کار معدن در کوه دارهند اعالم کردهاند.

 -4دستگاه نظارت :معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق منطقه ای

پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر" قابل مشاهده می باشد.

گنجینهای عظیم از فسیلهای دریایی است که نشانه

این فعال مجازی و اجتماعی گفت :در صورت آغاز به کار

خود با تلفن ( 09900482852آقای مهندس آذرمهر) تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :

همچنین فسیلهای متفاوت را جای داده و به حدی

و آبخیزداری شهرستان نطنز به ایسنا ،گفت :هیچ گونه

تعداد این فسیلها زیاد است که حتی مردم عادی

موافقتی با بهرهبرداری معادن جدی در کوه دارهند نطنز

نیز زمانی که برای کوه گشت به این منطقه میروند،

شکل نگرفته است.وی افزود :با توجه به محدودیت

به راحتی فسیلهای متفاوتی را مشاهده میکنند.

و ممنوعیتهای قانونی و همچنین مخالفت مردم و

اما اخیر ًا خبرهایی مبنی بر آغاز به کار چند معدن در

شوراهای شهر و روستاهای اطراف کوه دارهند ،این نهاد

محدوده کوه چرخه و قله دارهند در نطنز پیچیده که

نیز مخالفت خود را برای آغاز به کار معادن در کوه دارهند

قرار است به زودی معدن فلزات در این محدوده برپا

اعالم کرده است.رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

شناسه آگهی1381593 :

نوبت دوم

تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/29 :

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقهای هرمزگان

شماره م الف1- :

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی

برای مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره     401/14

-1دستگاه مناقصه گزار:

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

-2نشانی دستگاه مناقصه گزار:

یاسوج -بلوار مطهری ،خیابان راهداران  ،پایینتر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره  2شرکت گاز واحد امور پیمانها

شود .در چند روز گذشته شاهد نگرانی و اعتراض

نطنز گفت :با توجه به اینکه ممیزی مرتع انجام شده و

-3موضوع مناقصه:

خدمات عمومی و پشتیبانی در سطح استان

مردمی در محدوده کوه دارهند و امضای طومار توسط

این منطقه در حیطه مرتع ممیزی شده و محل چرای

-4مبلغ برآورد اولیه:

( 209.444.540.376دویست و و نه میلیارد و چهارصد و چهل و چهار میلیون و پانصد و چهل هزار و سیصد و هفتاد و شش ریال)

 -5مدت پیمان:

یکسال شمسی

مردم نطنز پیرامون اعتراض به احداث معادن جدید

گلهها و مرتعداران است ،منابع طبیعی نطنز مخالفت

بودهایم و مردم امیدوارند صدای اعتراضشان به گوش

خود را اعالم کرده است .گرچه محدوده کوه دارهند در

مسئوالن برسد.در همین زمینه سعید ،یک فعال

منطقه حفاظت شده کرکس نطنز نیست ،اما خواسته

محیط زیست در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با آغاز

جدی مردم ،عدم راه اندازی معدن جدید و همچنین

به کار معادن جدید در کوه دارهند ،قطع ًا زیست بوم

توقف فعالیت سایر معادن در این منطقه است.

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) پیرو فراخوان آگهی قبلی پیرامون تامین خودرو با راننده

به اطالع می رساند زمان تحویل پاکات فراخوان به مدت یک هفته دیگر و تا تاریخ 1401/07/09

تمدید گردید .متقاضیان شرکت درمناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتربه آگهی مناقصه

در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس  www.Tci.irو منطقه کرمان www.kerman.tci.ir

و آدرس پست الکترونیک  Tadarokat.ker@tci.ir :مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان

-6نوع و مبلغ تضمین:

10.500.000.000ده میلیارد و پانصد میلیون ریال که می بایست مطابق مصوبه شماره  /123402ت  50659ه مورخ  1394/9/27هیات
محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و درصورت نقدی به حساب شماره  4101119744111855بانک مرکزی واریز گردد.

-7توزیع اسناد ارزیابی کیفی :

از تاریخ  1401/06/22لغایت  1401/06/27از طریق سامانه ستاد

-8آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی:

ساعت  14مورخ  1401/07/10از طریق سامانه ستاد

-9نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه :

به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی( )60را کسب نموده باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) ارسال می گردد.

-10بازگشایی پاکات مناقصه:

پس از ارزیابی کیفی اعالم می گردد.

-11مکان دریافت و تحویل اسناد:

مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام می گردد.
 -12سایر شرایط:

دارای کارت رتبه بندی از سازمان تعاون  ،کار و امور اجتماعی در رابطه با موضوع فوق الذکر -دارای ظرفیت آزاد کاری تخصص و سابقه کاری مرتبط و صالحیت ایمنی
ضمن ًا آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شركت گاز استان كهگیلویه وبویراحمد  nigc-kb.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  iets.mporg.irقابل مشاهده میباشد
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تاریخ انتشار نوبت اول -1401/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد

شناسه آگهی -1381985 :شماره م الف1- :

شماره ( 1401-35/18یک مرحله ای)

(سهامی خاص)منطقه رکمان

۶

« شماره »1401-22

مردم نطنز بارها مخالفت خود را با فعالیت هرگونه

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

آب را
َهدرندهیم

حفاظت از محیط زیست است .حرفی که تا چند

آگهی مناقصه تجدید عمومی یک مرحلهای

کرکس نطنز و قصه پر غصه معادن آن تبدیل شود.در

با روحیه جوانمردی و آداب و رسوم مختلفی
در این منطقه زندگی می کنند که باید در

تفکیک و جداسازی زبالهها یکی از پایههای جدی

 10ماه پس از پیدا شدن اجسادی باستانی در معدن روستای چاهریسه اردستان
معدن با چندین انفجار به فعالیتش ادامه میدهد
نوبت دوم

 ۱۰هزار بازمانده از تحصیل

علیرضا خانی

آن -تصمیمات اخالقی است و تعیینکننده

2

2

پیامخرب

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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آموزشی .اتفاقی که البته خیلی زودتر

انتصاب اعضای جدید
مجمع تشخیص

ریاستجمهوری

حسن

به

روحانی

از آ نچه تصور میشد ،رنگ واقعیت به

تصویب رسیده بود .روحانی اما فقط

خود گرفت .روحانی با تشکیل نشست

توانست در این رابطه گالیه کند و با

شورا یعالی انقالب فرهنگی در روز ۲۳

انتقاد نسبت به اینکه مخالفانش« ،به

با حکم رهبری

خردادماه  ،۹۶در حالی که هنوز یک

رهبری گزارش کذب» و «به طالب ،علیه

ماه از پیروزی مجددش در انتخابات

دولت ،بلندگو دادند» ،اعالم کند که «از

ریاست جمهوری نگذشته و فعالیت

درو غپردازی علیه  ۲۰۳۰نمیگذرم».

رهبر انقالب در حکمی اعضای دوره جدید مجمع

دولت دومش نیز هنوز آغاز نشده بود،

حال آ نکه حتی این افشاگری هم

زمینه لغو مصوبه اجرای سند  ۲۰۳۰را

نتوانست جلوی امواج سهمگین حمالت

فراهم کرد و این شورا یعالی به ریاست

منتقدان را بگیرد و چندی بعد ،کار

روحانی مصوبهای جدید را در این

به جایی رسید که با تشکیل مجلس

رابطه به تصویب رساند .مصوبهای که

یازدهم

اکثریت

قاطع

از سوی

همان

تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند .به
گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتهللا
خامنهای ،در متن حکم رهبر انقالب آمده
است« :با هدایت و عنایت الهی دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود.
این مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در
جمهوری اسالمی و متعهد به دو مسئولیت
اساسی است :اوّل تشخیص مصلحت در
هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان ،که
مستلزم نگاه ژرف و مصلحتشناس و احاطه
به حقائق کشور است ،و دوم نقش ویژه و موثر
یترین تصمیمها در ادارهی امور کشور
راهبرد 
است .ارائه راهحل برای معضالت و نیز نظارت بر
حسن اجرای سیاستهای کلی که به آن مجمع

رئیس جمهوری در اجالس سران تحول آموزش سازمان ملل خواستار
اصالح «رویکردهای سکوالر در سند  »۲۰۳۰شد

بیانیه آغاز دوره قبل خواستههایی مطرح شده که

انتقاد دوباره از سند 2030

اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل ،باید تکرار
شود .از جمله :سامان بخشیدن به مسأله نظارت
بر اجرای سیاستها و نیز پیشنهاد سازوکار
برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
افزون بر آن ،اتقان در تشخیص مصلحت ،تنقیح
سیاستهای ابالغ شده و بازنگری در آن در

|پیام ما| رئیس جمهوری که بهمنظور شرکت و سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده ،دیروز و در

صورت لزوم ،ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

نخستین روز این سفر دیپلماتیک ،در سخنانی در اجالس سران تحول آموزش سازمان ملل ،گفت« :جمهوری اسالمی ایران سند تحول

و نخبگانی کشور و حضور منظم اعضاء محترم

بعدی سکوالرِ موجود در
ِ
تربیت ایرانی-اسالمی و بدون اتکا به رویکردهای تک
ِ
بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه

در جلسات مجمع ،مورد تاکید است .اکنون با

سند  ۲۰۳۰تدوین کرده است ».ابراهیم رئیسی در حالی به تدوین و اجرای این سند انتقاد کرد که این سند بهفاصلهای اندک از زمان

تشکر از اعضاء محترم در دوره قبل و تقدیر از

تصویب در نشست مجمع عمومی سال  ۹۴سازمان ملل متحد تا روزهای پایانی دولت حسن روحانی ،از مهمترین ابزار مخالفان دولت

تالشهای آنان ،و با طلب رحمت و مغفرت برای

پیشین و دلواپسان برای عرضاندام علیه روحانی و همفکرانش بوده است.

درگذشتگان ایشان ،اعضاء دورهی پنجسالهی
نهم را به این شرح منصوب میکنم:
رئیس مجمع :آیتهللا آقای حاج شیخ صادق
آملی
اشخاص حقوقی :رؤسای محترم قوای سهگانه،
فقهای محترم شورای نگهبان (در موارد بحث
تشخیص مصلحت) ،رئیس ستاد کل نیروهای

حاج شیخ حسن صانعی ،آقای قربانعلی دری
نجفآبادی ،آقای محمود محمدی عراقی ،آقای
مجید انصاری ،آقای غالمرضا مصباحیمقدم
و آقای محسن اراکی.حضرات :آقای غالمرضا
آقازاده ،آقای علی آقامحمدی ،آقای علیاکبر
احمدیان ،آقای محمود احمدینژاد ،آقای

باشد ،ملغی است».

دولت روحانی در این زمینه به قوه

آ نچه اما در این غائله جالبتوجه بود

قضاییه ارجاع کردند.

روحانی تنها توانست با انتقاد
نسبتبه اینکه مخالفانش،

از سوی بهرام قاسمی ،سخنگوی وقت

نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر میسازد .در

مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای

موضوع دیگری که مغایر با این سند

کرده و گزارشی را نیز بهعنوان تخلفات

پیش از لغو سند  ۲۰۳۰در دولت روحانی،

تجربیات متراکم از دورههای گذشته ،جایگاه این

اسالمی.اعضای حقیقی :حجج اسالم :آقای

تاکید میکرد که «هر سند ،بیانیه یا

اساسی در موضوع سند  »۲۰۳۰متهم

اردیبهشتماه  ۹۶یعنی حدود یک ماه

مجرب و دارای سوابق اجرائی در این مجمع و

رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به

بنیادین آموزش و پرورش» عنوان و

را به «نقض اصول  ۷۷و  ۱۲۵قانون

و اعالم شده است .مواضعی که یکی در

محترم احاله شده است ،بر اهمیت این نهاد

آن دستگاه مربوط است ،رئیس کمیسیون

و تعلیم و تربیت» را «سند تحول

پارلمان

خارجه در دولت روحانی و رئیسی اتخاذ

قانونی افزوده است .حضور جمعی از نخبگان

مسلّح ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ،وزیر یا

«مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش

کرسیهای

اصولگرایان مخالف روحانی ،مجلس او
ِ

مواضعی است که از سوی وزارت امور

| ریاست جمهوری |

در تعیین سیاستهای کلی نظام که متضمن

و

تصاحب

بهرام قاسمی حدود یک ماه
پیش از لغو این سند در دولت
روحانی گفته بود :موضع
اصولی و تغییرناپذیر ایران
اجرا نکردن قسمتهایی از
سند  ۲۰۳۰است که با قوانین
و باورهای دینی و اولویتهای
ملی و ارزشهای اخالقی
جامعه ایران در تناقض است

محمدجواد ایروانی ،آقای محمدرضا باهنر،
آقای احمد توکلی ،آقای سعید جلیلی ،آقای
غالمعلی حداد عادل ،آقای سید کمال خرازی،
آقای داود دانش جعفری ،آقای پرویز داودی،
آقای محمدباقر ذوالقدر ،آقای محسن رضایی،
آقای سیدمحمد صدر ،آقای محمدحسین صفار

ابراهیم رئیسی در نیویورک بهشدت

اجرای این سند به دولت یازدهم

نسبت به یکی از مهمترین مصوبات

تهیه و تدوین کرد و آذرماه  ۹۵با حضور

نسبت داد هاند ،ناظر بر واقعیت نبوده

مجمع عمومی سال  ۹۴سازمان ملل

وزیران آموزش و پرورش و علوم دولت

است .روحانی گفته بود دولت فقط
به

متحد انتقاد کرد .مصوبهای که آن سال

نخست روحانی از آن رونمایی شد .هنوز

با

به تصویب روسای دولتها ،نمایندگان

سال  ۹۵به پایان نرسیده خبرگزاری

همکاری با یونسکو در این راستا کرده

بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل

اصولگرای تسنیم در گزارشی با تیتر

است .تحفظها و حقالشرطهایی که

متحد و جامعه مدنی رسید و بر اساس

«چگونه فرهنگ لیبرال غربى را در ذهن

میتوانست ضمن اجرای بخشهایی از

آن ،سند  ۲۰۳۰جایگزین اهداف توسعه

کودکان ما تزریق مىکنند؟!» بهشدت

این سند مبتنی بر اهداف توسعه پایدار،

هزاره شد .سندی که همواره از مهمترین

به وزیر آموزش و پرورش وقت و حسن

راهبردهای فرهنگی نظام سیاسی حاکم

دالیل هجمه جناح راست به دولت

روحانی تاخت.

را نیز در نظر داشته و اعمال کند.

پیشین بوده است .آ ن هم در حالی

ادامه

انتقادها

که این فقره برای حسن روحانی نیز با

واکنش نشان دهد .واکنشی فراتر

بهخصوص در آن هفتهها و ما هها که

بسیاری از موارد مشابه متفاوت بود و

از انتظار ،بهخصوص به این دلیل که

او خود را برای شرکت در انتخابات

برخالف رویهای مبتنیبر تعامل و مدارا

روحانی با انتشار تصویب مصوبه دولت

ریاستجمهوری و تشکیل دولت دوم

که در مواجهه با منتقدان پی میگرفت،

درباره این سند در صفحه کاربری خود

آماده میکرد ،فرو ننشست و در ادامه

آ نجا که انگیزه حمالت به این سند و

در اینستاگرام نوشت« :فریبکاران حتی

صادق آملی الریجانی ،رئیس وقت قوه

اجرایش از سوی دولت تدبیر و امید

به رهبری هم گزارش دروغ دادند و

قضاییه و شماری از نمایندگان اصولگرای

مربوط میشد ،معمو ًال سکوت نمیکرد.

مدعی هستند دولت مصرانه بهدنبال

مجلس وقت نیز به جمع منتقدان

ماجرا از حدود یک سال پس از تصویب

اجرای این سند است ».پستی که

دولت روحانی پیوستند .منتقدانی که

شد

روحانی

رعایت

موج

حقالشرطهایی

انتقادها

به

حسن

اقدام

روحانی

این سند در مجمع عمومی سازمان ملل

رئیسجمهوری

«درو غهای

فقط یک پاسخ را دولت میپذیرفتند و

متحد آغاز شد .زمانی که دفتر یونسکو

بزرگ درباره سند  »۲۰۳۰همرسان و

آن ،چیزی نبود ،مگر موافقت دولت با

در ایران ،سند ملی آموزش  ۲۰۳۰را در

تاکید کرد که آ نچه منتقدان درباره

لغو مصوبه اجرای این سند فرهنگی-

وقت

با

وزارت امور خارجه دولت دوم روحانی

و «به طالب ،علیه دولت،

اعالم شد و دیگری همین یک هفته

بلندگو دادند» ،اعالم کند که

پیش از زبان حسین امیر عبداللهیان،
وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی

«از دروغپردازی علیه ۲۰۳۰

اعالم شد .این مواضع بهروشنی مشابه

نمیگذرم ».حال آنکه حتی

یکدیگر هستند آن هم در شرایطی که

این افشاگری هم نتوانست

روحانی دستکم آ نطور که منتقدانش

جلوی امواج سهمگین حمالت

میگویند ،موافق اجرای سند ۲۰۳۰

منتقدان را بگیرد و چندی بعد،

است و رئیسی چنا نکه بارها تصریح
کرده،

مخالف

این

سند

کار به جایی رسید که مجلس

فرهنگی-

آموزشی است .آ نچه اردیبهشتماه ۹۶

انقالبی او را به «نقض اصول

به نقل از سخنگوی دستگاه دیپلماسی

 ۷۷و  ۱۲۵قانون اساسی در

دولت روحانی در این رابطه عنوان شد،

موضوع سند  »۲۰۳۰متهم کرد

صراحت ًا ناظر بر رد هرگونه همکاری با
سازمان ملل و یونسکو در اجرای این
سند است و آ نچه هفته پیش از قول

چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰

موجب

«به رهبری گزارش کذب»

وزیر امور خارجه دولت رئیسی رسانهای
شد ،ناظر بر مخالفت تلویحی و حتی
از جهاتی مبتنی بر همکاری نسبی و

ابراهیم رئیسی دیروز در سخنانی در

تلویحی در اجرای این سند.

اجالس سران تحول آموزش سازمان

بهرام قاسمی حدود یک ماه پیش از

ملل که با همکاری یونسکو برگزار شد،

لغو این سند در دولت روحانی گفته

از این گفت که «فرهنگ سلطه ،منفعت

بود« :موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران

خود را در عقب نگه داشتن کشورهای

اجرا نکردن قسمتهایی از سند ۲۰۳۰

دیگر تعریف کرده» و خطاب به حضار

است که با قوانین و باورهای دینی و

این پرسش را پیش کشید که «آیا

اولویتهای ملی و ارزشهای اخالقی

آموزش و اساسا انسان باید در خدمت

جامعه ایران در تناقض است ».حال

توسعه پایدار باشد یا توسعه پایدار در

آ نکه حسین امیرعبداللهیان در دیدار روز

خدمت انسان؟» رئیس دولت انقالبی

 ۲۲شهریورماه امسال خود با خانم گلدا

همچنین

نظام

الخوری ،مدیر دفتر منطقهای یونسکو در

آموزشی ایران» را ناظر بر «چرخش

تهران تاکید کرد که «جمهوری اسالمی

از نظام حافظهمحور به نظام متکی بر

«هد فگذاری

کیفی

بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی خود

پژوهش ،خالقیت ،مهارتآموزی و تعهد

به سند  ۲۰۳۰نگاه میکند ».دیداری که

به تربیت و ارزشهای فرهنگی و دینی»

از قضا درست در نخستین سالروز ابالغ

توصیف کرد و گفت« :جمهوری اسالمی

مصوبه لغو سند  ۲۰۳۰از سوی ابراهیم

ایران آمادگی دارد تا در عین پایبندی

رئیسی برگزار شد .همان مصوبهای که

وارد

به

سیاستهای

اصولی

خود،

اگرچه ابراهیم رئیسی در قامت رئیس

گفتوگوی تعاملی در چارچوب نظام

دولت سیزدهم ابالغ کرد اما پیش از

تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزشهای

آغاز به کار دولت سیزدهم و در زمان

واالی انسانی شود.

هرندی ،آقای محمدرضا عارف ،آقای محمد
فروزنده ،آقای عباسعلی کدخدایی ،آقای علی
الریجانی ،آقای حسین محمدی ،آقای محمد

گزارش روز

مخبر ،آقای حسین مظفر ،آقای سید مصطفی

انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران

میرسلیم ،آقای سید مرتضی نبوی ،آقای

و انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیههایی جداگانه بر لزوم اصالح رویههای مخرب اعتماد تاکید کردند

ظزاده و آقای
علیاکبر والیتی ،آقای صادق واع 
احمد وحیدی .از خداوند متعال توفیق حضرات

احیای نهاد رسانه و انحالل گشت ارشاد

محترم را مسئلت میکنم».

هشدار سازمان نصر
در خصوص اجرای
طرح صیانت

به شیوههای مختلف
اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران
در نشستی نسبت به اجرای طرح صیانت
کاربران در فضای مجازی به شکلهای مختلف
هشدار داده و اعالم کردند که جریانهایی در
تالش برای اجرای تکههای این طرح خارج
از طیشدن مراحل قانونی هستند .به گزارش
پایگاه خبری خبرفارسی ،در این نشست،
اعضای نصر تهران نسبت به راهاندازی گشت
ارشاد برای کسبوکارهای پلتفرمی ابراز نگرانی
کرده و آن را متناقض با آزادیهای مدنی طبق
قانون اساسی کشور عنوان کردند .برخی اعضای
ت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران
هیئ 
در یک نشست خبری به بررسی وضعیت طرح
ت پیش پای کسبوکارهای
صیانت و محدودی 
فضای مجازی پرداختند .در ابتدای این نشست
حسین اسالمی ،رئیس سازمان نصر تهران در
مورد اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای
مجازی به شیوههای مختلف هشدار داد .در
بخشی از این نشست جعفر محمدی از دیگر
اعضای این نهاد صنفی عالوه بر اینکه نسبت به
اجرای طرح صیانت از طریق مختلف و بهصورت
چراغخاموش ابراز نگرانی کرد ،با اشاره ضمنی به
اظهارات چندی پیش رئیس اتحادیه کشوری
کسبوکارهای مجازی ،نسبت به راهاندازی
گشت ارشاد پلتفرمها نیز هشدار داد.

انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان تهران تاکید کرد که این
واقعه نشان داد رسانههای
رسمی هنوز در قد و قواره
گزارشدهنده بیطرف به
رسمیت شناخته نشدهاند ،به
همین علت حتی اگر در این
مورد خاص نیز درست بگویند
که بعید است ،نمیتوانند افکار
عمومی را قانع کنند و در نتیجه
بدبینی و بیاعتمادی عمومی را
تشدید میکنند

پدر مهسا (ژینا) امینی هر آنچه فرماندهی

نشده؛ پس شفافسازی کنید .وقتی ریگی

انتقاد نسبتبه عملکرد گشت ارشاد ،از غم

انتظامی تهران بزرگ در رابطه با مرگ

در کفشمان نیست ،از چه میترسیم؟»

و اندوه خود از مرگ دلخراش مهسا (ژینا)

دلخراش دخترش به زبان آورده بود ،رد کرد.

همزمان دبیر پیشین ستاد امربهمعروف

امینی بگویند .بر این اساس آنطور که

تکذیبهای که در حالی این پدر درد کشیده در

و نهیازمنکر نیز در همین برنامه خبری

ایلنا در گزارشی آورده« ،شهروندان ساکن

گفتوگو با وبسایت رویداد  ۲۴اعالم کرد که

تلویزیونی گفته «مشکل اصلی از سیاست

پایتخت روز دوشنبه از حوالی ساعت ۱۸

کمتر  ۲۴ساعت پیش از انتشار این مصاحبه،

ماست که صرف ًا وقتی اتفاقی ناگوار همچون

در محدوده خیابان حجاب ،بلوار کشاورز،

سردار حسین رحیمی در یک نشست خبری

فوت خانم امینی میافتد ،در مورد مسئله

میدان ولیعصر و میدان صادقیه به خیابان

هرگونه قصور و تقصیر ماموران گشت ارشاد

صحبت میکنیم ».جلیل محبی با تاکید بر

آمدند ».این خبرگزاری همچنین نوشت:

در پرونده مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی

اینکه «اصو ًال این امربهمعروف و نهیازمنکر

«دانشجویان نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه

را رد و تاکید کرده بود که این ماموران حتی

نیست» ،گفت «ناجا وظیفه ضابطیت دارد

دانشگاههای شهید بهشتی ،صنعتی شریف،

یک تلنگر به این دختر جوان نزدهاند .آنهم

و زیرنظر داستان عمل میکند» ،گفت« :در

عالمه طباطبایی ،تهران و تربیت مدرس

در حالی که حتی رئیس مجلس انقالبی نیز

جلسه حوزه ریاست رئیسی در قوه قضاییه

دست به اعتراض زدند ».همچنین بنابر

در نطق پیش از دستور روز گذشته خود،

در سال  ۹۸گفتند اگر اقدامات دادسرا و

آنچه کاربران شبکههای اجتماعی از طریق

تاکید کرد که «این موضوع را تا اصالحات

گشت ارشاد ادامه یابد ،رای رئیسی در

حسابهای کاربریشان همرسان کردند،

مورد نیاز ساختارها و فرایندها رسیدگی

انتخابات ۱۴۰۰ریزش میکند و براین اساس

شهروندان شهرهای سنندج ،سقز ،دیواندره،

میکند».

دادسرای ارشاد وقت که خیلی هم خوب

نقده ،مهاباد ،قروه ،کرمانشاه ،پاوه ،بانه،

اما در حالی که محمدباقر قالیباف از تریبون

عمل میکرد ،تغییر کرد».

کامیاران ،تکاب و دهگالن نیز به همین دلیل

مجلس به این موضوع پرداخت ،مسعود

در اظهارنظری دیگر یک نماینده مجلس

به خیابانها آمدند .این در حالی است که

پزشکیان نیز از طریق آنتن زنده صداوسیما

انقالبی با بیان اینکه «شجاعت ،پذیرش

ایلنا در همان گزارش ،از اعتراضات مشابه

در این رابطه اظهار نظر کرد« :همه باید پاسخ

اشتباه در وهله اول و سپس رفعخسارت

در اصفهان ،رشت ،ارومیه ،مشهد خبر داده

بدهند» پزشکیان تاکید کرده که «نمیشود

است» ،گفته است« :برخی دوستان ما

است .همچنین اگرچه هنوز گزارش رسمی در

دختری را کتک بزنند و برنامهای بهراه بیفتد

اصال حاضر به صحبت راجعبه اشتباهشان

رابطه با تعداد کشتهشدگان ،بازداشتشدگان

که درنهایت جنازهاش را تحویل خانوادهاش

نیستند؛ بپذیرند گشت ارشاد اشتباه بوده،

و مجروحان احتمالی اعتراضات اخیر منتشر

بدهند ».پزشکیان که بهعنوان یک جراح

چون نتیجهای جز خسران نداشته است».

نشده ،روزنامه ایران در گزارشی از «کشته

متخصص درباره ابعاد پزشکی مرگ مهسا

ی کوچی همچنین گفت« :این
جالل رشید 

شدن دستکم  ۲نفر در دیواندره» خبر داد

امینی ،گفت« :از نظر پزشکی نمیشود کسی

پارادوکس است که اگر خانم بدحجابی

و اضافه کرد که حداقل « ۱۰نفر دیگر» نیز

همینطور بیدلیل بیفتد و بمیرد ».او با

کنار عکس شهید سلیمانی بایستد ،آن را

زخمی شدهاند.

اشاره به «فوت خبرنگار کانادایی در زندان

دستاورد خود میدانیم و اگر عکس را حذف

در ادامه واکنشها به مرگ دلخراش مهسا

اوین ،در زمانی که وزیر بهداشت دولت

کنیم ،آن خانم مجرم میشود».

(ژینا) امینی ،انجمن صنفی روزنامهنگاران

خاتمی بود» ،گفت که «وقتی ارزیابی کردیم،

همزمان با اظهارات این نیروهای سیاسی

استان تهران نیز با صدور بیانیهای تاکید

دیدیم در زندان کتکش زدهاند .االن هم

شهروندان نیز در تهران و چندین شهر بزرگ

کرد که «این واقعه نشان داد رسانههای

میگویید برخورد نامناسبی با خانم امینی

و کوچک کشور به خیابان آمدند تا ضمن

رسمی هنوز در قد و قواره گزارشدهنده

بیطرف به رسمیت شناخته نشدهاند ،به

حادثه را یک اتفاق طبیعی معرفی کنند».

همین علت حتی اگر در این مورد خاص

در بخش دیگر این بیانیه همچنین «با

نیز درست بگویند که بعید است ،نمیتوانند

دعوت از مسئوالن کشور برای ریشهیابی

افکار عمومی را قانع کنند و در نتیجه بدبینی

این اتفاق و اتفاقات پیاپی» ،تاکید شد:

و بیاعتمادی عمومی را تشدید میکنند».

«ما بر این باوریم که این یک اتفاق موردی

این انجمن صنفی با تاکید بر صالحیت

نیست؛ بلکه نتیجه اجتنابناپذیر رویکردها

روزنامهنگاران ایرانی اعالم کرد« :برای کشف

و سیاستهایی است که به تحوالت

حقیقت باید مراجع مستقل از طرفهای

اجتماعی بیاعتناست .ما به روشنی اعالم

ذینفع نیز در جریان رسیدگی قرار گیرند».

میکنیم تداوم گشت ارشاد و کاربرد فزاینده

انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران

روشهای قهری جز آن که به تشدید تنش

همچنین با تاکید بر اینکه «رسانهها و

اجتماعی منجر شود حاصلی نخواهد داشت.

روزنامهنگاران در راستای ایفای این نقش

بر این نکته تاکید میکنیم که روشهای

ذاتی خود نباید با محدودیت و تذکراتی

تحقیرآمیز که بر کلیشههای جنسیتی

فراقانونی مواجه شوند» ،یادآور شد« :این

استوار است ،هرگز کمکی به کاهش فاصله

فرصت مغتنمی است برای جامعه ایران که

بین ارزشها و هنجارهای حکومت و جامعه

نهاد رسانهای خود را بازسازی و احیا کند؛

نخواهد کرد .مسئوالن باید این واقعیت را

فرصتی که نباید آن را از دست داد».

بپذیرند که مسیر تحوالت اجتماعی را

انجمن جامعهشناسی ایران نیز در بیانیهای

نمیتوان متوقف کرد ولی شاید بتوان با

در همین رابطه اعالم کرد« :متاسفانه

توقف گشت ارشاد عالمتی از آشتی به

دستگاههای مسئول بیش از آنکه دنبال

جامعه داد .این سادهترین پاسخ به افکار

حل ریشهای این نوع مشکالت باشند ،تمام

عمومی برانگیخته در این واقعه جانسوز و

تالش خود را مصروف آن کردهاند که این

احترام به روح مهسا امینی مظلوم است».

پ
یامک شما را دربـاره
ا
ین صفحه می خوانیم
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مقایسه امور مربوط به محیط زیست در سیاستهای برنامههای ششم و هفتم توسعه

وضعیت محیط زیست ایران از نظر

عملکرد نزولی محیطزیست ایران
نادیده گرفته نشود

محیط

شاخصهای

زیست

ادامه از صفحۀ 1

جهانی

گذشته راهنمای

 EPIاست .برای این موضوع مولفهها
و شاخصهای اصلی عملکرد محیط

قابل اطمینانی

زیستی کشور را در دو سال  2022و

برای آینده نیست

 2014که سا لهای منتهی به تصویب
سیاستهای کلی برنامه ششم و هفتم

زغالسنگ ،آب هیچ جایگزینی ندارد .اقتصاد

میشود به نقل از مدیرکل دفتر اقتصاد
و

فناوری

زیست

سازمان

مقایسه

حفاظت

میکنیم.

جهانی در حال گذار از سوختهای فسیلی

محیط

امتیاز

است ،ولی دورهای برای گذار از آب قابل تصور

و

نیست ،و سوم ،از طریق آب است که ما

روند کلی عملکرد محیط زیستی ایران

اثرات تغییر اقلیم را به مستقیمترین شکل

در این مقایسه روندی نزولی است

آن تجربه خواهیم کرد.

اگرچه تفاوت شاخصها میتواند یکی

اقلیمشناسان

از دالیل این موضوع باشد ولی رتبه و
جایگاه کشور در میان سایر کشورها که
با شرایط مشابهی در خصوص تغییر
شاخصها قرار دارند نشانگر وضعیت
نامناسب محیط زیست کشور است.
وضعیتی که چشمپوشی و یا توجیه آن
نمیتواند به رفع یا بهبود آن کمک کند.
فعاالن

نگرانی

و

حوزه

کارشناسان

محیط زیست کشور از فقدان جایگاه

میتوان از بندهای  15گانه
سیاستهای کلی محیط زیست
کشور ابالغی رهبر انقالب برای
تدوین قانون برنامه هفتم
توسعه در بخش محیط زیست
کمک گرفت

کلی

تنظیم

شده

مجمع

طبیعی در یک چارچوب تغییرناپذیر نوسان
میکنند -دیگر برای شناخت سیستمهای
آب اعتبار ندارد .به بیانی دیگر ،وقتی موضوع

اجرای آن از وظایف و اختیارات رهبری
| ایمنا |

آب در میان باشد ،گذشته دیگر راهنمای قابل

زیست کشور فرصت

اطمینانی برای آینده نیست .بر این اساس

مغتنمی در اختیار دارد .بندهای 1 5پگانه

باید گفت که دادهها و ابزارهای آماری به

سیاستهای کلی محیط زیست کشور

کاررفته برای برنامهریزی سرمایهگذاری

عالوه بر این که تمامی مولفههای

| کارشناس ارشد برنامهریزی
محیط زیست |

در ساخت سدها ،سازههای کنترل سیل،

وضعیت :هوا ،تغییرات اقلیم ،آب،

پروژههای انتقال آب و دیگر زیرساختهای

خاک ،تنوع زیستی را شامل میشود

آبی ،دیگر قابل اعتماد نیستند.

بر مدیریت جامع منابع حیاتی ،نظام

این موضوع فقط مشکل برنامهریزان و

یکپارچه ملی محیط زیست ،عدالت

مدیران آب نیست ،بلکه پرسشهای بسیار

بیننسلی ،جرمانگاری تخریب محیط

جدی را درباره سالمت ،امنیت عمومی،

زیست ،اقتصاد سبز ،اخالق محیط
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
در  80بند ذیل  8سرفصل در تاریخ
نهم تیرماه  1394و سیاستهای کلی
برنامه هفتم توسعه در  26بند ذیل 7
سرفصل در تاریخ  21شهریورماه 1401
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد.
در متن ابالغ سیاستهای برنامه هفتم
بر تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم
بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق
و مسئوالنه آن تاکید شده است .بر
این اساس و با توجه به حساسیت
تدوین برنامههای توسعه به عنوان
نقشه راه پنج ساله کشور که عالوه بر
تعیین وظایف ،درباره تخصیص اعتبار
به برنامهها نیز قابل استناد است
سیاستهای کلی

برنامه

پنج

سال

پیش رو (برنامه هفتم) را با پنج سال
کنونی (برنامه ششم) در حوزه محیط
زیست و به منظور یافتن نقاط فرصت
مقایسه

میکنیم.

مقایسه بندهای سیاستی مرتبط با
محیطزیست در برنامههای ششم و

هفتم توسعه نشانگر این موضوع است

در یک بند بر اولویتبخشی به آب آن

به حساسیت آب را تحتالشعاع قرار

که در سیاستهای برنامه ششم توسعه

هم در کنار سایر حوزههای راهبردی

میدهد.

تنها در سرفصل اقتصادی به لحاظ نگاه

صنعتی تاکید شده است .اگرچه تولید

نکته مهم دیگری که در این مقایسه و

توسعهای ،نگاه مختصری به انرژ یهای

 90درصد اقالم غذایی و کاالهای اساسی

تشخیص انطباق سیاستگذاری با آمار

تجدیدپذیر و آب شده است .در حالیکه

با بهرهوری  5درصدی آب کشاورزی در

و اطالعات واقعی و وضعیت موجود

سیاستهای کلی برنامه هفتم ،توجه

بررسی

در سیاستهای برنامه هفتم توسعه

میتواند

کمککننده

باشد،

زیستی،

دیپلماسی

محیط

امنیت غذایی و مدیریت ریسک پیش

زیست،

میکشد .برای نمونه ،آیا سیلبندها میتوانند

جلب مشارکتهای مردمی و… هم

مانع خسارت سیلهای رودخانهای شوند؟

تاکید دارد .حال باید دید برنامهریزان،

آیا سد جدید و پرهزینه باید ساخته شود

تصمیمسازان و تصمیمگیران چگونه

وقتی عمر مفید آن به سبب رسوب ناشی از

میتوانند از این فرصت در برنامهریزی

سیالب ،کمتر و کمتر میشود؟ آیا آب آبیاری

 5سال آینده بهره گیرند.

مزارع تأمین خواهد شد در حالی که جریان

در سه سرفصل امور زیربنایی ،امور

رودخانههایی که از برف تغذیه میشوند ،به

دفاعی و امنیتی و امور علمی ،فناوری

تدریج کم میشود؟ چگونه میتوان باور کرد

و آموزشی به محیط زیست پرداخته

که روزی سرچشمه آب به طور کامل خشک

شده است .این امر میتواند با نگاه

خواهد شد؟

خو شبینانه مبین رشد جایگاه محیط
زیست در سایر امور باشد .اما با رویکرد
واقعگرایانه

نشا ندهنده

افزایش

را شدید ًا تقلیل دهد .نزدیک به یک سوم

مفهومی بنیادی که معتقد است سیستمهای

آبا نماه  1394که مطابق با اصل 110

«پیام ما» پیش روی مخاطبان گرامی است.

که ظرف چند دهه میتواند جریان رودخانهها

آب در مجله  Scienceبا استدالل قانعکننده

قانون اساسی تعیین و نظارت بر حسن

که با نگاهی دقیقتر و واقعبینانه برنامه هفتم را نهایی کنند .در ادامه انعکاس دیدگاههای کارشناسان ،یکی دیگر از مطالب رسیده به

یخچالها و پهنههای یخی هشدار میدهند

نشان دادند که فرض «تغییرناپذیری»-

سیاستهای کلی محیط زیست در 26

| فاطمه شفیعی |

هشدار میدهند .همچنین نسبت به ذوب

است .در سال  2008هفت دانشمند سرشناس

هفتم توسعه ،نگرانی بهجایی است .اما

|پیام ما| نقد و بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی کارشناسان مستقل میتواند به برنامهنویسان این فرصت را بدهد

و نواحی پرباران را پربارانتر خواهد ساخت

اثرات تغییر ،فرضیات اساسی و دیرینه

در عین حال نباید از یاد برد که با ابالغ

است،

بارش که برخی نواحی خشک را خشکتر

برنامهریزی و مدیریت آب را زیر سئوال برده

تشخیص مصلحت نظام برای برنامه

محیط

خشکسالیهای شدیدتر و تغییر الگوها

جمعیت جهان به رودخانهها وابسته هستند.

مناسب محیط زیست در سیاستهای
از سوی

نسبت

به

سیلها

و

نگرانی فعاالن و کارشناسان

و

حوزه محیط زیست کشور از

تسری مشکالت محیط زیستی به سایر

فقدان جایگاه مناسب محیط

حوزهها است.

زیست در سیاستهای کلی

در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژهای به

تنظیم شده از سوی مجمع

آمایش و آب شده و  2بند از  26بند

تشخیص مصلحت نظام برای

سیاستهای برنامه هفتم به بحث آب
از مدیریت یکپارچه آن تا بازچرخانی،

برنامه هفتم توسعه ،نگرانی

آ بهای زیرزمینی ،بهرهوری آب در

بهجایی است

کشاورزی شده است .این در حالی

چالشهای آبی پیش روی ما در مقیاس
محلی ،منطقهای و جهانی ،بیسابقه هستند.
در رویارویی با این چالشها باید در چگونگی
استفاده ،مدیریت و حتی فکرمان درباره آب،
تغییرات بنیادی صورت دهیم .میتوان امیدوار
بود که توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی
بتواند آیندهای را رقم زند که نیازهای آب و
غذا تأمین میشود ،اکوسیستمهای سالم
به حیات خود ادامه میدهند و جوامع ،توان
مواجهه با تغییر شرایط را خواهند داشت .با
این همه ،مسیری که در آن قرار داریم ،به این

است که در برنامه ششم توسعه فقط

وضعیت مطلوبتر منتهی نخواهد شد.
مأخذWater: .2010 .Postel, Sandra :
Adapting to a New Normal

رئیس سازمان محیط زیست خبرداد

آگهی مزایده

آگهی برگزاری فراخوان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه)

شرکت گاز استان هرمزگان

فراخوان شماره 2001092421000028 :

سهامی خاص

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی مناقصه عمومی تجدید امور

خدمات پشتیبانی سیستم مانیتورینگ شرکت گاز استان هرمزگان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به

پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :

شماره تماس021-36249541 :
(ورامین)

هرمزگان

 .2مدت قرارداد  365 :روز تقویمی

آگهی مزایده  

 .3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای

الف  :بندرعباس -بلوار گاز -شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان  -دفتر امور قراردادها  -تلفن 07632197236
 .4مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی

شماره م – خ -م 1401/6-

 .5مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان  :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

مزایده فروش خودروهای مازاد

 .6به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق میگیرد.

 .7به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده

میگردد.

 .8حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :رتبه پنج صنعت و معدن از سازمان برنامه و بودجه و دارای

گواهینامه مرکز راهبری خدمات افتا و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی

ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درفراخوان محقق سازند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

محیط بانی در دو استان

مدیریت آموزش و پرورش ورامین در نظر دارد تعدادی از کالسهای آموزشی
مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط جهت
تشکیل کالس پیشدبستانی اجاره دهد ،لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب
اطالعات بیشتر ظرف مدت هفتروز کاری از تاریخ نشر آگهی به معاونت
پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش ورامین مراجعه نمایند.

 .1موضوع مناقصه  :انجام خدمات پشتیبانی ،نگهداری و تعمیرات سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان

شناسه آگهی -1383157 :شماره م الف1- :

راهاندازی رشته
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دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد خودروهای مازاد را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با

بهرهگیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  )www.setadiran.irبا شماره مزایده  1001090889000002به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت1401/06/29 :

گواهی الکترونیکی (توکن) باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مهلت دریافت اسناد مزایده  1401/07/10:تا ساعت 09:00

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه  ___021-41934:دفتر مناقصات

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/07/24 :تا ساعت09 :00

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه

زمان اعالم برنده 1401/07/24:ساعت12

"موجود است .

تاریخ بازدید :همه روزه درساعت اداری (  8الی ) 13
زمان بازگشایی  1401/07/24 :ساعت 10

عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت
شناسه آگهی ۱۳۸۳۶۹۲ :

دانشگاه034443444601

(  ) www.setadiran.irبخش"ثبت نام /پروفایل مزایده گر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

۱۴۰۱

از امسال

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با
تاکید بر اینکه باید در تمام کتابهای آموزشی
مباحث محیط زیستی گنجانده شوند ،گفت:
همزمان با رشد جسمی دانشآموزان ،رشد
ط زیست
فکری و ذهنی در زمینه حفظ محی 
هم الزم است و برای دستیابی به این هدف
میتوان از ظرفیت «شاد» استفاده کرد .به
گزارش ایسنا ،علی سالجقه در مراسم امضای
تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط زیست
و وزارت آموزش و پرورش گفت« :از ابتدای
سال تحصیلی جدید در شهرستان شیراز استان
فارس و در شهرستان شوشتر استان خوزستان
رشته محیطبانی راهاندازی میشود .همانطور که
رشته بهیاری در کشور و یا رشتههای دیگر در
سطح کارآفرینی و دانشبنیان را داریم ،رشته
محیطبانی هم میتواند یک برنامه اساسی
باشد ».او در بخش دیگری از سخنانش افزود:
تا کنون تفاهمنامههای بسیاری میان سازمان
محیط زیست و آموزش و پرورش به امضا
رسیده است ولی نکته قابل توجه این است که
در این میان دولت سیزدهم یک دولت عملگرا و
مردمی است و برای تاثیر علوم و عملگرایی آنها
باید تمام موارد عاقالنه باشد.
سالجقه افزود :این درخواست را دارم که در هر
کتابی اعم از زیست ،شیمی ،فیزیک ،ریاضی و
ادبیات مربوط به موضوع و مباحث آن درس و
کتاب ،مسائل مربوط به محیط زیست را نیز در
پایان فصول داشته باشیم.
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پیاممریاث
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رد مرمتهای غیراصولی
در بازار تاریخی اراک

عمق تخریب و آسیب وارده به بازار تاریخی اراک
به حدی است که در واقع هیچ سرا و کاروانسرای
سالم و بدون مشکلی را نمیتوان در این مجموعه
یافت و حتی بخشهای مرمت شده نیز همچنان
درگیر مشکل هستند.به گزارش ایسنا یکی از
کسبه سرای کرمانشاهی ،درباره وضعیت این
سرا گفت :بالکنهای سرا در سال  ۱۳۸۸مرمت
شد ،ولی متاسفانه هر سال در زمستان شاهد
ریزش آب از این نقاط هستیم و احتمال ریزش
سقف نیز وجود دارد .در واقع مرمت اصولی و
اساسی انجام نگرفت و از طرفی برقکشی سرا
کامال غیراستاندارد است ،سرا فیوز ندارد و امکان
آتشسوزی وجود دارد .یکی از کسبه سرای
کتابفروشان نیز با اشاره به خطرات جدی ریزش
در سرا بیان کرد :انتهای حیاط سرا مغازههایی
وجود دارد که بالکن آنها به دلیل گذشت زمان
طی سیل اخیر و بارش سنگین در اراک ،این
بالکن کامال نشست کرده است و در سه نقطه،
این نشست بسیار عمیق است.مریم معتمدپور

| علیرضا خانی |

و بارش باران تا حدودی نشست کرده بود ،اما

گفت :این وضعیت و احتمال ریزش و خطرات
جانی احتمالی به میراث فرهنگی اعالم شد ،اما تا
امروز هیچ اقدامینکردهاند و ناچار شدیم شخصا

 10ماه پس از پیدا شدن اجسادی باستانی در معدن روستای چاهریسه اردستان
معدن با چندین انفجار به فعالیتش ادامه میدهد

به یک شکلی با کمک امکانات محدود ،مانع
ریزش سقف و بالکن شویم ،اگر این بنا تخریب

نعرههای معدن «الپلنگ»

شود به هیچ عنوان نمیتوان مجدد آن را بازسازی
کرد.او اضافه کرد :آبانبار سرا نیز تخریب شده
است ،به دلیل بارشهای مختلف و بیتوجهی
طی سالهای اخیر ،آجرها از بین رفته و آبانبار
از بخش زیرین در حال خالی شدن است و اگر
این روند ادامه یابد با توجه به آسیبهای وارده به

حامد وحدتینسب ،باستانشناس :گزارش پژوهشگاه باستانشناسی درباره این منطقه قابل استناد نیست چرا که کارشناس

کل بنای باالیی آبانبار ،احتمال ریزش بسیار زیاد
است.معتمدپور با بیان اینکه صاحبان ملک نیز به
هیچ عنوان توجهی به این وضعیت ندارند و میراث
فرهنگی نیز اقدامی نمیکند ،گفت :به میراث
فرهنگی پیشنهاد شد که اگر اقدام مرمتی را دنبال

پژوهشکده مرمت و حفاظت برای بررسی به منطقه فرستاده شده نه کارشناس باستانشناسی

نرگس بهشاد ،رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان :اگر قرار باشد کاری در منطقه انجام گیرد اداره کل باید برای آن تصمیمگیری کند

نمیکنید ،تدبیری کنید که صاحبان مغازهها وادار

 10ماه بعد از پیدا شدن اجسادی در معدن الپلنگ روستای چاهریسه اردستان ،نه تنها هنوز این اجساد بررسی دقیق باستانشناسی

به مرمت و جلوگیری از تخریب و تلفات جانی
و مالی شوند.مرتضی سالی نیز گفت :تا امروز

| فروغ فکری |

مرمت خوبی انجام نشده است ،برای سقف بازار
مبلغ دو میلیارد تومان جهت کاهگل اختصاص

| روزنامهنگار |

داده شد ،کاهگل را حدود هشت ماه نگهداشتند و
کیفیت آن از بین رفت و عمال مرمت سقف بازار

نشدهاند ،بلکه در همین هفتههای اخیر معدن بار دیگر به کار خود ادامه داده و با چند انفجار در منطقه باعث نگرانی فعاالن میراثی

شده است .آنها میپرسند چطور بدون بررسیهای دقیق منطقه ،این معدن هنوز به کار مشغول است و چرا بعد از گذشت  10ماه از پیدا

شدن اجساد در عمق  35متری معدن ،هنوز کاوشهای دقیق بر روی آنها انجام نگرفته است؟ سوال اصلی را اما حامد وحدتینسب،
باستانشناس و انسانشناس پیش از تاریخ میپرسد« :چرا پژوهشگاه میراث فرهنگی برای بررسی چنین موردی وارد عمل نشده و چرا

به جای استفاده از کارشناسان پژوهشکده باستانشناسی ،از کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت استفاده شده است؟» نه مسئوالن

به نتیجه مثبت نرسید .در مرمت سرای آقایی،

پژوهشگاه میراث فرهنگی و نه سازمان میراث فرهنگی اصفهان و محیط زیست توجهی به اهمیت یافتههای چاه ریسه ندارند .چنانچه

توسط شهرداری بافت تاریخی ،ستونهای سنگی

رئیس جدید اداره میراث فرهنگی اردستان که مدت اندکی است به این ِسمت منصوب شده هم میگوید« :دستور پیگیری و ممانعت از

برداشته شد و ستونهای آجری قرار گرفت که

کار معدن باید از استان بیاید .ما اینجا حتی کارشناس باستانشناسی هم نداریم».

این اقدام کامال اشتباه بود و سنگ بزرگ را تبدیل
آشکار به روند مرمت بازار به شمار میرود.

خبر پیدا شدن دو جسد در عمق  35متری

او خواستار برخورد با خطاهای صورت گرفته در امر

زمین آبان ماه پارسال آمد .اجساد به دلیل

مرمت بازار اراک و منابع مالی از دست رفته شد.

قرار گرفتن در البهالی سرب و روی ،حالت
مومیایی به خود گرفته بودند و در گزارشهای
اولیه میراث فرهنگی گفته شده بود که

یک مصرشناس مدعی شد

این دو اسکلت مومیاییاند اما همان زمان

کشف مومیایی گمشده
ملکه «نفرتیتی»

یک مصرشناس مشهور مدعی شد که مومیایی
گمشده ملکه «نفرتیتی» را کشف کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از آرتنیوز ،یک
مصرشناس مشهور مدعی شده است یکی از
بزرگترین معماهای باستانشناسی جهان را حل
کرده و موقعیت مکانی بقایای مومیاییشده ملکه
«نفرتیتی» را کشف کرده است«.زاهی حواس»،
وزیر سابق آثار باستانی مصر یکی از اعضای
همان گروه باستانشناسی تحت نظر مصر است
که در «دره پادشاهان» کاوش باستانشناسی
انجام دادهاند و طلسم مشهور و متعلق به
فرعون «توتعنخآمون» را کشف کرده بودند.
این گروه باستانشناسی در ماه دسامبر ۲۰۲۲
اعالم کردند چندین مومیایی ناشناس را کشف
کردهاند و حاال «حواس» معتقد است یکی از
این مومیاییها در حقیقت همان ملکه مشهور

ث فرهنگی،
علی مشهدی ،رئیس اداره میرا 
گردشگری و صنایعدستی اردستان دراینباره

حامد وحدتینسب :بر اساس
مصوبه هیئت دولت ،وقتی در
محوطهای آثاری باستانی یافت
میشود تا بررسی دقیق آن
آثار و منطقه از کارهای عمرانی،
معدنی و  ...باید جلوگیری
شود .در این نمونه هم بدون
مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی
نباید معدن کارش را انجام

دارد و نمیدانیم چرا رعایت
نشده و اداره میراث اصفهان هم
بیتوجه به این موارد بوده است

که وجود فضوالت حیوانی مربوط به سالهای
گذشته و همچنین وجود اشکال هندسی
بسیار زیبا از جنس نمک یا رسوب آهکی

دوران پهلوی مورد استفاده بوده و تا هفت
سال قبل هم به شیوههای قدیمی برداشت از
آن انجام میگرفته است.

این معدن کم نیست .علیرضا خانی که
سالهای کودکیاش در این منطقه گذشته
و حاال مدتی است برای حفاظت از میراث
و محیط زیست آن تالش میکند به «پیام
ما» میگوید پدربزرگش در این معدن کار
میکرده .آتشبار بوده و خاطراتی از پیدا کردن
اجساد ،بقایای انسانی و یا آثار باستانی در
این منطقه برایشان تعریف میکرده است.
«روستای چاهریسه بر سر راه تاریخی و
کهن اردستان به شمال و شرق شهر اصفهان
و در فواصل حدودا  ۲۰کیلومتری جنوب
روستای تاریخی بقم ،واقع در شمال چاه
ریسه و غرب روستا و آبگرم تاریخی ورتون
(تنها آبگرم استان اصفهان با آثار و ابنیه از
دوره ایلخانی و صفوی که در مجلد «آثار
ایران»معمار و پژوهشگر فرانسوی ،ماکسیم
سیرو ب ه آن اشاره شده) ،قرار دارد که همین
موارد هم نشان از اهمیت تاریخی و موقعیت
سوق الجیشی چاه ریسه است .همچنین در
سال  ،84یک رباط تاریخی در منطقه ثبت
ملی شد که به اشتباه زمان آن دوران قاجاریه
ذکر شده اما قدیمیتر است».
او میگوید در جنوب روستا قلعه نارک و در
شمال آن منطقه تاریخی گور عربها قرار دارد.
آثاری تاریخی که هر کدام به دورههایی از
تاریخ برمیگردند« :این قلعه در ادامه مسیر
قدیم اردستان به اصفهان بوده .چشمهای
نزدیکش قرار دارد با لولههای سفالین یا
تنبوشه .روی آن برجک دیدبانی قرار داشته و
آثار سفالینه و شیشه پیدا شده .وقتی قلعهای
در این ابعاد وجود داشته قاعدتا باید سکونت
دائم هم وجود میداشته ».فاصله الپلنگ تا
چاهریسه پنج کیلومتر و تا اصفهان  60کیلومتر

درخواست کارشناسی کند .اما در این مورد

حفاظت محیط زیست استان نگاشته و ضمن

شاهدیم کارشناسی از پژوهشکده حفاظت و

هشدار نسبت به مخاطرات اجرای چنین خط

مرمت به منطقه فرستاده شده؛ فردی که نه

تولیدی و اشاره به قابلیتهای احراز عنوان

متخصص انسانشناسی بوده و نه متخصص

ژئوپارک ،خواستار ثبت آثار طبیعی و جلوگیری

استخوان انسانی .بنابراین این گزارش قابل

فوری از بارگذاری خط آالینده تولید کنسانتره و

استناد نیست .گزارشی قابل استناد است که

اکسید روی در منطقه شدند.

پژوهشکده باستانشناسی تهیه کرده باشد».

بعد از آن هم بار دیگر اهالی روستاهای

او تاکید میکند که بر اساس مصوبه هیئت

باقرآباد ،خاصهتراش ،چاه ریسه و دیزلو نامهای

دولت ،وقتی در محوطهای آثاری باستانی

خطاب به سازمان محیط زیست و رونوشتی

یافت میشود تا بررسی دقیق آن آثار و منطقه

از آن به ریاست سازمان ،استانداری ،نماینده

از کارهای عمرانی ،معدنی و  ...باید جلوگیری

مجلس استان و پژوهشکده محیط زیست

شود« .در این نمونه هم بدون مجوز پژوهشگاه

ارسال کردند و در آن به ساختار زمینشناسی،

میراث فرهنگی نباید معدن کارش را انجام

وضعیت محیط زیستی و موقعیت پهنه،

میداد .روند اداری مشخصی برای مواردی از

زونهای فسیلی و آثار طبیعی منحصربهفرد

این دست وجود دارد و نمیدانیم چرا رعایت

منطقه

«ادامه

نشده و اداره میراث اصفهان هم بیتوجه به

فعالیتهای معدنی و صنعتی ،این مناطق را

این موارد بوده است».

به کانون تولید غبار و مرکز آلودگیهای سمی

این انسانشناس میگوید اگر از او دعوت کنند

ناشی از انباشت فلزات سنگین و باطلههای آن

میتواند استخوانها را بررسی کرده و زمان

تبدیل کرده و طی این درخواست که به امضای

دقیق آنها را تخمین بزند« .تاکنون تماس

اهالی روستاهای یادشده و دوستداران طبیعت

و دعوتی نداشتهام و در نتیجه نمیتوانم به

و محیط زیست رسیده است ،از آن مقام

صورت خودسر اقدام کنم».

محترم ابتدا درخواست فوری توقف سریع

درحالی کمکاری و بیتوجهی اداره میراث

فعالیتهای معدنی و صنعتی در مناطق یاد

فرهنگی اصفهان مدنظر است که نرگس

شده بهویژه دستور فوری ممانعت از برپایی

اشاره کرده و

نوشتند:

بهشاد ،رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع

خط فرآوری سرب و روی در معدن الپلنگ و

دستی و گردشگری اردستان که بهتازگی در

متعاقبا پیگیری ثبت مناطق در فهرست مناطق

این سمت منصوب شده هم به «پیام ما»

تحت مدیریت آن سازمان را داریم».

میگوید« :از کم و کیف این ماجرا اطالع دقیق
ندارم .حوزهام باستانشناسی نیست و در اداره
اردستان هم کارشناس باستانشناسی نداریم.
از سوی دیگر اگر قرار باشد کاری انجام گیرد
اداره کل باید برای آن تصمیمگیری کند .کار
ما فقط حفاظت از اجساد و ساخت ویترین
برای آنها بود».

کانون تولید غبار
و مرکزآلودگیهای سمی

ابعاد محیط زیستی فعالیت معدن هم در
طول سالیان گذشته مطرح بوده و البته
تالش محلیها هم برای ارتباط با سازمان
محیط زیست فراوان .نمونهاش به آبان
ی و
پارسال برمیگردد که با توجه به نگران 
دغدغههای زیاد درباره بروز آالیندگیهای
متنوع و مختلف در صورت ادامه استقرار
و بارگذاری و فعالیت خط کنسانتره روی
و سرب در الپلنگ بر آبهای سطحی و
زیرزمینی ،هوا ،خاک و زندگی گیاهی و
جانوری منطقه و خصوص ًا روستای چاهریسه،
نامهای به اداره محیط زیست اصفهان نوشته

نامه مردم محلی :ادامه
فعالیتهای معدنی و صنعتی،
این مناطق را به کانون تولید
غبار و مرکز آلودگیهای سمی
ناشی از انباشت فلزات سنگین
و باطلههای آن تبدیل کرده و
درخواست فوری توقف سریع
فعالیتهای معدنی و صنعتی در
مناطق یاد شده به ویژه دستور
فوری ممانعت از برپایی خط
فرآوری سرب و روی در معدن
الپلنگ و متعاقبا پیگیری ثبت
مناطق در فهرست مناطق تحت
مدیریت آن سازمان را داریم

است و معدن از سالها قبل متروکه بوده اما
«هفت سال قبل شرکتی برای مزایده میآید و
این معدن متروکه هم شروع به کار میکند».

پژوهشگاه میراث ،کارشناس مرمت

برای بررسی فرستاد

از پارسال که دو جسد در معدن پیدا شد
ش دقیقی از بررسیهای
و تاکنون ،گزار 
باستانشناسی بیرون نیامده .فروردین امسال
ث فرهنگی،
علیرضا ایزدی ،مدیرکل میرا 
ع دستی استان اصفهان به
گردشگری و صنای 
فارس گفته بود که «پژوهشگاه بررسیهایی
داشت اما شواهدی که نشان از تاریخی بودن
یا تمدن در معدن را پیدا نمیکنند ».این در
حالی است که محلیها و باستانشناسان نظر
دیگری دارند .خانی درباره حضور پژوهشگاه
در منطقه میگوید« :پیرو درخواست ارائه
شده و پیگیریهای بعدی ،با وجود رویه و
پروتکلهای علمی و استاندارد مقرر برای
پژوهشگاه میراثفرهنگی در موارد این چنینی
و وعدههای تلفنی رئیس پژوهشکده حفاظت
و مرمت مبنی بر اطالعرسانی زمان حضور
کارشناسی اعزامی ،متوجه حضور کوتاه خانم
دکتر امین جواهری (کارشناس پژوهشکده
حفاظت و مرمت) بر سر مومیاییها در موزه
شهر زواره و سپس محل معدن در الپلنگ
روستای چاهریسه و صرفا انجام مذاکرهای
کوتاه با مدیریت و بهرهبردار معدن در تاریخ
 ۲۶دیماه سال  ۱۴۰۰و در سکوت خبری و
پنهانکاری محض و بدون مشاهده تحقیقات
میدانی شدیم».
حامد

وحدتینسب،

باستانشناس

و

انسانشناس پیش از تاریخ هم صحبتهای
خانی را تایید میکند و به «پیام ما» میگوید:
«مسئلهای که اینجا پرسشبرانگیز است این
است که برای اینگونه موارد پژوهشگاه میراث

میگوید نامه بیجواب ماند و هرچند از سوی
سازمان با او تماس گرفتند ،در عمل سازمان
محیط زیست به جای در نظر گرفتن مسائل
و معضالت محیط زیستی ناشی از صدور
مجوز بارگذاری و احداث یک صنعت آالینده
در پهنه و عرصههای طبیعی بکر و ارزنده و
توقف ادامه این روند ،درخواست حفر چاه
پایش را پذیرفت« .این میان بهرهبردار
و سرمایهگذار معدنی به جای بکارگیری
دستگاه مناسب حفاری چاه پایش ،اقدام به
انتقال یک دستگاه دریل واگن به محل برای
حفر گودال و چالههای انفجاری کرد تا پس
از تالش ظاهری ناموفق در حفر چاه پایش
که اساسا توسط چنین دستگاهی امکانپذیر
نیست ،در فضایی خالی از تنش ناشی از
فریب اذهان به قصد قبلی و عمدی خود در
جهت فراهمسازی مقدمات انفجار و تخریب
کامل غار طبیعی محل کشف مومیاییها و
غارهای احتمالی دیگر و محو هرگونه آثار
طبیعی و تاریخی و باستانی جامه عمل
بپوشاند و عجیب آنکه چنین اقدام و تالشی
درست در زیر چشمان و نظارت کارشناسان
باستانشناسی ميراث و با اطالع و اشراف
کامل کارشناسان محیط زیست استان
اصفهان در حال انجام بوده و هست».
در سال  ۱۳۹۸هم آنطور که خانی میگوید،
با استقرار و بارگذاری خط فوقالعاده آالینده
تولید کنسانتره روی و سرب در تنگه الپلنگ
در  ۵کیلومتری شمال شرق روستا و در دل
یک عرصه طبیعی و محیط زیستی غنی
و بکر انجام گرفت .در مهر  ۱۳۹۸نامهای با
امضای جمعی از اهالی روستای چاه ریسه
و روستاهای همجوار منضم به گزارش علمی
مستند حاوی ویژگیهای متعدد و متنوع
منطقه و پژوهشهای معتبر دانشگاهی و
مراجع علمی درباره نوع و شدت آلودگی چنین

این نامهها در حالی نوشته شدهاند که مهدی
مشهدی ،رئیس سابق اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردستان
سال گذشته در گزارشی درباره این اتفاق که
در سایت وزارت میراث فرهنگی منتشر شده
از اهمیت محیط زیستی منطقه یاد کرده و
تاکید میکند که این منطقه طبق تعریف
سازمان یونسکو قابلیت تبدیل شدن به یک
ژئوپارک جهانی را داراست« :غنای علمی و
دیرینهشناختی و زیست محیطی منطقه
بسیار باالست و شایستگی آن برای قرار
گرفتن در قالب هر چهار گروه مناطق تحت
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
یعنی پارک ملی ،اثر طبیعی ملی ،پارک
حیات وحش و منطقه حفاظتشده ،بسیار
بیشتر و پیشتر از منطقه «سپاهان کمشچه»
واقع در شهرستان «برخوار» که در سال ۱۳۹۴
بهعنوان یک اثر طبیعی ملی متعلق به دوره
تریاس از دوران مزوزوئیک ثبت شده ،قابل
اثبات است .عالوه بر آن ،منطقه یاد شده به
سبب برخورداری از المانها و آثار تاریخی،
بومشناختی و جاذبههای طبیعی دیگر ،طبق
تعریف سازمان یونسکو قابلیت تبدیل شدن
به یک ژئوپارک جهانی را دارا است».
با وجود تمام این موارد اما نامههای نوشته
شده برای سازمان محیط زیست همچنان
بیپاسخ

ماندهاند.

مانند

درخواستهای

متعدد از وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه
باستانشناسی .اما خانی میگوید آنها ناامید
نمیشوند و همچنان در تالش برای شناخت
هویت تاریخی و حفظ محیط زیست منطقهاند؛
تالشی که نمیدانند تا چه زمانی باید آن را
ادامه دهند و تا آن زمان چه میزان از محیط
زیست و میراث این منطقه نابود خواهد شد.

خبر

انتقادی به تعطیلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

حدود سههزار و سیصد سال پیش بر مصر
حکومت کرد« .آمنهوتپ چهارم»  کشور را از
چندخداپرستی به کشور پرستنده «آتون» ،ایزد
مصر باستان تبدیل کرد و نامش را از «آمنهوتپ
آتون»

چهارم»  به «آخناتون» به معنای «نافع
تغییر داد .پس از درگذشت «آخناتون» فرهنگ
سنتی مصر بار دیگر احیا شد و بیشتر بناهای

حکومت کرده است».

کانالهای دستکن و یا طبیعی برخورد کردیم

طوالنی در منطقه دارد و از دوران قدیم تا

حواس افزود« :در مقبره  KV۳۵یک مومیایی

جسد او .واقعا معتقدم نفرتیتی سه سال پس

مونث دارد .او در ادامه گزارشش نوشت« :در

و از بین رفته است ».معدن اما سابقهای

متعلق به یک پسر ۱۰ساله وجود دارد ،اگر این

از مرگ «آخناتون» با نام «اسمنخکارع» بر مصر

فردی نابالغ بوده است که یکی از آنها جنسیت

تعدادی از کانالها بهطور کامل تخریب شده

مومیایی «عنخاسنآمون» همسر «توتعنخ

«من هنوز دنبال دو چیز هستم؛ قبر نفرتیتی و

این اجساد متعلق به فردی بالغ و دیگری

کارکردن ماشینآالت سنگین و برداشتها،

آمون» و مادرش ملکه «نفرتیتی» را اعالم کنیم».

درباره مکان دفن او و «نفرتیتی» نیز نامشخص

اعالم کرد که در بررسیهای اولیه ،یکی از

قبل ،قابل مشاهده بود که متاسفانه بهدلیل

میشوند .ما در ماه اکتبر میتوانیم کشف

ماند«.حواس» با وجود چنین ادعایی ،بیان کرد:

آنها و منطقه انجام گیرد .بعد از آن مشهدی

وجود داشت مربوط به چند میلیون سال

که با نامهای « » KV۲۱aو « »KV۲۱bشناخته

قلمرو نگهداری میشد خط زده شد و جزئیات

گذاشته شوند و تحقیقات بیشتر بر روی

کربنات کلسیت که در سقف این کانالها

همچنین دو مومیایی ناشناس را کشف کردهایم

شدند .نام او از فهرست فرمانروایانی که در این

شدند و قرار شد در ویترینهایی شیشهای

برای مواردی از این دست وجود

هجدهم مصر از «آخناتون» گرفته تا «آمنهوتپ

یادبود «آخناتون» تغییر داده شدند و یا ویران

منطقه باشد ».اجساد به موزه زواره فرستاده

میداد .روند اداری مشخصی

دوم» و «آمنهوتپ سوم»  را در اختیار داریم.

به همراه همسرش فرعون «آمنهوتپ چهارم»

جدیدی در تاریخ و تمدن چندهزارساله این

در ارتفاع حدودا  ۳۵متری تا قله کوه بود ،به

مصر است.او در گفتوگو با نشریه «نیوزویک»

معمای «نفرتیتی» حل خواهد شد ».نفرتیتی

طبیعی هستند که میتواند نشان از دوره

بازدیدهای مکرر از محل پیدایش اجساد که

بیان کرد« :ما اکنون  DNAمومیاییهای دودمان

کودک برادر توتعنخآمون و پسر آخناتون باشد،

نوشت« :احتماال این اسکلتها مومیایی

خاطرات مردم روستای چاهریسه از

فرهنگی باید از پژوهشکده باستانشناسی

صنعت و فرآیند تولیدی خطاب به مدیرکل

شد .خانی که خود نویسنده این نامه است

به میز و صندلی کردند که در واقع این کار خیانتی

معدن و روستایی تاریخی

پ
یامک شما را دربـاره
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این قانون نمیگفت که مرکزی
با چنین تجربه و ظرفیت باال را
نابود کنیم و به انحالل بکشانیم.
این قسمت از عملکرد مدیران
ویرانگر بوده است

تدریس نمیشود و این رشته در حال حاضر فقط

مرکزی با چنین تجربه و ظرفیت باال را نابود کنیم و

در دانشگاه هنر اصفهان تدریس میشود .دانشگاه

به انحالل بکشانیم .این قسمت از عملکرد مدیران

هنر شیراز هم در مقطع کوتاهی در این رشته به

ویرانگر بوده است .میتوانستند این موسسه را با

یکی از فارغالتحصیالن مرکز آموزش عالی میراث

برای اینکه ببینیم تعطیلی مرکز آموزش عالی

میراثفرهنگی این کشور را تشکیل میدهند.او

پذیرش دانشجو پرداخت ،اما ظاهر ًا متوقف شده

همه تجارب ،اساتید و کارگاههایش در هر قالبی

فرهنگی معتقد است :عملکرد مدیران درباره این

میراث فرهنگی چه آسیبهایی میتواند داشته

افزود :اما موضوع فقط این نیست ،امروز شاهد

است .با چنین وضعیتی طبیعی است که در آینده

آن را به وزارت علوم منتقل کنند.او ادامه داد :فرض

مرکز آموزش عالی ویرانگر بود .میتوانستند این

باشد کافی است به تاثیرات مثبت این مرکز

هستیم که در برخی رشتهها ،کارشناسی تربیت

دیگر فارغالتحصیل و متخصص در این رشته

را بر این بگذارید که وزارت نفت یا نیرو ،مراکز

موسسه را با همه تجارب ،اساتید و کارگاههایش

نگاه کنیم .من آمار دقیقی ندارم ،اما به نظر

نمیشود ،چون آن رشته در دانشگاهی تدریس

نداشته باشیم و یا تعدادشان خیلی اندک باشند.

آموزش عالی داشتند ،در حالیکه در کشور تعداد

در هر قالبی به وزارت علوم منتقل کنند ،اما به جای

میآید بیش از  ۵۰درصد بدنه کارشناسی وزارت

نمیشود  ،درحالیکه در مرکز آموزش عالی

این در حالی است که تعداد موزههای خصوصی در

زیادی دانشگاه صنعتی داریم که رشتههای این

حل مسئله ،صورت آن را پاک کردند.سجاد باغبان

میراثفرهنگی بهویژه در معاونت میراثفرهنگی

ث فرهنگی ،رشتههای خاصی در حوزه میراث
میرا 

کشور افزایش یافته است و در چنین شرایطی خأل

حوزهها را به تنهایی پوشش میدهند ،در چنین

معتقد است که هنوز برای ارزیابی آسیبهای

از فارغالتحصیالن آن مرکز هستند .میتوانم

فرهنگی تدریس میشد که هنوز و با وجود اینکه

نیروهای متخصص این رشته احساس میشود.

موارد ضرورتی ندارد که مرکز آموزش عالی داشته

ناشی ازتعطیلی مرکزآموزش عالی میراثفرهنگی

بگویم تقریبا  ١٠٠درصد کارشناسان و مدیران

چند سال از تعطیلی آن میگذرد ،برخی از آن

استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر

باشیم ،اما در کشور حتی دو دانشگاه بزرگ نداریم

زود است؛ چرا که بستر آموزشی بلندمدت است

موزهها نیز از فارغالتحصیالن آن مرکز هستند.

رشتهها در دانشگاههای دیگر جایگزین نشدهاند.

اصفهان افزود :باالخره قانونی مصوب شده است

که دانشکده تخصصی رشتههای میراثی داشته

و تأثیرات این موضوع هم در بلندمدت خودش

براساس تجربه زیسته و مراوداتم که با موزهها و

این کارشناس موزه اضافه کرد :از جمله آن رشتهها

که تمام مراکز آموزش عالی وابسته به سازمانها

باشند و اگر دانشگاه هنر اصفهان را استثناء بگیریم

را نشان میدهد.این عضو هیأت علمی دانشگاه

بخشهای مختلف میراثفرهنگی دارم ،شاهد آن

موزهداری است که االن در هیچ مرکز آموزشی در

واگذار شوند .با این کاری ندارم که این قانون

که همه این رشتههای مرمتی ،موزه ،را دارد ،دیگر

هنر اصفهان در گفتوگو با ایسنا توضیح داد:

هستم که فارغالتحصیالن آن مرکز بدنه کارشناسی

شهر تهران ،از دانشگاههای ریز گرفته تا درشت،

درست بوده یا اشتباه! اما این قانون نمیگفت که

هیچ دانشگاهی مانند آن نداریم.

پ
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دولت از انعقاد قرارداد صادرات زعفران به ارزش  200تن میان ایران و قطر خبر دادهاست

در تولید این محصول را تخمین زده بود.

قرارداد عجیب زعفرانی

همچنین براساس اعالم شورای ملی زعفران

افزایش  15درصدی

با کاهش  ۱۹درصدی صادرات از نظر وزنی و

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیالن گفت:

در نخستین روزهای فروردین  ،1401مقایسه

تولید گردو در گیالن

زعفران صادر شده در مدت  ۱۲ماهه سال ۱۴۰۰
با مدت مشابه در سال  ۱۳۹۹نشان میدهد که

برداشت گردو در استان  ۱۵درصد بیشتر از سال

 ۱۹.۳درصدی از نظر ارزشی مواجه شدهایم .در

اتحادیههای صادرکننده زعفران میگویند از این قرارداد اطالعی ندارند

گذشته است .منوچهر پارسافر با اشاره به آغاز

سال  ،۱۳۹۹بالغ بر  ۳۲۴.۸تن زعفران به ارزش

برداشت گردو در گیالن بیان کرد :به دلیل شرایط

 ۱۹۰.۶میلیون دالر از ایران صادر شد .این عدد

آب و هوایی مناسب امسال شاهد افزایش

در سال  1400به  262.8رسید.

تولید گردو در گیالن هستیم.به گزارش ایسنا،

بخواهد هم نمیتواند

او با بیان اینکه  ۱۹هزار و  ۷۰نفر در گیالن باغدار

مینا رضایی کارشناس کشاورزی و تولید

گردو هستند ،افزود :پیش بینی میشود بیش

کننده زعفران درباره این قرارداد میگوید :طبق

از  ۷۳۷۰تن گردو برداشت شود.

آمارهای رسمی وزارت جهادکشاورزی و همچنین

پارسافر با اشاره به اینکه ارزش این مقدار گردو

اتحادیه های صادرکننده این محصول ،زعفران
تولیدی در کشور تا حدود  80درصد صادر و
 20درصد آن در داخل کشور تولید میشود .اگر
کاهش تولید را هم در نظر نگیریم و فکر کنیم
با تولید  262تنی مواجه هستیم باید  20درصد
مصرف داخل را کم کرده ،میزان صادرات به
کشورهای هدف که تا به امروز انجام میشده را
هم از این عدد برداریم و فکر کنیم آیا میتوانیم
تمام محصول باقیمانده را به قطر وارد کنیم؟
به گفته او و بر براساس آمار شورای ملی زعفران،
 ۱۰کشور اول براساس میزان واردات عبارتند از:
چین با واردات  ۸۵هزار و  ۷۰۸کیلوگرم معادل
 ۳۲.۶درصد از کل صادرات کشور ،امارات با
واردات  ۶۸هزار و  ۲۸۹کیلوگرم معادل  ۲۶درصد،

مقایسه زعفران صادر شده در
مدت  ۱۲ماهه سال  ۱۴۰۰با
مدت مشابه در سال ۱۳۹۹

تولید می شود .مدیرامورباغبانی جهادکشاورزی

نشان میدهد که با کاهش ۱۹

گیالن گفت :گردوی گیالن عالوه بر بازارهای

درصدی صادرات از نظر وزنی
و  ۱۹.۳درصدی از نظر ارزشی
مواجه شدهایم .در سال ،۱۳۹۹
بالغ بر  ۳۲۴.۸تن زعفران به
ارزش  ۱۹۰.۶میلیون دالر از
ایران صادر شد .این عدد در
سال  1400به  262.8رسید

| ایرنا |

بنا بر خبر منتشر در خبرگزاری بازار در فاصله چند
ماه تا آغاز جام جهانی  ۲۰۲۲قطر ،بزرگترین
قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر با
ارزش اولیه  ۳۰۰میلیون دالر به امضا رسید .این
خبر میگوید :سفیر جمهوری اسالمی ایران در
قطر  ۲۷شهریور  ۱۴۰۱با علی بن احمد الکواری
وزیر دارایی قطر دیدار و گفتوگو کرد .در این

همچنین براساس این قرارداد ،اولین محموله

بازه زمانی جام جهانی فوتبال خواهد داشت،

زعفران ایران در اول اکتبر  ۲۰۲۲به قطر ارسال

 200تن زعفران نیاز داشته باشد؟ این قرارداد

حدود  ۹۰درصد تولید زعفران دنیا متعلق به

خواهد شد .این خبر به صورت رسمی از سوی

نهایتا میتواند برای سرمایهگذاری و برندینگ و

ما است .متاسفانه امسال وضعیت خشکسالی

دولت اعالم شده است اما رئیس شورای ملی

بستهبندی باتکنولوژی باال باشد وگرنه کل ارزش

و اینکه کشاورزان در سالهای گذشته ناامید

زعفران میگوید که از انعقاد چنین قراردادی

صادرات زعفران ما که به شکل فله و بستهبندی

شدند و لذا کمتر به محصوالت خود رسیدگی

بیاطالع است.

صادر میشود ،به  300میلیون دالر نمیرسد.

کردهاند ،منجر به این شده که تولید زعفران به

اطالعی نداریم

دیدار که برخی از مقامات و بازرگانان دو کشور،
حضور داشتند وزیر دارایی قطر بر حمایت قطر
از مراودات تجاری با ایران ،تاکید کرد و افزود
قطر آماده است تا با جمهوری اسالمی ایران در
زمینه فرآوری زعفران طبق استانداردهای جهانی
همکاری کند .در ادامه این جلسه ،قرارداد تجاری
برای انتقال و فرآوری  ۲۰۰تن زعفران ایران با
ارزش اولیه  ۳۰۰میلیون دالر بین بازرگانان ایران و
قطر منعقد گردید.
در ادامه خبر آمده

با امضای این قرارداد که

بزرگترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان
محسوب میشود ضمن تثبیت جایگاه ایران به
عنوان قطب اول تولید و عرضه زعفران در جهان،
گام بلندی در جهت نزدیکتر کردن قیمت زعفران
ایران به قیمت بازارهای جهانی برداشته خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان

رضوی میگوید که از انعقاد این قرارداد بیخبر
است .این خبر در حالی با اعالم بیاطالعی از

بهگفته این مقام مسئول کل تولید زعفران ایران

نصف کاهش پیدا کند و در سال زراعی ۱۴۰۱

در سال گذشته  450تن بوده که  330تن آن

تولید زعفران  ۵۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰

صادر شده است.

کاهش داشته است .اگر چه زعفران کمتری

کاهش  50درصدی

نسبت به سالهای قبل صادر کردهایم ،اما به

سوی دو اتحادیه بزرگ صادر کننده زعفران کشور

کمتر از یک ماه قبل و در پایان مرداد وزارت

اعالم شده است که دیروز روزنامه همشهری نیز

جهاد کشاورزی از کاهش تولید  50درصدی

در خبری درباره این قرارداد و به نقل از یک مقام

زعفران در کشور خبر داده بود .بنا بر آمار رسمی

آگاه در وزارت جهاد کشاورزی نوشت :این قرارداد

منتشر شده از سوی این نهاد در مرداد  ،401به

با دولت بسته نشده و بهاحتمال زیاد طرف قرارداد

دلیل وضعیت خشکسالی ،در سال زراعی ۱۴۰۱

تعدادی از تجار و تولیدکنندگان برندهای معروف

تولید زعفران  ۵۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۰

بودهاند.

کاهش داشته است.

این مقام آگاه گفته بود :کل صادرات ما در

حسینعلی زینلی مجری طرح گیاهان دارویی

سال گذشته  330تن به ارزش  191میلیون

وزارت جهاد کشاورزی و مشاور وزیر گفته

دالر بوده ،حال چگونه امکان دارد که قطر 3

بود :باال رفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش

میلیون نفری که با احتساب توریستهای

میزان تولید بوده است .با  ۱۲۲هکتار سطح

مهمان جام جهانی نهایتا  6میلیون جمعیت در

زیر کشت ،بیشترین سطح زیر کشت در

دلیل باال رفتن قیمت این محصول در بازارهای
بینالمللی ،ارزش صادرات زعفران امسال رشد
داشته و کاهش تولید ،افزایش بیش از ۳۰۰
درصدی قیمت زعفران را رقم زد.
به گفته زینعلی مقدار کمتری را نسبت به
سالهای گذشته صادرات داشتهایم و چون ما
تولیدکننده اصلی در این مورد هستیم ،هماکنون
قیمت زعفران در بازارهای بینالمللی ،نیز افزایش
پیدا کرده است.
کاهش  50درصدی تولید زعفران در سال 1401
در حالی اعالم شد که در سال  1400نیز وزارت
جهاد کشاورزی کاهش  35تا  40درصدی

و بارش به موقع باران و نباریدن تگرگ در فصل
گل دهی ،میوه دهی درختان گردو امسال ۱۵
درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

واردات  ۶۷۶۰کیلوگرم معادل  ۲.۶درصد ،قطر با

با اعطای نهال یارانهای و ارقام مناسب و سازگار

واردات  ۵۸۷۰کیلوگرم معادل  ۲.۳درصد ،هند با

در مناطق مختلف گیالن از باغداران حمایت
میکند .امسال در سطح وسیعی از باغهای
قدیمی اجرای عملیات سرشاخه کاری با پیوند

ماکائو با واردات  ۴۱۱۸کیلوگرم معادل ۱.۶

ارقام مناسب و مقاوم به سرمازدگی و تولید بهینه

درصد از کل صادرات کشور و ایتالیا با واردات

انجام خواهد شد.گردو منبع خوبی از چربیهای

 ۳۹۴۱کیلوگرم معادل  ۱.۵درصد .همچنین از

سالم ،پروتئین و فیبر است ،سالمت قلب و

دیگر کشورهای عمده وارد کننده زعفران از ایران
حال حاضر متعلق به ایران و از سوی دیگر

دارد ،افزود :با توجه به شرایط آب و هوایی خوب

میشود.او گفت :سازمان جهاد کشاورزی گیالن

واردات  ۴۹۵۹کیلوگرم معادل  ۱.۹درصد ،هنگ

| روزنامهنگار |

گیالن با بیان اینکه گیالن  ۴۱۳۹هکتار باغ گردو

از اواخر شهریور ماه تا نیمه اول آبان انجام

کنگ با واردات  ۴۱۲۰کیلوگرم معادل۱.۶درصد،

نیز موید آن است.

برخوردار است.مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی

محصول گردو بسته به مناطق مختلف گیالن

 ۱۷.۱درصد ،عمان با واردات  ۸۲۷۰کیلوگرم معادل

| ستاره حجتی |

شهرستان های استان در دیگر استانهای کشور
نیز به فروش می رسد و از مشتریان زیادی

منوچهر پارسافر عنوان کرد :زمان برداشت

 ۳.۲درصد از کل صادرات کشور ،افغانستان با

که به گفته کارشناسان امکان اجرای آن زیر سوال است .ظنی که اعداد و ارقام رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهادکشاورزی

داد :بیشترین گردوی گیالن در شهرستانهای
رودبار ،رودسر ،املش ،رضوانشهر ،تالش و ...

اسپانیا با واردات  ۴۴هزار و  ۸۷۵کیلوگرم معادل

طی دو روز گذشته برخی رسانهها ،خبری مبنی بر انعقاد قرارداد بزرگ تجاری در مورد صادرات زعفران ایران به قطر منتشر کردند

 ۶۶۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان است ،ادامه

استخوانها را تقویت میکند .درخت گردو عالوه

میتوان به کویت ،فرانسه ،هلند ،ویتنام و آلمان

بر تولید محصولی مغذی ،چوب بسیار مناسبی

اشاره کرد .با توجه به این آمارها کامال مشخص

برای تولید فرآوردههای چوبی است.

است که در مجموع ۱۰ ،کشور اول هدف صادرات
در سال  ۱۴۰۰جمعا  ۲۳۶هزار و  ۹۱۰کیلوگرم
زعفران از ایران وارد نمودهاند و  ۹۰.۲درصد کل

تالش دولت برای

صادرات را به خود اختصاص دادهاند و  ۶۹کشور
دیگر مجموعا  ۹.۸درصد از کل صادرات را تشکیل
میدهند .در نگاهی محدودتر  ۵کشور اول هدف
صادرات ،مجموعا  ۲۱۳هزار و  ۹۰۲کیلوگرم معادل
 ۸۱.۴درصد از کل صادرات زعفران کشور را به
خود اختصاص دادهاند و  ۶۹کشور دیگر مجموعا
 ۱۸.۶درصد را .بنابراین بعید است که ایران بتواند
چه از سوی دولت و چه از سوی تولیدکنندگان
و صادرکنندگان ،اعداد اعالمی در این قرارداد را
محقق کند حتی اگر بتواند آن را تولید کند».
ابهام در قرارداد اعالم شده از سوی دولت بسیار
است .این ابهامات از هستی یا نیستی آن شروع

در مجموع ۱۰ ،کشور اول هدف
صادرات در سال  ۱۴۰۰جمعا
 ۲۳۶هزار و  ۹۱۰کیلوگرم زعفران
از ایران وارد نموده اند و ۹۰.۲
درصد کل صادرات را به خود
اختصاص دادهاند و  ۶۹کشور
دیگر مجموعا  ۹.۸درصد از کل
صادرات را تشکیل میدهند

راه اندازی صندوق

ایرانیان در روستاها
مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیانگفت:
دهیاران و شوراها با تحویل زمین به ساخت
باجههای صندوق تعاون روستایی ایرانیان کمک
کنند تا از مزایای این صندوق بهرهمند شوند.
ما بر اساس مجوزهای قانونی و ردیف بودجه
دولتی فعالیتهایمان را در استانهای مختلف
انجام میدهیم و رویکرد اصلی حمایت از
تولیدکنندگان بخش کشاورزی در ابعاد مختلف

شده و به چیستی و چگونگی آن میرسد .در

در روستاها و مناطق عشایری است ۱۴۰ .هزار

حالی که به نظر امکان تحقق آن ،آن هم در کوتاه

نفر عضو صندوق را در کشور شاهد هستیم که به

مدت و پیش از شروع بازیهای جام جهانی

رغم کارشکنی بانک مرکزی در صدور مجوز برای

وجود نداشته باشد ،در زمانی بیشتر هم ،آیا دولت

این نهاد مالی ما بر اساس مجوز قانونی مصوب

میخواهد همه مشتریان وفادار زعفران خود را

هیئت دولت فعالیتهایمان را انجام میدهیم.

قربانی قطر کند؟

مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان ارکان
نظارتی را در فعالیت این صندوق یادآور شد و

گزارش روز

گفت :به هیچ وجه صندوق تعاون روستایی

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی خبر داد

طرح بهبود پوشش گیاهی تدوین میشود
اعتبارمورد نیازاجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه درمراتع بالغ بر ۱۲هزارو  ۵۰۰میلیارد ریال برآورد شده است
بهبود پوشش گیاهی به منظور جلوگیری از

هزار میلیارد تومانی در واقع ارزش بازاری اجرای

ساالنه  ۱۰۰هزار هکتار از دیمزارهای کمبازده و

بیابان زایی و فرسایش خاک که یکی از مهم

این طرح  ۵ساله از طریق تولید علوفه ،ذخیره

تخریب شده در بخش کشاورزی تبدیل به کشت

ترین مشکالت کشور در حوزه منابع طبیعی و

آب ،حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک

علوفه میشود .با اجرای طرح بهبود پوشش

محیط زیست است یا تمرکز با جامعه محلی و

است و ارزش غیر بازاری آن از جمله تولید

گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور پس از پنج

به اسناد بندهای قانون برنامه پنجم توسعه به

اکسیژن ،ترسیب کربن و جذب گردوغبار بسیار

سال ،حدود  ۷.۵میلیون تن علوفه تولید ،هزار و

ویژه مناطق روستایی و عشایری از سال 1399

بیشتر است.

 437میلیون مترمکعب آب ذخیره و از فرسایش

در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت .اکنون و

او ادامه داد :طرح بهبود پوشش گیاهی و

حدود  ۲۶۳میلیون تن خاک جلوگیری شود.

پس از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم،

تولید علوفه در مراتع از سوی سازمان منابع

او توضیح داد :با توجه به کشت حدود ۲۰

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و

طبیعی و آبخیزداری کشور پیرو دستور

کیلوگرم بذر یونجه در هر هکتار ،برای کشت

آبخیزداری کشور پیشبینی کرده است که با

رئیسجمهوری و وزیر جهاد کشاورزی تدوین

علوفه در سطح  ۵۰۰هزار هکتار به تقریب ًا  ۱۰هزار

اجرای طرح بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه

و پس از اصالحات و نهایی شدن ،بهزودی

تن بذر یونجه نیاز است .بیش از  ۷۰گونه مرتعی

در مراتع ،عالوه بر کاهش فشار بر عرصههای

تقدیم هیات دولت میشود.

متناسب با طرحهای مرتعداری ،شرایط اقلیمی

مرتعی به منظور تامین علوفه خوراک دام ،حدود

او کشت علوفه در  ۵۰۰هزار هکتار از دیمزارهای

و اکوسیستم مراتع کشت میشود .همچنین در

 ۳۲۴هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی

کمبازده بخش کشاورزی را از اهداف کمی این

اجرای این طرح ،بهرهبرداران مرتع و مجریان

ایجاد شود.

طرح در راستای کاهش فشار به مراتع و افزایش

طرح مرتعداری مشارکت میکنند.

م ما و به نقل از ایرنا« ،ترحم
به گزارش پیا 

تولید علوفه عنوان و بیان کرد :براساس طرح

بهزاد عملیات بیولوژیک ،عملیات بیومکانیک،

بهزاد» در این خصوص گفت :درآمدزایی ۳۲۴

بهبود پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع،

ساماندهی و مدیریت چرای دام و حفاظت

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده
 3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالسه  1400114412001000995و  1400114412001000996تقاضای

 – 1خانم اعظم بهرامی فر به شماره شناسنامه  1059و کد ملی

 2120342229صادره از گرگان فرزند محمد حسن در سه دانگ

مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده
است  – 2خانم حوریه خسرو جردی به شماره شناسنامه  28و

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا

شده است بمساحت کل عرصه  93/94 :مترمربع واقع در اراضی

بیولوژیک مانند بذرکاری ،کپهکاری ،بوتهکاری و

کشور در ایران از  ۱۶۵میلیون هکتار ۱۲۵ ،میلیون

نهالکاری ،همچنین یک میلیون و  ۲۵۰هزار هکتار

هکتار در قلمرو فرسایش آبی و  ۳۲.۴میلیون

عملیات بیومکانیک و در سطح دو میلیون و ۴۵۰

هکتار هم در قلمرو فرسایش خاکی قرار دارد.

هزار هکتار پروژه حفاظت و غرق در مراتع انجام

همچنین از  ۱۲۵میلیون هکتار اراضی که باید

میشود.او همچنین با بیان این که بر اساس این

اقدامات آبخیزداری انجام شود ،در سنوات گذشته

طرح ،ساالنه ساماندهی و مدیریت چرای دام در

 ۳۲میلیون هکتار را مطالعه کردهایم و در حال

مراتع در سطح  ۵۰میلیون هکتار هدفگذاری

حاضر  ۱۹میلیون هکتار عرصه قابل اجرا داریم

شده است ،گفت :پیشبینی میکنیم ساماندهی

و  ۹۰میلیون هکتار باقی مانده است که با این

و مدیریت چرای دام در مراتع ظرف پنج سال به

روند  ۹۰سال به طول خواهد انجامید .بنا به اعالم

افزایش تولید  ۳.۱میلیون تن علوفه بیانجامد.

این سازمان ،این آمار دولت را بر آن داشت تا

با برآورد صورت گرفته ،انتظار میرود اجرای

طرح نهضت توسعه آبخیزداری و آبخوانداری در

عملیات بیولوژیک در قالب این طرح نیز به تولید

 ۹۰میلیون هکتار را برنامهریزی کرده تا در قانون

یک میلیون تن علوفه و عملیات بیومکانیک به

برنامه هفتم و هشتم کار آبخیزداری آن به اتمام

 ۳۵صدم میلیون تن تولید علوفه منجر شود.

برسد.

بهزاد اعتبار مورد نیاز اجرای طرح بهبود پوشش

طرح نهضت جهادی بهبود پوشش گیاهی و تولید

گیاهی و تولید علوفه در مراتع را بالغ بر  ۱۲هزار

علوفه در مراتع کشور با همکاری معاونتهای

و  ۵۰۰میلیارد ریال برآورد و تاکید کرد :هر مقدار

ذیربط به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است .بنا

سرمایهگذاری برای احیا و توسعه مراتع انجام

بر اعالم این سازمان ،طرح نهضت جهادی توسعه

شود ،نتایج آن به بخش کشاورزی و سالمت

درختکاری و کاشت یک میلیارد نهال آماده شده

مردم باز میگردد .حفاظت از مراتع دارای ۲۵

است و  ۴سال اجرای آن زمان میبرد.

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این

سند رسمی برابر ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع

در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه

رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض

تعیین تکلیف برابر رای شماره 140160312001003340

رسمی ضیاءالدین سخائی به متقاضی دارد

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو

اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت

متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ

انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ

اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر

ثبتی  ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.

.1400114412480001146تقاضای آقای سید احمد

قضائی تقدیم نماید .

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :

 2248721625صادره از کردکوی فرزند عابدین در

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/06/30 :

تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/14 :

موسوی به شماره شناسنامه  1924و کد ملی
م الف 12780

ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک

شهری از پالک  – 1510اصلی بخش یک حوزه ثبت

علی برقی

است بمساحت  105/47مترمربع واقع در اراضی

گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی

گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک

اجحاف صورت گرفته و برخی تاراج سرمایههای
صندوق را به ناحق شاهد بودیم .در ماههای اخیر
با تاکید مدیریت تعاون روستایی حسابرسی و
برگزاری مجمع را در صندوق ایرانیان شاهد بودیم
و سعی ما بر این بوده تا به شفافیت مالی در این
حوزه دست بزنیم.به جای فعالیت صندوق در

براساس اعالم سازمان منابع
طبیعی و آبخیزداری کشور در
ایران از  ۱۶۵میلیون هکتار،
 ۱۲۵میلیون هکتار در قلمرو
فرسایش آبی و  ۳۲.۴میلیون
هکتار هم در قلمرو فرسایش
خاکی قرار دارد

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/14 :

علی برقی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک
گرگان ازطرف غالمرضا قاسمی

توسعه داده و رونقی مضاعف ببخشند.مصباح
مجوزهای قانونی را برای از سرگیری فعالیت با
همراهی اعضای تعاونی روستایی و تقویت شبکه
منسجم در این زمینه یادآور شد و اضافه کرد:
با قدمت  ۸۵ساله سعی ما بر این است تا با
پرداخت تسهیالت به کمک کشاورزان آمده و آنها

سهامدار دارد که با افزایش سرمایه و خدمات
مدرن الکترونیکی که صندوق ارائه میکند
پشتیبانیهای الزم را از فعاالن عرصه کشاورزی
انجام میدهد .سعی ما بر این است تا جلوی
ضرر و زیان و بیاعتمادی به صندوق گرفته شده
و با تقویت  ۹۳شعبه صندوق در سطح کشور
برای ارائه خدمات بیشتر کلینیکهای تخصصی

آگهی مفقودی

روستا و فروشگاههای مصرف را نیز راهاندازی
کنیم .او از فعال شدن کمیته وصول مطالبات

برگ سبز و سند كمپانی خودروی سواری پژو تیپ

و کمیته حقوقی در این صندوق برای پیگیری

 405جیالایكس ای  1/8مدل  1388به شماره موتور

مطالبات اعضای صندوق خبر داد و تصریح

 12488058550و شماره شاسی NAAM01CA99R291682
به شماره پالك  38ایران  942و  55به نام آقای مهدی
سیاگالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرد :به جای توسعه شعب ،ما آمادگی داریم
با همکاری دهیاریها و شوراها با تأمین زمین
و ساخت و ساز از سوی صندوق باجههایی را
راهاندازی کنیم تا خدمات متنوعی به کشاورزان

آگهی مفقودی

ارائه شود.مدیرعامل صندوق تعاون روستایی

برگ سبز سواری سایپا  131SEمدل  1396سفید

م الف 12782

روستایی ایرانیان فعالیت خود را در روستاها

کرد :این صندوق بیش از  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار

رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به

مرجع ثبتی  ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح

شهرها ،شایسته است باجههای صندوق تعاون

را در تأمین بذر و سایر نهادها کمک کنیم .او بیان

رنگ به شماره موتور  M13.5988256و شماره
شاسی  NAS411100H 3396138به شماره پالک

۹۶ق  ۹۶۸ایران  ۶۵متعلق به ابراهیم آب آذر

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است .

قلعه گنج

کد ملی  0794713505صادره از سبزوار فرزند علی اصغر در سه

پنج سال در سطح یک میلیون هکتار عملیات

براساس اعالم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

نیست و در سالهای گذشته در حق این صندوق

قزوین

 140160312001003269و 140160312001003270هیئت موضوع

نوبت دوم

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف

عباسعلی و اصغر و علی اکبر و رجبعلی و فاطمه همگی

اسفندیاری به متقاضی دارد  .لذا به منظور اطالع عموم

طرح بیان کرد و گفت :در قالب این طرح ظرف

زیستی و غیر بازاری است.

نوبت دوم

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان

شهری از پالک  – 1542اصلی بخش یک حوزه ثبت

گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی

و مراتع را از الزامات و دیگر اهداف کمی این

درصد ارزش بازاری و  ۷۵درصد ارزش محیط

ایرانیان در رقابت با بانکهای دولتی و خصوصی

ایرانیان از پرداخت  ۵میلیارد تومان تسهیالت
حمایتی برای صندوق ایرانیان در استان اردبیل
خبر داد و گفت ۸۵ :درصد سپرده این صندوق
متعلق به اعضای شبکه است و قطع ًا با تفکر
جدید سعی میکنیم تا به دور از حاشیهسازیها
جلب اعتماد اعضا را انجام دهیم.
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به این بخش -که سالهاست به شکل سنتی

است .اما آنچه در شهرداری اتفاق میافتد

به حیات خود ادامه داده است -وارد شوند و

تنهایی ما در برابر پیمانکاران است .هرچند

شروع به کار کنند».

که ما حمایت نهادهای باالدستی را داریم اما

شاخ و شانه کشیدن پیمانکاران و

دالالن

طبق قانون از زمانی که یک شهروند پسماند
خود را از منزل خارج کند و در یکی از مخازن
شهرداری انداخته یا در جلوی درب منزل
خود بگذارد ،دیگر شهرداریها مالک آن

مزاده |
| میالد قاس 

پسماند شهری هستند .بنیانگذار استارتآپ
جمعآوری پسماند شهری مقابل نوآوران

در انگلستان پدیده عجیبی به نام TV Pickup

هستند ،توضیح میدهد« :شهرداری به دو

وجود دارد ،انگلیسیها در زمانهای مختلف

شیوه با پسماندهای شهری برخورد میکند.

همه باهم پای تلویزیون هستند و به تماشای

یکی مزایده برای پسماندهای خشک

یک برنامه مینشینند ،از یک مسابقه فوتبال

که این بخش درآمد شهرداری را تشکیل

تا قسمت آخر یک سریال محبوب؛ این

میدهد .بخش دیگر نیز پسماند تر است

عالقهمندان در زمان استراحت بین دو نیمه

که شامل واگذاری به طریق مناقصه بوده و

یا وقتی که بین سریال تبلیغات نشان داده

در واقع هزینه شهرداری به حساب میآید.

میشود ،همه با هم یک کار تکراری میکنند.

ورود استارتآپی مثل جاروب به حوزه

کتری برقی منزل را برای گرم کردن آب و چای

جوالی سال  ۱۹۹۰که تیم فوتبال انگلیس در

پسماند خشک به نوعی یعنی ورود به حوزه
درآمدی شهرداری .از این جهت اولین نهادی

| ایسنا |

ش پا افتادهای باشد ولی در ۴
ساده و پی 

که روبهروی ما قرار دارد شهرداری است
زیرا فعالیت ما به نوعی درآمد شهرداری از

نیمهنهایی جام جهانی با آلمان مسابقه داشت

محل پسماند را تا حدودی تحتالشعاع قرار

و بازی به پنالتی کشیده شد ،بیش از یک

بنیانگذار استارتآپ جاروب در گفتوگو با پیام ما از چالشهای فعالیت در حوزه پسماند میگوید

میلیون کتری روشن شد و باعث تحمیل بار
اضافهای معادل  2هزار و  800مگاوات به شبکه

قدرتنمایی پیمانکاران برای استارتآپها

برق انگلستان شد! این اتفاق بارها تکرار شده
و کتریهای زیادی پر از آب جوش شدند ولی
بدون استفاده مانده و سرد شدهاند .برای اینکه
بزرگی این اتفاق را به درستی درک کنید بدانید
که نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت  ۷۰۰مگاوات

چالش اصلی فعالیت هوشمند در مسیر جمعآوری پسماندهای شهری ،نبود چارچوب معین از سوی رگوالتوری برای
بوکارهاست
فعالیت کس 

فعالیت میکند .لیال آکار اوغلو که پیشگام نگاه
به توسعه پایدار در طراحی محصول است در
سخنرانی تد خود میگفت در انگلستان ۹۷
درصد خانهها کتری برقی دارند و در نظرسنجی

| نازنین افتخار |

که انجام شده ۶۷درصد از این افراد گفتند که

| روزنامهنگار |

بیش از حد آب گرم میکنند .اگر در طراحی
کتری برقیها نگاه بهتری به توسعه پایدار

شعار محیط زیستی که هرگز اجرا نمیشدند ،میمانست .امروز اما آمارهای غیررسمی از تفکیک حدود  1هزار  200تن از پسماند خشک

شهر تهران میگویند .همچنین ورودی زبالههای آرادکوه که محل دفن و بازیافت زبالههای شهری است نیز در تیر ماه امسال  5هزار تن

به نفع محیط زیست باشد .حاال با فعالیت استارتآپها در حوزه جمعآوری پسماند خشک در ایران ،جداسازی زبالهها دیگر نه تنها یک

با نمایش یک نشانهگر به مصرفکننده نشان

شعار نیست بلکه یک کسب و کار جدی برای حفاظت از محیط زیست است.

دهیم برای یک لیوان چای چقدر آب الزم است
و آب اضافه گرم نکند ،تاثیر بزرگی بر محیط
زیست ،اقتصاد و… خواهد گذاشت .روزانه
 ۱۲میلیون مسیریابی در نشان انجام میشود
اگر پیشنهاد نشان مسیر بهینهای که فقط یک

| امیر نیکمرام |

کیلومتر کمتر از تصمیم ماست باشد ،معادل

| بنیانگذار استارتآپ جاروب |

 ۳هزار برابر فاصله زمین تا ماه در رانندگی
صرفهجویی میشود .توسعهٔ پایدار ،مفهومی

مشکل شهر تهران در حال

است که به واسطه پیامدهای منفی محیط

حاضر وجود داللهایی است

زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعهٔ

که پیمانکاری یک منطقه را در

یکجانبه اقتصادی پس از انقالب صنعتی و

دست میگیرند و همان پیمان

تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت

را با زبالهگردها و کتف کولیها

پدید آمده است .این مفهوم تالش دارد که با

بسته و واگذار میکنند

نگاهی نو به توسعه ،اشتباهات گذشته بشری
را تکرار نکند و توسعهای همهجانبه و متوازن را
نیم نگاهی به توسعه پایدار دارید؟

تفکیک و جداسازی زبالهها یکی از پایههای جدی حفاظت از محیط زیست است .حرفی که تا چند سال پیش فقط شبیه یکی از هزاران

کاهش یافته است .به بیان دیگر پسماندها پس از رسیدن به آرادکوه بار دیگر تفکیک میشوند تا نتیجه نهایی برای دفن و بازیافت زبالهها

وجود داشته باشد ،حجم آنها کمتر شود ،یا

رقم بزند .شما در طراحی محصوالت خودتان

شهرداری مناطق و شهرداری تهران به طور
خاص و ویژه به این موضوع تضاد منافع هنوز
چنان که باید ورود نکرده است .به همین
دلیل یکی از مشکالت ما همواره این است
که وقتی خودروهای جاروب کنار پیمانکاران
به جمعآوری پسماندها میپردازند ،توقیف
میشوند».

تالش برای ایجاد سیستمی یکپارچه

جاروب در ارتباط با اینکه چه کسانی در مسیر

| توسعهدهنده کسبوکارهای نوپا |

خوردن روشن میکنند .شاید به نظر اتفاق

تحقق ایده جداسازی و تفکیک پسماند برای

گفته بنیانگذارش امیر نیکمرام ،تالش

دوستداران محیط زیست از بهترین اتفاقهای

کرد با رویکرد و مدل کسب و کاری نو بازار

شهرداری و غیره در این حوزه جلسات

ممکن است .در ایران هم خیلیها دغدغه

را به دست بگیرد .این نوآور درباره اینکه

مفصلی برگزار کردیم .نتیجه این جلسات آن

تفکیک جدی زباله را دارند اما یا مسیرش

چطور جاروب پا گرفت ،میگوید« :آن زمان

بود که ما متوجه شدیم برای اینکه بتوانیم

را نمیشناسند یا شناخت کافی به امکانات

سرویسهای دیگری در این حوزه بودند

در این بستر فعالیتی مقیاسپذیر داشته

موجود ندارند .پیام ما هم با همین دغدغه

ولی مدل کسب و کار و اندازه بازاری که ما

باشیم ،باید با مجوزی از سوی قانونگذار این

گزارشی از فعالیت یکی از استارتآپهای

قصد ورود به آن را داشتیم ،بسیار متفاوت

فعالیت را انجام دهیم .زیرا این بازار پیش

مدیریت و جمعآوری پسماند در کشور تهیه

با بازیکنان حاضر در بازار بود .از این جهت

از ورود استارتآپها به پیمانکاران شهرداری

کرده است.

سعی کردیم با تحقیق بازاری گسترده ،ایده

واگذار شده است .ما در کنار سازمان مدیریت

اولیه را بارور کنیم و به مدلی کسب و کاری

پسماند و سازمان فناوری اطالعات ،سعی

نوین برسیم .ما حدود  9ماه زمان گذاشتیم

کردیم دستورالعملی برای فعالیت شرکتهای

و با تمام بخشهای بازار از ذینفعان سنتی

استارتآپی ایجاد کنیم .ما جلسات طوالنی را

و پیمانکاران شهر تهران گرفته تا بخشهای

با رگوالتور داشتیم تا بتوانیم آنها را قانع کنیم

حاکمیتی از جمله شهرداری ،معاونت فناوری

استارتآپی بتوانند

که شرکتهای هوشمند و

نوآورانه

«جاروب» که از سال  97با ایده مدیریت
پسماند وارد اکوسیستم شهری شد ،به

میدهد .هر چند ما تالش کردیم در مدل
کسب و کاری خود شهرداری را ذینفع قرار
دهیم اما هنوز سود همکاری شهرداری با
متولیان سنتی بیشتر از همکاری با کسب
و کارهای هوشمند است .دومین گروهی که
مانعی بر سر راه فعالیت ما به شمار میآیند،
پیمانکاران سنتیها شهرداری هستند .با
توجه به اینکه آنها مستقیم زیر نظر این نهاد
هستند از امکانات خاصی برخوردارند .به
طور مثال پیمانکاران سنتی نیروی انتظامی
و قوه قضاییه را به عنوان بازوی حمایتی
در اختیار دارد .این نهادها هم تحت لوای
مبارزه با زبالهگردی با همکاری پیمانکاران
جلوی فعالیت اغیار را میگیرند .اما نکته
اینجاست مشکل شهر تهران در حال حاضر
وجود داللهایی است که پیمانکاری یک
منطقه را در دست میگیرند و همان پیمان
را با زبالهگردها و کتف کولیها بسته و واگذار

و اطالعات وزارت ارتباطات ،معاونت فاوای

آغاز به کار با تدوین دستورالعملی

پ
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میکنند».

موازیکاری

و

اصلیترین مشکل

تضاد

منافع

با توصیفات نیکمرام از پیچیدگی فعالیت در
حوزه پسماند به نظر میرسد که موازیکاری
با پیمانکاران شهرداری ،بزرگترین چالش
آنها باشد .او در این باره میگوید« :ما روزی
که شروع به کار کردیم ،فقط  3خودرو
جمعآوری پسماند داشتیم اما امروز با 54
وانت صفر کیلومتر در سطح شهر فعالیت
میکنیم .این وضعیت به نوعی بین فعالیت
ما و پیمانکاران شهرداری ،تضاد منافع ایجاد
کرده است و نهادی که باید به این حوزه برای
حل مشکل وارد شود نیز شهرداری تهران

چند

دستگی

پیمانکاران

در کنار

زبالهگردها ،ماشینهای شهرداری و در
این میان خودروهای جاروب؛ نظارت را
مشکل کرده است .نیکمرام این نقص را
دیده و تشریح میکند « :ما تالش کردیم
با ایجاد و توسعه محصولی که فعالیت ما
و پیمانکاران را یکپارچه کند ،مشکل را حل
کنیم .این محصول به شهرداری ارائه شده
است و اعالم آمادگی کردیم که ما میتوانیم
با ارائه راهکاری هوشمند این تضاد منافع از
مسیری هوشمند مورد پذیرش قرار بگیرد.
ما امیدواریم در سالی با عنوان توسعه دانش
بنیانها این راهکار مورد پذیرش قرار بگیرد.
ما  28.5میلیارد تومان جذب سرمایه با
همکاری سه مجموعه همسرمایهگذار داشتیم
و حاال نگرانیم که موانع حاضر در مسیر باعث
هدر رفت این سرمایه شود .لذا در حال
تالش هستیم که به چارچوبی مشترک با
رگوالتور برای ادامه مسیر برسیم ».همچنین
او تاکید میکند که چالش فعالیت در این
حوزه میانداری نکردن شهرداری به عنوان
رگوالتور است و اضافه میکند« :ما از نظر
قانونی به نوعی میشود گفت نیاز به مجوزی
برای ادامه فعالیت نداریم زیرا شهروندان
در بستری برای جمعآوری پسماند خود به
ما اعالم سفارش میکنند .مالکیت پسماند
در اختیار شهروند است و انتخاب میکند
که به ما پسماند خود را بفروشد .اما در
بعد فراقانون ،خودروهای ما که پسماند
شهروندان را خریدهاند و در حال تردد در شهر
هستند؛ توسط پیمانکار شهرداری-که خود
را محق میداند -توبیخ میشوند .زیرا طبق
قراردادی که پیمانکاران با شهرداری دارند به
موجب مفاد آن تمام پسماند یک منطقه
متعلق به پیمانکار است .همین میشود که
وقتی ماشینهای جاروب را توقیف میکنند،
پسماندها را از ما میگیرند .ما هم دستمان
به جایی بند نیست و نمیتوانیم پیگیری
خاصی بکنیم و کوچکترین کاری که ما
میتوانیم بکنیم ،گالیه به سازمان مدیریت
پسماند است که طبق آن بتوانیم خودرو را
آزاد کنیم .با این حال ما همچنان امیدواریم
بتوانیم تعداد  50هزار کاربر جاروب را چند
برابر کنیم و با همکاری شهرداری تهران به
طور جدی طرحی مقیاسپذیر در تهران و
شهرهای مورد هدفمان پیاده کنیم».

خبر

----------

تامین نیاز بخش درمان با زیرساختهای فناورانه
ت دانشبنیان موفق شد نیاز
یک شرک 

سالمت کشور گفت« :با توجه به تحریمها و

مجموعه دانشبنیان محصوالت نرمافزاری

نرمافزاری بخش سالمت ،پزشکی و درمان

قطع ارائه خدمات از سوی شرکت آلمانی،

مختلفی برای مراکز دانشگاهی ،بیمارستانی

کشور را برطرف کند .به گزارش ایرنا از معاونت

این شرکت به یاری کمک آزمایشگاههای

و درمانی سراسر کشور تهیه کرده است .یکی

علمی و فناوری ریاست جمهوری ،امید طالبی

کشور آمد و در این زمینه یک تیم

از نرمافزارهای این شرکت ،شامل  ۴۰فرآیند

مدیرعامل شرکت دانشبنیان سازههای

تحقیقاتی تشکیل داد که موفق شد تا نمونه

مختلف است که برای سازمان غذا و دارو تهیه

محصولی

ایرانساخت این نرمافزار را با قیمتی بسیار

شده است .این فناور ادامه داد« :این نرمافزار

نرمافزاری این شرکت برای تامین نیاز حوزه

کمتر و خدمات پشتیبانی عرضه کند ».این

در معاونت غذا و دارو مشهد ،خراسان شمالی

اطالعاتی

اطالعیه مهم

سازمان امور مالیاتی کشور
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
استفاده از شماره اقتصادی جدید

در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده

( )6آئین نامه اجرایی تبصره ( )3ماده ( )169قانون مالیات های مستقیم و

ماده ( )8آییننامه اجرایی ماده ( )95قانون مذکور ،شماره اقتصادی جدید

از تاریخ  1401/05/01برای هر یک از پرونده های مالیاتی ( اعم از پروند ه های

موجود و یا ثبت نام های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از
طریق پیامک به مؤدیان محترم مالیاتی اطالع رسانی گردیده است .شمارههای

اقتصادی تخصیص یافته به مؤدیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک

سازمان به نشانی  www.my.tax.gov.irنیز در دسترس میباشد.

مؤدیان مکلفند در صورتحساب های فروش کاال و عرضه خدمات (حسب

مورد الکترونیکی یا فیزیکی) ،قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ
( 1401/07/01از فصل پاییز سال  1401و پس از آن ) صادر می کنند ،شماره

اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر اینصورت
مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی
شناسه آگهی -1364663شماره میم الف1932

آزم

درمورد

تولید

شهرداری منطقه ۹

و نیشابور و چندین مرکز دیگر مورد استفاده

میگرفت که در پایان راه بایگانی میشد .این

قرار میگیرد .سازمان غذا و دارو میتواند

نرمافزار امکان پایش آنالین ،دادهگیری و

از طریق این نرمافزار اعمال قانون کند و بر

مدیریت به روز و لحظهای درمان را فراهم

زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد ».طالبی

میکند .این فعال فناور با بیان اینکه نیازهای

همچنین ادامه داد« :محصول دیگر شرکت

حوزه بهداشت و درمان ،تنها به بحث دارو و

که کار تحقیقی بر روی آن قریب  ۲سال

تجهیزات سختافزاری محدود نیست ،عنوان

طول کشیده است ،در دانشگاه علوم پزشکی

کرد« :در حوزه سالمت هر کشور برای آنکه

مشهد مورد استفاده قرار گرفت .پیش از این،

بتوان خدمات شایسته درمانی ارائه کرد،

نظارت بر مراکز درمانی یا مطبها به صورت

باید یک زیرساخت گسترده و زیستبوم

سنتی و از طریق پر کردن فرمافزارهای صورت

نرمافزاری گسترد ه وجود داشته باشد».

آگهی مزایده عمومی فروش امالک

شهرداری منطقه ۹

شهرداری منطقه  9تبریزدرنظردارد به استناد مجوزشماره  30770/1مورخه  1401/06/10شهردارمحترم کالنشهرتبریز ،عرصه فرهنگی ذیل را ((با شرایط نقدی)) ازطریق مزایده عمومی به فروش

برساند  ،الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد .ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمیباشند جهت شرکت درمزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند .
ردیف

شماره قطعه

موقعیت

کاربری

مساحت (مترمربع)

ارزش هر متر مربع (ریال)

جمع کل ارزش قطعه (ریال)

نوع واگذاری

پنج درصد سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

p-3193

شهرک خاوران

عرصه فرهنگی

3735/74

73/000/000/-

272/709/020/000/-

قرارداد واگذاری

13/635/451/000/-

 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به

حساب شماره  1006785132نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران به نام شهرداری منطقه 9
تبریز واریز گردد .

 -6شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می

باشد .

 -7در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع

 -2مهلت فروش اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخه  1401/06/30تا ساعت  14/30روز شنبه

شهرداری ضبط خواهد شد.

-3اسناد دریافت شده از سامانه به همراه موارد خواسته شده پس از مطالعه و مهر و امضای

سپرده ها قابل استرداد می باشند

مورخه  1401/07/09خواهد بود.

 -8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و درصورت رد پیشنهادات ،

دیجیتالی باید توسط مزایده گر در سامانه بارگذاری گردد که بارگذاری مدارک از روز یکشنبه

 -9هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

 -4سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی فقط در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20

 -11در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی

مورخ  1401/07/10تا ساعت  14/30روز سه شنبه مورخه  1401/07/19خواهد بود .

تا ساعت  11:00قبل از ظهر به دبیرخانه شهرداری منطقه  9تبریز واقع در تبریز -بلوار شهدای

غواص-تقاطع جاده باسمنج با بلوار مردانی آذر(اول جاده زرنق) تحویل گردد .

 -5تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت  ،رأس ساعت

 14/00روز چهارشنبه مورخه  1401/07/20در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان

آزادی نبش خیابان الله زار جنوبی خواهد بود .

 -10به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

تذکر:

قرارداد واگذاری پس از تسویه حساب کامل تحویل داده خواهد شد.

محمد حسین زاده  -شهردار منطقه  9تبریز
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پیام ایران

| سال شانزدهم | شماره پیاپی  | ۲۳۹۱چهارشنبه  ۳۰شهریور | 1401

| لرستان |

| زاهدان |

| بوشهر |

جایگزینی  ۸۸هزار مترمکعب بر ساعت

آب  ۱۰روستای سیستان

تکمیل سد دالکی پیش نیاز پایدارسازی

گاز طبیعی به جای سوختهای فسیلی

از چاههای ژرف تامین میشود

کشاورزی استان بوشهر است

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت :در  ۵ماهه اول سال  ۱۴۰۱جایگزینی ۸۸

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ظرفیت شیرینسازی آب چاه های

مدیرعامل آب منطقهای بوشهر گفت :تکمیل سد دالکی ،پیشنیاز پایدارسازی

هزار متر مکعب بر ساعت گاز طبیعی به جای سوختهای فسیلی در واحدهای

ژرف منطقه سیستان به بیشاز  ۲برابر افزایش می یابد ،گفت :هماینک آب ۱۰

مشاغل کشاورزی در بیش از ۱۳هزار و  ۲۰۰هکتار از اراضی شهرستان دشتستان به

صنعتی استان انجام شد.

روستای سیستان از آب ژرف تامین میشود.

عنوان قطب کشاورزی این استان است.

کرم گودرزی ،روز گذشته در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :برنامه جایگزینی ۱۲۵

به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان ،حسین مدرس خیابانی

به گزارش ایرنا ،علی محمدی روز سه شنبه در حاشیه بازدید معاون اجرایی رئیس

هزار مترمکعب بر ساعت گاز در سال  ۱۴۰۱هدفگذاری شده ،که با همت کارکنان

در حاشیه بازدید از چاههای ژرف منطقه سیستان اظهار داشت :در هفته دولت حدود

جمهور از سد دالکی شهرستان دشتستان افزود ۲ :میلیون اصله نخل و بیش از

گاز لرستان ،مشاورین و پیمانکاران اجرایی در پنج ماهه نخست سال موفق

 ۱۶۰۰مترمکعب آب شیرینکن در منطقه سیستان نصب شد که تا سه ماه آینده

۴هزار خانوار کشاورز در انتظار تکمیل این سد هستند.

به جایگزینی  ۸۸هزار مترمکعب بر ساعت گاز شدیم که تحقق  ۷۰درصدی

 ۱۷۰۰مترمکعب نیز به این ظرفیت افزوده میشود.

وی اظهار کرد :کنترل سیالبهای معدود زمستان و رهاسازی پیوسته این آب در

جایگزینی گاز طبیعی را نشان میدهد.

وی تصریح کرد :قرارگاه غدیر در منطقه سیستان با دستور وزیر کشور و اختیارات

فصلهای گرم سال ،کمیت و کیفیت خرمای این منطقه را ارتقا می دهد و اقتصاد

وی ادامه داد :گازرسانی به پنج شهرک صنعتی در پنج ماه نوید بخش تحرک

ایشان تشکیل و شروع به کار کرده است.

مبتنی بر کشاورزی دشتستان را شکوفا می کند.

جدی در گازرسانی به صنایع و تحقق شعار سال در راستای اشتغال و کارآفرینی

استاندار سیستان و بلوچستان افزود :چهار موضوع؛ تأمین آب ،ایجاد اشتغال به

محمدی پیشرفت فیزیکی سد دالکی را  ۴۲درصد عنوان کرد و گفت :با توجه به

است.گودرزی اظهار کرد :توسعه شبکه گازرسانی در لرستان و ارائه خدمات پایدار

منظور جلوگیری از مهاجرت گسترده ،استفاده از ظرفیتهای مرزی برای تأمین

تکمیل بودن شبکه آبیاری پایاب آن ،تسریع در تکمیل سد مطالبه جدی کشاورزان

از رشد قابل توجهی برخوردار است.

معاش مردم و اجرای طرحهای عمرانی را میتوان از مهمترین اولویتهای منطقه

است.وی اظهار کرد :سد دالکی با حجم مخزن  ۲۷۰میلیون مترمکعب به عنوان

گودرزی بیان کرد :گازرسانی به صنایع در رشد اقتصاد ،افزایش بهرهوری و

سیستان بر شمرد.مدرس خیابانی خاطرنشان کرد :امیدواریم بزودی آب چاههای

بزرگترین سد هسته آسفالتی کشور در شهرستان دشتستان در حال ساخت است.

لزایی ،کاهش آالیندههای محیط زیستی و اهمیت ایجاد صنعت سبز
اشتغا 

ژرف بتوانند بخش قابلتوجهی از نیاز مردم در مناطق شهری و روستایی منطقه

معاون اجرایی رئیس جمهور روز سه شنبه در سفری یک روزه به استان بوشهر از

بسیار مهم و کاربردی است.

سیستان را تأمین کند.

روند اجرای مصوبههای سفر هیات دولت در استان بازدید کرد.

هدایت آبهای زیر سطحی
محدوده رختشویخانه
به فاضالب شهری

زنجان -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
زنجان گفت :شناسایی مسیر آبهای زیرزمینی
رختشویخانه

محدوده

و

هدایت

آبهای

زیرسطحی به فاضالب شهری با همافزایی
دستگاههای ذیربط به سرعت انجام خواهد شد.
سید محمدشعاعی روز سهشنبه در جلسه
رفع مشکالت موزه رختشویخانه با بیان اینکه
شناسایی مسیر آبهای زیر زمینی محدوده
رختشویخانه با همافزایی دستگاههای ذیربط
به سرعت انجام خواهد شد ،گفت :راهحلهای
موقتی دیگر پاسخگوی مناسبی برای رفع
مشکالت مجموعه رختشوی خانه نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان
با بیان اینکه اقدامات انجام شده متناسب
حجم

با

نبوده،

مشکل

بیان کرد:

شبکه

انتقال موقتی که آ بهای زیرزمینی از بنای

همدان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان خبر داد

گذر موفق از پیک تابستانه مصرف برق
با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی
مؤمنی ،گلستان  -به گزارش روابط عمومی شرکت

تقدیر از خدمات شبانهروزی نیروهای توزیع برق این

توزیع نیروی برق گلستان؛ سید احمد موسوی

استان ،گفت :پرسنل صنعت برق ،خادمان گمنام و کمتر

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان ،در دیدار با

دیده شده جامعه هستند که نقش مهمی در پایداری

سردار ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان گفت:

شبکۀ برق و آسایش و رفاه جامعه دارند.

انصاف ًا سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج در کنار مردم

سردار ملک شاهکویی ادامه داد :براساس تفاهمنامه در

و دولت برای گذر موفق از پیک تابستان همکاریهای

سطح کشور ،ما نیز در استان براساس آن ،با تشکیل

ویژه داشتند که قابل تقدیر است و اینجانب به نمایندگی

جلسات مختلف و توجیه کردن ردههای مقاومت

مدیرعامل شرکت توزیع برق

استان گلستان اضافه کرد:

همکاری نیروهای بسیج و سپاه
در کشف و شناسایی مراکز
غیرمجاز رمزارز و انشعابات

از مجموعۀ صنعت برق تقدیر و تشکر خود را اعالم

بسیج در استان ،نسبت به کاهش مصرف برق و بهینه

میکنم.او اضافه کرد :همکاری نیروهای بسیج و سپاه

مصرف کردن آن ،دستورات الزم صادر شد.او ادامه داد:

غیرمجاز ،استفاده از ظرفیت

در کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز رمزارز و انشعابات

جهت کمک به این امر مهم ،از ساختمانهای ستاد و

غیرمجاز ،استفاده از ظرفیت فرماندهان پایگاههای

نواحی مقاومت بسیج در سطح استان شروع کردیم

ادارات در کنترل و مدیریت

بسیج ادارات در کنترل و مدیریت مصرف برق ،استفاده

و از ظرفیت پایگاههای بسیج در ادارات استان جهت

ژنراتورهای برق در ساعات پیک
و کمککنندۀ این نهاد مردمی

فرماندهان پایگاههای بسیج

مصرف برق ،استفاده از ظرفیت

از ظرفیت ژنراتورهای برق در ساعات پیک مصرف،

کاهش مصرف انرژی ادارات استفاده کردیم.فرمانده

اشاعۀ مطالب آموزشی مدیریت مصرف انرژی از طریق

سپاه نینوای استان اضافه کرد :سپاه پاسداران و توزیع

کانالهای مجازی این سازمان از جمله اقدامات مهم و

برق همواره در حوزههای مختلف با یک هدف مشترک،

مصرف از جمله اقدامات مهم

کمککنندۀ این نهاد مردمی بوده است.

یعنی گرهگشایی از کار مردم و توسعۀ خدمات ،همکاری

فرمانده سپاه نینوای استان ،در ادامۀ این دیدار ضمن

داشتهاند که انشالله این همکاری همواره پابرجا است.

بوده است

ضرب و شتم  ۲مامور منابع طبیعی در درگیری با قاچاقچیان چوب
گیالن  -فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی

مشکوک تا ورود آن به محوطه یک خانه ،افزود:

گیالن ،از درگیری قاچاقچیان چوب با ماموران

دو سرنشین پیکان وانت اقدام به تخلیه چوب

یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

آالت مذکور کردند ،اما نفر سوم از داخل خانه با

استان گیالن در محدوده پلنگ پشت شهرستان

ماموران یگان حفاظت درگیر شد و آنان را مورد

شفت خبر داد و گفت :محموله کشف و ضبط

ضرب و شتم قرار داد.

شده صنوبرهای دست کاشت در اراضی ملی است

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن ،با

که بدون مجوز قطع و حمل شده است.

بیان اینکه دو مامور مذکور به شدت از ناحیه ابرو

سرهنگ محمد قربانی لرد در گفت وگو با ایسنا،

و چشم مجروح شدند ،خاطرنشان کرد :مردم

از درگیری قاچاقچیان چوب با ماموران یگان

منطقه با دیدن این پیکان وانت نیروی انتظامی

حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

را در جریان تخلف قرار دادند و لذا شاهد حضور

استان گیالن در محدوده پلنگ پشت شهرستان

ماموران پلیس بودیم که منجر به بازداشت ضارب

شفت خبر داد و اظهار کرد :ماموران یگان حفاظت

و یکی از سرنشینان خودرو و ضبط محموله

عصر روز گذشته در حین گشتزنی با یک

خودرو شد و تالش برای دستگیری فرد دوم

دستگاه پیکان وانت حامل چوبآالت قطع شده

ادامه دارد .قربانی لرد ،از مداوای سرپایی این دو

برخورد میکنند و دستور توقف میدهند که راننده

مامور خبر داد و اضافه کرد :محموله کشف و ضبط

امتناع میکند.

شده صنوبرهای دست کاشت در اراضی ملی است

وی با اشاره به تعقیب و گریز این خودروی

که بدون مجوز قطع و حمل شده است.

شماره 140160319008001151 :
تاریخ 1401/06/12 :

استاندار همدان از سالمت آب تالوار براساس

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160319008000886هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه زاده حسینی احمدی فرزند صفر بشماره

نتایج آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی همدان و
علیرضا قاسمیفرزاد در بیست و دومین نشست

نذر آب داشتند ،تعداد قابلتوجهی از چاههای کشاورزی

اعضای شورای تأمین آب استان همدان ،در رابطه

در مدار آبرسانی به شهر همدان قرار گرفته است ،گفت:

با وضعیت سالمت آب تالوار که قرار است به همدان

خط بایپس(گذرگاه) این طرح به طول  ۱۶کیلومتر،

منتقل شود ،اظهار کرد :براساس آزمایشات دانشگاه

مراحلی پایانی آزمایش را میگذراند و تا سه روز آینده

علوم پزشکی همدان و تهران ،وزارت نیرو و چند

وارد مدار بهرهبرداری میشود .با بهرهبرداری از این خط

دستگاه دیگر که ما مأمور کردیم ،در مجموع نتیجه

 ۱۶کیلومتری ،میزان اعمال قطعیهای شبکه آبرسانی

آزمایشات این است که نگرانی در این زمینه وجود

همدان به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.

ندارد و به جرأت اعالم میکنیم تصفیهخانه شهید

قاسمیفرزاد با اشاره به اینکه طرح آبرسانی بلندمدت

بهشتی و تصفیهخانه مهاجران جزء تصفیهخانههای

از سد تالوار به همدان مراحل پایانی خود را سپری

پیشرفته و مدرن ما هستند که میتوانند همه

میکند ،مطرح کرد :مخازن ایستگاههای شماره یک

آلودگیها و فلزات سنگین را تصفیه و سالمت آب

و دو این طرح آبگیری شده است و پس از تأیید

را تضمین کنند.

کارشناسان و مهندسان ناظر ،خط مابین ایستگاه

وی با بیان اینکه خروجی آب ،یک آب سالم،

شماره دو و سه مورد آزمایش قرار میگیرد.

بهداشتی و باکیفیت خواهد بود که آزمایشات خروجی

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی

تصفیهخانه این موضوع را تصدیق خواهد کرد ،افزود:

استانداری همدان ،وی بیان کرد :پیمانکار پیشین این

براساس پیشبینی مدیران و کارشناسان وزارت نیرو،

طرح ۱۷ ،کیلومتر از خط پایانی را سالهای گذشته به

در صورت عدم بروز ایراد و اشکال فنی ،طبق زمانبندی

صورت ناقص اجرا کرده و بدون انجام اتصاالت در پنج

اعالمی در سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان

نقطه ،لولهها را در زیرخاک مدفون کرده و به شکل

همدان در  ۶مردادماه ،برای بهرهبردای از پروژه آبرسانی

ناقص تحویل داده بود .بخشی از تأخیر انتقال آب به

بلندمدت به همدان دو ماه فرصت تعیین شد که این

همدان به خاطر همین اشکال بود.

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

شرکت ،با هدف رسیدگی به موضوعات و
دغدغههای مختلف برگزار شد .در ابتدای این
دیدار ،هاشمی سرپرست شرکت گاز استان
گفت :گاز ثروت است؛ نفت ثروت است؛ اما
از این ثروتها خیلی مهمتر ،نیروی انسانی با
استعداد و عالقهمند و دارای توان کار است .ما
این ثروت را داریم؛ اصل این است.
هاشمی گفت:

منابع

انسانی

مهمترین

و

ابرو و چشم مجروح شدند،

منابع انسانی بایستی با برنامهریزی و رویکرد

خاطرنشان کرد :مردم منطقه با

جدید به نیروی انسانی شاغل در سازمان نگاه کنند

دیدن این پیکان وانت نیروی

و ضمن آموزش نیروهای متخصص و توانمند ،با

انتظامی را در جریان تخلف قرار

ط بانشاطی را در
مدیریت توسعۀ منابع انسانی محی 

دادند و لذا شاهد حضور ماموران

بخشهای مختلف شرکت ایجاد کنند.

پلیس بودیم که منجر به بازداشت

سید محمود هاشمی با اشاره به اینکه توجه به

ضارب و یکی از سرنشینان خودرو

نیروی انسانی بسیار مهم و دارای اهمیت است،
گفت :نوع برخورد با کارکنان تالشگر شرکت گاز

و ضبط محموله خودرو شد و

بایستی در همۀ شرایط و لحظات مورد توجه همۀ

تالش برای دستگیری فرد دوم

مسئولین بخشها و بهخصوص مجموعۀ مدیریت

ادامه دارد

منابع انسانی قرار گیرد.
نوبت دوم

انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/30 :

حسین توحیدی نیا

رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی 1375918 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

نوبت دوم

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
برابر رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۲۵۷مورخ  ۱۳۹۸/۲/۲۳هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین

کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  /لیال مرادی دو ابی فرزند علی بشماره
پالک ۱۱و  -۱۹اصلی واقع در بخش  ۳حومه کرمانشاه خریداری از مالک رسمی وکالی زارعین صاحب

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف

نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۶/۱۵ :

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۶/۳۰ :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر

شرکت گاز خراسان شمالی با کارکنان این

مدیران و مسئولین و همچنین کارشناسان حوزۀ

است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی

احمدجهانگیر

خراسان شمالی -نشست هماندیشی سرپرست

مامور مذکور به شدت از ناحیه

نسق اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز اگهی می

مالکیت صادر خواهد شد .

شمالی با کارکنان برگزار شد

سرپرست شرکت گاز خراسان شمالی ادامه داد:

فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم  ، 29پالک  1خریداری

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/15 :

سرپرست شرکت گاز خراسان

طبیعی گیالن ،با بیان اینکه دو

شناسنامه  ۲۳۵صادره از کرمانشاه در ششدانگ ساختمان به مساحت  ۳۹/۸۵متر مربع در قسمتی از

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم

نشست هماندیشی

انسانی شرکت قرار گیرد.

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  /خانم خدیجه رضا دوست فرزند رضا بشماره شناسنامه 1

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ

منطقه شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

از مالک رسمی آقای  /خانم اداره اوقاف ( موقوفه حاجیه بیگم ماه خانم ) محرز گردیده

باعث عدم دفع مناسب آب و نزوالت آسمانی در

توجه همۀ بخشها و بهخصوص مدیریت منابع

برابر رأی شماره  140160306012001300هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

صادره از خلیل آباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 176/31متر مربع از پالک 1217

محدوده بنای رختشویخانه شهر زنجان وجود
داشت با توسعه شهری دچار آسیب شدند و

انسانی بایستی در همۀ شرایط و لحظات مورد

ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات

مردم است ،گفت :متأسفانه کانالهایی که در

محسوب میشود و از اینرو اهمیت به نیروی

 98/02/15-54588متعلق به انجمن زرتشتیان می باشد) به مساحت  235مترمربع از

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

زنجان با بیان اینکه رختشویخانه ،خانه همه

اصلیترین منبع یک سازمان ،نهاد یا شرکت

شناسنامه  7صادره از زرند در یک باب خانه(که یکدانگ از عرصه آن برابر سند اجاره شماره

نوبت دوم

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان

طرح به زودی و پیش از فرارسیدن زمان تعیینی

تهران ،وزارت نیرو و چند دستگاه دیگر خبر داد.

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

رختشویخانه

سرعت اجرا شود.

با همیاری و مساعدت کشاورزان و مشارکت افرادی که

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

زیرزمینی

در

محدوده

باید

شناسایی و شبکه انتقال به فاضالب شهری به

بهرهبرداری خواهد شد .استاندار همدان با بیان اینکه

کوچه  2خریداری از مالک رسمی آقای حسن اکبرنژاد محرز گردیده است

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

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/06/30 :

و باید به سرعت اصالح شود.
وی افزود :در اولین گام نقشه مسیر آبهای

استاندار همدان :آب تالوار سالم است

پالک  2431اصلی واقع در زرند بخش  13کرمان به آدرس خیابان پوریا ولی نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

رختشویخانه به بیرون ایجاد شده ناکارآمد بوده

سعید سلیم فر

رئیس ثبت اسناد و امالک
 /۱۳۳۱م الف ۱۲ /

شماره۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۲۲۷۷ :
تاریخ۱۴۰۱/۰۵/08 :
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک
حوزه ثبت ملک ورامین

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
برابر رای شماره … ....۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۹۸۶ ..هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد
جعفر برقبانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه  ۱۰۲۲صادره از سبزوار **

نوبت دوم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140160319012001503هیات
دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان
تصرفات

مالكانه

بالمعارض

متقاضی

آقای

غالمعباس ذاكری نژاد فرزند رحمت اله بشماره
شناسنامه  443صادره از سیرجان در یک باب
خانه

به

مساحت

623مترمربع

پالک2552

اصلی واقع در مکی آباد سیرجان بخش 36
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای رحمت
هللا ذاکری نژاد محرز گردیده است.لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 77/۹۴مترمربع از پالک شماره  ۲۲۴فرعی

آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت

از  ۱۱۰اصلی واقع در باغ نشرت بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از مریم

به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته

خدا رحم ** محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/15:

تاریخ انتشار نوبت اول1401/06/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/30 :

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/30:
محمود داودی

رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 261 :ث

محمد آرمان پور

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
شناسه آگهی 1376544 :

روزنامه سیاسی – اجتماعی

دبیر آنالین :سینا قنبرپور

خبرنگار میراث فرهنگی :فاطمه علیاصغر

شبکه های اجتماعی :فاطمه آقامالیی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

دبیر عکس :یاسر خدیشی

خبرنگار میراث فرهنگی و محیط زیست :فروغ فکری

صفحهآرایی :ندا صفاریان

روحهللا خدیشی

دبیر میراث فرهنگی و محیط زیست :مهتاب جودکی

منابع طبیعی و جامعه محلی :ستاره حجتی

سردبیر :امین شول سیرجانی

دبیر منابع طبیعی ،آب و انرژی :فاطمه باباخانی

صفحه آخر :صدف سرداری رفسنجانی

رتبه روزنامه پیام ما 40.4:

مدیر هنری :تیوا صمدیان

دبیر سیاسی :علیرضا کیانپور

شهر :سوگل دانائی

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

تماس مدیرمسوول:

دفتر تهران۰۲۱ - 28421910 :

۰۲۱ - ۸۸۰۱۹۸۴۶

روابط عمومی :زهره فرسنگی

سرپرستی استانها 021- ۲۸۴۲۱۹۱۰ :داخلی ۱

آییننامه اخالق حرفهای پیامما:

امور اداری :شیوا کرمی

www.payamema.ir/akhlagh

09391999161

توزیع :نشرگستر ()۰۲۱۶۱۹۳۳۰۰۰

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

ایمیل سازمان آگهی هاpayamema.adv@gmail.com :

@payamema

چاپ تهران :شاخه سبز ()02533444256

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

ایمیل تحریریهKhabar.payamema@gmail.com :

@payamema

 /تلفن034-32487477 :

| پیام ما دیروز |

چهارشنبه  ۳۰شهریور ۱۴۰۱

سال شانزدهم

شماره پیاپی ۲۳۹۱

امور استانها و سایت :فاطمه صمدیان 09192769839

گروه4 :

0903 333 8494

www.payamema.ir

| تئاتر |

عکس :ایسنا

| چهارمین حضور بینالمللی نمایش
«آشویتس زنان» |
نمایش «آشویتس زنان» به نویسندگی و کارگردانی علی
صفری پنجم نوامبر  ۲۰۲۲در سالن تئاتر «سوپرنوا» شهر کراکف
لهستان روی صحنه میرود .به نقل از وبسایت تیوال ،این
چهارمین حضور بین المللی این نمایش در دو سال گذشته
است .آشویتس زنان پیش از این در سیوششمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر  ،۲۰۱۶سیودومین جشنواره بینالمللی
تودومین جشنواره بینالمللی
شیر طالیی اوکراین  ،۲۰۲۱بیس 
تئاتر ملپامونی خرسون  ۲۰۲۲و دومین دوره از جشنواره
بینالمللی  ۲۰۲۲ Pro.Actحضور داشته است .امیر شمس،
رها حاجی زینل ،نازنین میهن و شهرزاد محمودی در این
نمایش به ایفای نقش میپردازند.

| سینما |
| «سمپاش» در جشنواره فیلم ترکیه |
پویانمایی «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی در بخش مسابقه
بینالملل فیلمهای کوتاه بیستونهمین جشنواره بینالمللی فیلم
«ادنا» کشور ترکیه نمایش داده شد .به گزارش سینماپرس ،این
انیمیشن جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش
بینالملل فیلمهایکوتاه به همراه دو فیلم ایرانی دیگرو فیلمهایی
از کشورهای ترکیه ،برزیل ،کرواسی ،آلمان ،اتریش ،مقدونیه،
مونتهنگرو ،قزاقستان ،فرانسه ،آمریکا و هلند به رقابت پرداختند.
در خالصه داستان انیمیشن «سمپاش» که تاکنون موفقیتهای
زیادی در جشنوارههای بینالمللی کسب کرده ،آمده :در ویرانشهری
در آیندهای نامعلوم ارتشی به نام سمپاشها بر شهر حکومت
میکنند که رویش هرگونه گل و روییدنی ممنوع است .یکی از
سربازان بهواسطه پسرکی با گروهی که بهطور پنهانی از گیاهان

سد زایندهرود با  ۱۶درصد حجم آب /عکس از فاطمه صادقزاده

مراقبت میکند آشنا میشود.

کارزار
درخواست توقف احداث و تغییرجانمایی سد نایاب

| تجربه توسعه آسیای شرقی |

ما را به جز از عشق تو ،در خانه کسی نیست

| ها جون چانگ |

بنمای رخ ،از پرده که در خانه کسی نیست

کارزاری با عنوان «درخواست توقف احداث

| مترجم :لیال سادات فاطمینسب |

بردار مه از سلسله تا خلق بدانند
کز سلسلهداران تو ،دیوانه کسی نیست

و تغییر جانمایی سد نایاب» در وبسایت
کارزار در جریان است .در متن این کارزار

انتشارات :ثالث
امروز آسیای

فرزانهتر مردم اگر ،زاهد و صوفی است

شرقی

خطاب

ثروتمندترین

قدیمی

ای دوست به دوران تو ،فرزانه کسی نیست

غربی

اروپای

میراث فرهنگی و گردشگری آمده« :اخیرا

آمریکای

طرحی با عنوان «سد نایاب» توسط وزارت

شمالی به شمار میآید .علیرغم
اقتدارگرایی

در خلوت دل ساختمت ،منزل و آنکس

بشر،

گر دل نکند ،منزل جانانه کسی نیست

سیاسی،

فساد،

نقض

سرکوب

نیرو

حقوق

با

خمار به اغیار مده ،باده که خام است

اقلیتهای

و

با

پیگیریهای

اتحادیههای

تأمین آب بخش کشاورزی در مناطق پایین

درآمد و رفاه عمومی را تجربه کردهاند
که در تاریخ بشر بینظیر است.

سرگشته بسیاند ولی آنکه چو پرگار

در کتاب «توسعه آسیای شرقی»،

دارد قدمی ثابت و مردانه کسی نیست

نویسنده تحلیل تازهای از این رشد
چشمگیر ارائه میدهد .او روشهای

دلگرمی پروانه د ه ای شمع که در عشق

غیرمتعارف و رد «بهترین روش»
و

امروز به جانبازی پروانه کسی نیست

اصطالحا

سیاستهای

اجماع

واشنگتن را در اقتصادهای آسیای
شرقی میداند .به گفته او ،آسیای

سلمان ،مطلب یار که بسیار بجستند

شرقی میتواند در مورد کل روند

زین جنس ،درین منزل ویرانه کسی نیست

توسعه اقتصادی چیزهای زیادی به
ما بیاموزد .آسیای شرقی پر از حقایق

یاری که به کامت برساند ،ز دل خود

جدید و پیشنهادهای سیاسی است

در دور به جز ساغر و پیمانه کسی نیست

که به جرات این کتاب مقدمهای زنده
و غیرمتعارف برای آغاز یک پدیده

سلمان ساوجی

امام زاده عبدهللا ،تعیین پیمانکار شده و در

خانوار ساکن در آن منطقه ،امضاکنندگان

شرف کلنگزنی و عملیات اجرایی است.

زیر ضمن تشکر از حسن توجه مسؤلین

با توجه به جانمایی غلط این سد و اثرات

ذیربط و تشکر از نماینده محترم بابت

مخرب زیست محیطی ناشی از زیر آب

پیگیری مطالبات مردمی ،توقف عملیات

رفتن هزاران گونه گیاهی و نابودی هزاران

اجرایی و تجدید نظر در جانمایی احداث

درخت بلوط ارزشمند که در حکم ریههای

این سد و انتقال محل احداث به نقاط

زاگرس هستند و با توجه به اهمیت بسیار

پاییندست

خواستارند».

باالی گردشگری منطقه و ایض ًا زیر آب رفتن

این کارزار از  28شهریور آغاز شده و تا 28

زمین

هکتارها

مرغوب کشاورزی

اهالی

تنگ

نایاب

را

آبان  1401ادامه دارد.

شهروندان

اقتصادهای شرق آسیا پیشرفت در

مطرب مزنش در که در آن خانه کسی نیست

نماینده

محترم

شهرستانهای ایذه و باغملک ،با هدف

کارگری ،تبعیض جنسیتی و بدرفتاری
قومی،

نیرو،

حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان

قسمت جهان خارج از مراکز صنعتی
و

به

وزیر

رئیس

سازمان

دست ،در منطقه پوشیده از جنگلهای بلوط

بومی و در خطر افتادن معیشت صدها

جهانی است .اول از همه از ایده آن

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحلهای

باید گفت .ایدهای که مرکزیت غرب را
در گفتمان خود کنار میزند و این بار
چهرهای از سیاست و اقتصاد آسیای
شرقی ارائه میدهد که متفاوت از پندار
رایج در غرب است.
راجع به نویسنده این کتاب باید
گفت که «ها جون چانگ» ،اهل
کره،

از سال

اقتصاد

دانشگاه

 1990در دانشکده
کمبریج

تدریس
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ح نق
اداره کل راهداری و مل و ل جادهای جنوب استان رکمان

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

(ستاد) به آدرس " "www.setadiran.irانجام خواهد شد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای  -سری 1401 / 19

کرده است .او به عنوان مشاور در
سازمانهای بینالمللی متعددی از
جمله آژانسهای مختلف سازمان
ملل ،بانک جهانی و بانک توسعه آسیا
کار کرده است .او در سال  2005جایزه
لئونتیف را برای پیشرفت مرزهای
تفکر اقتصادی دریافت کرده است.

ح نق
اداره کل راهداری و مل و ل جادهای جنوب استان رکمان

شماره فراخوان(شماره
مناقصه)

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

2001000282000045
) /20الف( 1401/46/
2001000282000046
) /21الف( 1401/46/

فهرست بها

مبلغ تضمین
(ریال)

تامین قطعات و تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه ماشین آالت
راهداری حوزه استحفاظی

79،500،000،000

مقطوع

3,975,000,000

بازسازی و راهاندازی تعداد  4دستگاه ماشین آالت راهداری

44،900،000،000

مقطوع

2,245,000,000

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)  -سری 1401 / 19

وودی آلن بازنشستگیاش را تکذیب کرد
چند روز گذشته خبری مبنی بر کنارهگیری
وودی آلن از دنیای سینما منتشر شده است
و حاال نماینده او در بیانیهای این موضوع را
تکذیب میکند .به گزارش ایسنا به نقل از
گاردین ،چند روز پیش روزنامه اسپانیایی
« »La Vanguardiaبا انتشار مصاحبهای
با «وودی آلن» به نقل از او اعالم کرد که او
پس از ساخت پنجاهمین فیلم بلند کارنامه
سینماییاش که در پاییز امسال در پاریس
کارگردانی میکند ،دیگر فیلمی نمیسازد و
بیشتر بر روی نویسندگی تمرکز میکند و پروژه
بعدی او نگارش یک رمان است.
در بیانیهای که که از سوی نماینده این فیلمساز
منتشر شد ،آمده است« :وودی آلن هرگز نگفته
که در حال بازنشستگی است و در حال نوشتن
رمان دیگری است .او عنوان کرده به این فکر
میکند که فیلم نسازد ،زیرا ساختن فیلمهایی که
مستقیم یا خیلی سریع به پلتفرمهای استریم
(سامانههای نمایش آنالین) میروند برایش
چندان خوشایند نیست .او در حال حاضر قصد

بازنشستگی ندارد و بسیار هیجانزده است که
در پاریس برای فیلمبرداری فیلم جدیدش که
پنجاهمین فیلمش است ،حضور دارد».
«آلن» در ماه ژوئن و طی یک مصاحبه
اینستاگرامی با «الک بالدوین» ،ناامیدی خود را
از روند ساخت فیلم ابراز و بیان کرده بود« :بخش
زیادی از هیجان فیلمسازی از بین رفته است.
حاال شما یک فیلم میسازید و چند هفته در

شماره فراخوان(شماره
مناقصه)

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

فهرست بها

مبلغ تضمین
(ریال)

«آنیهال»« ،صحنههای داخلی»« ،منهتن»،

2001000282000047
) /16الف( 1401/46/

تجهیز و تعمیرات سرویسهای بهداشتی ،خوابگاه رانندگان و دیگر
ابنیه پایانه بار (تجدید)2

19،999،689،007

ابنیه ،تاسیسات برقی و تاسیسات
مکانیکی سال 1401

999,984,450

«ویکی کریستینا بارسلونا»« ،گلولههای بر فراز

2001000282000048
) /17الف( 1401/46/

تکمیل عملیات احداث ساختمان و محوطه سازی و دیوار حصار
(ساختمان راهدارخانه مرکزی شهرستان قلعه گنج) (تجدید)

40،438،101،153

فهارس بهای ابنیه ،تاسیسات برقی
و تاسیسات مکانیکی سال 1401
(بخشنامه سرجمع)

2,021,905,058

2001000282000049
) /18الف( 1401/46/

احداث سوله آشیانه ماشین آالت ساختمان راهدارخانه مرکزی
شهرستان کهنوج (تجدید)

20،013،474،903

فهارس بهای ابنیه و تاسیسات برقی
سال ( 1401بخشنامه سرجمع)

1,000,673,745

«خاطرات اکلیلی»« ،امتیاز نهایی»« ،آلیس»،
برادوی»« ،آفرودیت قدرتمند»« ،نیمهشب در
پاریس»« ،تقدیم به رُم با عشق»« ،یاسمن
غمگین»« ،کافه سوسایتی» و «مرد بیمنطق» از
جمله دیگر ساختههای این کارگردان صاحبنام
سینمای جهان است.جدیدترین فیلم او «Wasp
 »۲۲نام دارد و گفته میشود در حال و هوای
فیلم موفق «امتیاز نهایی» ساخته میشود.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)  -سری 1401 / 19
شماره مناقصه
2001000282000050
) /11الف( 1401/46/

سینما اکران میشود و سپس در سامانههای
نمایش آنالین عرضه میشود که برای من
آنقدرها هم لذت بخش نیست».
قرارداد «وودی آلن» با کمپانی آمازون برای

عنوان پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

خرید و نصب و راه اندازی ،آموزش ،مستندسازی دوربین
های مداربسته ،تجهیزات مربوطه و اقالم مصرفی اماکن تحت
پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب
کرمان (تجدید)

65،000،000،000

اقدام الزم را به عمل آورند.

تاریخ انتشارمناقصات درسامانه تاریخ  1401/06/30می باشد.

ساخت پنج فیلم در سال  ۲۰۱۸و در نتیجه
«دیلن فارو» مبنی بر سوءاستفاده جنسی،

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  08:00روزیکشنبه مورخ 1401/07/17

حواشی

پیرامون

شکایت

لغو شد ،اتهاماتی که این سینماگر همواره رد
کرده است«.وودی آلن» تاکنون  ۲۴بار نامزد
اسکار و چهار بار برنده آن شده که این جوایز
شامل یک اسکار بهترین کارگردانی و سه جایزه
اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی میشود.

مقطوع

3,250,000,000

متقاضیان شرکت درفراخوان درصورت عدم عضویت درسامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (بهصورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجازو مهرسازمانی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت :تا ساعت  14:00روزشنبه مورخ 1401/07/02

دخترخواندهاش

فهرست بها

مبلغ تضمین (ریال)

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  14:00روزشنبه مورخ 1401/07/16

نوع تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار :شامل ضمانت نامه بانكی و سایرموارد مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب  1394/09 /22كه مدت اعتبارآن سه ماهه و این مدت حداكثر
برای یك نوبت برابرمدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی:
جیرفت – کیلومتر 5جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره  2و تلفن 03443317523 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس1456 -

شناسه آگهی 1383270 :

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

