
گفت وگو با مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران 
 چاره ای جز تغییر الگوی کاشت 

گیاهان نداریم
شهریور ماه 1399 تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد که 
بر اساس آن میزان استفاده از منابع آبهای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز 
در تهران تا سال 1۴1۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و منبع اصلی 

تامین آبیاری تهران پساب تصفیه خانه ها شود.

رئیس جمهور:

برای قانونمند شدن 
فعالیت رمز ارزها 
چاره اندیشی شود

رئیس جمهور در دویست و سی و یکمین جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر مصوبه 
دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، 
است  کرده  اعالم  و  تاکید  صریحا  دولت  گفت: 
افزایش قیمت کاالها بویژه اقالم ضروری مردم به 

هیچ وجه پذیرفتنی نیست...

مرمت معبد هزاران ساله کرمانشاه 
سرانجام آغاز شد

ترمیم  ز خم های »آناهیتا« 
پس از 20 سال

با  معبد هزاران ساله کرمانشاه تمام این سال ها را 
تا  شد  منتظر  منتظر  عمیق  زخم هایی  درد  تحمل 
اینکه سرانجام وقت درمانش رسید. بعد از بیست 
جنوب  ضلع  مرمت  آناهیتا،  معبد  در  سکون  سال 

غربی این سازه بزرگ سنگی آغاز شده است.

با وجود همه گیری کرونا

سطح  دی اکسیدکربن 
در اتمسفر به باالترین 

میزان رسید 
به علت  اقتصاد در همه جهان  در 15 ماه گذشته، 
است که همین  متوقف شده  تقریبا  شیوع کرونا، 
گازهای  انتشار  چشم گیر  کاهش  به  منجر  امر 
و  بیکار  هواپیماهای  شد.  جهان  در  گلخانه ای 
خاموش در گوشه فرودگاه ها و بزرگراه های ساکت، 
دائمی  تجمع  جلوی  توانستند  سختی  به 

دی اکسیدکربن را در اتمسفر بگیرند.

اعتراض ایران به نپر داختن حقابه هیرمند
  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا: وجود بند کمال خان پیامدهای اجتماعی، تعطیلی کشاورزی و توسعه کانون های گرد و غبار در پی دارد

 در جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند میان ایران و افغانستان اتفاق افتاد:

 طرح انتقال آب اراضی شیبدار سپیدان بدون مجوز محیط زیست در حال پیشروی است 
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دوم  دوز  اجرای  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  معاون 
تامین  کرد:  خاطرنشان  کشور  در  واکسیناسیون 
واکسن برای دوز دوم در هفته آتی صورت خواهد 
گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. علیرضا رئیسی  
طی سفر امروز به استان قم، پس از جلسه ستاد 
خبرنگاران  با  گفت و گو  در  با کرونا  مبارزه  استانی 
بیان کرد: عملکرد استان قم در خصوص مبارزه با 
کرونا حاکی از روند پر ثباتی است. او با اشاره به 
روند واکسیناسیون در کشور، اظهار کرد: منبع تمام 
واکسن هایی که تاکنون تزریق شده از خارج از کشور 
بوده است. معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه هفته 
گذشته قرار بر رسیدن 3 میلیون دز واکسن به ایران 
بوده، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل وجود مشکالت 
متعدد تامین واکسن در دنیا، این امر محقق نشد. 
رئیسی در خصوص خرید واکسن از سبد کواکس، 
به  کواکس،  از  واکسن  خرید  رغم  علی  بیان کرد: 
تعهدات خود عمل نکرده است. او با اشاره به اجرای 
کرد:  خاطرنشان  کشور  در  واکسیناسیون  دوم  دز 
تامین واکسن برای دوز دوم در هفته آتی صورت 

خواهد گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. رئیسی 
را دریافت  افرادی که واکسن سینوفارم  داد:  ادامه 
واکسن  افرادی که  و  هفته   ۸ تا   ۴ بین  کرده اند، 
بین ۴تا 1۲ هفته  اند،  را دریافت کرده  اسپوتنیک 
می توانند دوز دوم واکسن را دریافت کنند. معاون 
وزیر بهداشت از واکسیناسیون انجام شده در گروه 
های سنی ۷۰،۷5و۸۰ سال به باال خبر داد و تصریح 
کرد: بالفاصله پس از رسیدن محموله جدید واکسن، 
شروع  نیز  باال  به   ۶5 سنی  گروه  واکسیناسیون 
واکسن های  تزریق  نتایج  اعالم  از  او  شد.  خواهد 
یادآور شد:  و  داد  آینده خبر  ایرانی در هفته  تولید 
چنانچه مجوزهای الزم از کمیته بالینی و اخالق صادر 
شود، ادامه روند واکسیناسیون با واکسن های تولید 
داخلی انجام خواهد شد. بنابر اعالم روابط عمومی 
کشور  در  ساعت گذشته  بهداشت، طی ۲۴  وزارت 
1۷9 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و 
همچنین در این بازه زمانی ۸هزار و ۸۴۶ بیمار دیگر 
نیز شناسایی شدند. به گزارش ایسنا و بنا بر اعالم 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 

تا کنون ۴ میلیون و ۲5۲ هزار و ۷۷۸ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و ۶۸۲ هزار و ۴۸3 نفر نیز ُدز دوم را 
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشور به ۴ میلیون و 935 هزار و ۲۶1 ُدز رسید. طی 
۲۴ ساعت تا 1۸ خرداد 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۸۴۶ بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که هزار و ۲1۶ نفر از 
آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور 

به دو میلیون و 9۸۰ هزار و 11۶ نفر رسید.

معاون وزیر بهداشت خبر داد

اجرای دوز دوم واکسیناسیون از هفته آینده در کشور
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 روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
1-مناقصه گذار: شهرداری محمدیه

2-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
3-موضوع مناقصه: پروژه زیر سازی و آماده سازی و آسفالت معابر ناحیه 
شهری مهرگان با برآورد اولیه 89/735/645/680 ریال بر اساس فهارس 
تدارکات  سامانه  درگاه  از  داخلی  اعتبارات  محل  از   1400 سال  ابنیه  بهاء 
الکترونیکی دولت به شماره 2000005118000015 به پیمانکاران واجد شرایط 
رفاه  و  تعاون  اداره کار،  از  ایمنی  و میبایست دارای گواهینامه صالحیت 

اجتماعی و صالحیت پیمانکاری با گرید 5 ابنیه یا راه باشند.
4-پیمانکار می بایست دارای دو نمونه کار مشابه از نظر مبلغ هر کدام ٪30 
برآورد اولیه پروژه باشد.در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی 

نمیگردد.
5-مبلغ سپرده: 4/500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش 
واریزی نزد بانک ملی شعبه محمدیه به شماره حساب 3100002331001 

مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد
6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
8-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند 

سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می 

باشد.
10-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/3/26 می باشد.

11-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت، تا ساعت 16 روز یکشنبه 
1400/3/30 میباشد.

روز شنبه مورخ 1400/4/12  تا ساعت 16  پیشنهاد  ارائه  زمانی  12-مهلت 
میباشد.

13-زمان بازگشایی پاکات ساعت 12 از ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 
میباشد.

14-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف- آدرس: استان قزوین شهر محمدیه بلوارامام حسین)ع( شهرداری 
محمدیه و تلفن 02832562700

ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 

نوبت اول: مورخ 1400/3/19 -  نوبت دوم: مورخ 1400/3/26 

ت اول
نوب
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آمارها و ارقام جدید نشان می دهد که حتی 
در حالی که پرزیدنت بایدن و دیگر رهبران 
مورد  در  را  بی سابقه ای  وعده های  جهان 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می دهند، 
تغییر روند تغییرات آب وهوایی، تالش های 

را می طلبد. و طوالنی تری  گسترده تر 
صعود  واشینگتن پست، گزارش  به گزارش 
آستانه  در  جوی  دی اکسید کربن  سطح 
جهان  صنعتی  کشور  هفت  گروه  نشست 
نظر می رسد  به  جایی که  منتشر می شود؛ 
مورد  موضوع  مهم ترین  آب وهوا،  موضوع 
بحث آن باشد. نشست کشورهای گروه ۷ به 
منظور ترغیب کشورهای بزرگ منتشرکننده 
بلندپروازانه،  اقدامات  برای  دی اکسیدکربن 
پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی بزرگ 
آب وهوایی در گالسکو در ماه نوامبر، برگزار 
می شود. رالف کیلینگ، دانشمند ژئوشیمی 
در موسسه اسکریپس در مصاحبه ای گفته 
فسیلی  سوخت های  »سوزاندن  است: 
اگر  است.  موضوع  این  علت  مهم ترین 
فسیلی  سوخت های  سوزاندن  با  نتوانیم 
مقابله کنیم، این مشکل رفع نخواهد شد.« 
او همچنین گفته است که جهان در نهایت 
مجبور خواهد شد تا انتشار گازها را »بسیار 
بیشتر و پایدارتر« از آنچه در طی همه گیری 
کرونا اتفاق افتاد، کاهش دهد. دانشمندان 
موسسه اسکریپس و سازمان ملی اقیانوسی 
و جوی، روز دوشنبه اعالم کردند که سطح 
دی اکسید کربن اتمسفر در ماه مه در پیک 

خود به میانگین ماهیانه حدودا ۴19 بخش 
نشان دهنده  این  است.  رسیده  میلیون  در 
افزایش میانگین ۴1۷ بخش در میلیون از 
ماه مه ۲۰۲۰ است و این عدد، باالترین سطح 
ثبت شده از ۶3 سال گذشته در سازمان ملی 
اقیانوسی و جوی است. پژوهشگران گفته اند 
روزانه  ثبت شده  سال ۲۰۲1، سطح  در  که 
در رصدخانه دو بار از ۴۲۰ بخش در میلیون 

است. گذشته 
جیسون بورداف، مدیر موسس مرکز انرژی 
جهانی دانشگاه کلمبیا در مصاحبه ای ایمیلی 
به واشینگتن پست گفته است: »در سال ۲۰۲۰ 
شاهد افت تاریخی انتشار گازها بودیم، و با 
وجود این واقعیت که بیش از نیمی از مردم 
جهان در قرنطینه و شرایط تعطیلی بودند، 
انتشار گازها فقط ۶ درصد کاهش داشت؛ این 
موضوع باید یک یادآوری هوشیارانه برای ما 
باشد که رسیدن به انتشار صفر درصدی کربن، 
چقدر می تواند سخت باشد و برای این کار تا 
چه اندازه باید تالش کنیم.« او در ادامه ایمیل 
خود نوشته است: »خاموش کردن و تعطیلی 
یا  مناسب  روش  اقتصادی،  فعالیت های 
مطلوبی برای کاهش انتشار گازها نیست و با 
باز شدن مجدد اقتصاد، جای تعجب نیست 
که انتشار گازها دوباره افزایش بیابد زیرا ما 
هنوز تغییرات الزم را برای سیستم کلی نحوه 

تولید و مصرف انرژی، اِعمال نکرده ایم.«
به تنهایی  دی اکسیدکربن  غلظت  افزایش 
برای دانشمندان تعجب آور نبود. آنها شاهد 

زمان  در  دی اکسید کربن  مداوم  افزایش 
بوده اند. آنچه که این موضوع به ما می گوید، 
این واقعیت است که کاهش انتشار گازها در 
دوران همه گیری، باعث کاهش سرعت اندکی 

در رشد فزاینده انتشار گازها داشت.
پیتر تانس، دانشمند ارشد آزمایشگاه نظارت 
اقیانوسی و جوی،  جهانی در سازمان ملی 
در مصاحبه ای گفته است: »این موضوع از 
این نظر قابل توجه است که نشان می دهد 
ما به طور کامل در مسیر نادرستی هستیم. 
میزان افزایش در دهه گذشته باالترین بوده و 

همچنان در همین وضعیت هستیم.«
تانس تاکید کرده که انسان ها ساالنه حدود 
۴۰ میلیارد ُتن آلودگِی دی اکسید کربنی وارد 
اتمسفر می کنند و برای اجتناب از تغییرات 
فرصت  اولین  در  باید  آب وهوایی  فاجعه بار 
ممکن، این میزان از انتشار را به صفر برسانیم.
تغییرات  علوم  پژوهشگر  الکوره،  کورین 
در  شرقی  آنگلیای  دانشگاه  در  آب وهوایی 
بریتانیا می گوید: »انتشار دی اکسیدکربن به 
طور باورنکردنی، همچنان باال است. افزایش 
زمانی  اتمسفر  در  دی اکسیدکربن  غلظت 
صفر  به  گازها  انتشار  می شود که  متوقف 
برسد.« در نوامبر ۲۰19، گزارش برنامه محیط 
بدون  داد که  هشدار  ملل  سازمان  زیستی 
کاهش ساالنه ۷.۶ درصدی انتشار گازهای 
گلخانه ای جهانی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰3۰، جهان 
به 1.5  دما  افزایش  محدود کردن  فرصت 
درجه سانتی گراد باالتر از سطوح پیشاصنعتی 

را از دست خواهد داد. رسیدن به این عدد، 
هدف اصلی توافقنامه اقلیمی پاریس بوده 
از سوی همین  است.سال گذشته گزارشی 
گروه منتشر شد که می گفت برای رسیدن 
به این هدف، کشورها باید تعهدات فعلی شان 
را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 5 
برابر کنند – آرزویی که برای برآورده شدنش 
نیازمند تغییرات سریع و عمیق در نحره سفر، 

تولید برق و غذا خوردن هستیم.
است که  دی اکسیدکربن، گازی گلخانه ای 
حرارت را از سطح زمین به دام می اندازد و 
نمی دهد.  فضا  در  را  آن  اجازه خارج شدن 
 1۰۰ حدود  از  پس  دی اکسیدکربن،  بیشتِر 
سال تجزیه می شود، اما میزان فعلی انتشار 
جهانی برای بی اثر کردن این تجزیه و افزایش 
بیشتر غلظت این گاز، که به سرعت منجر به 
است.  کافی  می شود،  زمین  شدن  گرم تر 
دی اکسیدکربن  متوسط  سطح  باالترین 
می افتد؛  اتفاق  مه  ماه  در  معموال  ماهانه 
درست قبل از اینکه گیاهان در نیمکره شمالی 
در فصل رشد، شروع به حذف مقادیر زیاد 
دی اکسیدکربن می کنند. در پاییز، زمستان و 
اوایل بهار در نیمکره شمالی، گیاهان و خاک، 
همین  و  می کنند  ساطع  دی اکسیدکربن 
موضوع باعث افزایش غلظت این گاز می شود. 
در حالی که در بخش زیادی از سال ۲۰۲۰ 
مرزهای بین المللی بسته بود و فعالیت های 
یافت،  شدت کاهش  به  جهانی  اقتصادی 
گازهای  انتشار  که  دریافته اند  پژوهشگران 
مرتبط با فعالیت های انسانی، پس از کاهش 
شدید در اوایل هم گیری، دوباره و با سرعت، 
بازگشته است. بر اساس آژانس بین المللی 
انرژی، در سال ۲۰۲۰، تقاضای انرژی اولیه 
انتشار  و  یافت  کاهش  درصد   ۴ حدود 
دی اکسیدکربن مربوط به انرژی جهانی، 5.۸ 
درصد کاهش یافت. این بزرگ ترین درصد 
دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  ساالنه  کاهش 
به بعد بوده است. آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرده است که به طور مطلق، کاهش 
انتشار تقریبا ۲ میلیارد ُتن دی اکسید کربن 
»در طول تاریخ بشر بی سابقه« بوده است: 
»به طور کلی این معادل حذف تمام انتشار 
آژانس  است.«  جهان  کل  از  اروپا  اتحادیه 
است که  همچنی گفته  انرژی  بین المللی 
سال  در  فسیلی  سوخت های  برای  تقاضا 
۲۰۲۰ بیشترین آسیب را دیده است، به ویژه 
تقاضا برای نفت که ۸.۶ درصد سقوط کرد 
و زغال سنگ که کاهش ۴ درصدی داشت. 
اما به معنای وسیع تر، همه گیری می تواند 
تالش های  در  تلنگر  یک  از  بیش  چیزی 
آب وهوایی  تغییرات  با  مبارزه  برای  جهانی 
باشد. انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی 
در سال ۲۰۲۰، به اندازه ای کاهش یافت که به 
سطح انتشار جهانی در سال ۲۰1۲ رسید اما 
این به اندازه ای کم نیست که بتواند مسیر 
فعلی جهان را تغییر دهد. سازمان بین المللی 
می رود  انتظار  بود که  گفته  پیشتر  انرژی 
انتشار کربن جهانی در سال جاری افزایش 
از جهان که به علت  یابد، زیرا بخش هایی 
همه گیری کرونا، به قرنطینه رفته بودند، حاال 

سربرمی آورند. دوباره 
در حالی که سطح دی اکسید کربن در اتمسفر 
به باالترین سطح خود رسیده است، رهبران 
روبه رو  فزاینده ای  با فشار  در سراسر جهان 
هستند که به اقدامات فوری تر و تهاجمی تر 
آب وهوایی  تغییرات  بحران  با  مقابله  برای 
دست بزنند. تانس می گوید: »تاکنون هرچه 
انجام داده ایم، ناکافی بوده است. زمانمان در 
حال پایان است و هرچه بیشتر معطل کنیم، 

شرایط برایمان سخت تر خواهد شد.«

با وجود همه گیری کرونا

 سطح دی اکسیدکربن در اتمسفر
 به باالترین میزان رسید
دانشمند ارشد در سازمان ملی اقیانوسی و جوی: ما به طور کامل در مسیر نادرستی هستیم

 ظریف بر لزوم
رفع محاصره مردم یمن 

تاکید کرد
وزیر امور خارجه ایران با مارتین گریفیتس، 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در 
امور یمن دیدار کرد. به گزارش ایسنا، مارتین 
گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد در امور یمن در سفر به جمهوری اسالمی 
ایران بعد از ظهر دیروز با محمد جواد ظریف 
در خصوص  و  دیدار  ایران  امور خارجه  وزیر 
ابعاد مختلف بحران یمن و راه های دستیابی 
به گفت وگو  این کشور  در  ثبات  و  صلح  به 
خارجه  امور  وزیر  پرداخت.  نظر  تبادل  و 
کشورمان در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه پایان یافتن 
از آغاز بحران  بحران یمن، به تحوالت پس 
در این کشور اشاره و بر ضرورت رفع محاصره 
از مردم این کشور و تسهیل ارائه کمک های 
با  تاکید کرد. ظریف  یمن  به مردم  انسانی 
اسالمی  جمهوری  اصولی  دیدگاه  تشریح 
ایران مبنی بر اینکه جنگ راه حل بحران یمن 
از طریق گفتگوهای  تنها  تاکید کرد  نیست، 
سیاسی و روش های مسالمت آمیز می توان 
به وضعیت اسفبار کنونی یمن که با گذشت 
۶ سال مردم این کشور را در معرض فاجعه 
مارتین  داد.  پایان  است  داده  قرار  انسانی 
گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد نیز در این دیدار وزیر امور خارجه ایران 
را در جریان نتایج مذاکرات خود با طرف های 

ذی ربط در خصوص بحران یمن قرار داد.

گزارشی بر اساس سند دولتی آمریکا:

منشأ کرونا احتماال آزمایشگاه 
ووهان چین است

در آمریکا گزارشی یافت شده است که فرضیه انتشار 
را  آزمایشگاهی در شهر ووهان چین  از  ویروس کرونا 
تقویت می کند، موضوعی که در دوران دونالد ترامپ نیز 
مطرح شده و انتقادات زیادی را علیه رئیس جمهوری 
یورونیوز،  گزارش  به  بود.  برانگیخته  آمریکا  پیشین 
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز دوشنبه ۷ 
مه )1۷ خرداد( با استناد به شهادت برخی افراد آشنا با 
این گزارش در مورد منشا کووید 19 که یک آزمایشگاه 
ملی دولتی آمریکا آن را انجام داده و سندی محرمانه 
آزمایشگاه  از  ویروس  نشت  فرضیه  نوشت که  است، 
دارد.  بیشتری  بررسی  ووهان پذیرفتنی است و جای 
ملی  آزمایشگاه  در  مه سال ۲۰۲۰  ماه  در  مطالعه  این 
امور  وزارت  و  انجام شده  لیِورمور« کالیفرنیا  »الرنس 
دولت  آخر  ماه های  در  تحقیقی که  در  آمریکا  خارجه 
ترامپ در مورد ریشه همه گیری کرونا انجام داد، به آن 
ارجاع داده بود. این روزنامه آمریکایی نوشت ارزیابی 
الرنس لیورمور از طریق تجزیه و تحلیل ژنومی ویروس 
اظهار  از  لیورمور  الرنس  است.  شده  انجام   19 کووید 
نظر در مورد گزارش وال استریت ژورنال خودداری کرد. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته گفت كه به 
دستیارانش دستور داده است تا درباره منشا ویروس 
اطالعاتی  آژانس های  بایدن گفت  تحقیق كنند.  کرونا 
ایاالت متحده در حال بررسی دو فرضیه احتمالی پر 
مورد منشا کرونا هستند، اما هنوز به نتیجه ای در این 
این دو فرضیه آن است که  از  نرسیده اند. یکی  زمینه 
ویروس در اثر یک حادثه آزمایشگاهی به وجود آمده 
و فرضیه دوم می گوید ویروس از طریق تماس با یک 
حیوان آلوده به انسان منتقل شده است. منابع دولتی 
ایاالت متحده با استناد به یک گزارش اطالعاتی مربوط 
شده  طبقه بندی  هم  هنوز  ترامپ که  دونالد  دولت  به 
است، گفته اند که در این گزارش ادعا شده سه پژوهشگر 
 ۲۰19 نوامبر  در  چین  ووهان  ویروس شناسی  موسسه 
چنان بیمار شده اند که نیاز به بستری در بیمارستان پیدا 
به عدم شفافیت  را  آمریکایی چین  مقامات  کرده اند. 
در مورد ریشه ویروس متهم می کنند، اتهامی که پکن 
مقام  یک  جداگانه،  تحولی  در  است.  رد کرده  را  آن 
نام مایک رایان روز  به  ارشد سازمان جهانی بهداشت 
دوشنبه گفت که این سازمان نمی تواند چین را مجبور 
به افشای اطالعات بیشتر در مورد ریشه کووید 19 کند. 
دکتر آنتونی فائوچی، متخصص بیماری های عفونی و 
رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
پرونده  خواست  چین  از  میالدی  جاری  ماه  اوایل  در 
سرنخ های  می تواند  آنها  بیماری  را که  نفر   9 پزشکی 
حیاتی در مورد این که آیا نخستین بار کووید 19 به دلیل 

نشت آزمایشگاهی پدید آمده یا نه، منتشر کند.

واکنش غریب آبادی 
به اظهارات و گزارش 

مدیرکل آژانس
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین به گزارش 
اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مورد پادمان و همچنین اظهارات و مواضع 
عمومی او واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، 
غریب آبادی در این باره گفت: مواضع گروسی 
حاکی از رویکرد یک طرفه دبیرخانه آژانس 
نادیده گرفتن  و  ایران  با  تعامالتش  برابر  در 
سطح همکاری و تعامل فی مابین است. این 
رویکرد می تواند به مانعی برای تعامالت آتی 
بین دو طرف تبدیل شود. گزارش آژانس با 
سوابق همکاری بین ایران و آژانس سازگاری 
و همخوانی ندارد. او افزود: این گزارش، معتبر 
هم نیست، چرا که مبتنی بر منابع قابل اتکا 
نمی باشد؛ و همچنین متقاعد کننده نیز نیست، 
چرا که تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت های 
حاصله را منعکس نمی کند. تعامل سازنده، 
مستلزم محیط مثبت، پرهیز از پیش داوری 
همچنین  و  مصنوعی  نگرانی های  ابراز  و  
خودداری از بزرگنمایی چند موضوع پیش پا 
نماینده  و  سفیر  است.  بی اهمیت  و  افتاده 
دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های 
بین المللی در وین در پایان تاکید کرد: آژانس 
باید از هرگونه دستورکار سیاسی فاصله بگیرد 
و باید موضعی شفاف در برابر تهدید هسته ای 
رژیم صهیونیستی اسرائیل و غیرقابل پذیرش 
بودن بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم 
اشاعه و مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی 
فعالیت ها و تأاسیسات هسته ای خود تحت 

پادمان آژانس، اتخاذ کند.

گفت وگوی وزیر خارجه 
انگلیس با معاون وزیر دفاع 

عربستان درباره ایران
وزیر امور خارجه انگلیس از دیدار با معاون وزیر دفاع 
عربستان سعودی و گفت وگو درباره مسائل مختلفی از 
جمله ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، دومینیک راب وزیر 
امور خارجه انگلیس که به عربستان سعودی سفر کرده 
است در صفحه توییترش درباره دیدار با خالد بن سلمان 
معاون وزیر دفاع عربستان، نوشت: خالد بن سلمان و 
من از موضوعاتی همچون تهدید منطقه ای ایران گرفته 
بر  غلبه  جدید  چالش های  و  یمن  ادامه دار  بحران  تا 
حمله های سایبری، رایزنی و موافقت کردیم که شراکت 
بر  غلبه  برای  انگلیسی-سعودی  پایدار  و  مستحکم 

تهدیدهای مشترک پیش رویمان بسیار مهم است.

نتایج آخرین نظرسنجی های ایسپا 
منتشر شد

38 درصد در انتخابات 
رای می دهند

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده 
توسط ایسپا، از هر 1۰ نفر افراد باالی 1۸ سال 
کشور، 3 نفر مناظره اول انتخاباتی را دیده اند. 
به گزارش ایسنا، در آخرین نظرسنجی مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( از کل 
پاسخگویان پرسیده شده که »روز شنبه اولین 
مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار 
شد. آیا شما این مناظره را دیدید؟« که 3۰.۷ 
درصد از پاسخگویان پاسخ داده اند که مناظره 
اول را دیده اند و در مقابل ۶9.3 درصد به این 
پرسش پاسخ منفی داده اند. ایسپا موج نهم 
با  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نظرسنجی 
جامعه آماری افراد باالی 1۸ سال کل کشور 
)شهر و روستا( از طریق مصاحبه تلفنی در 
تاریخ 1۶ و 1۷ خرداد 1۴۰۰ اجرا کرده است.
ایسپا همچنین از شهریور 1399 تا 1۷ خرداد 
1۴۰۰ در مجموع 9 موج نظرسنجی انتخاباتی 
با جامعه آماری افراد باالی 1۸ سال کل کشور 
مصاحبه  شیوه  به  موج  )هشت  کرده  اجرا 
تلفنی با اندازه نمونه تقریبی 15۰۰ نفر و یک 
در میادین  به شیوه مصاحبه حضوری  موج 
است که  نفر(  نمونه 515۰  اندازه  با  معابر  و 
نظرسنجی ها،  این  نتیجه  آخرین  اساس  بر 
ریاست  انتخابات  در  شهروندان  مشارکت 
مناظره 3۸  اولین  برگزاری  از  بعد  جمهوری 

درصد محاسبه شده است.

در سال ۲۰۲۰ شاهد افت 
تاریخی انتشار گازها بودیم، و با 
وجود این واقعیت که بیش از 
نیمی از مردم جهان در قرنطینه 
و شرایط تعطیلی بودند، انتشار 
گازها فقط ۶ درصد کاهش 
داشت؛ این موضوع باید یک 
یادآوری هوشیارانه برای ما 
باشد که رسیدن به انتشار صفر 
درصدی کربن، چقدر می تواند 
سخت باشد.

سخنگوی دولت: آغاز به کار 
دولت با رکود تورمی بی سابقه 
و انزوای مطلق در عرصه 
بین المللی همراه بود، به طوری 
که رشد اقتصادی در سال 91 
و 9۲ به ترتیب ۷.۷ منفی و 
منفی ۰.3 درصد و نرخ تورم به 
ترتیب به 3۰.۶ و 3۴.۷ درصد 
رسیده بود.

در 15 ماه گذشته، اقتصاد در همه جهان به علت شیوع کرونا، تقریبا متوقف شده است که همین امر منجر به کاهش 
چشم گیر انتشار گازهای گلخانه ای در جهان شد. هواپیماهای بیکار و خاموش در گوشه فرودگاه ها و بزرگراه های ساکت، 
به سختی توانستند جلوی تجمع دائمی دی اکسیدکربن را در اتمسفر بگیرند. حاال دانشمندان از موسسه اقیانوس شناسی 
اسکریپس و سازمان ملی اقیانوسی و جوی روز دوشنبه گفته اند که تجمع دی اکسیدکربن در اتمسفر به باالترین حد خود 

از زمان اندازه گیری دقیق این اطالعات از 63 سال پیش رسیده است.
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سخنگوی دولت:
در مناظره مطالبی بیان شد که کارآمدی کل نظام را زیر سوال بردند

سخنگوی دولت گفت: متاسفانه در مناظره 
و  نظام  شد که کارآمدی کل  بیان  مطالبی 
زیر  را  ملت  و  حاکمیت  تالش های  تمام 

بردند.  سوال 
نشست  در  ربیعی  علی  ایسنا،  گزارش  به 
در  به  اشاره  با  خود  هفتگی  خبری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  بودن  پیش رو 
مهم  رویدادهای  از  یکی  آستانه  در  گفت: 
فضای  هستیم.  کشورمان  در  سیاسی 
به  شدن  نزدیک  با  انتخاباتی  رقابت های 
انتخاب  برای  مردم  تصمیم گیری  مهم  روز 

است. شده  گرم  آینده،  رئیس جمهور 
او افزود: فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی 
میراث  مشارکت،  و  صندوق  بود،  خواهد 
زحمات،  تالش ها،  از  است  گرانبهایی 
خاک  که  خون هایی  و  تبعیدها  زندان ها، 
وطن را الله گون کردند و جمهوریت را برای 

گذاشتند. برجای  ایران  فرزندان 
دو  خمینی)ره(  امام  کرد:  تاکید  ربیعی 
یعنی  »اسالمی«  و  »جمهوری«  کلمه 
را  مردم«  »حاکمیت  و  اسالم«  »حاکمیت 
به  می دانستند.  مشکالت  همه  گره گشای 
اسالمی،  انقالب  بنیان گذار  صریح  تعبیر 
ملت  دسِت  ملت،  مقدرات  یعنی  جمهوری 
تالش  باید  یکدیگر  کنار  در  همه  ما  است. 
نسل  ثمره چند  این  را،  تا جمهوریت  کنیم 

از پیشینیان مان را، ثمره دو انقالب معاصر 
را  اسالمی  انقالب  و  مشروطه  یعنی  ایران 
همچون گوهری گرانبها پاس بداریم و فارغ 
میراث  این  و گالیه ها،  نشیب   و  فراز  هر  از 
گرانبها را آنچنان قدر بداریم که هیچ تزلزلی 

نشود. وارد  آن  پیکره  به 
جمهوریت  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
فقط در یک حالت به مخاطره می افتد و آن 
وقتی است که جمهوِر مردم، خودباوری خود 
را برای تغییر سرنوشت و تعیین صحنه، از 
صورت،  آن  در  کرد:  تصریح  بدهد،  دست 
خواهد ماند.  باقی  نسل ها  برای  آن  عواقب 
و  مختلف  دیدگاه های  رغم  به  بنابراین 
برخی گالیه ها که امروز مطرح میشود، باید 
باشکوه  بدانیم حفظ  در یک درک عمومی، 
ضرورت  حداکثری،  مشارکت  با  صندوق ها 
جهان  در  امروز  بحران های  از  موفق  عبور 
پرتالطم ظالمانه در دوره پساتحریم است و 
متضمن آینده همراه با امید و تحول پیش 

بود. خواهد  برنده 
او افزود: در صورت مشارکت غیرحداکثری، 
دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را 
نداشته باشد، برای حل مسائل درهم  تنیده 
می شود.  مشکل  دچار  خارجی،  و  داخلی 
فردای  برای  ایران،  امروز  برای  بنابراین 

است. حیاتی  امری  ایران،  مشارکت، 

عملکرد  از  دفاع  در  دولت  سخنگوی 
شد:  یادآور  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
آنچه در این روزها در گفت وگوهای سیاسی 
به چشم نمی خورد و به طور عجیب، آگاهانه 
فراموشی  دچار  برخی ها  توسط  عامدانه  و 
شدن  توام  و  اقتصادی  بزرگ  جنگ  شده، 

است. پاندمی کرونا  با  آن 
کار  به  آغاز  شد:  یادآور  دولت  سخنگوی 
انزوای  و  بی سابقه  تورمی  رکود  با  دولت 
به  بود،  همراه  بین المللی  عرصه  در  مطلق 
طوری که رشد اقتصادی در سال 91 و 9۲ 
به ترتیب ۷.۷ منفی و منفی ۰.3 درصد و 
نرخ تورم به ترتیب به 3۰.۶ و 3۴.۷ درصد 

بود. رسیده 
سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
کرونا  موضوع  به  نشدن  پرداخته  درباره  
در  تاثیرگذار  عامل  دو  عنوان  به  تحریم  و 
اقتصاد کشور در مناظرات گفت: اما و سیما 
مناظره ها،  سواالت  کننده  تهیه  عنوان  به 
شایسته بود مطرح کنند که چرا تاثیر فشار 
حداکثری، کرونا و جنگ اقتصادی را ندیده 
گرفته است؟ گویی تحریم و کرونا از منظر 
طراحان سواالت، ارزشی برای طرح شدن و 
معتقدم  همین  برای  ندارد.  مردم  قضاوت 
برای  بزرگ  پرسش  یک  شما،  سوال  این 
پاسخ  در  دولت  سخنگوی  است.  همگان 

برای  به دولت  آیا فرصتی  این سوال که  به 
مناظرات  جریان  در  اتهام زنی ها  به  پاسخ 
بله.  کرد:  تصریح  شده  داده  شنبه  روز 
براساس قانون عالوه بر سازمان صداوسیما 
تلویزیونی  تبلیغات  بر  نظارت  کمیسیون  و 
مقتضی  فرصت  هستند  موظف  انتخابات 
برای هر شخصی از جمله دولت تمهید کنند. 
اینجانب هفته گذشته از سازمان صداوسیما 
درخواست کردم و پس از مناظرات نیز این 
نامه ای  طی  هم  دیروز  کردم.  تکرار  را  نامه 
به صداوسیما و وزارت کشور موارد اتهامی را 

کردم.  ارسال 
مبنای  بر  منصفانه  رفتاری  شاهد  امیدواریم 
باشیم.  سیما  و  صدا  سازمان  از  قوانین 

تعیین  دولت  پاسخ  برای  فرصتی  چنانچه 
ادعاها  و  گفتار  از  بسیاری  سنجش  نشود 

نمی شود. روشن  مردم  برای 
اینکه عدم وقت مقتضی توسط  بیان  با  او 
با  هم  پاسخگویی  برای  سیما   و  صدا 
ارزش های  با  هم  و  است  ناسازگار  قوانین 
اخالقی ما و هم با لزوم شفافیت به لحاظ 
منافات  حداکثری  مشارکت  در  تقویت 
دارد، اظهار کرد: بنده نتایج این اقدامات و 
خواهم  اطالع رسانی  متعاقبا  را  ها  واکنش 
مطالبی  مناظرات  این  در  متاسفانه  کرد. 
تمام  و  نظام  کل  کارآمدی  که  شد  بیان 
سوال  زیر  را  ملت  و  حاکمیت  تالشهای 

بردند.
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بخشی از اراضی و پوشش سبز مارگون را کنده اند 
تا خطوط لوله انتقال آب را درونش قرار دهند، 
آن هم درست در اراضی منابع طبیعی. جایی که 
به گفته جعفر بوستانی، عضو شورای ده مارگون 
فقط مجوز اجرای پروژه آبخیزداری داشته و نباید 
هیچ انتقال آبی در آن نقطه صورت می گرفت. او 
به »پیام ما« می گوید: »سال 9۷ یک استشهاد 
و  منطقه ای  آب  سازمان  به  و  نوشتیم  محلی 
جهاد کشاورزی فرستادیم، ولی متاسفانه کسی 
جوابمان را نداد. امسال هم یک شکایت برای 
چندین اداره فرستادیم؛ فرمانداری و بخشداری 
آب  سازمان  استان،  جهاد کشاورزی  سپیدان، 
منطقه ای فارس و اداره کل محیط زیست.« طرح 
بوستانی  از سال ۸3 مجوز گرفته.  آبخیزداری 
فرسایش  از  جلوگیری  برای  »مجوز  می گوید: 
خاک و ورود رسوب و شن به سد درودزن )منبع 
آب شرب شیراز و مرودشت( بوده، اما طی یک 
تخلف آشکار باز هم اقدام به انتقال آب کردند.«

اجرای طرح انتقال آب، بدون مجوز 
محیط زیست

شهرستان  شیبدار  اراضی  آب  »انتقال  طرح 
پیشرفت  درصد   ۶۰ حدود  تاکنون  سپیدان« 
فیزیکی داشته و فقط خطوط انتقال آب و حاال 
وصل  هم  به  مانده که  پمپاژ  تاسیسات  فقط 
شود؛ اما آنطور که حمید ظهرابی، مدیرکل محیط 
زیست استان فارس به »پیام ما« می گوید این 
دریافت  زیست  محیط  از  مجوزی  هیچ  طرح 
به  توجه  »با  توضیح می دهد:  او  است.  نکرده 
اینکه حقابه محیط زیست در پایین دست تامین 
انتقال  طرح های  عنوان  تحت  آنچه  نمی شود، 
آب در این حوضه در جریان است، تضییع حق 

محیط زیست و از بین بردن حقابه تاالب است.  
انجام چنین  اجازه  عنوان  به هیچ  نیرو  وزارت 
کاری ندارد و سازمان جهاد کشاورزی هم باید از 
سیاست های توسعه کشت در باالدست، دست 
بکشد؛ چرا که هم به محیط زیست صدمه می زند 

و هم به مردم پایین دست حوضه.«

حقابه به بختگان نرسید
در دوسال گذشته تنها دو بار از مارگون به 
بختگان حقابه تعلق گرفته. یک بار در سال 9۸ 
به میزان ۴۰ میلیون مترمکعب که به گفته بهمن 
ایزدی، رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس 
به دلیل خشک بودن رودخانه کر،  همگی قبل 
از ورود به بختگان در الیه های زیرین رودخانه 
کر فرورفته و در خوشبینانه ترین حالت ممکن 
تنها ۲۰ میلیون مترمکعب آن به بختگان رسیده 
باشد و بار دیگر در پاییز 99 حدود 55 میلیون 
نخستین  این   ،۸۶ سال  از  بعد  مترمکعب. 
سال هایی بود كه آب از ُكر به بختگان آمد. هرچند 
ایزدی معتقد است که به دلیل زمان نامناسب 
تخصیص، کشاورزان این آب را در میانه راه با 
موتور پمپ ها کشیده اند و سهم بختگان به قدری 
کم بوده که تا زمان مهاجرت فالمنیگو ها باز هم از 
بختگان چیزی جز نمکزار نمانده. »حقابه زیستی 
دریاچه بختگان و طشک باید در 15 اسفند و 
15 فروردین ماه برسد. در فصل پاییز و زمستان 
دمای هوا افت پیدا می کند و جلوی تبخیر بیشتر 
را می گیرد و شانش آب داشتن بختگان در زمان 

مهاجرت فالمینگوها را بیشتر می کند.«

مجوز آب منطقه ای سال 93 باطل شد
شرکت  مدیرعامل  دهقانی،  حمیدرضا 
این خصوص  سهامی آب منطقه ای فارس در 

حاضر به مصاحبه نیست. اما یک منبع آگاه به 
»پیام ما« می گوید: »آب منطقه ای در سال 91 
مجوز یک میلیون و ۷3 متر مکعب برداشت و 
انتقال آب از این حوزه را صادر کرده و دو سال 
بعدش این مجوز را باطل کرده.« به گفته او تا 
قبل از سال 93 همه اقدامات جهاد کشاورزی 
به عنوان متولی این پروژه خرید لوله برای خط 
انتقال بوده، در حالی که این سازمان به راحتی 

می توانسته جلوی این طرح را بگیرد.

تاکید معاون وزیر نیرو  بر جلوگیری
 از پیشروی طرح

طبق اخبار رسیده به »پیام ما« طرح انتقال آب 
وجود  با  سپیدان  شهرستان  شیبدار  اراضی  به 
مخالفت وزارت نیرو پیش رفته است. در نامه ای 
که جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری 
وزارت نیرو خطاب به صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی کالن آب و آبفا  در خصوص این پروژه 
اولین  تصمیمات  است: »مطابق  آمده  نوشته، 
جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب حوضه آبریز طشک- بختگان )مورخ 
139۴/11/۲۸( هرگونه توسعه و افزایش سطح 
برداشت  و  اراضی کشاورزی  کشت  زیر  فعلی 
آبریز بختگان و  جدید و اضافه آب در حوضه 
طشک ممنوع بوده و از تاریخ ابالغ این مصوبه 
الزم االجراست.« در بخش دیگر از این نامه آمده 
تخصیص  در خصوص  تعهدی  »اگرچه  است: 
آب به اراضی روستاهای اسفیان و تل زری داده 
شده است و مطابق اطالعات ارسالی شرکت آب 
منطقه ای فارس، آب مورد نیاز طرح تعدیل یافته 
است. ولی بر اساس آخرین بررسی های به عمل 
آمده پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی عنوان شده در 

گزارش سازمان جهاد کشاورزی، عمدتا مشتمل 
بر تهیه و حمل لوله های فلزی مورد نیاز طرح، 
ایجاد بند انحرافی در محل رودخانه مارگون و 
اقدامات اولیه برای تامین برق است و تاکنون 
و  پیاده سازی نشده  ابعاد میدانی طرح مذکور 
طرح به صورت عملیات اجرایی آغاز نشده است. 
نظر به اینکه سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، 
برداشت  و  کشت  زیر  سطح  توسعه  به  منجر 
جدید و اضافه آب در حوضه طشک- بختگان 
می شود، خواهشمند است در مکاتبات با وزارت 
جهاد کشاورزی، عدم اجرا و تامین اعتبار چنین 
طرح هایی در حوضه آبریز مذکور مورد تاکید و 

پیگیری قرار گیرد.«

با وجود تخریب بند، پروژه 
را پیش بردند

طرحی که نه مجوز محیط زیست را داشته و نه 
آب منطقه ای، برای بار دوم آماده افتتاح شده 
بار در سال 9۸  است. بند سنگ مالتی اولین 
اجرا شد اما بخشی از آن در سیالب فروردین 99 
تخریب شد. با این همه برای بار دوم اداره جهاد 
کشاورزی سپیدان، قول داد که طرح مذکور را در 
شهریور سال 99 با حضور مدیران جهاد کشاورزی 
مناسبت  به  و سپیدان  فارس  مدیران  و سایر 
هفته دولت افتتاح می کند. هر چند که این طرح 
در شهریور ماه افتتاح شد اما بند سنگی همچنان 
در حال مرمت است. همزمان لوله هایی به قطر 
۴5 سانتی متر در طول جاده تخلیه شدند و وعده 
دادند که پرکیفیت ترین آب ایران را با پمپاژ به 1۲ 
کیلومتر باالتر، جایی که از نظر ارتفاعی 15۰ متر 

باالتر از بند سنگی مالتی است، پمپاژ می کنند.
تبعات این طرح فقط متوجه بختگان وطشک 

نیست. این انتقال آب در درجه اول بر آب شرب 
شیراز تاثیرگذار خواهد بود و بعد هم بر معیشت 
هزاران کشاورزی که در کربال و خرامه و حتی 

جلگه کامفیروز ساکن هستند. 

جیره بندی آب در شیراز
مدیره کانون  هیات  رئیس  ایزدی،  بهمن 
سبز فارس به »پیام ما« می گوید: »35 درصد 
آب رودخانه کر که یکی از منابع آب سد درودزن 
است از طریق رودخانه مارگون تامین می شود و 
این انتقال آب به یقین در منابع آبی این سد که 
آب شرب سه شهرستان مرودشت، شیراز و شرق 
زرقان و مالصدرا و همچنین شهرک های اقماری 
شیراز را تامین می کند، تاثیرگذار خواهد بود. حال 
آنکه همین حاال نیز احتمال جیره بندی آب در 

شیراز را داده اند.«

بیشترین دشت های ممنوعه در فارس
از  فارس  دشت های  درصد   95 از  بیش 
نظر منابع آبی ممنوعه و بحرانی اند؛ 1۲۷ دشت 
این آماری  از 13۴ دشتی که شناسایی شده. 
است که مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
شرکت آب منطقه ای فارس در دی ماه 99 عنوان 
کرده. از سوی دیگر نرخ میانگین فرونشست در 
فارس هم در این سال ها رکورد شکسته و به 
5۴ سانتی متر رسیده است. فروردین ماه امسال 
مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
دشت  در  رقم  این  گفته  مهر  به  جنوب کشور 
تا ۴ سانتی متر در سال، در کوار و  به 3  فسا 
شیراز به ۷ تا ۸ سانتی متر و در مرودشت به 
۲۰ تا ۲5 سانتی متر رسیده است است. از سوی 
هم  استان  در سطح  بارندگی  نقشه های  دیگر 
نشان می دهد که میزان بارندگی نزدیک به 1۴۰ 
میلی متر کاهش یافته در حالی که این میزان در 
مدت مشابه سال قبل بالغ بر 3۶۰ میلی متر بود.

آنطور که  مهدی نصیری، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان سپیدان در 11 شهریور ماه گفته است 
9۶ میلیارد ریال برای این طرح انتقال آب در 
نظر گرفته شده تا 3۰۰ هکتار از اراضی روستاهای 

اسفیان و تل زری زیر کشت برنج برود.
زمین های اسفیان و تل زری اما از هکتاری یک 
میلیون تومان در سال 91 به متری 15 میلیون 
تومان در سال جاری رسیدند و ایزدی می گوید 
تا چند وقت دیگر با تکمیل راه قیمت ها رشد 

بیشتری هم خواهند داشت.

برنج کاری در زمین بی مالک
این  از  برخی  نداشتن  سند  دیگر  نکته 
زمین ها و موقعیت استراتژیک آنها با راه جدید 
فارس  سبز  مدیره کانون  هیات  رئیس  است. 
می گوید: »خیلی از زمین ها را کشاورزان از منابع 
آبی  هیچ گاه کشت  و  تصاحب کردند  طبیعی 
در 3۰  اصفهان  و  شیراز  بزرگراه  نداشتند. گویا 
کیلومتری شمال شرق این زمین هاست و به 
موازات رودخانه کر است. با این وضعیت و با 
وجود اینکه بزرگراه یک سال دیگر افتتاح می شود 
این مسیر چهار ساعته از شیراز تا این اراضی 

می شود.«  دقیقه   ۴۰ حدود 
با  اما بختگان و طشک  بهای این اشتغال را 
خشکی، مردم شیراز با آب شرب و کشاورزان 
با  کامفیروز  جلگه  حتی  و  خرامه  کربال، 
می گوید:  ایزدی  می دهند.  معیشتشان 
موجب  آب  منابع  صحیح  مدیریت  »نبود 
به  فالمینگوها  امسال  بخشکد.  بختگان  شد 
نمک نشستند و مهاجرت زودرس داشتند. با 
سیاست گذاری جهاد کشاورزی درخصوص ارائه 
کامفیروز  منطقه  کشت،  متناوب  برنامه های 
این  وسعت  است.  رفته  برنج  زیرکشت  کال 
زمین ها 1۲ هزار هکتار بود و هر هکتار 1۴ هزار 
مترمکعب آب نیاز دارد. همین شیوه مدیریت 
منجر شد که آب حتی به سد درودزن نرسد 
چه رسد به بختگان وطشک و منطقه کربال که 

بود.«  کشاورزی  قطب 

طرح انتقال آب اراضی شیبدار سپیدان بدون مجوز محیط زیست در حال پیشروی است

کشیدن شیره جان طشک و بختگان
مدیرکل محیط زیست استان فارس: عنوان طرح های انتقال آب در این حوضه، تضییع حق محیط زیست 

و از بین بردن حقابه تاالب است

معاون رئیس جمهور:

مشکل محیط زیست ما 
مردم نیستند، ارگان های 

حکومتی اند 
محیط  مشکل  گفت:  رئیس جمهور  معاون 
ارگان های  بلکه  نیستند،  مردم  ما  زیست 

حکومتی اند.
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی 
ماه   ۸ در  اینکه  بیان  با  زیست  محیط 
گذشته بیش از 5۰ انتخابات در دنیا برگزار 
شده که شعار اکثر نامزدها محیط زیست و 
نخستین  در  است، گفت:  بوده  آن  از  دفاع 
سیزدهمین  نامزدهای  انتخاباتی  مناظره 
آن  شاهد  کشور،  ریاست جمهوری  دوره 
بودیم که کمتر از نیم درصد زمان صحبت ها 
به موضوعات محیط زیست  نظرها  اظهار  و 
اختصاص یافت که امیدواریم این نقص در 

شود. جبران  مناظره  دومین 
او اضافه کرد: جای تاسف است که در هفته 
محیط زیست صحبت از این شود که سال 
آب ها  و  فرسوده  و  شور  خاک ها  سال  به 
از  می شوند. کسانی که سخن  و کم  آلوده 
در کشور  نفر  میلیون   5۰۰ برای  غذا  تامین 
از  اطالعی  هیچ  است که  معلوم  می زنند، 

ندارند. منابع کشور  و  ظرفیت 
حال  در  داد:  ادامه  رئیس جمهور  معاون 
تنها  زیست  حاضر سازمان حفاظت محیط 
به  موظف  را  خود  که  است  اجرایی  نهاد 
دفاع از محیط  زیست به عنوان حقوق حقه 
نسل های آینده می داند. متاسفانه به محیط 
زیست نگاه ابزاری می شود، در حالی که باید 

باشد. تعالی جامعه  عامل  و  هدف 
سال   ۴۰ حدود  گفت:  همچنین  کالنتری 
آب  از  ایرانی  هر  سرانه  استفاده  پیش 
اکنون  که  بوده  متر مکعب   ۲3۰۰ شیرین 
حدود یا کمتر از 1۰۰۰متر مکعب است. حدود 
۷۰ درصد مردم با کمتر از ۶5۰ متر مکعب 
آب در سال زندگی می کنند. مشکل محیط 
ارگان های  بلکه  نیستند،  مردم  ما  زیست 
نیست،  وسیله  زیست  محیط  حکومتی اند. 

است. هدف 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
مصرف  شدت  کاهش  ضرورت  بر  تاکید 
شدت  گذشته  سال   ۲5 در  گفت:  انرژی 
مصرف انرژی در کشور از ۲1 به ۲3 درصد 
پس  ایران  اکنون  و  است  یافته  افزایش 
انرژی  هدردهنده  دومین کشور  روسیه،  از 
است  حالی  در  این  و  می شود  محسوب 
که شدت مصرف انرژی در کشور عربستان 

است. درصد   ۰/1۴
بهره وری  و  تولید  از  به حمایت  اشاره  با  او 
بیان کرد:  زیستی،  محیط  ضوابط  حفظ  با 
متاسفانه مجریان و مسئوالن فقط تولید را 
می بینند و این تولید را با هر قیمتی انجام 
نابودی آب، خاک  ازای  در  تولید  می دهند، 

و هوا.
نخست  مرحله  افتتاح  در  که  کالنتری 
بهداشتی  و  مهندسی  لندفیل  بزرگترین 
می گفت،  سخن  مشهد  در  کشور  پسماند 
از  یکی  مشهد  سال گذشته   15 در  افزود: 
امروز  اما  بوده  کشور  شهرهای  آلوده ترین 

شهرهاست. پاک ترین  از  یکی 

معاون سازمان محیط زیست:

شرایط محیط زیست 
کشور بسیار شکننده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: ما به عنوان یک کشور 
در حال توسعه می توانیم تا حدی قبول کنیم 
که به سمت توسعه برویم و محیط زیست را 
تا حدی کمتر ببینیم اما شرایط آسیب پذیر و 
شکننده محیط زیست حکایت از آن دارد که به 

این حد هم توجه نکردیم.
مسعود تجریشی در پیامی به مناسبت هفته 
خرداد( گفت:   ۲3 تا   1۷  ( زیست  محیط 
شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و 
عالوه بر اینکه امانت نسل های بعد حفاظت 
اقتصادی،  لحاظ  به  خسارت هایی  نشده، 
بهداشتی و هزینه ای به کشور وارد می شود. ما 
باید  هر چه زودتر خودمان را به شرایط شکننده 

نزدیک کنیم.
وقتی  گفت:  انسانی  زیست  محیط  معاون 
تاالبی خشک می شود به راحتی بر نمی گردد، 
آب زیرزمینی که نشست کند دیگر تجدیدپذیر 
نیست. چین زمانی زغال سنگ می سوزاند و 
آلودگی هوا برای شهرهایش عادی بود چون 
اما االن در زمان  می خواست صنعتی باشد  
کوتاهی حتی کوتاه تر از زمان اهمیت یافتن 
محیط زیست برای اروپایی ها، آلودگی هوا را 
به صورت جدی دنبال کردند و برای شهر پکن 
و صنایع هدف گذاری کردند و تولیدشان را به 

سمت تولید سبز بردند.
تجریشی تاکید کرد: بنابراین می توانیم بگوییم 
ما هم شکننده هستیم و هم زمان را آرام آرام 
داریم از دست می دهیم و شرایط را به سمتی 

می بریم که دیگر غیرقابل برگشت باشد.

بیش از 95 درصد دشت های 
فارس از نظر منابع آبی ممنوعه 
و بحرانی اند؛ 1۲۷ دشت از 13۴ 
دشتی که شناسایی شده. این 

آماری است که مدیر حفاظت و 
بهره برداری از منابع آب شرکت 
آب منطقه ای فارس در دی ماه 
99 عنوان کرده. از سوی دیگر 
نرخ میانگین فرونشست در 

فارس هم در این سال ها رکورد 
شکسته و به 5۴ سانتی متر 

رسیده است

نه بختگان و نه طشک آبی در کف ندارند، اما باز هم در باالدستشان طرح انتقال آب زدند. آن هم نه برای مصرف  شرب یا صنعت، بلکه 
برای کشت برنج در اسفیان و تل زری؛ منطقه ای که تا سال پیش کشت آبی به خود ندیده. زمین های اسفیان و تل زری که در شروع طرح 
هکتاری یک میلیون بود حاال و پس از استقرار بند سنگی مالتی به متری 15 میلیون رسیده است. با وجود تاکید معاون وزارت نیرو 
برای اجرایی نشدن این طرح و نداشتن مجوز محیط زیست، این پروژه در روزهای پایینی دولت سرعت بیشتری هم گرفته و فعاالن 
محیط زیست نگران آب شرب سه شهرستان مرودشت، شیراز، شرق زرقان و همچنین شهرک های اقماری هستند؛ شهرهایی که تابستان 

همین امسال هم جیره بندی آب خواهند داشت.

طرح »انتقال آب اراضی 
شیبدار شهرستان سپیدان« 

تاکنون حدود ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و فقط 

خطوط انتقال آب و حاال فقط 
تاسیسات پمپاژ مانده که به هم 
وصل شود؛ اما آنطور که حمید 
ظهرابی، مدیرکل محیط زیست 

استان فارس می گوید این طرح 
هیچ مجوزی از محیط زیست 

دریافت نکرده است
|  

سنا
 ای

 |

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان

نوبت دوم

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد انجام پروژه های آبخیزداری وآبخوانداری به شرح مندرج در جدول ذیل طبق مشخصات فنی کار  را از طریق تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل اعتبارات بنیاد 

مستضعفان 1400 براساس تفاهم نامه، آگهی و به پیمانکاران واجد شرایط  و دارای صالحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای رتبه آب یا کشاورزی که تمایل به شرکت در تجدید مناقصه مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثرتا 
5 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی مناقصه برای دریافت اسناد) 1400/3/25( از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  و درگاه سامانه تدارکات  الکترونیک دولت setadiran.ir اقدام و پیشنهادات خود را بر 
اساس آیین نامه مناقصات دولتی به همراه ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان  از طریق سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به ترتیب )الف- تضمین شرکت در مناقصه ، ب- اسناد و مدارک  و 

اسناد مناقصه  ج- برگه پیشنهاد قیمت (را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  ) 6/ 4 /1400( بارگذاری نمایند.

- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
- ارسال اصل ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر به دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 

الزامی است
- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است

- مدت اعتبار پیشنهاد ها 3ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.
-رعایت ظرفیت کار مجازمناقصه گران

-ارائه فرم بازدید محل اجرای پروژه تائید شده
- ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت براساس فهرست بها1400 توسط پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارائه انالیز، 

پیشنهاد قیمت بررسی نمی شود
*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد به پیشنهادات 
ازمهلت قانونی به  یا پیشنهاداتی که بعد  یا فاقد اسناد کافی فاقد سپرده قانونی و  مخدوش ،مشروط و 
10 صبح  ساعت  راس  پیشنهادها  جلسه گشایش  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب   ، برسد  مناقصه  کمیسیون 
 ، میگردد  مفتوح  مناقصات  اعضائ کمیسیون  حضور  با  اجتماعات  سالن  محل  در    1400  /  4  /7 روز  
پیشنهادات  بازگشایی  نامه رسمی( در جلسه  بامعرفی  آنان)  قانونی  نماینده  یا  پیشنهاد دهندگان  حضور 

 . باشد  بالمانع می 
ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد .کارفرما در ردیاقبول پیشنهادات مختار است.

توضیحاتمدت قراردادمحل تامین اعتبارسال تامین اعتبارمبلغ ضمانتبرآورد ریالیحجم عملیاتنوع عملیاتمحل اجرای پروژهعنوان پروژهردیف

1
دیوار ساحلی شهر 

زهکلوت
15ماهبنیاد مستضعفان35۴۰۲۷5۸1۲۶53۸۴13۷9۰۶3۲۶91۴۰۰سنگی مالتیشهر زهکلوت
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بنای عظیم معبد آناهیتا در شهرستان کنگاور 
شمار  به  جهان  تاریخی  مهم  معابد  از  یکی 
بنا را که در فضایی  می آید. قدمت این این 
به وسعت ۲5 هکتار قرار گرفته، بعضی دوران 
می دانند.  ساسانی  دوران  عده ای  و  اشکانی 
به   131۰ سال  در  فرد  به  منحصر  بنای  این 
و  رسیده  ایران  ملی  آثار  ثبت  به   31 شماره 
در  آن  پرونده  هشتاد شمسی  دهه  نیمه  از 
و  گرفته   قرار  یونسکو  جهانی  ثبت  فهرست 
است.  سرزمین  این  کهن  تمدن  از  نشانی 
و  تاریخی  اماکن  تعطیلی  همه گیری کرونا، 
اثر  از این  بازدیدکنندگان  کاهش شدید آمار 
تاریخی در دو سال گذشته از مشکالت معبد 
انجام مرمت وعده ای  با  اما حاال  بوده است 
عملی می شود که پیش از این هم درباره آن 
مسئوالن   1۴۰۰ فروردین ماه  بود.  شده  گفته 
میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرده بودند که 
امسال با تخصیص اعتبار کافی برای تحقق 
اهداف این پایگاه که از مهم ترین آنها مرمت 
همچنین  غربی،  جنوب  غربی،  دیوار  امتداد 
ساماندهی کامل ضلع جنوبی و تکمیل موزه 
دوران  در  است  استان  باستان شناسی شرق 
با رشد حداکثری گردشگر در این  پساکرونا 

شوند. روبرو  تاریخی  مکان 

 تعدادی از سنگ های معبد شکسته
پایگاه  مدیر  مرتضی گراوند،  که  اینطور 
ملی معبد تاریخی آناهیتا کرمانشاه به ایسنا 

گفته است پس از ۲۰ سال سکون در معبد 
آناهیتا، مرمت ضلع جنوب غربی این معبد 
تاریخی آغاز شده است. او با اشاره به آغاز 
دیواره  غربی  جنوب  ضلع  مرمت  عملیات 
معبد تاریخی آناهیتا، گفته که در این بخش 
از معبد، چهار ردیف از دیواره به طول 1۲ متر 
داریم که مرمت آنها در دستور کار قرار گرفته 
است. بر اساس توضیحات مدیر پایگاه ملی 
ضلع  دیواره  مرمت  عملیات  آناهیتا،  معبد 
طول  به  اول  ردیف  پلکان  از  معبد،  جنوبی 
و  سنگ ها  از  بخشی  و  شده  آغاز  متر   1۲
سرستون ها را در جای خود داخل این پلکان 
این  اینکه  بر  تاکید  با  داده ایم. گراوند  قرار 
کار کامال به صورت کارشناسی شده و دقیق 
جای  در  بتواند  سنگ  هر  تا  می گیرد  انجام 
خود قرار گیرد، خبر دیگری هم داده است: 
»البته تعدادی از سنگ ها نیز شکسته شده 
اقداماتی  آنها  ُپر کردن جای خالی  برای  که 
همچنین  او  داده ایم.«  قرار  کار  دستور  در  را 
اینکه در زمان  به  توضیح داده که »با توجه 
معدنی  از  آناهیتا  معبد  سنگ های  باستان 
مران"  "چل  معدن  نام  به  نزدیکی  همان  در 
انتقال  تهیه می شده، برای همین اقدام به 
تعدادی قطعه سنگ خام از آن محل کردیم، 
اما دشواری که اکنون پیش کار وجود دارد، 

است.« سنگ ها  این  تراش زدن 
گراوند اضافه کرد: »برای تراش این سنگ ها 
استفاده  مدرن  تجهیزات  از  که  هرچند 

و کارشناسی  آنها  تراش  نحوه  اما  می کنیم، 
بودن آنها مهم است که در این راستا از تعدادی 
از نیروهای بازنشسته معبد که سال ها پیش 
در تخت جمشید آموزش دیده اند، درخواست 

کرده ایم تا با ما همکاری کنند.«
این مسئول، در ردیف  بر اساس توضیحات 
اول از مجموعه سنگ هایی که بر روی دیواره 
قرار داده شده تعداد چهار عدد سنگ "پاک 
تراش" از بین رفته که جهت تکمیل آن باید 
باید  و  شود  داده  تراش  جدید  سنگ های 
برای آنها سنگ های جایگزین داشته باشیم، 

یعنی باید به گونه ای سنگ ها را در محل اصلی 
و  اندازه  ابعاد،  همان  در  دهیم که  قرار  خود 

... باشند.
مدیر پایگاه تاریخی آناهیتا همچنین درباره 
گفته  هم  عملیات  این  سختی های  دیگر 
این  اول  برای رج  تنها  تاکنون  است: »البته 
دیوارها اقدام کرده ایم و برای انجام رج دوم 
نیاز هست که یا جرثقیل اجاره کنیم تا 35 
تن سنگ را برای ما جابجا کند که این امر 
هم مستلزم هزینه های بیشتری است و باید 
اعتباراتی را به معبد تزریق کنند و یا این که 
به همکاری فرا  ادامه کار  برای  را  پیمانکاری 

بخوانند.«
صورت  در  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
تامین اعتبار این پروژه با سرعت ادامه پیدا 
دیواره  اصل  »البته  اضافه کرده:   خواهد کرد، 
سالم است و تنها سنگ نماهای آن در طول 
سالهای متمادی فروریخته و تعدادی از آنها 

است.« شده  شکسته 
نیاز  آناهیتا  تاریخی  معبد  ملی  پایگاه  مدیر 
کنونی معبد آناهیتا را برای خروج از شرایط 
مرمت  و  کاوش  محوطه،  ساماندهی  فعلی 
می خواهیم  »اگر  گفته:  او  است.  دانسته 
معبد آناهیتا هم روزی مانند محوطه جهانی 
تاق بستان  تاریخی  محوطه  و  بیستون 
داده  اعتبار  آن  به  باید  شود،  ساماندهی 
 ۲5۰۰ حدود  اینکه  بیان  با  شود.«گراوند 
اینطور  می گذرد،  آناهیتا  معبد  عمر  از  سال 
گالیه کرده است:  »بیش از 5۰ سال از عمر 
اما  می گذرد،  آناهیتا  معبد  باستان شناسی 
متاسفانه طی ۲۰ سال گذشته فعالیت های 
متوقف شده،  آن  مرمتی  و  باستان شناسی 
بنابراین طبیعی است که بنایی با این عمر و 
قدمت نیاز است که به صورت مداوم به آن 

بگیرد.« جان  تا  شود  تزریق  اعتبار 

 کرونا با معبد آناهیتا چه کرد؟
گردشگران  دوم  رتبه  آناهیتا،  معبد 
اما  داشت  کرمانشاه  استان  در  خارجی 
آن  از  را  رتبه  این  کرونا  ویروس  شیوع 
آناهیتا  ملی  پایگاه  مدیر  است.  گرفته 
گفته  ایرنا  به  مشکل  این  درباره  پیش تر 
بود:  »کرونا به عنوان بیماری و ویروسی که 
در تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
را  مثبتی  هم  و  منفی  تاثیرات  هم  جوامع 
در  تغییر  و  رفتاری   - عملکردی  لحاظ  به 
کرده  ایجاد  جهانی  جوامع  فکری  ساختار 
گردشگری  رفتار  تغییر  سبب  شک  بدون 
در  این  به گفته گراوند،   است.«  شده  نیز 
آناهیتا به عنوان یکی  حالی است که معبد 
فرهنگی  تاریخی  های  مکان  مهم ترین  از 
استان  شرق  خصوص  به  ایران  فالت  در 
مورد  همواره  و  می شود  محسوب  کرمانشاه 
میراث  دوستداران  و  پژوهشگران  توجه 

هست و  بوده  فرهنگی 

بازه  در  ویروس کرونا  و همه گیری  او شیوع 
ممانعت های  بر  عاملی  را  یک ساله  زمانی 
صنعت  طبیعتا  که  می کند  توصیف  رفتاری 
گردشگری نیز به شدت تحت تاثیر ممانعت 
رفتاری این ویروس منحوس قرار گرفته است. 
بازدیدهای  آمار،  طبق  است  معتقد  گراوند 
داخلی از معبد آناهیتا تا قبل از شروع ویروس 
کرونا رتبه دوم گردشگری خارجی در استان 
را  به سنوات قبل  و رشد ۸۰ درصدی نسبت 
داشته  داخلی  گردشگران  حضور  لحاظ  به 
روبه  است: »روند  گفته  همچنین  او  است. 
رشد و تاثیر گذار گردشگری کنگاور و تاثیرات 
مثبت آن در اقتصاد محلی متاسفانه با شیوع 
ویروس کرونا، متوقف شد.« این شرایط در 
حالی است که در دو سال گذشته با توجه به 
ویروس کرونا بسیاری از محوطه های ملی و 
جهانی با کاهش فزاینده ای  نسبت به حضور 
اعالم  آمار  بودند.  روبرو  و گردشگر  مسافران 
شده از سوی مدیران پایگاه های ملی و جهانی 
به روشنی گواه می دهند که گردشگری در مکان 
های تاریخی - فرهنگی تحت تاثیر مستقیم 

گرفته اند. قرار  ویروس کرونا 

چنان  آناهیتا  معبد  بر  موضوع  این  تاثیر   
بوده که در نوروز 1۴۰۰ با کاهش ۶۰ درصدی 
تصمیم  با  است.  بود  همراه  گردشگران 
بلیت  بدون  حضور  اما  فرهنگی  میراث 
مردمان محلی در راستای برنامه های معبد 
این  با  و  تاریخی  های  مکان  توسعه  در 
اصلی  صاحبان  محلی  مردمان  که  رویکرد 
آمار  شد.  انجام  هستند،  تاریخی  اثر  این 
پنج  حدود  امسال  نوروز  در  می دهد  نشان 
این مکان فرهنگی  از  هزار گردشگر داخلی 
 ۲ حدود  فوق  آمار  بر  عالوه  بازدید کردند. 
بازدید  اثر  این  از  رایگان  نفر   5۰۰ و  هزار 
مردمان  آنها  بیشتر  بخش  عمال  نمودند که 

بودند. محلی 

تاریخی  ارزش  با  بنای  دولت آباد،  ارگ 
مربوط به دوره قاجار، یک الگوبرداری کامل 
از شهر تاریخی بلقیس اسفراین بوده که با 
به  نیز  آثار ملی  شماره 315۲۴ در فهرست 

است. رسیده  ثبت 
در  و  دولت آباد  روستای  غرب  در  اثر  این 
شرق  جنوب  1۴ کیلومتری   حدود  فاصله 
این  است،  گرفته  قرار  اسفراین  شهرستان 
غربی  جنوب  ارتفاعات  کوهی  پای  در  اثر 
حدود  ارتفاع  به  دشت  میان  در  شاه جهان 
شده  واقع  دریا  سطح  از  باالتر  متر   1۲5۰

است.      
و کتابخانه ای  به مطالعات میدانی  توجه  با 
مربوط  ارزش  با  بنای  این  گرفته،  صورت 
به دوره قاجار بوده که در کنار مسیر اصلی 
واقع  اسفراین  و  سبزوار  ارتباطی  جاده 
یک  و  حکومتی  ارگ  یک  دارای  شده، 
آن  در  روستا  اهالی  که  مسکونی  بخش 
باروهای  و  برج  دارای  زندگی می کردند که 

است. نفیسی  گچ بری های  و  رفیع 
به گزارش ایسنا، این مجموعه از دو بخش 
واقع  جنوب  در  که  ارگ  شده،  تشکیل 
ابعاد  به  مربع شکل  تقریبًا  پالن  با  و  شده 
۶۲*۶3 متر و شارستان که در شمال ارگ 
به  شکل  مستطیل  به صورت  است  واقع 

است. متر   ۲5۴*۲31 ابعاد 
برج  چهار  داری  زمان آبادی  حکومتی  ارگ 
اطراف  بوده که  طویلی  باروهای  و  دفاعی 

آن را محصور ساخته و دارای  یک دروازه 
باز  به داخل شارستان  در جبهه شمالی که 
که  است  تزئینات گچی  دارای  و  می شده 
تزئینات  این  از  خوشبختانه هنوز شواهدی 
 1۷۰ تقریبًا  دیوارها  قطر  است.  باقی مانده 
موجود  کف  از  آن ها  ارتفاع  و  سانتی متر 
باروهای  روی  بر  است.  متر   ۶ تقریبًا  ارگ 
ارگ داغه های مردگرد نظامی مشهود است 
نیز  صورت گرفته  میدانی  مطالعات  با  که 
همخوانی دارد و در باالترین قسمت جرزها، 

است. مانده  باقی  مزغل های  و  کنگره 
بخش اعظم و مهم که مردم در آن سکونت 

در  شده که  واقع  ارگ  شمال  در  داشته اند 
بناهای  و  روستا  کل  مردم  زمان آبادی، 

بود. داده  جای  خود  در  را  و...  خدماتی 
دروازه  سه  دفاعی،  برج   9 با  بخش  این 
شده  محصور  قطور  و  طویل  باروهای  و 
دروازه های این بخش در جبهه های شمال، 
حاضر،  حال  در  که  بوده  شرقی  و  جنوب 
دروازه غربی این مجموعه زیاد دچار آسیب 
نشده و از همه دروازه های ارگ و مجموعه 
دروازه ها  از  یک  هر  کنار  در  است.  سالم تر 
و  ورود  تا  شده  ساخته  دیدبانی  برج  دو 

باشند. داشته  تحت کنترل  را  خروج 

مرمت معبد هزاران ساله کرمانشاه سرانجام آغاز شد

ترمیم زخم های »آناهیتا« پس از 20 سال
مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا: بیش از 50 سال از عمر باستان شناسی این معبد می گذرد، اما در دو دهه گذشته 
فعالیت های باستان شناسی و مرمتی آن متوقف شده بود

ارگ دولت آباد اسفراین، بنایی با الگوبرداری از شهر بلقیس

بین موزه نیاوران 
و پوشکین روسیه 

تفاهم نامه همکاری 
امضا شد

نیاوران  موزه  بین  همکاری  تفاهم نامه 
هدف  با  روسیه  پوشکین  موزه  و  ایران 
دو  موزه های  بین  همکاری  افزایش 
و  شریفی  علیرضا  امضای  به  کشور 
به  این دو موزه  لوشاک، مدیران  مارینا 

رسید. امضا 
به گزارش ایرنا بر اساس این تفاهم نامه 
برای  کشور  دو  در  مهم  موزه  دو  این 
موزه شناسی  دانش  و  تجربیات  تبادل 

می کنند. همکاری 
و  مشترک  نمایشگاه های  برگزاری 
کارشناسان  تبادل  و  آموزشی  دوره های 
است.  تفاهم نامه  این  مفاد  جمله  از 
بزرگترین  از  یکی  پوشکین  موزه 
است که  روسیه  در  هنری  مجموعه های 
تا  باستان  دوران  از  خارجی  هنری  آثار 
است. داده  جای  خود  در  را  امروز  به 
مجموعه  مدرن،  نمایشگاه  این  در 
قرون  باستان،  دوران  آثار  از  گسترده ای 
اصلی  آثار  شامل  رنسانس،  و  وسطی 
و  گرافیک  مجسمه سازی،  نقاشی، 
شده  ارائه  کاربردی  و  تزئینی  هنرهای 

ست. ا
اصلی  ساختمان  اول  طبقه  تاالرهای  در 
باستان  دوران  باستان،  مصر  هنری  آثار 
اروپایی  نقاشی های  از  مجموعه ای  و 
شده  ارائه  پنجم  و  چهارم  قرن های 
اصلی،  ساختمان  دوم  طبقه  در  است. 
و  باستان  یونان  آثار هنری  از  تاالرهایی 
عرضه  رنسانس  و  وسطی  قرون  در  رم 

است. شده 
از  جهان  فرهنگ  توسعه  پوشکین  موزه 
نمایش  به  را  امروز  به  تا  باستان  دوران 
اثر  هزار   ۶۷۰ موزه  این  در  می گذارد. 
شده  قدیمی گردآوری  اشیای  و  هنری 
های  کتابخانه  بهترین  از  یکی  است. 
واقع  موزه  این  ساختمان  در  نیز  مسکو 
موزه  ساختمان   احداث  است.  شده 
آغاز  میالدی    1۸9۸ سال  از  پوشکین 
با  میالدی   191۲ ژوئن   13 سال  در  و 
حضور نیکالی دوم افتتاح شد و از سال 
نام  به  و  دولتی  موزه  عنوان  به   193۲
روسیه  بزرگ  شاعر  پوشکین  الکساندر 

شد. نام گذاری 

31 گمانه زنی 
باستان شناختی در 

خراسان جنوبی انجام شد
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:  جنوبی  خراسان  صنایع  دستی 
حریم  و  عرصه  تعیین  منظور  به 
 31 تاریخی  محوطه های  و  تپه ها 
در  باستان شناختی  گمانه زنی  عملیات 

است. شده  انجام  خراسان جنوبی 
تعیین  داد:  توضیح  رمضانی  حسن 
و  تپه ها  در  آثار  دقیق  محدوده 
بررسی های  در  تاریخی  محوطه های 
و  نمی شود  میسر  باستان شناختی  اولیه 
معماری  آثار  و  از محدوده  آگاهی  برای 
گمانه زنی های  نیازمند  محوطه ها، 
مختلف به منظور تعیین عرصه و حریم 

هستیم. آثار 
عملیات گمانه زنی   31 تاکنون  افزود:  او 
تپه ها و محوطه های  باستان شناختی در 
گرفته  صورت  جنوبی  خراسان  تاریخی 
قابل  و  ارزشمند  بسیار  معماری  آثار  که 

است. آمده  به دست  توجهی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع 
دقیق  محدوده  مهم  فعالیت  این  با 
و  تاریخی  مستندات  و  مشخص  آثار 
محوطه  یک  ثبت  برای  باستان شناختی 
کامل  ملی  میراث  فهرست  در  تپه  یا 

. د می شو
کاوش  مورد   1۸ انجام  از  رمضانی 
خبر  نیز  استان  این  در  باستان شناسی 
آوردن  دست  به  برای  گفت:  و  داد 
استان،  تمدنی  پیشینه  و  اطالعات 
از  باستان شناسی  کاوش  مورد   1۸
در  کل  اداره  پژوهشی  حوزه  سوی 
گرفته  صورت  استان  شهرستان های 
فرهنگی  اطالعات  کسب  به  منجر  که 
حوزه  در  ارزشمندی  تاریخی  و 
است. شده  استان  باستان شناسی 
محوطه های  و  تپه ها  داد:  ادامه  او 
فرهنگی  و  مهم  آثار  جمله  از  تاریخی 
پیشینه  که  می رود  شمار  به  کشور 
تمدن  و  تاریخ  منظر  از  را  منطقه  هر 
این  در  علمی  کاوش  می سازد.  آشکار 
محوطه ها سابقه زیست بشر و چگونگی 
زندگی آنها را برای ما مشخص و نمایان 

. می کند

مدیر پایگاه ملی معبد تاریخی 
آناهیتا نیاز کنونی معبد آناهیتا 
را برای خروج از شرایط فعلی 
ساماندهی محوطه، کاوش و 
مرمت دانسته است. او گفته: 
اگر می خواهیم معبد آناهیتا 
هم روزی مانند محوطه جهانی 
بیستون و محوطه تاریخی 
تاق بستان ساماندهی شود، باید 
به آن اعتبار داده شود

|پیام ما|معبد هزاران ساله کرمانشاه تمام این سال ها را با تحمل درد زخم هایی عمیق منتظر شد تا اینکه سرانجام وقت درمانش رسید. 
بعد از بیست سال سکون در معبد آناهیتا، مرمت ضلع جنوب غربی این سازه بزرگ سنگی آغاز شده است. التیام دادن این زخم ها در 
حالی آغاز شده که از اسفند 98 با اوج گیری شیوع کرونا در کشور، ترکش خسارت های جبران ناپذیر کرونا به این معبد هم اصابت کرد و 
ستون هایش را به لرزه انداخت. معبد آناهیتا بزرگ ترین تک بنای سنگی کشور است که گویی با مرمت آن، روزگار آرامشش به زودی فرا 

خواهد رسید.

محوطه

این پروژه مجموعه ای از 
معماری های مختلفی است 
که مانند یک کل توانایی 
خود را در تعریف یک مسیر 
مشترک  از دست نمی دهد. 
»تردید« ما را ترغیب می کند 
تا با تمرکز بر محدودیت های 
خود، ابعاد مختلف واقعیت 
را به فرآیندی باز، پویا و 
سازگار تبدیل کنیم

در  اسپانیا  کشور  پروژه  عنوان  »تردید« 
است. ونیز  معماری  دوساالنه  هفدهمین 

به گزارش هنرآنالین، پاویون اسپانیا با عنوان 
جوان  معمار  چهار  از  پروژه   3۴ »تردید« 
سوفیا پنیرو، دومینگو گونزالس، آندره گویزداال 
و فرناندو هررا را در منطقه جیاردینی ونیز به 
نمایش گذاشته است.غرفه اسپانیا به شکلی 
تأمل و  برای  باشد  تا مکانی  طراحی شده 
انطباق با نیازهای جامعه که در حال تغییر 
مداوم است. این پاویون بازدیدکنندگان را به 
مشارکت در پاسخ دادن به طیف وسیعی 
»ما  دوساالنه  موضوع  از  ناشی  سواالت  از 
چگونه با هم زندگی خواهیم کرد؟« دعوت 
می کند. این تیم پاسخ خاصی به موضوع 
دوساالنه ارائه نمی دهد. آن ها دنبال تشکیل 
یک زنجیره نامحدود از موضوعاتی بوده اند 
که پشت سر هم اتفاق می افتد تا قطعیت 
رویکردهای  پروژه ها  دهد.این  نشان  را 
معماری با حوزه های دیگر را مانند موسیقی، 
کشاورزی، شعر، آموزش، سینما، رقص، بازی 
های ویدیویی یا گردشگری ترکیب می کنند. 
»تردید« متضاد یقین، به عنوان فرصتی برای 
ایجاد فرآیندهای تفکر الزم به نظر می رسد که 
به واقعیت های تغییرپذیر یا ناشناخته پاسخ 
می دهند.این نمایشگاه از سه بخش تشکیل 
شده است. بخش اول با غوطه وری ابرهای  
شده  تشکیل  کاغذ  ورق  هزاران  ناهمگن 

است. فضایی که ابر را قاب می کند شامل 
یک فرایند بازاست که تحول مداوم واقعیت 
را نشان می دهد و بازدیدکنندگان را تحریک 
می کند تا در چهار اتاق کناری کاوش کنند و 
در یک منظره غیرسلسله مراتبی از قطعات 
انتزاعی قدم بزنند.در این بین، مهمانان از 
یک سالن با نقشه برداری سمعی و بصری 
عبور می کنند، جایی که آنها توالی عملیات 
تفسیری مورد استفاده برای انتخاب پروژه 
ابر را کشف می کنند. در طول بازدید، نمایش 
نور، سایه، صفحه نمایش و اشیا بینندگان 
را ترغیب می کند تا مرزهای بین پروژه های 
متنوع را کشف کنند.اتاق مرکزی بخش آخر 
این نمایشگاه است که به حجمی تبدیل می 
شود که از صدها نفر افراد ناهمگن شناور در 
فضا ساخته می شود و صرف نظر از فاصله 
فیزیکی و مفهومی خود، برای ساختن یک 
بدنه واحد با یکدیگر تعامل دارند. این تیم 
اسپانیایی معتقدند: »این پروژه مجموعه ای 
از معماری های مختلفی است که مانند یک 
مسیر  یک  تعریف  در  را  خود  توانایی  کل 
مشترک علی  رغم تعامالت خود با نیروهای 
را  ما  »تردید«  نمی دهد.  از دست  خارجی، 
بازیابی  را  اطمینان خود  تا  ترغیب می کند 
کنیم و با تمرکز بر محدودیت های خود، ابعاد 
باز، پویا و  مختلف واقعیت را به فرآیندی 

سازگار تبدیل کنیم.«

 نگاهی به پاویون اسپانیا در هفدهمین
 دوساالنه معماری ونیز

مدیر پایگاه تاریخی آناهیتا 
درباره دیگر سختی های این 

عملیات هم گفته است: تاکنون 
تنها برای رج اول این دیوارها 

اقدام کرده ایم و برای انجام رج 
دوم نیاز هست که یا جرثقیل 
اجاره کنیم تا 35 تن سنگ 
را برای ما جابجا کند که این 
امر هم مستلزم هزینه های 

بیشتری است و باید اعتباراتی 
را به معبد تزریق کنند و یا اینکه 

پیمانکاری را برای ادامه کار به 
همکاری فرا بخوانند

|  
رنا

 ای
 |
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اف  ام  کشاورزی  سبزتراکتور  برگ 
به  رنگ  روغنی   – مدل1390قرمز 
و   LFW04285X موتور  شماره  
شماره  به   L02345 شاسی شماره 
12متعلق  763ک  45ایران  پالک 
فرزند کرامت  کهنوج  میر  معین  به 
مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

است .قلعه گنج

مفقودی 

 در جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند میان ایران و افغانستان اتفاق افتاد:

 اعتراض ایران به نپر داختن حقابه هیرمند
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا: وجود بند کمال خان پیامدهای اجتماعی ناشی از مهاجرت، تعطیلی کشاورزی و 

توسعه کانون های گرد و غبار در پی دارد

رضا اردکانیان، وزیر نیرو: 
قرارداد بین ایران و 

بهره برداری  درباره  افغانستان 
از رودخانه هیرمند یک 

قرارداد رسمی و تایید شده 
دو کشور بوده که برای هر دو 

طرف قابل احترام است

وزارت نیرو در راستای ایجاد 
نیروگاه های تجدیدپذیر، 

افزایش تولید برق و... که در 
برنامه ششم به آن ها تاکید 

شده اقدام قابل توجهی انجام 
نداده است، به طور مثال باید 
طبق برنامه ششم توسعه تا 
سال 1۴۰۰ ، 5 هزار مگاوات 

نیروگاه برق تجدیدپذیر تولید 
 شود اما تاکنون فقط 5۰۰ 
مگاوات تولید شده است

مردم در منطقه سیستان تشنه 
هستند و آن چه که ما نگران آن 

هستیم دریافت نکردن حقابه 
در سال جاری و کمبود آب در 

سیستان است

 |  معاون وزیر نیرو
در امور آب و آبفا: |

  | قاسم تقی زاده خامسی |
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 |

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

برای قانونمند شدن 
فعالیت رمز ارزها 
چاره اندیشی شود 

یکمین  و  سی  و  دویست  در  جمهور  رئیس 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید 
عدم  در  جدیت  و  کنترل  بر  دولت  مصوبه  بر 
افزایش قیمت ها، گفت: دولت صریحا تاکید 
و اعالم کرده است افزایش قیمت کاالها بویژه 
پذیرفتنی  وجه  هیچ  به  مردم  ضروری  اقالم 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  نیست 
موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه 
های ذیربط، )اصناف و تولیدکنندگان ( نسبت 
آنها  افزایش  از  به کنترل قیمت ها و ممانعت 
اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و 
معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای 
رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت 
تولید و تبادل رمز ارزها در اقتصاد ایران را ارائه 
کرد. رییس جمهور در خصوص فعالیت ها در 
حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت 
حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: 
امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام 
محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی 
و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل 
کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و 
نقش آن در اقتصاد کالن کشور اقدامات الزم 
آگاهی  اینکه  بر  تاکید  با  شود.روحانی  انجام 
توجه  با  و  است  حوزه ضروری  این  در  مردم 
به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت رمز 
ارزها، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید 
اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمند 
شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم 
در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین 
و دستورالعمل های الزم را وضع و ابالغ نمود.
رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها 
و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های 
مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها 
و فضای مجازی در زمینه  اطالع رسانی، آموزش 
پدیده  این  به  نسبت  مردم  بخشی  آگاهی  و 
و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر 
داشته باشند. تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه 
اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطالعات 
مسئول  نیرو  و  اطالعات  فناوری  و  ،ارتباطات 

برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

 65 درصد از آب کشاورزی 
کشور هدر می رود

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
توسعه  عدم  دلیل  به  طبیعی مجلس گفت: 
مناسب آبیاری نوین و استفاده از روش های 
سنتی، تنها 35 درصد از آب بخش کشاورزی 
هدر  آن  درصد   ۶5 و  شده  مفید  استفاده 
با  محمودزاده  جالل  ایلنا  به گزارش  می رود. 
اشاره به کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی 
بر  عالوه  سالجاری  در  کرد:  اظهار  کشور،  در 
نامتوازن  نیز  آن  پراکنش  بارندگی  کاهش 
بوده که موجب خسارات زیادی بر محصوالت 
این  از  پیشگیری  است.  شده  کشاورزی 
جهاد  وزارت  اگر  بود؛  انجام  قابل  خسارات 
وظایف  به  مربوط  دستگاه های  و  کشاورزی 
خود عمل می کردند. محمودزاده یکی از این 
وظایف را اجرای طرح آبیاری نوین عنوان کرد: 
طبق برنامه ششم توسعه بر عهده وزارت جهاد 
کشاورزی گذاشته شده بود. بر اساس برنامه 
ششم توسعه وزارت کشاورزی موظف بود با 
از آب و صرفه جویی  بهره وری مناسب  هدف 
اراضی  از  و ۶۰۰ هزار هکتار  میلیون  آن ۲  در 
کشاورزی کشور را تحت پوشش آبیاری نوین 
قرار دهد، اما به ماه های پایانی برنامه نزدیک 
می شویم و تنها 1 میلیون هکتار از اراضی از 
آبیاری تحت فشار بهره مند شده اند که کمتر از 
5۰ درصد است.  به گفته محمودزاده؛ به دلیل 
عدم توسعه مناسب آبیاری نوین و استفاده 
از روش های سنتی در کشور، تنها 35 درصد 
از آب بخش کشاورزی استفاده مفید شده و 

۶5 درصد آن هدر می رود.

حقابه هیرمند یکی از مسائل مهم سیاسی، 
بین  و زیست محیطی  اجتماعی  اقتصادی، 
دو کشور ایران و افغانستان است. موضوعی 
را  کشور  دو  این  مناسبات  سال هاست  که 
تحت تاثیر قرار داده است. هر چند سخنگوی 
» رودخانه  است:  معتقد  خارجه  امور  وزارت 
هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شده ای 
سال  در  که  قراردادی  اساس  بر  و  است 
در  و  رسیده  امضا  به  دو کشور  بین   1351
مجالس قانون گذاری هر دو کشور به تصویب 
و  بوده  مشخص  ایران کامال  حقابه  رسیده 
متعهد  حقابه  این  به  هم  افغانستان  دولت 
در  اردکانیان  رضا  پیش  چندی  و  است.« 
خان  آبگیری سد کمال  و  خصوص ساخت 
در مسیر رودخانه هیرمند گفته بود: »به طور 
این  مسیر  در  آبی که  سازه  نوع  هر  طبیعی 
نباید بر قرارداد ایران  رودخانه احداث شود، 
بگذارد  تأثیر  هیرمند  زمینه  در  افغانستان  و 
و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه 
افغانستان هم باشد. قرارداد  همکارانمان در 
بین ایران و افغانستان درباره بهره برداری از 
رودخانه هیرمند یک قرارداد رسمی و تایید 
شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل 
سال هاست که  عمل  در  اما  است«  احترام 
هیرمند سرریز سیالب هاست  از  ایران  سهم 
توافق  آن  سر  بر  دو کشور  حقابه ای که  نه 

کرده اند. آبگیری سد کمال خان و در حقیقت 
انحراف مسیر هیرمند در چند ماه گذشته به 
تمام نگرانی ها در خصوص وضعیت سیستان 
الهیجان زاده  احمدرضا  است.  زده  دامن 
معاون دریایی و تاالب های سازمان حفاظت 
این سد  احداث  محیط زیست در خصوص 
و عدم تخصیص حقابه هیرمند با تاکید بر 
 51 سال  به  مربوط  سد  این  ساخت  اینکه 
است که به دلیل منازعات داخلی باقی مانده 
بود گفت: »گنجایش این سد در مقابل آورد 
است  ناچیز  هیرمند  مکعبی  میلیارد  چند 
انحراف مسیر  در حال  افغانستان  اینکه  اما 
می تواند  که  کرده  کانال  حفر  با  رودخانه 
اسفند  راستا  در همین  باشد.«  نگران کننده 
دولت  مجلس،  نمایندگان  سال گذشته  ماه 
پیگیری  به  مکلف  را  خارجه  امور  وزارت  و 
اقدامات سیاسی و عمرانی الزم جهت حفظ و 
افزایش حقابه ایران از رود هیرمند کردند. بر 
این اساس دولت مکلف شد تا در سال 1۴۰۰ 
جهت تصویب، استمرار و افزایش حقابه ایران 
از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی 
و عمرانی الزم را در چارچوب اعتبارات مصوب 
به عمل آورد و وزارت امور خارجه موظف به 
ارائه گزارش عملکرد در خصوص این موضوع 
به مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

شد. خارجی 

وزیر  تقی زاده خامسی، معاون  قاسم  دیروز 
از  پس  ماه  چند  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو 
آبگیری سد کمال خان با ابراز نگرانی نسبت 
سومین  و  بیست  در  سیستان  وضعیت  به 
که  هیرمند  آب  کمیساران  مشترک  جلسه 
و  ایران  اسالمی  مقامات جمهوری  با حضور 
افغانستان برگزار شد، خواستار تامین حقابه 
با  و  شد   1351 معاهده  اساس  بر  ایران 
اشاره به دغدغه های ایران نسبت به احداث 
هیرمند،  روی  کمال خان  بند  آب گیری  و 
گفت: »بر اساس ماده پنجم معاهده 1351 
را  ایران  موافقت  باید  افغانستان  هیرمند، 
ما  و  می کرد  جلب  بند  این  ساخت  برای 
معتقدیم این بند پیامدهای اجتماعی ناشی 
توسعه  و  کشاورزی  تعطیلی  مهاجرت،  از 
کانون های گرد و غبار را دارد. مردم در منطقه 
سیستان تشنه هستند و آن چه که ما نگران 
سال  در  حقابه  نکردن  دریافت  هستیم  آن 
ما  است.  سیستان  در  آب  و کمبود  جاری 
پیگیر دریافت حقابه خود به صورت درست 
و کامل بر اساس معاهده هستیم.« کمرنگ 
بومی  مردم  مهاجرت  و  کشاورزی  شدن 
منطقه سیستان به حاشیه شهرهای دیگر از 
جمله مواردی است که سیستان در سالهای 
اخیر با آن درگیر است و سیاست هایی که 
می تواند  گرفته  پیش  در  افغانستان  دولت 

به این موضوع دامن بزند. در جلسه دیروز 
افغانستان  کمیسار  بصیری،  ویس  احمد 
خشکسالی  به  توجه  با  »امیدواریم  گفت: 
برای  جلسه  این  در  بتوانیم  سال جاری 
مثبتی  نتایج  به  حقابه  تامین  برنامه ریزی 
برسیم و معاهده را اجرا کنیم. این مستلزم 

است« جانبه  دو  همکاری 
که  مشکالتی  خصوص  در  ایران  نگرانی 
تخصیص  عدم  با  سیستان  منطقه  در 
به  منجر  که  دیگر  موارد  و  هیرمند  حقابه 
آسیب پذیر بودن این منطقه از کشور شده 

پانزدهمین جلسه  و  است، در چهاردهمین 
و  مرزی  رودخانه های  دائمی  کمیسیون 
منابع آب مشترک هیأت وزیران، منجر به 
سیستان«  »روئین تن سازی  طرح  تصویب 
رئیس  عنوان  به  خامسی  تقی زاده  شد. 
ملی  کنفرانس  سیاست گذاری  شورای 
اردیبهشت ماه  در  سیستان  روئین تن سازی 
امسال گفته بود: »با توجه به واقعیت های 
تا  است  ضروری  سیستان  منطقه  اقلیمی 
استفاده  با  و  برنامه ریزی صحیح  انجام  با 
از  موجود  قابلیت های  و  ظرفیت ها  از 
وابستگی  و  سیستان  آسیب پذیری 
هیرمند  رودخانه  به  کشور  از  ناحیه  این 
انجام  اخیر  اتفاقات  به  توجه  با  بکاهیم. 
شده در حوضه هیرمند، انتظار بر این است 
رویکرد  با  پررونق  و  روشن  آینده ای  که 
درون نگر  طرح ریزی  و  پایدار  توسعه 
همچنین  شود،  ترسیم  سیستان  برای 
استان  مناسب  ظرفیت های  دلیل  به 
قطب  وجود  جمله  از  سیستان و بلوچستان 
بر  تصمیم  سیستان،  در  علمی  پویای 
ملی  کنفرانس  نخستین  شد  گرفته  این 
روئین تن سازی سیستان که نشان از اراده 
اجرایی  دستگاه های  تمامی  ملی  عزم  و 
به مشکالت  پرداختن  برای  علمی کشور  و 
و  فعال  مشارکت  با  دارند،  سیستان 
محوری جامعه سیستانی در دانشگاه زابل 
بر  این کنفرانس  محورهای  شود.«  برگزار 
اساس اخبار منتشر شده شامل هامون ها، 
سیستان،  منطقه  محیط زیست  و  گردوغبار 
بهبود کشاورزی در منطقه سیستان، اصالح 
پایداری  سیستان،  منطقه  توسعه  الگوی 
توان افزایی  و  سیستان  منطقه  اجتماعی 

بود. خواهد  سیستان  منطقه  اقتصادی 
منجر  جاری  آبی  در سال  بارش ها  کاهش 
شده  کشور  سراسر  در  مشکالتی  بروز  به 
از کمبود آب در  اما مشکالت ناشی  است. 
و  ساکنان  سال هاست که  سیستان  منطقه 
محیط زیست این منطقه را تهدید می کند و 
می توان گفت عدم تخصیص حقابه هامون 
باعث  سال هاست  را  منطقه  این  مشکالت 
زیست  محیط  تخریب  و  انسانها  مهاجرت 
بی توجهی  خواهد کرد.  تشدید  است،  شده 
آبی  امنیت  وضعیت  به  افغانستان  دولت 
وضعیت  همچنین  و  سیستان  منطقه  در 
در  می تواند  هامون  بین المللی  تاالب های 
آینده نزدیک موجب بروز مشکالتی در این 
این  بر  همواره  ایران  چند  هر  شود.  منطقه 
را  دارد مسئله  دارد که قصد  تاکید  موضوع 
با دیپلماسی حل کند و کار را از این مسیر 
سیستان  منطقه  در  حیات  اما  ببرد،  پیش 
خطر  به  هیرمند  حقابه  تخصیص  عدم  با 
کنترل  می تواند  امر  این  و  افتاد  خواهد 
دولتها  اختیارات  محدوده  از  را  موضوع 

کند خارج 

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
حوزه  در  توسعه  ششم  برنامه  اجرای  عدم 
این  انرژی  کمیسیون  تا  شد  سبب  انرژی 
۲3۴ کند، گفت:  ماده  مشمول  را  وزارتخانه 
مبنی  انرژی  پیشنهاد کمیسیون  نیرو  وزارت 
بر تعویض کولرهای گازی قدیمی با کولرهای 
آقاجری  حبیب  نمی گیرد.  جدی  استاندارد 
سال  در  برق  کمبود  از  عبور  راهکارهای  به 
با  مردم  اگرچه  گفت:  و  کرد  اشاره  جاری 
سوء مدیریت دستگاه های اجرایی در تمامی 
و...  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  مسائل 
مواجه شده اند اما اکنون وقت آن است که با 
کاهش مصرف به عبور از بحران پیش آمده 
اوج  در  را  واقع مصرف خود  در  کمک کنند، 
مصرف کاهش دهند، از طرفی مسئوالن تعهد 
بلندمدت  طرح های  سریع تر،  هرچه  دهند 
برق در  تا بحران  زنند  را کلید  تا 5 ساله   ۲

نشود. تکرار  آتی  سال های 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت آقاجری گفت: 
از آنجا که قطعی برق کارخانجات به صنایع 
صدمه بسیار می زند مسئوالن وزارتخانه نیرو 
باید با تولیدکنندگان همراهی کنند نه آنکه بر 
یکی  چرا که  ایجاد کنند  مانع  آن ها  راه  سر 
عدم  تولیدکنندگان،  سر  بر  موانع  همین  از 
به  را  تولید  افت  است که  آن ها  برق  تامین 

قطعی  از  شدت  به  کشاورزان  دارد.  همراه 
برق ناراحت هستند چرا که قطعی ها ناگهانی 
داده  اطالع  آن ها  به  قبل  از  و  صورت گرفته 
آستانه  در  حالی که کشاورزان  در  نمی شود، 
به یقین  و  هستند  خود  محصوالت  برداشت 
تا 5۰ درصدی برداشت محصول  با افت ۴۰ 
-که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب 

رو خواهند شد. به  رو  می شود- 
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون 
انرژی طی چند ماه گذشته پیشنهاد کاربردی 
با کولرهای  قدیمی  تعویض کولرهای گازی 
کم مصرف و استاندارد، را به وزارت نیرو داد، 
گفت: درصورت سرمایه گذاری در این زمینه، 
در جنوب کشور، شاهد کاهش  به خصوص 
مالحظه ای  قابل  صرفه جویی  و  مصرف 
خواهیم بود اما مسئوالن امر این پیشنهاد را 

نمی گیرند. جدی  
آقاجری با بیان اینکه کمیسیون انرژی عدم 
اجرای برنامه ششم توسعه از سوی وزارت 
نیرو را مشمول ماده ۲3۴ کرده است، گفت: 
نیروگاه های  ایجاد  راستای  در  نیرو  وزارت 
در  و... که  برق  تولید  افزایش  تجدیدپذیر، 
اقدام  شده  تاکید  آن ها  به  ششم  برنامه 
قابل توجهی انجام نداده است، به طور مثال 
باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1۴۰۰ 

تجدیدپذیر  برق  نیروگاه  مگاوات  هزار   5  ،
مگاوات   5۰۰ فقط  تاکنون  اما  تولید  شود 

است. شده  تولید 
گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
کردن  وارد  نیروگاه ها،  ظرفیت های  افزایش 
نیروگاه های تعطیل شده به مدار و پرداخت 
تا  خصوصی  بخش  نیروگاه های  مطالبات 
با انگیزه و حداکثر ظرفیت خود کار کنند از 
دولت  است که  مدتی  اقدامات کوتاه  جمله 
برق  بحران  با  مقابله  راستای  در  می تواند 
آگاهی سازی  باید  نیز  طرفی  از  دهد،  انجام 
مصارف  کاهش  راستای  در  فرهنگسازی  و 

گیرد. صورت  ادارات  و  خانگی 
صنایع  کمیسیون  رییس  همچنین  دیروز 
اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت برق 
صنایع  برق  وضعیت  گفت:   ایلنا  به  صنایع 
دولت  است.  بدتر شدن  در حال  روز  به  روز 
پول زیادی برای دادن انشعاب گرفته و پول 
زیادی هم برای مصرف برق می گیرد. جگر 
صنعت زیر دندان وزارت نیرو است، همیشه 
اولین مشتری که پول برق یا گاز را پرداخت 
اولین  متاسفانه  اما  است  صنعت  می کند 

هستند. صنایع  هم  قربانی 
قطعی  وضعیت  مورد  در  روغنی  ابوالفضل 
قانون   5 و   ۴ ماده  طبق  برق صنایع گفت: 

حمایت از تولید، هر موقع قرار بر تصمیمی 
بخش  این  با  باید  باشد  صنعت  مورد  در 
بدون  نیرو  وزارت  متاسفانه  هماهنگ شود. 
بیشتر  برق  قطع  به  اقدام  قبلی  اطالع 
واحدهای صنعتی کرده است. بعضی از این 
صنایع مانند آلومینیوم، شیشه و فوالد مواد 
مذاب یا مایع در سیستم خود دارند یا مواد 
غذایی دارند که قطعی برق خسارات جبران 
معذوریات  ما  می کند.  وارد  آنها  به  ناپذیر 
جدول  یک  اگر  اما  می کنیم  درک  را  کشور 
می توان  شود  داده  برق  قطعی  زمان بندی 
را  خسارات  از  نوع  این  از  بسیاری  جلوی 
قبال  باید  است  قطعی  بر  قرار  اگر  گرفت. 
بدانند  را  خود  برنامه  صنایع  تا  شود  اعالم 
اما متاسفانه بدون در جریان گذاشتن قبلی 
را قطع می کنند که  برق   واحدهای صنعتی، 

می شود. فراوانی  مشکالت  موجب  این 

بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
ایران در ادامه تصریح کرد: در دوران پیک 
تابستان برق و در دوران پیک زمستان گاز 
و عمیق  این یک زخم کهنه  قطع می شود، 
است که هر روزه هم بدتر می شود. بعضی 
و  ساعت   ۶ یا   5 است  ممکن  واحدها  از 
برق  قطعی  ساعت   ۲ تا   1 دیگر  بعضی 
داشته باشند اما به طور متوسط بین 3 تا 
موضوع  این  البته  دارند.  قطعی  ساعت   ۴
روز  چند  است  ممکن  یعنی  نیست  روزانه 
برق  آن  از  پس  اما  باشند  نداشته  قطعی 
خانگی  بخش  برق  وضعیت  شود.  قطع 
نیست.  صنایع  بخش  با  مقایسه  قابل 
حاضر هستند سر صنعت را ببرند تا بخش 
است  حالی  در  این  نباشد،  ناراضی  خانگی 
صنعت  بخش  از  را  پول  بیشترین  که 

ند. می گیر

 انتقاد رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران از وزارت نیرو:

وضعیت برق صنایع روز به روز درحال بدتر شدن است

انرژی

معاون آب و آبفای وزیر نیرو دیروز در جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند به دریافت نکردن حقابه ایران در سال جاری اعتراض کرد. 
موضوع حقابه هیرمند پس از آبگیری سد کمال خان بیش از گذشته موجب بروز نگرانی در خصوص وضعیت سیستان و به ویژه تاالب 
هامون شده است. هر چند ساخت سد به تنهایی منشا نگرانی نیست، بلکه به گفته احمدرضا الهیجان زاده معاون دریایی و تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست اینکه افغانستان مسیر هیرمند را با حفر کانال منحرف کرده است می تواند نگران کننده باشد. دیروز 
هم قاسم تقی زاده خامسی در بیست و سومین جلسه مشترک کمیساران آب هیرمند که با حضور مقامات جمهوری اسالمی ایران و 
افغانستان برگزار شد، گفت: »بر اساس ماده پنجم معاهده 1351 هیرمند، افغانستان باید موافقت ایران را برای ساخت این بند جلب 

می کرد و ما معتقدیم این بند پیامدهای اجتماعی ناشی از مهاجرت، تعطیلی کشاورزی و توسعه کانون های گرد و غبار را دارد« 



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2029   | چهارشنبه  19 خرداد 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

 چه اقداماتی بر اساس این تفاهم نامه 
صورت گرفته است؟

در اين تفاهم نامه كه در اجرای مفاد ماده ۲۲ 
قانون هوای پاک و آیین نامه اجرایی آن، با هدف 
آبیاری فضاهای  برای  پایدار  آب  منابع  تامين 
سبز و بوستان های شهر تهران به امضا رسید؛ 
)1۴1۰-1۴۰۰( میزان  زمانی ده ساله  دوره  طی 
مصرف پساب برای آبیاری فضای سبز کالن شهر 
تهران 13۸ میلیون مترمکعب در سال افزایش 
مصرف  میزان  آن  موازات  به  و  می کند  پیدا 
مترمکعب  میلیون   53 زیرزمینی  آب های 
تشکیل  تفاهم نامه  این  در  می یابد.  کاهش 
کمیته راهبردی با ترکیب مسئوالن وزارت نیرو 
و شهرداری تهران )سه نماینده از طرفین( پیش 
و همکاری  اقدامات  تا همه  است  بینی شده 
تحت  و  این کمیته  مصوبه  با  مشترک  های 
نظارت آن به اجرا دربیاید. ضمن اینکه در ذیل 
این کمیته راهبردی، کارگروهی با حضور مدیران 
و کارشناسان تخصصی از وزارتخانه و شهرداری 
تهران وظیفه بررسی های کارشناسی، پیشنهاد 
طرح ها و اقدامات اجرایی در قالب موضوعات 
تفاهم نامه را برعهده دارند. مسئولیت پیگیری 
با  اجرایی  امور  سایر  و  تفاهمنامه  این  اجرای 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به نمایندگی 
وزارت نیرو و معاونت خدمات شهری و محیط 
زیست به نمایندگی از شهرداری تهران است. در 
حال حاضر همکاری در احداث تصفيه خانه های 

محلي با مشاركت دو طرف و سایر اقدامات بر 
اساس محورهای تفاهم نامه در دستور كار قرار 
دارد. اقدامات اجرایی برای احداث تصفیه خانه 
تصفیه  احداث  یا  و  منطقه ۲۲  در  وردآورد  در 
تصفیه  پساب  استفاده  برای  تکمیلی  خانه 
خانه شهرک اکباتان در منطقه 5 و همچنین 
دریافت  برای  مشارکتی  قراردادهای  سایر 
پساب در مناطق دیگر از این جمله است. در 
حقیقت انعقاد این تفاهم نامه حرکت مثبت و 
روبه جلو برای استفاده از پساب ها در مصارف 
آبیاری فضای سبز شهر تهران و کاهش فشار به 
منابع آب زیرزمینی است که می تواند از تشدید 
عوارض محیط زیستی مانند تخلیه آبخوان ها و 

فرونشست زمین جلوگیری کند.  

  در راه اجرای فاز اول تفاهم نامه با چه 

چالش هایی مواجه شدید؟
موضوع اصلی این تفاهم نامه، تقویت تعامالت 
بین بخشی، همکاری های دوجانبه و استفاده 
از ظرفیت های موجود بین دو مجموعه وزارت 
منابع  تامین  برای  تهران  شهرداری  و  نیرو 
پایدار آب فضای سبز پایتخت است. البته قبال 
مصارف  با  ارتباط  در  پراکنده ای  همکاری های 
پساب های مازاد تصفیه خانه های محلی شهر 
تهران توسط شهرداری وجود داشت ولی تاکید 
متقابل،  افزایش همکاری  بر  نامه  تفاهم  این 
در  برای  همکاری  روند  به  بخشیدن  سرعت 
اختیار نهادن پساب بیشتر، و جایگزینی پساب 

با آب چاه ها و منابع زیرزمینی با توجه به میزان 
و مقادیر مشخص شده در تفاهم نامه بسیار 
جانب  از  اجرا  فرایند  تسهیل کننده  و  اثرگذار 
نباید  حال  این  با  است.  تفاهم نامه  طرفین 
فراموش کرد که این تفاهم نامه به معنی قرارداد 
نیست. چون مالکیت آب با دولت )به نمایندگی 
وزارت نیرو( است، ضرورت دارد برای دریافت 
آب به هر شکلی )پساب یا آب سطحی( به غیر 
از تخصیص هزینه یا آب بها یا حق النظاره تعیین 

و برای هر موضوعی قرارداد با زمان مشخص 
شدن  اجرایی  برای  آنکه  ضمن  شود.  منعقد 
و سرمایه  اقدامات  همسو شدن  نامه،  تفاهم 
طرح های  توسعه  در  فاضالب  شرکت  گذاری 
تصفيه فاضالب محلي و واگذاري پساب بسیار 
مهم است؛ نکته دیگر آنکه تحقق اهداف مدنظر 
در تفاهم نامه در بازه زمانی »میان مدت« متصور 
است. از این رو، در صورت تغییرات مدیریتی 
تعهدات  نیست  انتظار  از  دور  هرصورت  به  که 
طرفین به اجرای مفاد تفاهم نامه در ظرف زمانی 
مشخص شده می تواند دستیابی به اهداف را در 

پی داشته باشد.

چه میزان صرفه جویی در مصرف آب با 
خواهیم  آن  اجرای  و  تفاهم نامه  این 

داشت؟
مدیریت  عبارتی  به  یا  در مصرف  صرفه جویی 
از مبحث  مصرف آب موضوعي است كه جدا 
تهران در دست  از جانب شهرداري  تفاهم نامه 
آب خام سازمان  در طرح جامع  است.  اقدام 
همانند  مصرف  کاهش  راه های  بوستان ها، 
کاهش کاشت چمن یا کاشت گیاهان کم آب 
برو سازگار با اقلیم ، ایجاد و توسعه سامانه های 
هوشمند آبیاری در حال اجراست. در تفاهمنامه 
با وزارت نیرو حداقل نیاز آبی برای فضای سبز 
تهران پیش بینی شده است. باید در نظر داشت 
در  آب  منابع  به محدودیت های  توجه  با  که 
کشور، موضوع تامین آب پایدار برای مصارف 
است  حیاتی  مسئله  یک  شهری  مدیریت 
آب مصرفی  از  عمده ای  بخش  آنجا که  از  و 
نگهداشت فضای  و  شهرداری ها صرف حفظ 
سبز می شود، لذا تامین منابع آب پایدار یک 
مولفه بسیار مهم و الزم است که در این تفاهم 
نامه در نظر گرفته شده است با این حال بسنده 
کردن صرف به منابع پساب و آب سطحی کافی 
نیست.  وضعیت خشکسالی ها و محدودیت 
منابع آب در شهر تهران اقتضا می کند که به 
موازات توجه به استفاده از پساب و بازچرخانی 
فاضالب، در زمینه تغییر الگوی کاشت گیاهان و 
استفاده از گیاهان کم آب بر و همساز با اقلیم 
هم بطور ویژه کار شود. متاسفانه رویکرد غالب 
در ایجاد فضاهای سبز شهرهای کشور در نیم 
کاشت  است،  بوده  »کوتاه مدت«  قبل  قرن 
چمن و درختان سریع الرشد غالبا غیربومی از 
همین طرز تفکر تبعیت می کردند. خوشبختانه 
در حال حاضر این نگاه تعدیل شده و تغییر کرده 
است. عالوه بر آن، هوشمندسازی آبیاری، احیای 
قنوات و آموزش به پیمانکاران و کارگران فضای 
آب،  اتالف  و  هدررفت  از  برای جلوگیری  سبز 
از اقدامات مهمی است که ضرورت دارد برای 
سازگاری با شرایط پیش رو بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.

کدام مناطق در اولویت  هستند. آیا 
منطقه ای هست که در حال حاضر 

آبیاری آن با پساب باشد؟
سریع ترین پروژه استفاده از پساب تصفیه خانه 
فیروز بهرام در منطقه 1۸ است و  پس از آن 
منطقه ۲۲ و احداث تصفیه خانه با سرمایه گذاری 
مشترک شهرداری و شرکت فاضالب را می توان 

از مناطق در اولویت دانست.

و  سخت  تابستان  اینکه  به  توجه  با 
خشکی پیش رو داریم فکر می کنید 
شهرداری تهران چگونه بتواند در این زمینه 

کمک کند؟
اقدامات پیش بینی شده در تفاهم نامه اغلب در 
بازه میان مدت و بلندمدت می تواند آثار مشهودی 
داشته باشد. حرکت در چارچوب تفاهم نامه منافع 
تهران  زیرزمینی  آب  منابع  برای حفظ  بسیاری 
خواهد داشت، ولی در کوتاه مدت شهرداری برای 
جلوگیری از هدررفت، آموزش مصرف بهینه آب 
برای کارگران، پیمانکاران و پرسنل، استفاده از آب 
خاکستری در اماکن و فضاهای تحت پوشش 
خود اقدام می کند. ما در اداره کل محیط زیست 
شهرداری تهران در راستای اجرای قانون مدیریت 
سبز، موضوع مصارف منابع و از جمله منابع آب 
را در ساختمان های تحت مالکیت شهرداری رصد 
می کنیم و به مناطق ۲۲ گانه اعالم و مشکالت 
همچنین  کنیم.  می  پیگیری  را  نواقص  و 
هوشمندسازی این سیستم ها را در دستور کار 
داریم. الزم است اشاره کنم که شهرداری از آب 
موضوع  و  نمی کند  استفاده  آبیاری  برای  شرب 
تفاهمنامه با وزارت نیرو، کاهش استفاده از منابع 

آب زیرزمینی و چاه ها است.

یکی از ظرفیت های خوبی که شهرداری برای گذر 
از وضعیت پیش رو دارد خانه های محیط زیست 
هستند که خوشبختانه در سراهای محالت در 
حال شکل گرفتن هستند. جلب مشارکت های 
مردمی و فرهنگ سازی برای تاب آوری و سازگاری 
شهروندان با کم آبی با همکاری کانون های محیط 

زیست محالت می تواند بسیار موثر باشد.

زیستی  تنوع  کنوانسیون  ملی  مرجع  دبیر 
باید  آینده  دولت  اینکه  بر  تاکید  ضمن  کشور 
منابع  و  جنگل ها  متولی  نهادهای  ساختار  به 
آینده  دولت  است  الزم  بپردازد، گفت:  طبیعی 
در سیاست گذاری های توسعه تجدید نظر کند 
را  بار خود  مبنای کشاورزی  بر  توسعه  چرا که 
می گذارد. جنگل ها  و  طبیعی  منابع  دوش   بر 
با  ایسنا،  با  گفت و گو  در  کیادلیری  هادی 
مساله  به  آینده  دولت  است  الزم  اینکه  بیان 
به  امروز  آنچه  گفت:  بپردازد،  ساختارها 
به ساختارهای  می زند  جنگل های کشور ضربه 

است.  مربوط  متولی  نهادهای  برخی 
و  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان   
زیرمجموعه  جنگل ها   متولی  سازمان های 
وزارت جهاد کشاورزی هستند در حالی که خط 
مشی این نهادها با یکدیگر متفاوت و تناقض 

است. 
اهداف  به دنبال  جهاد کشاورزی  وزارت 
در  است  مدت  کوتاه  برنامه های  و  تولید 
طبیعی  منابع  و  جنگل ها  سازمان  حالی که 
است  بلندمدت  برنامه های  اجرای  درصدد 
نیست  صورتی  آن  به  تولید  هدف  و  پیگیر 
می کند. دنبال  جهاد کشاورزی  وزارت   که 
و  طبیعی  منابع  مشکالت  عمده  داد:  ادامه  او 
بخش کشاورزی،  به  مربوط  جنگل های کشور 
زراعت  و  حضور دام در جنگل ها و شخم زدن 

در جنگل ها است بنابراین تا زمانی که سازمان 
منابع  ادارات  و  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
جهاد کشاورزی  وزارت  زیرمجموعه  طبیعی  
کرد.  حل  نمی توان  را  مشکالت  این  باشند، 
وزارت  ایران  در   135۰ تا   13۴5 سال های  در 
منابع  دوران  بهترین  داشتیم که  منابع طبیعی 

بود. طبیعی 
بار  وزارتخانه ای  چنین  وجود  که  امیدواریم   
دیگر تکرار شود و این وزارتخانه حتی مستقل 
تا  باشد  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از 
از  مستقل  اجرایی  بخش  و  نظارتی  بخش 

کنند. فعالیت  یکدیگر 
 منابع طبیعی ظرفیت این را دارد که به عنوان 
 ۸3 بتواند  پاسخگوی  مستقل  وزارتخانه  یک 
مرجع  دبیر  باشد.  کشور  طبیعی  منابع  درصد 
ضمن  کشور  زیستی  تنوع  کنوانسیون  ملی 
علت  چندین  جنگل ها  تخریب  اینکه  به  اشاره 
تخریب  اصلی  علل  از  یکی  اظهارکرد:  دارد، 
سیاست گذاری های  به  مربوط  جنگل ها 
ایران توسعه را بر دوش  دولت ها است که در 

است. گذاشته  کشاورزی 
خاص  شرایط  و  جغرافیایی  لحاظ  به   ایران 
خشکسالی  آب،  منابع  کمبود  جمله  خود  از 
نمی تواند  پاسخگوی  اراضی  کمبود  و 
بر  تمرکز  اساس  برهمین  و  باشد  کشاورزی 
بر  را  خود  بار  نسبت  به همان  نیز  کشاورزی 

می گذارد. جنگل ها  و  طبیعی  منابع   دوش 
دولت  می رود  انتظار  اینکه  بیان  با  کیادلیری 
آینده موضوع آمایش سرزمین را جدی بگیرد، 
براساس  اراضی  است کاربری  کرد: الزم  اظهار 
این  متاسفانه  اما  شود  تعیین  منطقه  توان 
گونه اقدامات در چند دهه اخیر مغفول واقع و 
باعث شده است در بسیاری از مناطقی که آب 
- که  برنج  و  هندوانه  مانند  محصوالتی  ندارد 
یا  شود  - کشت  هستند  آب بر  محصوالت  پر 
در مناطقی که برای کشاورزی مناسب نیستند 

بکارند. و گندم  بزنند  را شخم  جنگل ها 
باید  را  مشکالت  و  مسائل  گونه  این   
شود. مرتفع  تا  کنند  سعی   دولت ها 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور 
در  باید  آینده  دولت  اینکه  بیان  با  همچنین 
باشد،  داشته  بیشتری  دقت  مدیران  انتخاب 
براساس  مدیران  بیشتر  االن  تا  تصریح کرد: 
موهبت و لطف انتخاب شده اند اما الزم است 
این  توانمند در  افراد متخصص و  آینده  دولت 
است  الزم  همچنین  بیاورد  کار  را  پای  زمینه 
تعامل میان دولت و مجلس در زمینه  حفاظت 
افزایش  پیدا کند چراکه یکی  از منابع طبیعی 
قانونی  ظرفیت های  ظرفیت ها،  بزرگترین  از 
در  قوانین  این  از مواقع  اما در بسیاری  است 
با حفظ منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع  تضاد 

می شود. وضع 

گفت وگو با مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

چاره ای جز تغییر الگوی کاشت گیاهان نداریم
بر اساس تفاهم میان وزارت نیرو و شهرداری تهران در دوره زمانی ده ساله ) 1400 تا 1410( میزان مصرف پساب برای 
آبیاری فضای سبز کالن شهر تهران 138 میلیون مترمکعب در سال افزایش می یابد 

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور :
دولت سیزدهم در سیاست گذاری های توسعه تجدیدنظر کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
همدان با انتقاد از شهرداری
تمرکز بر دفن زباله 

پذیرفتنی نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
گفت: سرانه تولید زباله در شهر همدان ۸1۰ گرم 
برای هر شهروند در روز است که از میانگین ۶5۰ 
گرم کشور باالتر است و این نشان می دهد میزان 
تولید پسماند در همدان باال است که در حوزه 
باید  همدان  شهرداری  پسماند،  تولید  کاهش 
فرهنگسازی و آموزش را در دستور کار قرار دهند 
زیرا تاکنون به این حوزه کمتر پرداخته شده و 
خوب عمل نشده است. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، 
مناسبت  به  نشستی  در  جعفری نژاد  محسن 
هفته محیط زیست بیان کرد: تمرکز اصلی در 
مدیریت پسماند شهر همدان، دفن و دفع زباله 
در سایت است اما با توجه به تولید باالی زباله 
شهری، با ادامه این روند نیاز به زمین های بیشتر 
بیشتر  مساحت های  آلوده کردن  و  دفع  برای 
ایجاد می شود که مورد تایید نیست. او عنوان 
کرد: هنوز در اجرای طرح جامع مدیریت پسماند 
مراحل  در  و  رو به رو هستیم  با چالش  استان 

مطالعه باقی مانده ایم که پذیرفتنی نیست.
از مدیریت  ما  توقع  اینکه  بیان  با  جعفری نژاد 
شهری همدان در مسئله محیط زیست شهری 
بیشتر است، گفت: شهر پایدار با شهر سبز تفاوت 
دارد. عنوان شهر سبز پایدار همدان جایگاه علمی 
و عملیاتی قوی ندارد، اما با این حال اقدام قابل 
توجهی هم در راستای شهر سبز پایدار در همدان 
انجام نشد و باید دید هزینه هایی که برای کسب 
انجام شد کجا رفته و چرا  این عنوان  اعالم  و 
صورت گرفته است. اگر قرار نبود در حوزه شهر 
سبز پایدار همدان کاری صورت بگیرد چرا استارت 
کار زده شد؟ در عنوان شهر تاب آور همدان حتی 
از محیط زیست نظرخواهی هم نشد و این خیلی 
بد است. محیط زیست ملک شخصی نیست، 
نیز  آن  اثربخشی  باید  می شود  هزینه ای  اگر 
زیست  محیط  حفاظت  مدیر کل  شود.  بررسی 
استان ادامه داد: ما دنبال تقابل محیط زیست 
و شهرداری نیستیم اما سالمتی مردم و سالمت 
محیط زیست برای ما مهم است، برای حفاظت 
است که شیرابه ها  مهم  استان  زیست  محیط 
پسماندهای  نکنند،  آلوده  را  زیرزمینی  آب های 
ساختمانی گوشه و کنار حومه شهر و در طبیعت 
بخشداران،  شهرداران،  از  بارها  و  نشوند  دیده 
دهیاران خواسته ایم به وظایف خود در این حوزه 
بر اساس قانون عمل کنند که گویی نمی شنوند.

واکنش محسن هاشمی به نقص 
فهرست نامزدهای شورای شهر

شبهاتی وجود دارد باید 
بررسی کنیم

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برخی 
از کاندیداهای شورای شهر تهران تایید شدند، 
نگرفتند،  قرار  تایید صالحیت ها  لیست  در  اما 
از  دقیق تر  باید  دارد که  وجود  شبهاتی  گفت: 
فرمانداری چک کنم و با هیات نظارت شوراها 
در مجلس نیز صحبت کنم و بعد نظرم را بگویم. 
جلسه  سیصدمین  پایان  در  هاشمی  محسن 
شورای اسالمی شهر تهران در جمع خبرنگاران 
معاونت  از  اعضا  تذکرات  از  پس  امروز  گفت: 
خدمات شهری و سازمان آتش نشانی به دلیل 
در  آتش سوزی  کنترل  برای  تالش هایشان 

پاالیشگاه شهید تندگویان تقدیر شد. 

 در تفاهم نامه با وزارت نیرو 
حداقل نیاز آبی برای فضای 
سبز تهران پیش بینی شده 
است. باید در نظر داشت که با 
توجه به محدودیت های منابع 
آب در کشور، موضوع تامین 
آب پایدار برای مصارف مدیریت 
شهری یک مسئله حیاتی است

شهریور ماه 1399 تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا شد که بر اساس آن میزان استفاده از منابع آب های زیرزمینی برای 
آبیاری فضای سبز در تهران تا سال 1410 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و منبع اصلی تامین آبیاری تهران پساب تصفیه خانه ها 
شود. از آن زمان تاکنون چه گام هایی برای اجرای تفاهم نامه انجام شده است، در گفت و گو با شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه 

پایدار شهرداری تهران از او در این باره پرسیدیم.

دولت

در کوتاه مدت شهرداری برای 
جلوگیری از هدررفت، آموزش 

مصرف بهینه آب برای کارگران، 
پیمانکاران و پرسنل، استفاده 
از آب خاکستری در اماکن و 
فضاهای تحت پوشش خود 

اقدام می کند.

| مدیرکل محیط زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران |

  | شینا انصاری |

|  
لنا

 ای
 |

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| فاطمه باباخانی  |

شرکت ملی حفاری ایرانشرکت ملی نفت ایران
(( سهامی خاص))

آگهی مناقصه دو مرحله ای )به صورت نیمه فشرده(

انتشار نوبت اول : 1400/03/18          انتشار نوبت دوم :1400/03/19

شناسه: 1142603

شرکت ملی حفاری ایران - اداره تدارکات خارجی کاال پروژه های حفاری

نوبت دوم

مبلغ برآورد( ارزی - یورو) شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات شماره تقاضا/ مناقصه نام مناقصه گزار

416,597 52,556,213 TenderNo. PFP/AZD/99/002
Indent No: 48-22-9922007

شرکت ملی حفاری ایران

بر اساس کسب حداقل امتیاز (50) مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.  روش ارزیابی

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت. تاریخ شروع دریافت

صرفا ازطریق سامانه ستاد انجام میگیرد دریافت و تحویل اسناد

14 روز پس از آخرین روز دریافت استعالمهای ارزیابی کیفی آخرین مهلت

مبلغ 18,502 یورو - (هجده هزار و پانصدودو ) یورو مبلغ تضمین تقاضای 9922007

طبق تبصره ماده9 آئین نامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازندبه جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریلی بانکی براساس نرخ ارز نیما بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

(زمان تسلیم پیشنهاد) ارائه نمایند.

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  (شماره شبا IR350100004001114006376636)  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت 

عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران-جهت ضمانتنامه های ریالی

انواع تضامین قابل قبول

90روز ( و برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد) مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

• تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) :

• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

• ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روزنامه پیام ما
www.nidc.ir          http://sapp.ir/nidc pr • کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

موضوع مناقصه : خرید مربوط به   BLANK LINERS 5-1/2  & 5  &4-1/2  مربوط به تقاضای 9922007
• مشخصات مناقصه :

تذکر: با توجه به بخشنامه شماره 98/665/1138 مورخ 98/4/3 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الترونیکی دولت ( ستاد) ثبت نام کلیه متقاضیان حضور در 
مناقصات , مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.ir  میباشد.

== =

بحران کم آبی را جدی بگیریم



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی ۲۰۲9   | چهارشنبه  19 خرداد 1۴۰۰  |4 پیام  ایران

افقی
 1 - كالم معتبر - تیزی آقتاب  - خزنده 
خانگی، کنایه از کسی که بسیار موذی است 
- كلمه پرسشی، از كلمات استفهام۲ - قبیله 
وحشی پرو - كنده كاری روی چوب - آكنده، 
انباشته  مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، 
- اسب پهن پشت 3 - مارکی بر موتور - 
پایین قبا۴ - تخم مرغ فرنگی، گندم  لبه 
- تیزی آرنج - فهمیده ، دانا - چیرگی و 
غلبه 5 - دشنام دادن - ریز نمرات - کمیاب، 

نادر و کمیاب، نادر - حرف ندا۶ - ساكن و 
بی حركت - پول ژاپن، پول آسیایی، پول 
قدرتمند آسیا - زادگاه شیخ اشراق۷ - ضم 
یونان  اساطیر   - آفریقایی  - کشور  وارونه 
باستان ۸ - پروردگار عالمیان - شهرها - 
ناراست9 - ساكنین محله، ساكنان یك محل 
- ناپاك - آبکی، لنگ میزند - زیر پا مانده1۰ 
- ظرف استوانه ای شکل - شیر آغوز - شهر 
مذهبی، من تبریزی - همراه خم، همنشین 
 - رشد كردن، گوالیدن   - - گشودن  خم11 
سمنان قدیم - تحریک کردن1۲ - معدن 

نداری،  حرف   - نقاشی  در  سبک  نوعی   -
كالم فقدان13 - چه وقت؟، چه کسی؟ - 
اتاق پذیرایی - دشمن1۴ - مقابل گرم، گرم 
نیست - اندوه، غصه، اندوه و غصه - شكمو 
- آزمندی15 - سوخت ماشینهای سنگین، 
مایعی که از نفت استخراج می شود - سالح 
گوزن، وسیله دفاعی برخی حیوانات گیاه خوار 
- تردید، دو دلی، از میطالت نماز1۶ - عمارت، 
سازنده ساختمان - پایان نامه - صد متر 
مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر 
- شتر باركش، كابوی خوش شانس - سو 
وارونه1۷ - نام دیگر قورباغه، جانور دو زیست 
- كاله فرنگی - مورد شک، مبهم، آنچه مورد 
شک باشد، نامعلوم  - ابر رقیق، ماه کارگری

عمودی
1 - دیوار کوتاه - از شهر های مذهبی عراق 
- نوشابه قدیمی۲ - ناشنوا، کر - سفید، 
رنگ سفید - وجود دارد - رایحه3 - حزب 
محافظه کار انگلیس - سخنران - چماق 
کلفت۴ - عکس - تکرار حرف بیست و 
سنگ  زغال  سنگ،  زغال  نوعی   - شش 
مرغوب - یازده، دو یار هم قد5 - مکیدن 
چیزی را - مشك - از سازهای ایرانی۶ - 
دربان، پرده دار - نام ترکی، نام آذربایجانی 
- مهار، قدیمی - سرود مذهبی در موسیقی 
کالسیک۷ - بیت الحرم در این شهر است 
- اثر والتر اسکات - خار سر دیوار۸ - تخت 
پادشاهی  - باال بر ماشین - سنگ معدنی 
9 - مدل غربی، الگوی اروپایی - یارغم، هر 
دو - همدم نقل است، ترانه - جسد حیوان 
مرده1۰ - آشکار - فرستادن فرنگی، مدرک 

- ماسک - سخن بی پرده11 - شهر زیارتی، 
محل حضور،  شهادت گاه،  شهادت،  محل 
مشاهد - علم کیمیاگری - الشه حیوان1۲ 
- ولگرد، بی سر و پا، بت آسمان جل - 
مردان بی زن، زنان بی شوهر، مستمندان - 

چاشنی غذا - هالك شونده13 - تیره، مات 
عرب  همراهی  حرف   - مالک  خداوند،   -
- الفت، انس گرفتن، عادت1۴ - قسمت 
سخت افزار رایانه - نصف آجر - خود آرایی 
15 - چابکی  - جانوران بیابانی1۶ - برابر 

ومساوی - در نوردیدن، قبیله حاتم، پیمودن 
- پارچه كم عرض - اگردوتاشوندبازهم به 
هم نمیرسند1۷ - تکرار حرف - گیشه بلیط 
فروشی، جایگاه مخصوص فروش بلیت - 

سنت، رسم و روش، دین

جدول شماره 2029

ایالم

گفت:  ایالم  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سطح  در  برق  توزیع  شرکت  مانور  هفدهمین  در 
در  غیرمجاز  ارز دیجیتال  مزرعه  مورد  یک  استان، 

شد. کشف  هلیالن  شهرستان 
بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  شیرخانی  هادی 
به دنبال تشخیص کارشناسان  اینکه روز گذشته و 
برق  حد  از  بیش  مصرف  میزان  از  توزیع  شرکت 
حصول  و  هلیالن  شهرستان  نزدیک  کارگاهی  در 
با  ارز دیجیتال،  غیرمجاز  استخراج  از  اطمینان 
مراجعه کردیم،  مورد نظر  مکان  به  انتظامی  نیروی 
استخراج  غیرمجاز  مزرعه  این  در  کرد:  اظهار 
غیرمجاز  مبدل  و  ماینر  دستگاه   3۰ ارز دیجیتال 

شد. ضبط  و  کشف 
ارزش  افزود:  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
ریال  میلیارد   9 شده  کشف  دستگاه های  ریالی 
نیروی  توسط  خاطی  متخلف  فرد  که  است  بوده 

است. تعقیب  تحت  و  شده  شناسایی  انتظامی 
او با تاکید بر اینکه دستگاه های ماینر، برق زیادی 
مصرف می کنند، یادآور شد: تاکنون ۸ مورد مزرعه 
ضبط  و  کشف  ماینر  دستگاه   1۰۶ و  ارز دیجیتال 

است. شده 
شیرخانی با قدردانی از  نیروی انتظامی در کشف 
غیرمجاز  استخراج کنندگان  گفت:  غیرمجاز،  مزارع 
بدانند نیروی انتظامی با تمام قدرت همراه صنعت 

برق است و تبعات سنگینی در انتظار آنان است.
شیرخانی از مردم شریف استان بابت اطالع رسانی 
مصرف  میزان  در  که  مواردی  چنین  وجود  از 
مردم  کرد:  نشان  خاطر  می کنند،  وارد  خلل  برق 
محل  خاموشی ها،  کاهش  جهت  در  استان  عزیز 
گزارش  را  رمزارزها  غیرمجاز  استخراج کنندگان 
آنها کامال  شخصی  اطالعات  باشند  مطمئن  و  کنند 

ماند. خواهند  باقی  سامانه  در  محرمانه 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم خبر داد:

معاون امور جنگل گیالن، ذخیره گاه های جنگلی  کشف یک مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال در هلیالن
انقراض  معرض  در  و  خاص  توده های  شامل  را 
دانست و گفت : اقدام به نصب 13 آگهی قرق برای 

هر 13 ذخیره گاه جنگلی استان کردیم.
سال گذشته  اینکه  بیان  با  عبدالهی  محمدرضا 
3۰۰ هکتار طرح توسعه جنگل و ۸۰۰ هکتار طرح 
غنی سازی جنگل در سطح اراضی جنگلی استان 
به  اقدام  کرد:  اظهار  است،  شده  اجرایی  گیالن 
داخل  و  جنگل ها  باالدست  مناطق  در  نهال کاری 
حفره های جنگلی کردیم. او با اشاره به پیامدهای 
تغییر آب و هوا و افزایش دما و کاهش بارندگی بر 
اراضی جنگلی، افزود: کاهش بارندگی و افزایش 
اما  نیست،  اثرگذار  جنگل  بر  کوتاه مدت  در  دما 
طوالنی شدن دوره های خشک و نوسان در میزان 
بارندگی و افزایش بارندگی های شدید در درازمدت 
و  می کند  تهدید  را  جنگلی  گونه های  از  برخی 
باعث ضعیف شدن آنان و در نهایت حمله آفات 
و بیماری ها می شود. معاون امور جنگل اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن، تنش خشکی 
طی سنوات گذشته را یکی از عوامل ایجاد بیماری 
در گونه شمشاد دانست و افزود: افزایش دما و 
کاهش بارندگی از ابتدای سال تاکنون عرصه های 
نهال کاری شده را با آسیب مواجه کرده و بنابراین به 
محض بهبود شرایط آب و هوایی اقدام به جایگزین 

نهال های آسیب دیده می کنیم. کردن 
در  واکاری  )نهال کاری  طرح  اجرای  از  عبدالهی 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  درختان(  البه الی 
استان گیالن دارای 13 ذخیره گاه جنگلی است. او 
ذخیره گاه های جنگلی را شامل توده های خاص و 
در معرض انقراض دانست و اضافه کرد: گونه های 
شمشاد،  ُارس،  شاه بلوط،  همچون  هیرکانی 
سرخدار، سفیدپلت و... که در حال ضعیف شدن 
هستند، به صورت توده های طبیعی تحت حفاظت 
شدید قرار می گیرند و در این راستا اقدام به نصب 
13 آگهی قرق برای هر 13 ذخیره گاه استان کردیم.
همه  اینکه  بیان  با  گیالن،  جنگل  امور  معاون 

اما  هستند،  حفاظت  تحت  جنگلی  عرصه های 
می شوند،  حفاظت  ویژه  صورت  به  ذخیره گاه ها 
گفت: مجازات هرگونه تصرف، تخریب، قطع درخت 
و آتش سوزی در ذخیره گاه ها بسیار شدید و قاطع 
خواهد بود. او از راه اندازی ۴1 پارک جنگلی طبیعی 
بیان  و  داد  استان گیالن خبر  در  و دست کاشت 
کرد: ۲۷ پارک از این ۴1 پارک برون سپاری شده 
و مابقی تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گیالن است. عبدالهی، هدف از 
راه اندازی پارک های جنگلی را بهره برداری مردم از 
مواهب طبیعی به صورت حفاظت شده دانست و 
اظهار کرد: حضور کنترل نشده مردم در عرصه های 
جنگلی بسیار خطرناک است، زیرا موجب کوبیده 
و  جوان  نهال های  رفتن  بین  از  و  خاک  شدن 
شکستن شاخ و برگ درختان و آتش سوزی در 
جنگل می شود لذا مناطق جنگلی قابل دسترس و 
نزدیک به شهرها را برای حضور گردشگران فراهم 

کردیم.

حفاظت از 13 ذخیره گاه جنگلی در گیالن

مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  با  مشترک  نشست  در  بیرانوندی  داراب 
با صنایع  از مدیران و کارشناسان مرتبط  ساختمان استان قزوین و جمعی 
 ۶۶ به  قریب   139۸ سال  پایان  در  استان گفت:  ساختمان  و  آب و فاضالب 
درصد مشترکان، تابع الگوی مصرف آب بوده اند که متاسفانه علی رغم کاهش 
چشمگیر نزوالت جوی و به تبع آن ذخایر آبی، در پايان سال 1399 این عدد 

یافته است. به ۴۴ درصد کاهش 
بحران  خشکسالی،  بر  تاکید  با  استان قزوين  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
افزایش زودهنگام دما و اپیدمی کرونا، هدر رفت آب  در ساختمان ها و استفاده 
نادرست از پمپ های آب را در افزایش کم سابقه مصرف، غیرقابل چشم پوشی 
از پیش سازمان  بیرانوندی در همین راستا خواستار مشارکت بیش  دانست. 
نظام مهندسی ساختمان در خصوص رعایت الزامات و پایش موارد مربوط به 

ساخت و سازهای دوستدار انرژی در استان شد .
او در پایان با بیان اینکه، صنعت آب و فاضالب استان در تالش برای حرکت به 
سمت هوشمندسازی است گفت : این شرکت آمادگی دارد که در تقدیر از مالکان 
ساختمان های برتر که توجه خاصی به  مدیریت مصرف آب دارند، مشارکت کند.

به مناسبت  بانک کشاورزی،  بین الملل  و همکاری های  روابط عمومی  اداره کل 
سالروز تاسیس و تولد این بانک، مسابقه »بانک کشاورزی به قلم  شما« را با 

حضور اهل قلم برگزار می کند.
و خدمات  عملکرد  درباره  تحلیلی  نوشتاری  با  دعوت می شود  عالقمندان  از 
خشکسالی«،  بحران  و  آبی  منابع  »مدیریت  محورهای  در  بانک کشاورزی 
افزایش  و  کشاورزی  محصوالت  »صادرات  کارآفرینی«،  و  »اشتغالزایی 
درآمدهای ارزی«، »امنیت غذایی«، »توسعه پایدار«، »بانکداری الکترونیک« 
این  در  رسانه ها،  در  آن  انتشار  و  بانک  عملکرد  با  مرتبط  زمینه های  دیگر  و 

شرکت کنند. مسابقه 
شرکت کنندگان باید متن و تصویر نوشتار منتشر شده خود را حداکثر تا تاریخ ۲1 
خرداد 1۴۰۰ به صندوق پست الکترونیک اداره کل روابط عمومی و همکاری های 
بین الملل بانک کشاورزی  به نشانی rabet@agri-bank.com ارسال کنند.

اهدا  برگزیده، جایزه  مقاله  پنج  به  و  انجام   1۴۰۰ پایان خرداد  تا  آثار  داوری 
می شود.

تاریخ انتشار مقاالت نباید قبل از اردیبهشت ماه سال 1۴۰۰ باشد.

اجرای  و  حمایتی  اقدامات  انجام  با  گفت:  خلخال  جهاد کشاورزی  مدیر 
برنامه های ترویجی و آموزشی سطح زیرکشت محصول گل محمدی در این 
شهرستان 15 درصد افزایش یافت. به گزارش ایرنا، محمد شادخاطر گفت: با 
ترویج کشت و پرورش گل محمدی در بین کشاورزان منطقه و توسعه کشت 
این محصول  در اراضی دیم ، در آینده نزدیک خلخال تبدیل به قطب تولید 

این محصول با ارزش کشاورزی در استان اردبیل می شود. 
او اظهار کرد: امسال با اختصاص ۲5 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 
به کشت این محصول ارزشمند کشاورزی سطح زبرکشت گل محمدی خلخال 
زیرکشت  حالی که سطح  در  او گفت:   . است  یافته  افزایش  هکتار  به 1۶5 
این محصول در خلخال   1۶5 هکتار است  از این مقدار 1۴۰ هکتار نهال های 
بارور هستند که بصورت آبی کشت شده  ،۲۰ هکتار نهال های غیر بارور بوده 
که امسال به سطح زیر کشت اضافه شد و  همچنین پنج هکتار ازاراضی نیز 
خلخال  کرد:  اظهار  شادخاطر  است.  رفته  زیرکشت گل محمدی  دیم  بصورت 
بدلیل داشتن شرایط الزم از جمله ارتفاع مناسب از سطح دریا، اراضی مستعد 
کشاورزی و رطوبت پایین از مناطق بسیار مستعد کشور برای کشت گل محمدی 

است.

44 درصد مشترکان قزوین الگوی 
مصرف آب را رعایت می کنند

فراخوان مسابقه »بانک کشاورزی به 
قلم شما« منتشر شد

سطح زیرکشت گل محمدی در خلخال 
افزایش یافت

| قزوین | | فراخوان | | اردبیل |
برنامه محورسازان ایران خودرو 

در سال جاری

تولید ساالنه 25 هزار دستگاه 
اکسل خودروی تارا

ظرفیت  خودرو گفت:  ایران  محورسازان  مدیرعامل 
هزار   ۲5 ساالنه  دستی،  تارا  خودروی  محور  تولید 
افزایش  توانایی  نیاز،  صورت  در  است که  دستگاه 

دارد. وجود  میزان  این 
بهنام ولی نژاد، ظرفیت تولید محور تارا را روزانه 1۰۰ 
دستگاه برای نسخه دستی خواند و گفت: در سال 
محورسازان  محصوالت  سبد  به  قطعه  این  جاری 

می شود. افزوده 
محورسازان  اصلی  ماموریت  این که  بیان  با  او 
مورد نیاز  سواری  محورهای  تولید  اول  درجه  در 
ایران خودرو و ماشین کاری قطعات مورد مصرف در 
عنوان  است،  خودروساز  این  محصوالت  محورهای 
اکسل  شامل  محورسازان  اصلی  محصوالت  کرد: 

است.  ۴۰5 پژو  و گروه   ۲۰۶ پژو  گروه 
ولی نژاد با اشاره به افزایش تولیدات این شرکت در 
سال گذشته، بیان کرد: با توجه به افزایش تیراژ ایران 
خودرو در سال 99 نسبت به سال 9۸، محورسازان 
نیز افزایش تولید را تجربه کرده است. این شرکت 
سه محصول شامل محور جلو، محور عقب و محور 
کمک فنر خودروی ۲۰۶ را تولید می کند و به صورت 
میانگین افزایش تولید 5۰ درصدی در سال گذشته 

از تولید مجموع این قطعات را رقم زده است.
تولیدات  از  درصد   3۰ اکسل  تامین  به  اشاره  با  او 
سال گذشته  در  ایران خودرو گفت:   ۴۰5 محصول 
به سبب وجود تحریم ها، برخی از ابزارهای مربوط 
در  استفاده  قابل  یدکی  لوازم  و  براده برداری  به 
قابل  که  محورسازان  تولید  خطوط  ماشین آالت 
سازندگان  توسط  نبود،  کشورها  سایر  از  خریداری 
شد. داخلی سازی  محورسازان،  خود  نیز  و  داخلی 

مدیرعامل محورسازان ایران خودرو با بیان این که در 
حال حاضر این قطعه ساز در حال تولید نمونه های 
غیر محرک  و  یافته  تغییر  محور  اولیه  و  آزمایشی 
آریسان  وانت  جدید  نسخه  برای   )Non Drive(
سفارش  برنامه های  در  نمونه که  این  است، گفت: 
گذاری ایران خودرو قرار دارد، در نیمه دوم امسال 

تبدیل می شود.  به محصولی جدید 

روابط عمومي شهرداري رفسنجانروابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي 
مناقصه عمومی

آگهي 
مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/27 شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیات پیاده روسازی 
خیابان مدرس حدفاصل میدان امیر کبیر تا میدان 9 دی را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  
می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی 
یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/05 به دبیرخانه شهرداری مركزی 

تسلیم نمایند. 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 
1119 مورخ 99/12/27 شورای محترم اسالمي شهر، احداث پل واقع 
در انتهای بلوار شهید زینلی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به 
واجد  های  کلیه شرکت  از  لذا  نمايد.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 
صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي 
به  مناقصه  در  شركت  شرايط  از  اطالع  و  اسناد  دريافت  جهت  آيد 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، 
خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/04/05 

به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 1400/04/06 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 1400/04/06 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258701-5 -034 

نوبت اول
نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 9800716 
بدین وسیله به اطالع عموم می رساند: 

ششدانگ پالک ثبتی ۲۷۲۶/۲33۸ بخش ۲ اهواز ) دوهزار و سیصد و سی و هشت فرعی از دو هزار و هفتصد 
و بیست و شش اصلی بخش دو اهواز( مساحت ۲۴۲ مترمربع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 939۷9۸ 
سری د سال 91 دفتر 1۰9 صفحه ۲1۴ شماره ثبت 1۴۰3۰ ثبت گردیده است. واقع در اهواز اهواز صددستگاه منازل کوی ایثار 
خیابان 9 پالک 3۶ متعلق به اقای عبدالحسین سواری فرزند علی شماره ملی 1۷5۷35۲3۲5 ساکن به نشانی اهواز خیابان 

باهنر صد دستگاه خیابان 19پالک ۲1 کد پستی ۶1۷۸۷5۶۴91 
طبق گزارش کارشناسی هیات سه نفره مورخ 1399/۰۸/۲۰ 

یک واحد مسکونی ویالیی نمای آجری و اسکلت بنای سنتی - آجری و سقف طاق ضربی و کف حیاط و داخل ساختمان 
موزائیک و درب ماشین رو کابینت فلزی و بدنه گچ و رنگ و عمر ساختمان بیش از سی سال می باشد. 

موضوع سند رهنی 1۶395۷-139۲/۰5/۰3 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 3۷۸ اصفهان که در اثر عدم پرداخت بدهی 
محمد طغیانی دولت آبادی و عباسعلی طغیانی دولت آبادی و احمد طغیانی دولت آبادی و امیرحسین طغیانی دولت آبادی و 
طاهره ربیعی دولت آبادی و فاطمه طغیانی دولت آبادی منجر به صدور پرونده اجرائی مکانیزه 9۴۰۰۷5۷ گردیده است که پس 
از ابالغ اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری بانک اقتصاد نوین اصفهان بنمایندگی مدیریت شعب استان خوزستان از طریق 
مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بیست و چهار میلیارد ریال ( در روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۶ 
از ساعت 9 الی 1۲ در محل اجرای ثبت اهواز ) واقع در اهواز کوی نبوت بلوار دماوند - اداره اجرای اسناد رسمی اهواز( برگزار 
میگردد مزایده از مبلغ اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. ملک از تاریخ 1399/۰۷/۲۸ 
لغایت 1۴۰۰/۰۷/1۸ تحت پوشش بیمه نوین می باشد. ضمن اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد حدود و مشخصات ملک طبق 
وضعیت ثبتی شماال درب و دیواریست بطول 11 متر به کوچه به عرض۴ متر شرقا پی است بطول ۲۲ متر به پالک ۲33۷/۲۷۲۶ 

جنوبا پی است بطول 11 متر به شماره ۲۷۲۶/۲3۰3 غربا پی است بطول ۲۲ متر به شماره ۲۷۲۶/۲3۰1 حقوق ارتفاقی ندارد .
•الزم بذکر است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یانماینده قانونی او در جلسه مزایده است و مابقی مبلغ را می بایست ظرف مدت 5 روز پس از مزایده به حساب سپرده ثبت 
واریز نمائید در صورتی که ظرف مهلت مقرره مانده فروش را به حساب سپرده واریز نگردد مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 

حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت نیز عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰3/19

فریبا آریایی نیا سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
رسمی-اگهی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   1۴۰۰۶۰319۰۰۸۰۰۰۰۸۸هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
 1۰ به شماره شناسنامه  بابگهری فرزند عبدالرضا  زمانی  یداله  آقای 
از  مترمربع   ۲1۸.۲5 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  صادره 
پالک 1۷۷۸ اصلی واقع در زرند _ اکبرآباد خریداری از مالک رسمی 
آقای اصغر قلیزاده ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند. 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف1۰۰
اول:1۴۰۰/3/19 نوبت  انتشار  تاریخ 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/۴/۲
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای  شماره 1۴۰۰۶۰31۸۰۰۸۰۰۰5۶۶ – 1۴۰۰/۰۲/1۸ 
هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد  سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت  
ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض مرتضی غنی زاده فرزند سید 
غنی بشماره  شناسنامه 1۰9۲ صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک باب  
خانه  و محوطه  به مساحت ۲15/۷۶  متر مربع  به شماره  پالک  
۲۴۲ فرعی  قسمتی  از پالک 1 فرعی  از ۸5  اصلی  واقع  در قریه  
میان پشته  بخش ۲9  گیالن  خریداری  از احمد  علی  کشفی  محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  دو 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:1۴۰۰/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۴۰۰/۴/3

157- رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر- حسنعلی پاک مهر 

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند 
رسمی برابررای شماره13999۶۰319۰91۰۰33۰۴-99/11/۲۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق علی توکلی  فرزند 
ولی محمد بشماره شناسنامه ۶۰۶۰۰۶۶9۸۴صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت۲۷۰متر مربع پالک - فرعی از۴۸- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از ۴۸- اصلی قطعه یک واقع در عباس اباد عنبرآباد خریداری از مالک رسمی ورثه عباس 
امیری )فریبرز،فرامرز،فرزاد وفریبا همگی امیری ( محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:۲۷۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰3/۰5 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴۰۰/۰3/19

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰319۰۰۸۰۰۰۴۴۸هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور نداف پور زرندی فرزند غالمرضا به 
شماره شناسنامه 5۸۴۸ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۰۰ مترمربع از پالک ۷5۶1 اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه 
3 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/3/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/3/19
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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دماوند از بلندای برج میالد تهران /آژانس عکس تهران

| موزه مردم شناسی خانه صولت |
به دوره قاجار است و در  خانه صولت مربوط 
استان یزد، ابرکوه، خیابان باهنر محله دروازه 
 1۸39 به شماره  اثر  این  و  واقع شده  میدان 
ملی  آثار  ردیف  در   13۷5 بهمن   ۲۴ مورخ 

است. رسیده  ثبت  به  ایران 
است که  متر مربع   1۰۰۰ حدود  خانه  مساحت 
و  است  مرکزی  حیاط  شامل  آن  متر   15۰
سه  گاه  و  طبقه  دو  در  عمارتی  آن  پیرامون 
است.  گرفته  قرار  زیرزمین  احتساب  با  طبقه 
ستون های  از  می توان  بنا  بارز  خصوصیات  از 
گچ بری شده زیبا، پرکار و پرنقش   ونگار که به 
بوته  و  اسلیمی گل  نقوش  با  برجسته  صورت 
را  حیاط  دور تا دور  صفه هایی که گوشواره وار  و 

برد. نام  برگرفته،  در 
دارای  شکوه  با  و  بلند  سردری  با  خانه  این   
بسیار  کاری های  مقرنس  و  گچ بری ها 
زیباست. با عبور از سردر به راهرویی می رسیم 
باالی  بر  اصلی منتهی می شود.  به ورودی  که 
دارد. موزه  قرار  بلند مراقبت  برج  ورودی  این 
برپا  صولت  خانه  در  ابرکوه  مردم شناسی 

موزه  این  در  موجود  آثار  مجموع  است.  شده 
تاریخی  ارزش  با  وسیله   5۲5 از  بیش  به 

می رسد.
تفنگ،  ابرکوه شامل:  مردم شناسی  موزه  آثار   
رایج  سکه های  قدیمی،  سندهای  تپانچه، 
و  مهر  رضا)ع(،  امام  حضرت  سکه  ایران، 
مسجد  باستان شناسی  کاوش های  اشیای 
جامع، طاووس الحرمین و قلعه بهمن، اشیای 
تزئینی، نسخ خطی، وسایل کشاورزی، وسایل 
قدیمی،  آوازهای  جعبه  روشنایی،  و  حمام 

دستشویی  کوزه های  شاموتی،  کوزه های 
حکم  لوله دار(،  و  )لعاب دار  آبکشی  سفره، 
ابرکوهی  از سرداران  به یکی  احمد شاه قاجار 
مردم شناسی  موزه  اشیای  از  زیادی  تعداد  و 
است.  قدیمی  تعدادی سنگ های  همچنین  و 
اسالم  اوایل  به  موزه  این  اثر  قدیمی ترین 

دارد. تعلق 
مختلف  دوران  به  مربوط  موزه  این  سایر   
اسالمی، به  خصوص ایلخانی، صفویه و قاجار 

ایران در  سیری  است./ 

کتاب »اینجا سوریه است« نوشته زهره یزدان پناه قره تپه به تازگی توسط 
انتشارات راه یار منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب اولین عنوان 
از مجموعه آثار ناشر در رده »زنان مقاومت  فتنه شام« است که این ناشر 
چاپ می کند. زهره یزدان پناه قره تپه در این کتاب تالش کرده از شیوه 

»ثبت تاریخ شفاهی در موقعیت بحران« عمل کند./مهر

در روز 19 ام خرداد 1399، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»اختالف بر سر ماسک« منتشر کرده است که به ادامه مناقشه بر سر 
ماسک زدن علی رغم گذشت مدت زیادی از گسترش کرونا در دنیا، اشاره 
حد  از  امسال گرمتر  »تابستان  تیتر  با  دیگری  همچنین گزارش  دارد. 

نرمال« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

صندوق جمعيت ملل متحد )UNFPA( از نهادهای زیرمجموعه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد است و بزرگ ترين منبع بين المللی حمايت از جمعيت جهان 
و تدوين و اجرای برنامه های سالمت و بهداشت سودمند برای جمعيت ساكن 
در جهان است. اين صندوق از 19۶9 كار خود را آغاز كرده است و تاكنون به 
کشورهای درحال توسعه ۶ ميليارد دالر مساعدت مالی كرده است. این صندوق 
با بيش از 1۴۰ كشور جهان و سازمان های غير حكومتی اين كشورها همکاری 
دارد. كانون توجه اين نهاد مساعدت در اموری است كه به بهبود وضعيت زنان، 

مردان و جوانان بينجامد.  / ایسنا

فیلم اکشن »سریع و خشن 9« به کارگردانی »جاستین لین« با بازی 
که  ترون«  »شارلیز  همچنین  و  رودریگوئز«  »مایکل  دیزل«،  »وین 
تاکنون ۲5۰ میلیون دالر در گیشه بین الملل فروخته است، در جریان 
جشنواره فیلم کن به صورت عمومی به نمایش گذاشته می شود./ ایسنا

مد،  ملی  نمایشگاه  سومین  نشست های  مجموعه  از  نشست  سومین 
لباس و صنایع دستی با موضوع »تالقی سنت و مدرنیته در آثار طراحان 
لباس ایرانی« و با حضور مرضیه زارع، طراح پارچه و لباس ساعت ۲۰ روز 
جمعه، ۲1 خرداد ماه، از طریق الیو اینستاگرامی صفحه این نمایشگاه به 

آدرس  www.instagram.com/fhne.ir برگزار می شود./ مهر

جدول پخش اجراهای چهارمین دوره کنسرت های آنالین با عنوان » برخط  
ماه و نوا« و بسترهای پخش مجازی این رویداد معرفی شدند. بر اساس 
جدول منتشر شده، 1۲ گروه موسیقی در بخش های موسیقی دستگاهی، 
نواحی و کالسیک غربی در این برنامه حضور دارند. صفحات اینستاگرامی 
انجمن موسیقی ایران، بنیاد رودکی و هفدانگ به عنوان بسترهای پخش 

مجازی معرفی شده اند./ ایسنا

می پرسد از من کیستی ؟ می گویمش اما نمی داند

این چهره گم گشته در آیینه خود را نمی داند

می خواهد از من فاش سازم خویش را باور 

نمی دارد

آیینه در تکرار پاسخ های خود حاشا نمی داند

می گویمش گم گشته ای هستم که در این دور 

بی مقصد

کاری به جز شب کردن امروز یا فردا نمی داند

می گویمش آنقدر تنهایم که بی تردید می دانم

حال مرا جز شاعری مانند من تنها نمی داند

می گویمش می گویمش چیزی از این ویران 

نخواهی یافت

کاین در غبار خویشتن چیزی از این دنیا نمی داند

می گویمش آن قدر تنهایم که بی تردید می دانم

حال مرا جز شاعری مانند من تنها نمی داند

می گویم و می بینمش او نیز با آن ظاهر غمگین

آن گونه می خندد که گویی هیچ از این غم ها 

نمی داند

محمدعلی بهمنی

| چاپ ونشر  | | سینما | | مد ولباس | | موسیقی |

قوچ الرستان یکی از کوچک ترین و نادرترین گوسفندان 
وحشی در جهان و ایران است، که فقط در جنوب ایران 
گوسفندان  کمیاب  ترین  از  قوچ،  این  دارد.  زیستگاه 

وحشی در ایران است.
به قوچ اصفهان  نظر شکل ظاهری شبیه  از  این قوچ 
است اما جثه  کوچک تری از قوچ اصفهان دارد. میانگین 
وزن این قوچ 35 الی ۴۰ کیلوگرم است. میانگین وزن 
در جنس ماده ۲5 تا 3۰ کیلوگرم است. ارتفاع میانگین 
این قوچ از شانه  5۴ الی ۶۲ سانتی متر بوده و طول بدن 
این حیوان بومی ایران 1۲۰ سانتی متر است. بلندی دم 
این حیوان در حدود 15 سانتی متر می شود. در قسمت 

این قوچ موهاى كوتاه و سياه  جلوى سينه و گردن 
رنگ رویش دارد. لكه زينى سفید روی کمر آن ها ديده 
از  این قوچ و میش روشن تر  مى شود. رنگ پوست 
سایر قوچ ها است. قوچ الرستان از درختان بومی منطقه 
مانند درخت سمر یا آكاسيا چترى تغذیه می کند. البته 

از گیاهان علفی و درختچه ها نیز تغذیه می کند.
کوه های الرستان بیشتر صخره ای و ماهوری هستند. 
گوسفندان  برای  مناسبی  زیستگاه  چشم انداز  این 
وحشی الرستان است. قوچ و ميش الرستان در نواحی 
جنوب استان فارس در منطقه  حفاظت شده هرمود و 
غرب استان هرمزگان در زيستگاه هاى شهرستان های 
منطقه حفاظت شده گنو  تا غرب  بندرلنگه  و  بستك 

زیستگاه دارد. / سفر در ایران

قوچ الرستان

تاالب های ایران
تاالب ذولبین

۲۴ کیلومتری غرب شهرستان هشترود،  تاالب در  این 
واقع شده  قلعه جوق،  و  قوپوز  ذولبین،  روستاهای  بین 
محصور  ذولبین  روستای  دیم زار  زراعی  اراضی  در  و 
۴۶درجه  جغرافیایی  موقعیت  در  ذولبین  تاالب  است. 
و  3۷درجه  و  شرقی  طول  33ثانیه  و  5۰دقیقه  و 
. است  شده  واقع  شمالی  عرض  ۴۲ثانیه  و  ۲۶دقیقه 

در  که  است  هکتار   1۰ حدود  تاالب  این  مساحت 
آن  وسعت  از  توجهی  قابل  مقدار  به  سال های کم باران 
کاسته شده و اغلب به مانداب، تبدیل می شود. ارتفاع 
در  آن  بستر  دریا که  از سطح  شکل  بیضی  تاالب  این 
۶5۰ متر  ندارد، یک هزار و  ضلع شرقی، عمق چندانی 

است. 
کمی عمق تاالب ذولبین در قسمت شرقی آن، فرصت 
لویی  و  نی  در آب همچون  ریشه  برای رشد گیاهان  را 
و  شرق  ناحیه  در  انبوهی  نی زارهای  و  کرده  فراهم 
برای  امن  پناهگاهی  که  آمده  وجود  به  تاالب  جنوب 

است.  آنان  تخم گذاری  و  پرندگان 
متوسط  طور  به  نی  رویش  مناطق  در  تاالب  آب  عمق 
غربی  شمال  قسمت  در  و  بوده  متر   ۲ تا   1/5 بین 
آب های  زهکش های  دارد که  وجود  عمیقی  منطقه  آن 
صورت  به  ذولبین  تاالب  قسمت  این  از  زیرزمینی 
ذولبین  تاالب  آبریز  حوضه  می کند.  تراوش  چشمه، 
سطحی  آب  جریان  دارد که  وسعت  هکتار   5۰۰ حدود 

نمی شود. واریز  آن  به  توجهی  قابل 
را  ذولبین  تاالب  آب  تامین کننده  منابع  عمده ترین 
ناشی  قشری  مختصر  جریانات  و  زیرزمینی  حفره های 
تشکیل  سال،  مختلف  فصول  در  جوی  ریزش های  از 
آب  سطح  خشکسالی،  یا  و  سال های کم آبی  در  داده 
تاالب به  شدت افت کرده و با عقب نشینی خط ساحلی، 

می مانند. بیرون  آب  از  شرقی  بخش  نی زارهای 
آسیب پذیر  علت  به  آبزی  پرندگان  مواقعی،  در چنین   
معدودی  تعداد  و  ترک کرده  را  تاالب  زیستگاه  شدن 
چنگر در بخش میانی تاالب که از عمق بیشتری نسبت 

برخوردار است، مشاهده می شود.  آن  نقاط  به سایر 
زیبای  پرندگان  به  محدود  ذولبین  تاالب  زیبایی های 
که  آن  چمن  از  پوشیده  غربی  ناحیه  بلکه  نبوده  آن 
دامنه ای تا خط ساحلی ادامه می یابد، فضای مطبوعی 

می کند.  ایجاد  حیات وحش  برای  را 
ذولبین،  تاالب  سواحل  گیاهی  پوشش  ترکیب  در 
به  شده  کاشته  یا  وحشی  از  اعم  درختچه  یا  درخت 
وسیله مردم منطقه، قابل مشاهده بوده و عالوه بر آن 
را  آن  داخل  پوشش گیاهی  نیز  آب  در  ریشه  گیاهان 

می دهد.  تشکیل 
و  خوشاب  آمفی بیوم،  پلیگنوم  لویی،  نی، 
تاالب  درون  عمده  گیاهی  پوشش  آیسما گرامینیوم، 
یا  و  داشته  آب  در  ریشه  اغلب  که  هستند  ذولبین 
روی آب نیلگون آن غوطه می خورند. بخش اعظم خط 
ساحلی تاالب را نی زارهای انبوه، تشکیل می دهد که در 
و کنارآبزی،  آبزی  پرندگان  امنیت  تامین  و  النه گزینی 

دارد. حیاتی  نقش 
به رغم چشم انداز رویایی تاالب ذولبین در فصول پرآب 
در  و  زیان بار  اثرات  انسانی  استفاده  بهار  سال همچون 
مواقعی غیرقابل جبران روی آن دارد./ سیری در ایران

 آبخوان


