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کشور، آخرین وضعیت این بیماری و همچنین روند واکسیناسیون علیه کووید 

را توضیح داد.

2 پیام خرب

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2011   | دوشــنبه  27 اردیبهشــت 1400  |    قیمــت  2000 تومــان   | 

رها کردن ته سیگار ، کبریت نیم سوخته و بطری های شیشه ای و پالستیکی 
در طبیعت از عوامل ایجاد حریق در جنگل ها و مراتع هستند.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان.

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس تهران
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مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی 
و مستثنیات قانونی

روزنامه پیام ما

برادر گرامی جناب آقای مهندس میعاد ایران نژادبرادر گرامی جناب آقای مهندس میعاد ایران نژاد
انتصــاب شایســته شــما بــه ســمت مدیــر حــوزه مدیرعامــل و مدیــر 
روابــط  عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر را بــه شــما 
تبریــک می گوییــم. بــرای جنابعالــی از درگاه خداونــد متعــال آرزوی 

توفیــق و ســربلندی روزافــزون داریــم.

هماهنگی  ستاد  جلسه  پنجمین  و  بیست  و  دویست 
ریاست حجت االسالم  به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد. به 
گزارش ایسنا، رئیس جمهور با اشاره به خدمات مرحوم 
جمهوری  در  دهه گذشته   ۴ مدت  در  ترکان  مهندس 
خردمند،  خدوم،  انسانی  ترکان  مرحوم  اسالمی گفت: 
تالشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف 
به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه 
دفاعی کشور منشاء خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده 
و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه ای تاسف بار 
است. ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه دیروز 
بود که رئیس جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش 
در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از 
طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی، 
اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در 
بازارهای منطقه ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید 
دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق 
و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام 
شود. روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این 

سرمایه گذاری  هدایت  و  مدیریت کیفی  امکان  مناطق 
را کاهش می دهد و آسیب زا خواهد بود، افزود: تقویت 
از طریق  قانونمند  و  نظارت شفاف  و  بخش خصوصی 
رعایت قوانین و مقررات معتبر بین المللی، نه تنها اعتماد 
فعاالن اقتصادی را تقویت می کند، بلکه انگیزه آنها را برای 
ورود به این مناطق افزایش می دهد. رئیس جمهور اظهار 
داشت: الزمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی 
با  آوردن محیط مساعد  فراهم  بازارگشایی صادراتی،  و 
عرف تجارت بین الملل و سازمان های منطقه ای و جهانی 
بیشتر  اقتصادی  انگیزه سرمایه گذاری  و هر چه  است 
شود و تنش های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان 
توسعه فعالیت های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار 
از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد 
یافت. روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین 
زیرساخت ها در این مناطق صرفًا در حیطه اختیارات دولت 
نیست و نیازمند هماهنگی های کالن در حوزه منافع و 
اقتصاد ملی و منطقه ای است، تصریح کرد: در سیاست 
خارجی باید زمینه های رفع موانع کالن هم فراهم شود تا 
اقتصاد این مناطق از ظرفیت ها و فرصت های خارجی و 

منطقه ای محروم نشود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد خانوار تک نفره زنان 
بیشتر شده و بعد خانوار از سه به دو کاهش یافته است.
درباره  میرمالک ثانی  مریم السادات  ایسنا،  گزارش  به 
طراحی و پیاده سازی داشبورد اطالعات زنان سرپرست 
خانوار در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان توضیح داد و گفت: 
این داشبورد به عنوان یکی از مصادیق استفاده از داده 
های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مطرح است که از سوی 
معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده 
است. او با اشاره به اینکه کاهش میانگین بعد خانوار یکی 

دیگر از مسائلی بود که در بررسی شاخص ها با آن مواجه 
شدیم گفت: تعداد خانوار تک نفره زنان بیشتر شده و بعد 
خانوار از سه به دو کاهش یافته بود. همچنین تغییرات 
درصد خانوار زن سرپرست شهری و روستایی نشان می 
دهد که از ۸.۶ درصد در سال ۷۵ به ۱۲.۵ درصد در سال 
۹۵ در مناطق روستایی و از ۸.۳ به ۱۲.۷ در سال ۹۵ در 
مناطق شهری رسیده است.  مدیرکل دفتر امور حمایتی و 
توانمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
حداقل ۶۰ درصد زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه 

سنی باالی ۵۰ سال قرار می گیرند. 

رییس جمهوری:

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا است

مدیرکل دفتر توانمندسازی وزارت تعاون خبر داد:

افزایش تعداد خانوار تک نفره زنان

خفگی »شادگان« در فاضالب و پسماند
  رئیس اداره محیط زیست آبادان: وزارت کشور پسماندهای ورودی به شادگان را سازماندهی کند

8 ماه بعد از ضرب االجل محیط زیست به شهرداری آبادان همچنان پسماند شادگان و آبادان روانه تاالب بین المللی شادگان می شود

| عضو کمیسیون مناطق حفاظت شده 
| )IUCN( اتحادیه جهانی حفاظت

| مزدک دربیکی |

بی توجهی به تخلیه پسماند 
پزشکی در تاالب ها

تاالب های کشور  به  پسماند  ورود  معضل 
از  یکی  است.  بررسی  قابل  منظر  چند  از 
آنها بحث قوانین و دیگری بحث عملیاتی 
رسیدگی  است. مسئول  قوانین  این  شدن 
به تاالب ها از سویی سازمان محیط زیست 
است اما از نظر قانونی، آب در دست وزارت 
رسیدگی  متولی  نتیجه  در  است.  نیرو 
هم  است،  محیط زیست  هم  تاالب ها  به 
وزارت نیرو. از سوی دیگر مسئله رسیدگی 
در  که  آنها  خصوصا  تاالب ها،  پسماند  به 
شهرداری ها  دست  در  شهرهاست  نزدیکی 
می بینیم  نتیجه  در  است.  وزارت کشور  و 
که معضل موجود برای رسیدگی به مشکل 
در  می ریزند  تاالب ها  به  که  پسماندهایی 
دست یک سازمان نیست و متولیان زیادی 
این مشکل حل شود. تا  باید کمک کنند 

در این میان بیشتر تاالب های ما پهنه های 
انجام  گردشگری  آنها  در  که  هستند  آبی 
می گیرد و این اتفاق به ویژه در تاالب های 
شمالی بسیار زیاد است و بخش بزرگی از 
همین گردشگری  دلیل  به  پسماندها  این 
این  در  نتیجه  در  و  تاالب هاست  در  رایج 
نام  می توان  هم  دیگری  متولی  بخش  از 
فرهنگی، صنایع دستی  وزارت میراث  برد: 
عمومی  گسترده  دسترسی  گردشگری.  و 
به پهنه های برخی از تاالب ها توانسته برای 
به همراه  مناطق مشکالت گسترده ای  این 
نبود رسیدگی  از جمله دالیل آن  بیاورد که 
تولید شده توسط  به پسماند  و بی توجهی 
در  ما  مثال  برای  است.  گردشگران  این 
و دلیل  نمی بینیم  اطراف سدها پسماندی 
این است که آب منطقه ای برای دسترسی 
حریم  و  شده  قائل  ممنوعیت  سدها  به 
درست کرده است اما درباره تاالب ها چنین 

ندارد.  وجود  وضعیتی 
نریختن  و  پسماند  معضل  حل  از  وقتی 
زباله و فاضالب و... به تاالب هایمان صحبت 
این مسئله بسیار  بدانیم که  باید  می کنیم 
سازمان های  و  ارگان ها  و  است  پیچیده 
موضوع  این  به  رسیدگی  متولی  مختلفی 
هستند که در صورت توجه و برخورد درست 
حل  را  تاالب ها  پسماند  مشکل  می توانند 
کنند. در این میان قانون مدیریت پسماند 
را هم داریم که سال ۸۳ تصویب شد و آنجا 
وجود  با  اما  شده  مشخص  پسماند  انواع 
باقی  همچنان  پسماند  مشکل  قانون  این 
متولی  قانون  اساس  بر  نمونه  برای  است. 
پسماند بیمارستانی وزارت بهداشت تعیین 
شده اما این وزارتخانه نه پاسخگوست و نه 
آمار درستی از عملکردش ارائه می دهد و در 
نتیجه تخلفات در این زمینه باالست و در 
حوزه پسماند صنعتی و ویژه هم شرایط بر 

است. منوال  همین 
برنامه  در  مشکالت،  و  ضعف   این  وجود  با 
پیشنهاد  طرحی  تاالب ها  جامع  مدیریت 
داده ایم که در آن کمیته های محلی و استانی 
مسئول رسیدگی به بحث پسماند در تاالب ها 
باشند. این طرح آنچنان که از آن اطالع دارم 
در استان گلستان عملیاتی شده و کمیته های 
بر  نظارت  مسئول  استان  این  در  محلی 
چگونگی دفع پسماندها اعالم شده اند. هرچند 
نمی دانم در استان های دیگر وضعیت به چه 
شکل است اما مسلم است که با وجود نقشه 
راه و طرح های مختلف و قانون، چنانچه عزمی 
جدی و واقعی برای عمل در کار نباشد کاری 
از پیش نخواهد رفت. در این زمینه هم عزم 
مدیران استانی و اراده آنها بسیار مهم است و 
از سویی نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 
در  دو  این  تاالب ها.  حفظ  برای  جدیتش  و 
راهگشای حل مشکل  یکدیگر می توانند  کنار 

باشند. تاالب های کشور  در  ریختن پسماند 

برخالف بازار دیگر سوخت ها در جهان، تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر افزایش پیدا کرد

رونق بازار تجدیدپذیرها در دوره کرونارونق بازار تجدیدپذیرها در دوره کرونا
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از سوی وزارت دفاع انجام شد

اعزام سه فروند بالگرد 
برای خاموش کردن 

آتش زاگرس

براساس طرح تازه شورای شهر تهران؛

مراکز خدمات 
حیوانات شهری 

ساماندهی می شوند  
دامپزشکی ها و مراکز خدمات دهنده به حیوانات شهری 
تازه  براساس طرح  این پس ساماندهی می شوند.  از 
شورای شهر تهران که کلیات آن دیروز تصویب شد، قرار 
است از این پس، این مراکز در ساختمان های مستقل 

فعالیت کنند.

عباسعلی کدخدایی:

احراز صالحیت منوط 
 به رای 7 عضو

شورای نگهبان است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: احراز صالحیت داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری منوط به رأی ۷ عضو شورای 
نگهبان است. به گزارش ایسنا عباسعلی کدخدایی در 
نگهبان در حوزه  ما در شورای  مبنای  باره گفت:  این 
ریاست جمهوری، قانون اساسی و سیاست های کلی 

انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری است.

داده های آژانس حفاظت از محیط 
زیست آمریکا به روزرسانی شد:

 تصویِر
هولناک زمین
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اقلیم

بوم و َبر
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از محیط زیست آمریکا  آژانس حفاظت 
تغییرات  که  کرده  اعالم  پنجشنبه  روز 
آب وهوایی در آمریکا آغاز شده و در حال 
نشان دادن اثرات خود است و در بسیاری 
شدت  حال  در  تغییرات  این  موارد،  از 
نیویورک تایمز،  به گزارش  است.  گرفتن 
و  جدید  جمع آوری شده  داده های 
آمریکا  فدرال  اطالعات دولت  به روزترین 
نشان می دهد که جهاِن در حال گرم شدن، 
زندگی را برای آمریکایی ها دشوارتر کرده 
و سالمت، امنیت، خانه ها و ارتباطات آنها 
را تهدید می کند. و این در حالی است که 
دولت بایدن تالش دارد اقدامات شدیدی 
داخل  در  آلودگی کربنی  برای کاهش  را 
انجام دهد  این کشور  از  آمریکا و خارج 
مقابله کند.  جهانی  دمای  افزایش  با  تا 
آژانس  سرپرست  اس. ریگان،  مایکل 
حفاظت از محیط زیست آمریکا می گوید: 
منطقه  یا  بزرگ  کوچک،  شهر  »هیچ 
دستخوش  که  ندارد  وجود  روستایی 
آسیب های بحران آب وهوایی نشده باشد. 
آمریکایی ها حاال این اثرات را از نزدیک 

می کنند.« احساس  و  می بینند 
یک  از  پس  پنجشنبه  روز  داده ها  این 
است.  شده  منتشر  ساله  چهار  وقفه 
از محیط زیست آمریکا  آژانس حفاظت 
تا سال ۲۰۱۶، به طور منظم شاخص های 
زمان  در  اما  به روز می کرد؛  را  آب وهوایی 
کسی  ترامپ،  دونالد  جمهوری  ریاست 
سوال  زیر  را  زمین  شدن  بارها گرم  که 
قدیمی  آژانس  این  اده های  بود،  برده 
باقی مانده بود. دولت جو بایدن در سال 
جاری، مجددا این تالش ها را احیا کرده 

استخراج  برای  را  جدیدی  اقدامات  و 
اطالعات از آژانس های دولتی، دانشگاه ها 
آژانس  است.  داده  انجام  منابع  سایر  و 
از ۵۴  آمریکا  زیست  محیط  از  حفاظت 
با  که  کرده  استفاده  مختلف  شاخص 
کنارهم قرار گرفتن آنها، تصویر هولناکی 

می شود. ترسیم 
تصویر  به  را  همه چیز  داده ها،  این 
در  الیم که  عفونی  بیماری  از  می کشند؛ 
شدن  واسطه گرم  به  ایالت ها  از  برخی 
تا  کرده  پیدا  بیشتری  شیوع  مناطق، 
خشکسالی در جنوب غربی آمریکا که آب 
آشامیدنی در دسترس را تهدید می کند، 
و  می شود،  آتش سوزی  افزایش  باعث 
نیروگاه  از  برق  تولید  توانایی  همچنین 

می کاهد. را  آبی 
به گفته کاترین هیو، دانشمند آب وهوایی 
آژانس  داده های  تگزاس،  دانشگاه  در 
حفاظت از محیط زیست آمریکا به مردم 
کمک می کند تا معنا و علت آنچه را که 
پیش تر در زندگی روزمره خود دیده بودند، 
این  از  داده ها   این  او،  به گفته  دریابند. 
جهت بسیار کارآمد است، چون بسیاری 
را  آب وهوایی  تغییرات  آمریکایی ها  از 
آنها را  مشکلی می بینند که دیگران و نه 
تحت تاثیر قرار می دهد یا مربوط به نقاط 
دور در دنیا می شود. دکتر هیو می گوید: 
واقعا  شاخص ها،  داشتن  دسترس  »در 
مردم  به  که  است  مهمی  بسیار  شیوه 
هم  حاال  همین  آب وهوا  دهیم،  نشان 
تغییر کرده است و طوری تغییر می کند 
به ما  این  تاثیر می گذارد.  که روی شما 
کمک می کند تا تغییرات آب وهوایی را به 

تجارب زندگی روزمره خود مرتبط ببینیم.
دما  که  می دهد  نشان  جدید  داده های 
افزایش  این  و  است  افزایش  حال  در 
دما، تصاعدی است. از سال ۱۹۰۱، دمای 
ایالت که کمترین  میان ۴۸  در  سطحی 
دما را داشته اند، هر دهه به طور میانگین 
از  است؛  داشته  افزایش  فارنهایت   ۰.۱۶
اواخر دهه ۱۹۷۰ که این نرخ جهش پیدا 
هر  در  درجه  نیم  به  دما  افزایش  کرده، 
دهه رسیده است. در آالسکا این افزایش 
از  بخش هایی  است.  بوده  بیشتر  دما 
افزایش  شاهد   ،۱۹۲۵ سال  از  آالسکا  
میانگین دما تا بیش از ۴ درجه فارنهایت 
بوده اند. و این موضوع، الیه پرمافراست یا 
خاک منجمد زمین را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد: در ۱۴ سایت از ۱۵ سایت، دمای 
تا  میان ۱۹۷۸  سال های  در  پرمافراست 

است. یافته  افزایش   ۲۰۲۰
با  مقابله  برای  می گویند که  دانشمندان 
به سیاره زمین،  آسیب های جبران ناپذیر 
نباید میانگین دمای جهانی بیش از ۳.۶ 
سلسیوس(  درجه   ۲( فارنهایت  درجه 
باالتر از سطوح پیشاصنعتی افزایش یابد.
افزایش  سطحی  دمای  که  همچنان 
می یابد، بسامد امواج گرمایی نیز بیشتر 
جدید،  داده های  اساس  بر  است.  شده 
در  گرمایی  امواج  بسامد   ،۱۹۶۰ دهه  از 
شهرهای بزرگ آمریکا، سه برابر شده و از 
میانگین شش دو موج در سال به شش 
همچنین  است.  رسیده  سال  در  موج 
شب ها هم در حال گرم تر شدن هستند 
انسان ها سخت تر  و گیاهان، حیوانات و 
را  خنک کنند. همچنین  می توانند خود 

تحت  نیز  را  یخ ها  فزاینده، سطح  دمای 
تاثیر قرار می دهد. داده های جدید اشاره 
می کند که وسعت یخ های دریای شمال 
بهرکورد  دومین بار  برای   ۲۰۲۰ سال  در 
زمان،  همین  در  شد.  کوچک تر  و  زد 
شدن  گرم تر  حال  در  هم  اقیانوس ها 
دمای  افزایش   ،۲۰۲۰ در سال  و  هستند 

زد. رکورد  اقیانوس ها 
ترکیِب آب شدن یخ های قطبی و افزایش 
دمای آب ها باعث افزایش سطح دریاها 
در سراسر ساحل شرقی و جنوبی آمریکا 
از سال  مناطق،  از  برخی  در  است.  شده 
به  نسبت  دریا  سطح   ،۲۰۲۰ تا   ۱۹۶۰
خشکی، بیش از ۸ اینچ )۲۰ سانتی متر( 
باال آمده است. با باال آمدن سطح دریاها، 
وقوع سیل بیشتر می شود. داده ها نشان 
در  آب  که  روزهایی  تعداد  که  می دهد 
کرده،  طغیان  جنوبی  و  شرقی  سواحل 
سیل ها  این  میزان  و  یافته  افزایش 
اساس  بر  است.  افزایش  حال  در  هم 
اطالعات آژانس حفاظت از محیط زیست 
آمریکا، در بسیاری از مناطق، وقوع سیل، 
دست کم پنج برابر معمول تر از وقوع سیل 

در دهه ۱۹۵۰ است.
دمای فزاینده همچنین باعث بدتر شدن 
آتش سوزی ها می شود. میزان زمین هایی 
افزایش  حال  در  می سوزد،  سال  هر  که 
است و فصل آتش سوزی هم طوالنی تر 
از  حفاظت  آژانس  همچنین،  می شود. 
دیگری  شاخص  آمریکا  زیست  محیط 
طبیعی  یخچال های  مساحت  نام  به  را 
در پارک ملی مونتانا اضافه کرده و گفته 
است که از سال ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۵، این عدد، 
کولیان،  مایکل  است.  شده  سوم  یک 
آژانس  در  زیستی  محیط  دانشمند 
حفاظت از محیط زیست آمریکا می گوید: 
»این اندازه گیری ها یا در حال ثبت رکورد 
جدیدی است یا بسیار باالتر از میانگین 
از  بایدن  پرزیدنت  دارد.«  قرار  تاریخی 
جمهوری  ریاست  کاخ  وارد  که  زمانی 
عنوان  به  را  آب وهوایی  موضوع  شده، 
اولویت شناخته است. او آمریکا را دوباره 
بازگرداند،  پاریس  اقلیمی  معاهده  به 
کشورهای  سران  نشست  میزبانی 
و  گرفت  برعهده  زمین  روز  در  را  جهان 
گازهای گلخانه ای  انتشار  شد که  متعهد 
 ۵۰ دست کم  دهه،  این  پایان  تا  آمریکا 
دال،  کریستین  یابد.  کاهش  درصد 
که  گفته  آب وهوایی  برجسته  دانشمند 
از محیط زیست آمریکا  آژانس حفاظت 
را  داده هایش  جمع آوری  حتی  می تواند 
اثرات  ردیابی  بر  عالوه  و  دهد  گسترش 
دنبال  به  آب وهوایی،  تغییرات  فیزیکی 
با  را  تغییرات  این  ارتباط  باشد که  این 
به  او گفته،  دهد.  نشان  طبیعی  فجایع 
محیط  از  حفاظت  آژانس  مثال،  عنوان 
را  افرادی  تعداد  می تواند  آمریکا  زیست 
که هر ساله به خاطر گردباد در آمریکا، از 
خانه هایشان فرار می کنند یا تعداد کسانی 
را که به دنبال وام برای بازسازی خانه های 
در  دهد.  نشان  آسیب دیده شان هستند، 
به  را  بایدن  دولت  دال،  دکتر  حالی که 
داده های  و گسترش  به روزرسانی  خاطر 
می گوید  می کند،  تحسین  آب وهوایی 
کار مهم، تغییر این روندها است: »اینکه 
شوند  به روزرسانی  مرتب  طور  به  داده ها 
و در دسترس عموم قرار بگیرند، حداقل 
ما  داد.  انجام  می توان  که  است  کاری 
جاده ای بسیار طوالنی و سرباالیی پیش 
را  اینکه سیاست هایی  داریم؛  خود  روی 

شود.« تغییر  باعث  وضع کنیم که 

داده های آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا به روزرسانی شد

تصویر هولناک زمین
داده های جدید نشان می دهد که گرمای جهانی سالمت و امنیت مردم را نشانه گرفته است

خطاب به کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسالمی

ظریف: آماده ایم تمام 
اختالفات را کنار بگذاریم

کارزار  یک  باید  ما  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
نهادینه شده حقوقی و سیاسی علیه رژیم آپارتاید 
صهیونیستی در سطوح منطقه ای و بین المللی 
ایجاد کنیم. به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف 
اضطراری  نشست  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
همکاری  سازمان  خارجه  امور  وزیران  مجازی 
صهیونیستی  رژیم  جنایت های  درباره  اسالمی 
مردان،  گفت:  فلسطین،  تحوالت  آخرین  و 
و  مرگبارترین  توسط  بی گناه  کودکان  و  زنان 
سالخی  حال  در  جنگ افزارها  پیشرفته ترین 
شدن هستند. خانه ها در حالی ویران می شوند 
هرآنچه  آن ها گیرافتاده اند.  در  ساکنانشان  که 
از   – است  مانده  باقی  غزه  زیرساخت های  از 
شده  نابود  عمال   – آب  و  برق  منابع  جمله 
است. ما اکنون با موارد فاحش و سازمان یافته 
نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق 
تاکید کرد:  ظریف   مواجه هستیم.  بین الملل 
آن  از  پس  فلسطینی  عام کودکان  قتل  امروز 
»عادی سازی« ادعایی انجام می گیرد. این رژیم 
جنایتکار و آدم کش یکبار دیگر ثابت کرده است 
که تحرکات دوستانه در قبال این رژیم، تنها به 
تشدید قساوت های آن منجر می شود. تنها هدف 
میان  تفرقه افکنی  اسرائیل،  نفاق آمیز  تحرکات 
مسلمان و منزوی کردن مردم فلسطین است. 
او تصریح کرد: این اقدامات وحشیانه بار دیگر 
مسالمت آمیز  مسیر  تنها  است که  ثابت کرده 
به سمت صلح، برگزاری یک همه پرسی میان 
تمام ساکنان فلسطین از جمله فلسطینی های 
آواره شده و پناهجویان است. وزیر امور خارجه 
ادامه داد: نباید از یاد برد که فلسطین تنها یک 
مساله عربی یا اسالمی نیست، بلکه مسئله ای 
بین المللی نیز هست. جنایاتی که در طول دهه ها 
علیه مردم بی گناه فلسطین انجام شده بر وجدان 
بشری سنگینی می کند. از این روست که جامعه 
بین المللی وظیفه دارد به شدیدترین لحن رژیم 
اسرائیل را محکوم کرده و آن را وادار کند که به 
تخریب و محاصره غزه پایان دهد. ظریف تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران مانند همیشه دست 
دوستی خود را به سوی همه شما دراز می کند. 
ما آماده ایم تا تمام اختالفات را کنار گذاشته و در 
دفاع از حقوق مردم فلسطین با توسل به هر ابزار 

مشروع سیاسی و قانونی، متحد شویم.

روحانی در گفت وگو با رئیس جمهور ترکیه:

ضرورت استفاده از همه 
ظرفیت ها برای توقف سریع 
جنایات رژیم صهیونیستی

رژیم  اخیر  تجاوزات  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
این  با  مقابله  شریف گفت:  قدس  در  صهیونیستی 
جنایات و توقف فوری حمالت وحشیانه و کشتار مردم 
مظلوم و بی دفاع یک ضرورت است. به گزارش ایسنا، 
تماس  در  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
تلفنی با »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه 
ضمن تبریک عید سعید فطر به دولت و مردم این 
کشور، گفت: کشورهای اسالمی به ویژه ایران و ترکیه 
به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با 
از  موجود  توان  همه  از  مساعی  تشریک  و  همکاری 
جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل 
و سازمان همکاری اسالمی برای مقابله با تجاوزات و 

استفاده کنند. صهیونیستی  رژیم  جنایات 
روحانی همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت 
همکاری های تهران – آنکارا برای حل وفصل بحران های 
منطقه ای از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: تداوم این همکاری ها در قالب گفت وگوهای 
روند آستانه می تواند به تسریع در حل وفصل بحران ها 

کمک کند.
رئیس جمهور در ادامه این گفت وگو با اشاره به برگزاری 
موفق نشست اخیرکمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و ترکیه با امضای اسناد همکاری، ابراز امیدواری کرد 
و  اقتصادی  بیشتر مناسبات  روان تر شدن  که شاهد 
تجاری از جمله تسهیل همکاری های بانکی و فعالیت 

گذرگاه های مرزی دو کشور با ظرفیت کامل باشیم.
روحانی همچنین با اشاره به برگزاری مذاکرات احیا 
برجام در وین، با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
احیا  زمینه  خود  کامل  نیت  حسن  دادن  نشان  با 
و  دنیا  امروز همه  فراهم کرده است، گفت:  را  برجام 
این  به  ایران  تحریم کننده  عنوان  به  آمریکا  جمله  از 
نتیجه رسیده اند که تحریم و فشار حداکثری شکست 

است. خورده 
رئیس جمهور با بیان اینکه تنها راه حل، لغو تحریم ها، 
پایبندی به قانون و مقررات بین المللی و اجرای کامل 
برجام است، اظهار داشت: مطمئنا اگر طرف های این 
توافق بین المللی به ویژه آمریکا، اراده جدی و حسن 
و  مثبت  دستاورد  مذاکرات  این  باشند،  داشته  نیت 

داشت. سازنده ای خواهد 
روحانی در این گفت وگوی تلفنی همچنین با اشاره به 
در زمینه شیوع ویروس کرونا  ترکیه  و  ایران  شرایط 
چهارم  موج  مهار  و  کنترل  در  ایران  موفقیت های  و 
این بیماری، بر لزوم همکاری دو کشور و به اشتراک 
گذاشتن تجربیات برای غلبه بر این پاندمی خطرناک 
تاکید کرد. رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفت و گوی 
به دولت و  با تبریک متقابل عید سعید فطر  تلفنی 
و  با جنایات  روزها  این  ایران، گفت: متاسفانه  مردم 
حمالت ظالمانه اسرائیل در فلسطین اشغالی مواجه 
است.  تاسف بار  و  نگران کننده  بسیار  که  هستیم 
بین المللی  جامعه  کرد:  تاکید  "رجب طیب اردوغان" 
و  قوی  واکنش  این حمالت گستاخانه  برابر  در  باید 
بازدارنده از خود نشان دهد و ضروری است که جهان 
پیروی  عمل مشترک  و  از حق  زمینه  این  در  اسالم 
با اشاره به برگزاری نشست فوق العاده  اردوغان  کند. 
این  در  اسالمی  کنفرانس  سازمان  اجرایی  کمیته 
زمینه، ابراز امیدواری کرد که تصمیم مناسبی در این 
و کشتار  جنایات  این  به  دادن  پایان  برای  نشست 
بی رحمانه اتخاذ شود . رئیس جمهور ترکیه همچنین 
با اشاره به برگزاری نشست اخیر کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی دو کشور، بر تقویت و تعمیق 
مناسبات اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران به عنوان 
دو کشور دوست و همسایه تاکید و ابراز امیدواری کرد 
که نشست همکاری های راهبردی دو کشور نیز برای 

برگزار شود. نزدیک  آینده  در  توسعه همکاری ها 

کدخدایی:
احراز صالحیت منوط 
به رای 7 عضو شورای 

نگهبان است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: احراز صالحیت 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری منوط به رأی 
۷ عضو شورای نگهبان است. به گزارش ایسنا 
عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: مبنای ما در 
شورای نگهبان در حوزه ریاست جمهوری، قانون 
ابالغی  انتخابات  سیاست های کلی  و  اساسی 
مقام معظم رهبری است. پیرو آن مصوبه ای در 
شورای نگهبان داشتیم که شرایطی را اعالم کردیم 
و به دوستان وزارت کشور اعالم کردیم و از فردا 
شورا کار خودش را آغاز می کند. او افزود: اداره کل 
انتخابات شورای نگهبان مسئولیت بررسی اولیه  
دارد که  برعهده  را  الزم  مدارک  و  اسناد  تهیه  و 
این کار امروز  شروع شده است و ان شاءهللا تا 
فردا سعی می کنند تعداد پرونده ای که اسناد و 
مدارکش آماده شده را در اختیار شورای نگهبان 
قرار دهند و ما از فردا )دوشنبه( کار  رسیدگی 
درباره  کدخدایی  داریم.  شورا  در  را  پرونده ها 
مالک  داوطلبان گفت:  صالحیت  احراز  مالک 
و  است  نگهبان  شورای  اعضای  نهایی  رأی  ما 
با توجه به ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان، ۷ رای 
مثبت برای احراز صالحیت الزم است. سخنگوی 
شورای نگهبان درباره  تبلیغات نامزدهای ریاست 
ریاست  در  تبلیغات   بحث  گفت:  جمهوری 
جمهوری فرصت ۲۰ روزه است که از هفتم  شروع 
می شود و تا  یک روز قبل از  رای گیری، یعنی  
۲۷ خرداد ماه ممنوعیت تبلیغات را داریم و ۲۸ 

هم رای گیری است. 

دیپلمات ارشد روس:
روند تهیه پیش نویس احیای 

برجام در جریان است
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
با بیان اینکه گفت وگوها در وین درخصوص 
دارد، تصریح  ادامه  برجام  احیای  چگونگی 
کرد: روند تهیه پیش نویس در جریان است. 
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده 
روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین 
حساب  در  پیامی  انتشار  با  شنبه  شامگاه 
کاربری خود در توییتر نوشت: گفت وگوهای 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  درباره  وین 
)برجام( در محیط های غیررسمی مختلف 
برداشته  عالوه گروه های کاری شامل  به  و 
و  هسته ای  موضوعات  تحریم ها،  شدن 
انجام  توافق  احیای  برای  عملی  اقدامات 

است.  شده 

سرپرست آژانس حفاظت 
از محیط زیست آمریکا: 
»هیچ شهر کوچک، بزرگ یا 
منطقه روستایی وجود ندارد 
که دستخوش آسیب های 
بحران آب وهوایی نشده باشد. 
آمریکایی ها حاال این اثرات را 
از نزدیک می بینند و احساس 
می کنند.

ما از طریق سامانه وزارت 
بهداشت می توانیم حتی 
در سطح یک روستا از یک 
شهرستان در یک خانه بهداشت 
رویم و مشخص کنیم که امروز 
در آنجا چند واکسن تزریق 
کردند و چه کسانی واکسن زدند

امسال وسعت آتش سوزی جنگل ها و مراتع بیشتر شده و زودتر از سال های گذشته آغاز شده است. امواج گرمایی بیشتری 
اتفاق می افتد. دریاها، گرم تر شده اند و سیل، به اتفاق معمول تری تبدیل شده است. هوا در حال گرم تر شدن است. حتی 
گرده افشانی گل ها هم زودتر از سال های قبل آغاز شده است. تغییرات آب وهوایی همین حاال هم در نقاط مختلف ایاالت 

متحده آمریکا آغاز شده است.

سالمت
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وزیر بهداشت:

فروش واکسن در بازار آزاد کذب محض است
اقدامات  تشریح  ضمن  بهداشت  وزیر 
کرونا  چهارم  خیز  مهار  برای  شده  انجام 
و  بیماری  این  آخرین وضعیت  در کشور، 
همچنین روند واکسیناسیون علیه کووید۱۹ 
را توضیح داد. به گزارش ایسنا، دکتر سعید 
نمکی در گفت وگوی زنده تلویزیونی گفت: 
ایام  و  از مردم عزیز که در شب های قدر 
عید فطر چه در برگزاری مراسم با اجرای 
پروتکل ها و چه در عید فطر با برگزاری نماز 

ویژه می کنم. تشکر  همراهی کردند، 
امواج  سهمگین ترین  از  یکی  افزود:  او 
و  خدا  لطف  با  خوشبختانه  را  اپیدمی 
پشت  همکارانمان  شبانه روزی  تالش 
با  اپیدمی  به  ابتال  سر گذاشتیم. در طول 
ویروس انگلیسی اعم از مرفه و فقیر نبود 
که در همان هفته و ماه اول مشکل تخت 
کل  در  خوشبختانه  نکنند.  پیدا  بیماری 
کشور ما منحنی سر به فرود آورده است.
نمکی گفت: قولی که دادم مبنی بر اینکه 
در  پشت  بیماری  هیچ  نمی دهیم  اجازه 
بیمارستانی سرگردان شود، علی رغم  هیچ 
انگلیسی،  ویروس  موج سنگین  هولناکی 
نشدیم.  مردم  شرمنده  و  خدا کمک کرد 
اکنون در همه استان ها به صورت گسترده 
شاهد مهار بیماری هستیم و امیدواریم در 
استان هایی که منحنی برای خم شدن به 

پاین مقاومت می کند با لطف خدا و همت 
توجه  قابل  نزول  این  شاهد  هموطنانمان 
منحنی  آن  در  که  استانی  البته  باشیم. 
هنوز سر به فرود نیاورده باشد، نداریم مگر 
مواردی که منحنی افقی شده است که آن 

هم ان شاهللا رو به نزول خواهد بود.
کشور  نقشه  فروردین   ۳۱ در  گفت:  او 
لطف  به  اما  بود،  قرمزی  و  آتش  سراسر 
 ۲۵ در  و  شد  بهتر  تدریج  به  خداوند 
مناطق  عمده  می بینیم که  ماه  اردیبهشت 
این  و  درآمدند  قرمز  وضعیت  از  کشور 
نشان از یک کار گسترده تیمی و مدیریتی 
شهر   ۳۰۱ توانست  که  است  حساب شده 
قرمز را در ۳۱ فروردین به سه شهر قرمز 
در ۲۵ اردیبهشت ماه تقلیل دهد و این از 

ماست. سالمات  نظام  افتخارات 
واکسیناسیون  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
علیه کرونا در کشور، گفت: ما واکسیناسیون 
سند  طبق  هدف  گروه های  همه  برای  را 
ملی دنبال می کنیم. من از مردم خواهش 
بدون  واکسن  زمینه  در  هرگز  می کنم که 
می شود،  اعالم  رسما  که  ما  اطالعیه های 
نکنند. گروه های سنی  مراجعه  مرکزی  به 
با  و  می کنیم  اعالم  اطالعیه  طریق  از  را 
فراخوان  مراکز  به  را  عزیزان  پیامک  یک 
سالمت  پرونده  که  افرادی  و  می دهیم 

در  چگونه  که  می کنیم  راهنمایی  ندارند، 
ثبت نام کنند. ما  سامانه 

از  گروه سنی  از  اگر کسی  تاکید کرد:  او 
معنی  این  به  ماند،  جا  واکسن  تزریق 
بلکه  نمی زنیم،  برایش  دیگر  که  نیست 
قبلی  سنی  گروه های  از  افرادی که  همه 
باقی ماندند، حتما برایشان واکسن تزریق 
باال  به  سال   ۸۰ ما  اول  اولویت  می کنیم. 
شروع  را  باال  به  سال   ۷۵ افراد  االن  بود، 

کردیم. 
ضمن اینکه برای افراد ۸۰ سال به باالیی 
که باقی مانده اند، برایشان واکسن تزریق 

می کنیم و به تدریج پیش می رویم.
نمکی گفت: محموله واکسن ما هم شنبه 
یکشنبه  سنگین تری  محموله  و  رسید 
محموله ای  هم  آینده  هفته  و  می رسد 
را که  هدف مان  ان شاهللا گروه  و  می رسد 
افراد باالی ۶۰ سال است و بیماران خاص 
و صعب العالج را تا اواخر خرداد و اوایل تیر 
ماه این ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفری را که عامل 
اصلی بستری و مرگ و میر در بیمارستان ها 
هستند، بتوانیم واکسینه کنیم و بعد سراغ 

رویم. افراد  سایر 
برای  جوسازی ها  از  برخی  تاکید کرد:  او 
تشویش اذهان مردم عزیز مطرح می شود، 
به  اما  می شود،  وارد  واکسن  اینکه  مانند 

بازار آزاد فروخته  موقع تزریق نشده و در 
می شود. این یک کذب ۱۰۰ درصد محض 
است. ما از طریق سامانه وزارت بهداشت 
از  روستا  یک  سطح  در  حتی  می توانیم 
یک شهرستان در یک خانه بهداشت رویم 
چند  آنجا  در  امروز  که  کنیم  مشخص  و 
تزریق کردند، چه کسانی واکسن  واکسن 
و  شده  تزریق  چه کسانی  توسط  و  زدند 
واکسنی  و کد  دریافت کننده  فرد  ملی  کد 
چنین  امکان  و  داریم  را  شده  تلقیح  که 

ندارد. وجود  مطلقا  سواستفاده ای 
در  است  ممکن  گفت:  بهداشت  وزیر 
واکسن  جابجا  افراد  برخی  اول  روزهای 
شدید  بسیار  برخورد  که  کردند  تزریق 
شد.  رفع  پدیده  این  و  کردیم  غلیظ  و 
این  به  که  است  این  مردم  از  خواهشم 
بدانند که  و  ندهند  بی ربط گوش  اظهارات 
فرزندان ما در نظام سالمت، امانت داران 
از  دفاع  و  بیت المال  حفظ  برای  دقیقی 

هستند. مردم  سالمت 
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زیست می گوید که  سازمان حفاظت محیط 
اما  نمی ریزد،  تاالب  به  آبادان  پسماند  دیگر 
ماه  اردیبهشت   ۱۶ است.  باطل  خیالی  این 
احمدرضا الهیجان زاده،  معاون محیط زیست 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  دریایی 
قبلی  محل  در  »دیگر  بود:  قطعیت گفته  با 
خروج  خطر  و  نمی شود  تخلیه  پسماندی 
رفع  رامسر  کنوانسیون  فهرست  از  شادگان 
فعاالن  نه  البته  را  ادعا  این  است.«  شده 
ر ئیس  فتحی نیا،  علی  نه  و  زیستی  محیط 
نمی کنند. تایید  آبادان  زیست  محیط  اداره 

جلوی پسماند تجدیدناپذیر را گرفتیم
فتحی نیا به »پیام ما« می گوید: »انتقال 
مدیریت  کارگروه   در  پسماند  دفع  محل 
پسماند شهرستان و استان بررسی و ارزیابی 
این  و  نرفت  بار  زیر  شهرداری  باز  اما  شد 
همه،  این  با  نرسید.«  اجرا  مرحله  به  پروژه 
سرسختی محیط زیست اما منجر به تفکیک 
پسماندها شده. »شهرداری آبادان را موظف 
کردیم تا مدیریت زباله را از مبدا انجام دهد و 
هیچ زباله تجدیدناپذیری وارد تاالب نشود.«

حاال با طرح تفکیک زباله از ۱۵۰ تن پسماند 
آبادان، ۷۰ تا ۸۰ تن پسماند تجدیدپذیر وارد 
تاالبی می شود که همین حاال هم در فهرست 
مونترو قرار دارد. تا کنون به حال پسماندهایی 
که طی ۳۰ سال وارد تاالب شادگان شده  و 
کرده،  درگیر  را  تاالب  مساحت  از  هکتار   ۱۰۰

هیچ فکری نشده است.

مصوبه استانداری زیر پا گذاشته شد
آخرین مصوبه  استانداری خوزستان اما 
بود.  شادگان گفته  به  پسماند  ورود  منع  از 
استانی  کارگروه  و  دادستانی  که  مصوبه ای 
پسماند هم پای آن ایستاده بودند و از این 
موضوع به عنوان آبروی استان خوزستان یاد 
دادستان  معاون  محمد گراوند،  بودند.  کرده 
عمومی و انقالب اهواز تیر ماه ۹۹، شهرداری 
را مکلف کرده بود که حتی یک روز دیگر هم 
پسماندش را وارد تاالب نکند و بودجه ای که 
قهری  مسائل  و  آتی  برنامه های  باید صرف 
اشتباهات  پوشاندن  صرف  شود،  تاالب 
شهرداری نشود. تا شهریور ماه به شهرداری 
سیستم  حال  به  فکری  تا  دادند  فرجه 
پسماند کند و ۴۵ روز بعدش هم فکری برای 
پسماندهای سی ساله اما همه وعده ها روی 

نداشت. اجرایی  نمود  و  ماند  کاغذ 
آبان  آبادان ۲۸  محمودرضا شیرازی، شهردار 
محیط  که  کرد  اعالم  سیما  و  صدا  به   ۹۹
انتقال پسماند به خوزستان را  زیست اجازه 
نداده است. شیرازی گفته بود: » قسمتی از 
گود زباله در ۲۰ کیلومتری خرمشهر به آبادان 
اختصاص یافت، با فراهم کردن تجهیزات و 
منطقه  به  را  الزم  وسایل  الزم،  ماشین آالت 
منتقل کردیم و آماده آغاز کار بودیم که اجازه 
 ۲۵۰ تنها  وصف  این  با  ندادند.  ما  به  را  کار 
شهرداری  برای  زیان  و  ضرر  تومان  میلیون 
آبادان رقم خورد و دوباره ناچار شدیم زباله ها 

را در کرانه تاالب دفن کنیم.«

محیط زیست مخالفتی 
با محل جدید نداشت

رئیس اداره محیط زیست آبادان اما می گوید 
انتقال  با  مخالفتی  هیچ  زیست  محیط  که 
از  نداشته و شهرداری  به خوزستان  پسماند 
این کار سر باز زده است: »شهرداری جلوی 
کار را گرفت. ما هیچ مشکلی با انتقال این 
پسماندها نداشتیم. این بار اما ما از  وزارت 
کشور به عنوان متولی مدیریت پسماندهای 
شهری می خواهیم این مسئله را ساماندهی 

کند.«
اگر چه چهارماهی است که دیگر پسماندهای 
تجدیدناپذیر آبادان راهی شادگان نمی شوند، 
خروج  خطر  رفع  معنی  به  موضوع  این  اما 
تاالب از کنوانسیون رامسر نیست. فتحی نیا 
خروج  مورد  در  نتوانم  من  »شاید  می گوید: 
یا ماندن شادگان در کنوانسیون رامسر اظهار 
نظری داشته باشم اما با توجه به اطالعی که 
از ضوابط و قوانین بین المللی دارم، اگر روند 
تخلیه پسماند و زباله ادامه داشته باشد، این 

تهدید وجود دارد.«
وضعیت تاالب شادگان از همان ابتدای سال 
۹۳ بغرنج بود. در تحقیقی که گروه تخصصی 
محیط  دانشکده  زیست،  محیط  مدیریت 
زیست و انرژی، در نشریه اکوبیولوژی تاالب 
دفن  محل  داده  انجام  سال  هیمن  بهار  در 
پسماندها ۳۸.۲ درصد با ضوابط بین المللی 

نداشت. همخوانی 

پای زباله بیمارستانی
 هم به شادگان باز شد

نیست.  آبادان  پسماند  فقط  مشکل 
شادگان  جاده  در  هم  شادگان  پسماند های 
به سربندر که معروف به  جاده فوالد است 
از  پر  تاالب  به  مانده  متر  چند  رها شده اند. 
زباله های  و  نایلون  بیمارستانی،  زباله های 
خشک و تری است که با یک باد روانه تاالب 
محیط  فعاالن  عامری،  از  فیصل  می شوند. 
زیست شادگان به »پیام ما« می گوید: »هیچ 
تفکیکی درکار نیست و از پوشک بچه گرفته 
منطقه  این  در  بیمارستانی  زباله  نوع  هر  تا 
ریخته شده و بخشی  از آن ها هم وارد تاالب 
شدند.« پیگری های فراوان »پیام ما« برای 
با مدیرکل محیط زیست و معاون  مصاحبه 
ماند.  بی نتیجه  خوزستان  طبيعي  محيط 
مدیریت  دفتر  مدیرکل  پسندیده،  حسن 
پسماند هم اطالعی از این موضوع ندارد. او 
می گوید: »جزئیات وضعیت نگهداری تاالب 
در دسترس ما نیست اما آن طور که به ما 
گفته اند پسماند شادگان و آبادان از شهریور 

می شود.« منتقل  جدیدی  محل  به  ماه 
در این سال ها زندگی برای شادگان رفته رفته 
سخت تر شده است. حاال آبی که از جراحی 
به شادگان می رسد هم هر روز کمتر می شود.

عامری می گوید ۸۰ درصد تاالب خشکیده و 
بی آب است. او وضعیت فعلی تاالب شادگان 

حقابه ای؟  »چه  می دهد:  شرح  این گونه  را 
از  ثانیه  در  مترمکعب   ۳۰ حقابه،  جای  به 
پساب های شور نیشکر و حدود ۶ مترمکعب 
کودهای  از  مملو  پساب های  از  ثانیه  در 
شیمیای شیالت آزادگان به تاالب می ریزد. به 
غیر از این  ها پساب های کشاورزی و صنعتی 
و  اهواز  شرق  و  باوی  شهرستان  فاضالب  و 
همچنین پساب صنایع فوالد که فقط ادعای 
تسویه دارند هم روانه این تاالب می شود.«
ورودی این پساب ها از طریق نهر مالح است 
و مشکل وقتی حادترمی شود که پساب های 
با EC باال و درجات مختلف اسیدی روانه این 
آبراه می شود. آن وقت است که ماهی هایی 
شور  پساب  و  انسانی  فاضالب  در  حتی  که 
تلف  یکباره  به  بودند،  آورده  دوام  نیشکر 
تلفات  میزان  روی  تحقیقی  هنوز  می شوند. 
عامری  اما  نگرفته  صورت  منطقه  آبزیان 
گونه ها کم  از  بسیاری  جمعیت  می گوید که 

است. شده 

کدام ماهی؟
کاهش ماهی ها بیشترین تاثیر را روی 
از  است.  گذشته  محلی  صیادان  معیشت 
شمال شرق تا قسمت انتهایی شادگان بوی 
صیادان  اما  شده  لجن زار  و  می آید  فاضالب 
همچنان در این قسمت مشغول صیادی اند. 
جمال فرسایی از صیادان محلی به »پیام ما« 
با  روستا   ۱۶ ساکنان  »زندگی  می گوید: 
ماهی گیری در همین تاالب می گذرد اما دیگر 

نیست.« ماهی 
شبانه  که  می گویند  متخلفانی  از  محلی ها 
روانه تاالب می شوند و با موتور برق به جان 
آبزیان می افتند. فرسایی می گوید: »بارها به 
فایده ای  اما   زیست شکایت کردیم  محیط 
و  می گذرد  طریق  این  از  ما  زندگی  نداشته. 
نهایتا ۱۰ تا ۱۲ کیلو ماهی برای امرار معاش 
هر  برق  موتور  با  این ها  اما  می کنیم  صید 
تاالب  از  بزرگ  ماهی  ۱۵۰ کیلو  از  بیشتر  بار 

می گیرند.«

حتی کشاورزان 
این آب را نمی خواهند

تکه  بی آبی  در  تنش  و  شده  بیمار  شادگان 
تهدید  آلودگی  با  گوشه اش  هر  و  شده  تکه 
سالم  و  پاک  آب  از  خبری  دیگر  می شود. 
شادگان  تمامی  می گوید  عامری  نیست. 
تا جایی  به فاضالب و پسماند است،  آلوده 
نمی خواهند.  را  آب  این  هم  کشاورزان  که 
گاهی هم که ناخواسته و به واسطه افزایش 
از حوضچه ها  آب  تاالب،  به  ورودی  پسماند 
بیرون می زند و راهی نهرها می شود، چیزی 
جز خشکی باقی نمی ماند. عامری می گوید: 
پساب  و  شیالت  آب  حجم  افزایش  »با 
نهرهایی  روانه  آب  این  تاالب،  به  ورودی 
می رود،  نخلستان ها  سمت  به  که  می شود 
آلوده  دلیل  به  نخلستانی که  هکتار  هزار   ۱۰
بودن آب تاالب حاال یا خشک شده اند و یا 

بازده.« کم 

وعده تازه محیط زیست
محیط  معاون  الهیجان زاده،  احمدرضا 
محیط  حفاظت  سازمان  دریایی  زیست 
از  را  شادگان  فاضالب  ساماندهی  زیست 
است.  دانسته  زیست  محیط  اولویت های 
خبری  نشستی  در  پیش  هفته  سه شنبه  او 
ما« گفت:  »پیام  به  و  دارد  تازه  وعده های 
اولویت های  جزو  شادگان  شهر  »فاضالب 
پروژه  و  گرفت  قرار  ساحلی  شهرهای 
تصفیه خانه چند سال پیش کلنگ زنی شد و 
تا امروز بیشتر از ۹۰ درصد پیشرفت داشته. 
شهر  فاضالب  تصفیه  آینده  ماه  چند  طی 
ورود  از  و  می رسد  بهره برداری  به  شادگان 

می شود.« ممانعت  خام  پساب 

8 ماه بعد از ضرب االجل محیط زیست به شهرداری آبادان همچنان پسماند شادگان و آبادان روانه تاالب شادگان می شود

خفگی »شادگان« در فاضالب و پسماند
رئیس اداره محیط زیست آبادان: وزارت کشور پسماندهای ورودی به شادگان را سازماندهی کند

رئیس سازمان جنگل ها:
تجهیزات اطفای 

حریق هفته دیگر به 
کهگیلویه وبویراحمد می رسد 
در حالی  که در سه روز گذشته آتش جنگل های 
سازمان  رئیس  است،  نشده  خاموش  باشت 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خبر داد که تجهیزات 
الزم از جمله دمنده، کفش و لباس ایمنی ضد 
کهگیلویه و بویراحمد  به  آینده  هفته  تا  حریق 

ارسال می شود.
با  اینکه  وجود  »با  گفت:  منصور  مسعود 
پیگیری های مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
اعتبارات  و  امکانات  تجهیزات،  تاکنون  استان 
در  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  برای  خوبی 
نظر گرفته شده است، از محل منابع جدید نیز 
می یابد.« تخصیص  استان  این  به  اعتباراتی 
حسین کالنتری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
نیز درباره وضعیت نیروی انسانی منابع طبیعی 
استان، تجهیزات، امکانات و اعتبارات خواستار 
با  جهاد کشاورزی  شد که  وزیر  معاون  توجه 
استقبال و موافقت او برای پیگیری و تامین 

خواسته های مطرح شده رو به رو شد.

از سوی وزارت دفاع انجام شد

اعزام سه فروند بالگرد 
برای خاموش کردن 

آتش زاگرس
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق 
هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
از اعزام سه فروند بالگرد اطفای حریق به مناطق 
زاگرسی از سوی وزارت دفاع و نیروهای مسلح 
محمدمهدی  دفاع،  وزارت  به گزارش  داد.  خبر 
آتش سوزی های  آغاز  به  اشاره  با  آل آقا  نوری 
»در  گفت:  جاری  سال  در  زاگرسی  مناطق 
چند هفته گذشته با افزایش دما و گرم شدن 
استان های  در  وسیعی  آتش سوزی های  هوا 
زاگرسی از جمله استان فارس را شاهد بودیم 
به طوری که هر روز یک یا چند منطقه درگیر 
گذشته  روز  »چند  افزود:  او  بودند.«  حریق 
آتش سوزی گسترده ای در مرز استان فارس با 
کهگیلویه و بویراحمد -منطقه رستم و در یاسوج 
-منطقه شادگان و شاه بهرام شهرستان باشت به 
وقوع پیوست که پس از شروع آتش سوزی همه 
اطفای حریق  برای  مردمی  و  دولتی  نیروهای 
بسیج شدند. با توجه به وسعت آتش سوزی ها 
مرکز  حریق،  دچار  مناطق  بودن  و صعب العبور 
کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت 
دفاع پس از هماهنگی و برابر درخواست سازمان 
جنگل ها و مدیریت بحران کشور سه فروند بالگرد 
نوری آل آقا  اعزام کرد.  به مناطق درگیر آتش  را 
ستاد  در  متعدد  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با 
بحران وزارت دفاع گفت: »پیشتر پیش بینی های 
جلسات  این  در  جاری  سال  خشکسالی های 
مطرح و برابر دستور وزیر دفاع، آمادگی این مرکز 
در سال جاری برای کمک به اطفای حریق هوایی 

در سطح کشور افزایش داده شده بود.«

با دستور ویژه رئیس سازمان 
جنگل ها انجام می شود

اعزام کوهنورد مصدوم 
 آتش سوزی به بیمارستانی 

در استان فارس 
رئیس سازمان جنگل ها در تماس تلفنی با 
مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد 
او را مکلف کرد مقداد خلیل پور از کوهنوردان 
انجمن کوهنوردی زاگرس و از اعضای فعال 
در  که  سبزگامان  محیطی  زیست  تشکل 
آتش سوزی جنگل های شاه بهرام باشت دچار 
زمان   کمترین  در  را  شد  شدید  مصدومیت 
ممکن و با تجهیزات الزم برای مداوای بهتر 
به بیمارستانی مجهز در استان فارس انتقال 

دهند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل ها، 
غالم حسین حکمتیان، مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد  در 
انجمن  کوهنوردان  از  »یکی  باره گفت:  این 
روزهای گذشته  طی  زاگرس که  کوهنوردی 
شاه  حریق  اطفای  در  خود  یاران  با  همراه 
بهرام باشت تالش زیادی کردند و سنگ تمام 
گذاشتند، دچار سوختگی شده و با توجه به 
او  بهبودی کامل  برای  عمیق  سوختگی های 
با کامل ترین تجهیزات در  بیمارستانی  به  را 
استان فارس انتقال داده ایم تا هرچه سریعتر 

بتواند به آغوش گرم خانواده بازگردد.«
با  مدیرکل منابع طبیعی همچنین در دیدار 
این کوهنورد اطمینان داد تا بهبودی کامل در 
کنار او خواهد بود و اجازه نخواهد داد کوتاهی 

یا کمبودی در روند درمان ایجاد شود.
طبیعی  منابع  مدیرکل  گفته  به 
درمان  هزینه های  تمام  کهگیلویه و بویراحمد 
و ایاب ذهاب این کوهنورد هم به عهده منابع 

است. استان  آبخیزداری  و  طبیعی 

محلی ها از متخلفانی می گویند 
که شبانه روانه تاالب می شوند 
و با موتور برق به جان آبزیان 

می افتند. فرسایی می گوید: 
زندگی ما از این طریق می گذرد 

و نهایتا ۱۰ تا ۱۲ کیلو ماهی 
برای امرار معاش صید می کنیم 

اما این ها با موتور برق هر بار 
بیشتر از ۱۵۰ کیلو ماهی بزرگ 

از تاالب می گیرند

پسماند راه نفس تاالب شادگان را بسته است. زور محیط زیست به شهردار آبادان نرسید و حاال جا برای پسماند شادگان هم باز شده 
است. پسماند شهری شادگان و آبادان اکنون به همراه پساب کارخانه های صنعتی و فوالد وارد تاالبی می شوند که چندی پیش به دلیل 
آلودگی ها، احتمال خروج آن از کنوانسیون رامسر مطرح شد. بخشی از این تاالب بین المللی آلوده به فاضالب شهری است و بخش 
دیگر آن درگیر پسماندهای سی ساله ای که خیال جدا شدن از این زیستگاه را ندارند. در نقاط آلوده تاالب، سرنوشت ماهی ها هم یا 

مردن است، یا رفتن به خورها.

رئیس اداره محیط زیست 
آبادان: محیط زیست هیچ 

مخالفتی با انتقال پسماند به 
خوزستان نداشت. شهرداری 
جلوی کار را گرفت. این بار 

اما ما از وزارت کشور به عنوان 
متولی مدیریت پسماندهای 

شهری می خواهیم این مسئله 
را ساماندهی کند
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با 
بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات غیرطبیعی 
فالمینگوها در دریاچه بختگان گزارش نشده 
گفت: »از اتفاقات خوب این روزها رها کردن 
النه ها توسط فالمینگوهای آماده تخم گذاری و 

مهاجرت آنها به تاالب مهارلو است.«
به  »تا  داد:   توضیح  ایرنا  به  ظهرابی  حمید 
بختگان  منطقه  در  غیر طبیعی  تلفات  امروز 
گزارش نشده است، جوجه فالمینگوها اقدام 
ورودی  و  تاالب  به سمت غرب  مهاجرت  به 
زه کش ها و تاالب کمجان و مهارلو کرده اند.«
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس 
حرکت  مسیر  در  شد  قرار  اینکه  به  اشاره  با 
فالمینگوها هم اقداماتی برای کمک به تغذیه 
آن ها انجام شود افزود: »با اینکه هماهنگی 
الزم برای پایش هوایی کل پهنه تاالب برای 
یافتن گله هایی که در حال مهاجرت هستند 
توسط چند فروند هواپیمای سبک انجام شده 

است.«
جوجه های  از  گروه  »هر  داد:  ادامه  ظهرابی 
چند  یا  یک  توسط  همواره  فالمینگو  
فالمینگوی بالغ پرستاری و هدایت می شود. 
سایر پرنده های بالغ هم با پروازهای طوالنی تا 
تاالب مهارلو و سایر تاالب های منطقه از جمله 
جوجه ها  تغذیه  به  اقدام  و کمجان  طشک 
می کنند؛ انجام مطالعات همزمان رفتارشناسی 

این گونه هم توسط همکاران محیط زیست در 
حال انجام است و حرکت جوجه ها به طرف 
غرب تاالب که ورودی آب دارد هم از نکات 

است.« اهمیت  حائز 
این مقام مسئول با اشاره به این رفتارشناسی 
منابع  به  دسترسی  هدف  با  که  پرندگان 
طور  همین  و  تاالب  غرب  در  آب  احتمالی 
کاهش مسافت مسافرت های روزانه پرندگان 
»فالمینگوهای  گفت:   می شود  انجام  بالغ 
آماده تخم گذاری، النه ها را رها کرده و در حال 
مهاجرت به تاالب مهارلو هستند و این باعث 
تاالب  این  در  جدید  زادآور  ایجاد کلونی های 

است.« شده 

حقابه  نشدن  تامین  صورت  در  او  به گفته 
تاالب های  خشکیدن  از  ناشی  بحران های 
طشک و بختگان رخ می دهد که مرگ جوجه 
فالمینگوها یکی از کوچکترین این پیامدها 
از  و  نمکی  غبارهای  مانند  فجایعی  و  است 
بین رفتن کشاورزی و تهدید سالمتی انسان ها 
بزرگ ترین پیامدهایی که همه استان فارس 
را هم می تواند تحت تاثیر قرار دهد. ظهرابی 
راهکار تامین حقابه محیط زیست را کاهش 
و  صنعت  بخش کشاورزی،  در  آب  مصرف 
بازچرخانی و استفاده مجدد آب ها اعالم کرد 
این  در  مسئوالن  تصمیم گیری  خواستار  و 

زمینه شد .

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس:

فالمینگوهای بختگان به دریاچه مهارلو مهاجرت می کنند

حیات وحش

علت مرگ فک ها را از طریق 
وزارت امور خارجه پیگیری 
و با روسیه مکاتبه می کنیم 
تا علل و دالیل این اتفاق را 
به صورت رسمی به محیط 

زیست اعالم کنند

پیگیری مرگ 170 فک خزری از کانال وزارت امور خارجه
زیست بوم های  از  حفاظت  دفتر  مدیر کل 
دریایی سازمان حفاظت  و سواحل  دریایی 
ملی  اقدام  برنامه  تدوین  از  زیست  محیط 
برای حفاظت از فک خزری خبر داد و گفت: 
در  خزری  فک های  تلف شدن  »موضوع 
روسیه را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری 

می کنیم.«
داود میرشکار با تاکید بر اینکه هدف از تدوین 
برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری، این 
است که اقدامات مربوط به حفاظت از این 
گونه در معرض انقراض به صورت یکپارچه در 
کشور صورت گیرد، گفت: »فک خزری تنها 
گونه پستاندار دریای خزر محسوب می شود 
و در سال های اخیر به شدت در معرض خطر 

انقراض قرار گرفته است.«
شرایط  بر  موجود  چالش های  درباره  او 
»فعالیت های  گفت:  خزری،  فک  زندگی 
صید و صیادی، ورود آالینده های خشکی به 
دریا، ورود عوامل بیماری زا به ویژه بیماری 
ویروسی، شکار فک خزری در شمال دریای 
خزر، کاهش سطح یخ و تردد یخ شکن ها در 
مناطقی که فک های خزری زادآوری می کنند 
نداشتن  می گذرانند،  را  نوزادی  دوران  و 
ساحل گذرانی  برای  حفاظت شده  سواحل 
فک خزری و ناآگاهی صیادان از اهمیت این 
گونه از جمله چالش های زندگی فک خزری 

است.«

برای  تالش  به  اشاره  با  میرشکار همچنین 
برای  مردم نهاد  سازمان های  توانمندسازی 
فک خزری در معرض خطر انقراض، عنوان 
کرد: »مرکزی به نام مرکز امداد و نجات فک 
خزری نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح 
از مهم ترین  منطقه ای فعال است که یکی 
هماهنگی های  انجام  آن  فعالیت های 
منطقه ای برای حفاظت از فک خزری است.«
زیست بوم های  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
دریایی در ادامه با اشاره به تلفات گسترده 
در  فک   ۱۷۰ مرگ  و  خزری  فک های 
فک ها  مرگ  »علت  گفت:  اخیر  هفته های 
امور  وزارت  طریق  از  می کنیم.  پیگیری  را 
خارجه موضوع را پیگیری و با روسیه مکاتبه 
به  را  اتفاق  این  دالیل  و  علل  تا  می کنیم 

کنیم.« دریافت  رسمی  صورت 
او با بیان این مطلب ابراز امیدواری کرد که 

روسیه پاسخ مناسب را سریع تر بدهد.
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
حفاظت محیط زیست، در آمار سال ۲۰۰۶، 
تعداد فک های خزری ۱۰۰ هزار برآورد شده 
بود اما گفته می شود که از ابتدای قرن بیستم 
جمعیت این  گونه کاهش ۹۰ درصدی داشته 
و اکنون در معرض انقراض است. فک های 
خزری تنها گونه پستاندار دریای خزر هستند 
و در تعادل اکولوژیک و سالمت اکوسیستم 

نقش به سزایی دارند.

| روزنامه نگار |

|  مرضیه قاضی زاده |

آتش سوزی
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اردیبهشت   ۲۶ دیروز  جلسه،  دستور  دومین 
ساماندهی  طرح   بررسی  تهران،  شهر  شورای 
حیوانات  دامپزشکی  مراکز  خدمت  وضعیت 
شهری در تهران بود. زهرا صدراعظم نوری، رئیس 
خدمات  و  سالمت  زیست،  محیط  کمیسیون 
شهری شورای شهر تهران درباره لزوم تصویب 
این طرح توضیحاتی داد. او گفت: این طرح یکی 
از معضالت شهر تهران است. امروزه تعدادی از 
شهروندان به دلیل نوع زندگی و تعلقات خود، 
نگهداری  از حیوانات خانگی  در خانه های خود 
می کنند و نیاز به مراکز و کلینیک های سالمت 
برای این حیوانات دارند. شاهدیم که در سطح 
شهر مکان هایی مسکونی و مغایر با سکونت برای 
ارائه خدمات به سالمت حیوانات وجود دارد. از 
سوی دیگر این موضوع اجتناب ناپذیر است و 

باید به این نیاز توجه شود. 
او در میان صحبت هایش اشاره ای هم به قانون 
حرف   ۶۶ سال  مصوب  قانون  طبق  داشت، 
پزشکی می توانند در مکان های مسکونی فعالیت 
کنند، درحالی که مشخص نیست این مساله برای 
دامپزشکان هم صادق است، یا نه. نوری تاکید 
درخواست های شورا  به  باتوجه  نهایت  در  کرد  

طرحی از سوی دو کمیسیون معماری و محیط 
زیست تهیه شد. 

او در ادامه با اشاره به یکی از تبصره های این طرح 
گفت: براساس تبصره یک این مصوبه شهرداری 
تهران موظف است، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب 
به  دامپزشکی  با همکاری سازمان  این مصوبه 
و  واحدها  استقرار  وضعیت  ساماندهی  منظور 
ارائه مراکز خدمات دامپزشکی نسبت به تدوین 
دستورالعمل های مورد نیاز استقرار واحدها و مراکز 
را  دامپزشکی، ضوابط ساختمانی  ارائه خدمات 
براساس نوع فعالیت و به تفکیک فعالیت و در 
نظر گرفتن همجواری ها و حدود فاصله اقدام و در 

مراجع قانونی مربوطه به تصویب برساند. 

مراکز دامپزشکی 
به عقیم سازی هم ورود کنند

سازمان  مدیرعامل  مفاخریان،  علی  او  از  پس 
این  در  نماینده شهرداری  صنایع و مشاغل که 
طرح محسوب می شد، گفت: نکته ای در حوزه 
و  دامپزشکی  مراکز  مورد  در  تهران  شهرداری 
فعالیت آنها وجود دارد که بحث دریافت خدمات 
این  به  ارائه خدمات  قبال  در  مطابق شهرداری 
مراکز است . در حال حاضر دولت الیحه حمایت 

از حقوق حیوانات را در دستور کار خود دارد. در 
ماده ۲۲ این الیحه اشاره شده است واحد های 
دامپزشکی در مقابل دریافت خدمات، مسئولیت 
اجتماعی خود در حوزه حیوانات بالصاحب را به 

رایگان انجام دهند. 
باالی  حجم  به  باتوجه  که  گفت  همچنین  او 
حیوانات بالصاحب در شهر تهران در این طرح 
مجوزی هم به این مراکز داده شود تا به عنوان 
مسئولیت اجتماعی خود بتوانند خدماتی برای 

باشند.  داشته  بالصاحب  حیوانات 
در ادامه کلیات طرح با ۱۷ رای موافق پذیرفته 
کمیسیون  اعضای  از  خداکرمی،  ناهید  شد. 
سالمت و محیط زیست و خدمات شهری اما 
پیشنهادی داشت. او پیشنهاد کرد که در سطر 
۵، ماده یک این طرح، کلمه پانسیون و مراقبت 
حیوانات شهری، به کلمه خدمات درمانی اضافه 
شود. پیشنهادی که اعتراض حسن رسولی، عضو 
به همراه داشت.  را  بودجه  برنامه و  کمیسیون 
آنچه  این پشنهاد گفت:  با  رسولی در مخالفت 
ما تصویب کردیم مغایر قانون کشور است. دلیل 
مخالفتم با این پیشنهاد نیز این است که این 
مراکز با ارائه چندین خدمات به حیوانات به مراکز 

تولید و تکثیر حیوانات تبدیل می شود و موجب 
آزار و اذیت شهروندان می شود. 

را پس  پانسیون  پیشنهاد  نهایت  در  خداکرمی 
گرفت و تنها واژه مراقبت را به ماده واحده طرح 
اضافه کرد: وقتی یک حیوانی عمل ارتوپدی دارد 
و مجبور است بستری شود. بنابراین به این ماده 
واحده فقط کلمه نگهداری را اضافه کنیم. این 

پیشنهاد در نهایت پذیرفته شد. 
در  او که  داد،  هم  دیگری  پیشنهاد  خداکرمی 
کرد،  تکرار  را  مفاخریان  صحبت های  حقیقت 
این بار از اعضای شورا خواست تا در این طرح 
ذیل  دامپزشکی ها  تا  شود  فراهم  سازوکاری 
مسئولیت اجتماعی خود، عقیم سازی حیوانات 
بالصاحب را بپذیرند. او گفت: یکی از هزینه  هایی 
که به شهرداری تحمیل شده هزینه عقیم سازی 
پیشنهاد  بنابراین  است.  بالصاحب  حیوانات 
فراهم  را  می شود حاال که شهرداری تسهیالتی 
می کند، دارندگان مجوز دامپزشکی ۱۲ مورد عقیم 
سازی، ۵ مورد جراحی ارتوپدی و ۱۰ مورد جراحی 
بافت نرم را به عنوان مسئولیت اجتماعی برعهده 

بگیرند.
این بار رئیس شورای شهر تهران با این پیشنهاد 
مخالفت کرد. محسن هاشمی گفت: این موضوع 
جزو مواردی است که باید در آیین نامه بررسی و 
مطرح شود و ورود شورا در آن باعث ایجاد مشکل 

در اجرا می شود.
با  موافقت  و  هاشمی  با  مخالفت  در  نوری 
پیشنهاد خداکرمی، ادامه داد: صرف نظر از اعداد، 
تکلیف  این طرح می خواهیم  در  نوعی  به  ما 
ایجاد کنیم برای کسانی که پروانه دامپزشکی 
دارند تا به جراحی و درمان حیوانات بالصاحب 
اقدام کنند. هاشمی نیز در پاسخ به نوری تاکید 
حوزه  در  خیرین  عموما  رو که  آن  از  کرد که 
برای  نباید  می کنند،  ورود  بالصاحب  حیوانات 
آن ها تکلیفی و الزامی تعیین کرد. او همچنین 
خواست تا شورا تا این حد به جزئیات ورود 
نکند. خداکرمی نیز در واکنش به این مخالفت 

پیشنهادش را پس گرفت. 

گونه های نایاب نباید پذیرفته شوند 
مراکز  ساماندهی  جز  به  طرح  این  اما 
امین  دارد.  نیز  دیگر  ویژگی  دامپزشکی، چند 
حکمت، فعال محیط زیست و دامپزشکی که 
از ابتدا یکی از کارشناسان تهیه این طرح بوده، 
روزنامه  به  او  می داند.  مثبت  را  آن  دورنمای 
بین  از  راستای  این طرح در  پیام ما گفت که 
بردن خال قانونی خواهد بود که منجر به از بین 
رفتن حقوق شهروندی و گاهی اذیت و آزار مراکز 
دامپزشکی می شد: کلینیک ها، بیمارستان ها و 
مستقل  اماکن  در  اغلب  دامپزشکی  مراکز 
فعالیت می کنند اما تعدادی از مراکز هم بودند 
که مثال در طبقه اول یک ساختمان مسکونی 
فعالیت داشتند که این مساله به دلیل مسائل 
شهروندی  حقوق  می توانست  زیستی  محیط 

را از بین ببرد. او می گوید که بدلیل همین خال 
نرخ های  و  رقم ها  شهرداری ها  گاهی  قانونی 
عجیب و غریبی برای ادامه فعالیت این مراکز 
در واحدهای مسکونی در نظر می گرفتند: بعضی 
این  پیشنهاد کردند که  شهر  شورای  اعضای  از 
مراکز دامپزشکی در مجتمع های تجاری و اداری 
فعالیت کنند اما استدالل ما این بود که در این 
در  می شد  دامپزشکی گران  هزینه های  صورت 
اینصورت افراد مراجعه نمی کردند. حکمت تاکید 
این  از  تازه،  این دستورالعمل  براساس  کرد که 
پس ساختمان های مستقل باید در اختیار این 

مراکز قرار بگیرد. 

نگرانی  به  پاسخ  در  زیست  فعال محیط  این 
ما  تکثیر حیوانات گفت:  و  تولید  درباره  اعضا 
در این طرح توضیح دادیم که تولید و تکثیر 
و مراکز  بیمارستان ها  در  نباید  عنوان  به هیچ 
نظام  همچنین  ما  شود  انجام  دامپزشکی 
دامپزشکی را موظف کردیم که اگر فردی برای 
درمان گونه ای نایاب به این مراکز مراجعه کرد، 
آن ها بایستی به یگان حفاظت سازمان محیط 
مثال الک پشت  او گفت:  دهند.  اطالع  زیست 
سمندر  مانند  یا گونه هایی  است  نایاب  قرمز 
نگهداریشان مجاز نیست، در صورتی که فردی 
مراجعه  دامپزشکی  مراکز  به  حیوانات  این  با 
کند، این مراکز بایستی حتما یگان سازمان را 
به  طرح  این  اجرای  او  به گفته  کنند.  خبردار 
اگر  و  است  دامپزشکی  نظام  سازمان  عهده 
همسایگان شکایتی مبنی بر آلودگی این مراکز 
و  صنایع  ساماندهی  شرکت  باشند،  داشته 
مشاغل تنها در بخش ماده ۲۰ نظارت می کند 
یعنی اگر آلودگی و سروصدا در مرکز مشاهده 

باید به مساله ورود کند. کرد، 

از سوی  شهردار تبریز گفت: هیچ دستوری 
شهرداری و سازمان های تابعه در مورد نحوه 
بالصاحب  سگ های  جمع آوری  غیر مرسوم 
صادر نشده و با افرادی که این کار را به شکل 

غلط پیش برده اند، برخورد می شود.
به گزارش روزنامه پیام ما و به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری تبریز، ایرج شهین باهر 
تبریز گفت:  اسالمی شهر  در صحن شورای 
بوده ام  حیوانات  حامی  فردی که  عنوان  به 
در  فعال  غیردولتی  تشکل های  اغلب  و 
اولین  از  را می شناسند،  بنده  نیز  این زمینه 
رویه های  تبریز  شهرداری  در  مسئولیت  روز 

جمع آوری کرده ایم. را  نادرست  مرسوم 
را  طناب  با  زنده گیری  حتی  ما  افزود:  او 
روش  آخرین  از  و  کردیم  جمع آوری  نیز 
و  است  بیهوشی  که  دنیا  در  آوری  جمع 
هزینه باالیی دارد، استفاده می کنیم تا این 
ببینند؛  را  اذیت  و  آسیب  حیوانات کمترین 
دستور داده ایم با پیمانکار مربوطه که اقدام 
روش های  طریق  از  سگ ها  جمع آوری  به 
قطع  و  برخورد  شدیدًا  داشت،  مرسوم  غیر 

شود. همکاری 
و  حیوانات  درباره  تاکید کرد:  تبریز  شهردار 
مشخصًا سگ های بال صاحب، چندین دیدگاه 
معتقدند  شهروندان  از  بخشی  دارد.  وجود 

حیوانات بی آزارند و می توانند در کنار انسان ها 
در سطح شهر زندگی کنند، اما بخش دیگری 
سطح  در  حیوانات  حضور  از  ترس  مردم  از 
شهر دارند و طی تماس هایی با سامانه ۱۳۷ 
به  اقدام  ویژه  به  شهرداری  می خواهند که 

بالصاحب کنند. جمع آوری سگ های 
این  کنار  در  اینکه  به  اشاره  با  شهین باهر 
از احساسات مردم  نیز  افراد  برخی  موضوع 
پیمانکار  تاکید کرد:  می کنند،  استفاده  سو 
قبلی برای تمدید قراردادش درخواست مالی 
هشت برابری داشت که تأمین آن خارج از 
توان شهرداری است و برای قرارداد قبلی نیز 
در بازرسی پاسخگو بودیم. حتی شنیدم این 

مالی  نیز کمک های  از کشور  از خارج  افراد 
می کنند.  دریافت 

او اضافه کرد: در هر حال ما نیز از این موضوع 
قطعًا  و  هستیم  ناراحت  برخورد  نحوه  و 
غلط  شکل  به  را  موضوع  این  افرادی که  با 
مطمئن  اما  می شود،  برخورد  برده اند  پیش 
شهرداری  سوی  از  دستوری  هیچ  باشید 
نشده  داده  مورد  این  در  آن  سازمان های  و 
اخیرًا  که  نشستی  خصوص  این  در  است. 
مقرر شد  داشتیم،  غیردولتی  با تشکل های 
شهری  حیوانات  این  نگهداری  برای  مکانی 
احداث شود و از تجربیات این تشکل ها نیز 

کنیم. استفاده 

براساس طرح تازه شورای شهر تهران؛

  مراکز خدمات حیوانات شهری
ساماندهی می شوند
نوری،عضو شورای شهر تهران: شهرداری باید ظرف ۶ ماه نسبت به تدوین دستورالعمل  مورد نیاز استقرار مراکز 
دامپزشکی، ضوابط ساختمانی تصویب کند
حکمت، فعال محیط زیست: این طرح باعث تولید و تکثیر حیوانات نمی شود و مراکز دامپزشکی موظف می شوند، 
فقط حیوانات شهری مجاز را پذیرش کنند 

شهردار تبریز در واکنش به انتشار ویدیوی دار زدن سگ ها:

با پیمانکار خاطی برخورد می شود

رئیس شورای شهر تهران خبر داد:
مذاکره برای تایید صالحیت 

اعضای شورای شهر
رئیس شورای اسالمی شهر تهران از مذاکره 
برای  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیات  با 
اعضای شورای  از  تعدادی  تایید صالحیت 
محسن  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  شهر 
شورای  دیروز  جلسه  حاشیه  در  هاشمی 
شهر در جمع خبرنگاران گفت: امروز بحث 
واکسیناسیون  اما  بود  تاکسیرانان  واکسن 
امری ملی است و باید این طرح به صورت 

شود. پیگیری  ملی 
افزود: درباره خرید واکسن هم وقتی  او   
این  وارد  بخش خصوصی  می دهیم  اجازه 
موضوع شود، تقاضا زیاد می شود لذا قیمت 
خرید  موضوع  و  می رود  باال  کشور  برای 

است.  تردید شده  دچار  واکسن 
بحث  این  به  ورود  با  نیز  شهرداری  لذا 
دچار بحران می شود و بهتر است شهرداری 
روال  همان  با  و  نشود  رویه  این  وارد 
واکسیناسیون عمومی حرکت کند. هاشمی 
شورای  اعضای  صالحیت  رد  خصوص  در 
در  ما  اگر  داشت:  ابراز  نیز  پنجم  شهر 
انتخابات شوراها نگاه حذفی داشته باشیم، 
انتخابات کاهش  در  تعداد شرکت کنندگان 
کردن  پرشور  روش های  از  یکی  و  می یابد 
انتخابات رقابت سالم است. متاسفانه این 
رد صالحیت ها تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
این  در  البته  افزود:  شهر  شورای  رئیس 
دارد که  تشکر  و جای  اعتراض شد  زمینه 
بخشی از اعضای شورای شهر مجددًا تأیید 
بنده  داد:  ادامه  هاشمی  شدند.  صالحیت 
وارد  نظارت  مرکزی  هیئت  با  تا  تالشم  در 
مذاکره شویم و بتوانیم باقی افراد شورا را 

صالحیت کنیم. تایید  نیز 
راستای  در  ویژه  به  پنجم  شهر  شورای   
منویات رهبری مانند موضوع فضای سبز، 
باغات و شهر فروشی به خوبی عمل کرده 
است. موضوع شفافیت نیز در شورای شهر 
نیست  درست  این  و  شد  انجام  خوبی  به 
زحمات  سیاسی  رقابت های  خاطر  به  که 
اعضای شورا را زیر سوال برده و بدون دلیل 

آنها را رد کنیم. 
رد  موضوع  قطعًا  بنده  کرد:  تصریح  او 
صالحیت ها را پیگیری جدی خواهم کرد و 
تا مقامات باالی هیئت نظارت خواهم رفت 
و پیگیری می کنیم تا ۵ نفر دیگر شورا نیز 

شوند. صالحیت  تایید 

مشکل تامین آب سایت 
پسماند محمدآباد رفع شد

شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
حلقه  یک  حفر  با  قزوین گفت:  شهرداری 
پنج  دبی خروجی  و  متر   ۱۵۰ به عمق  چاه 
سایت  آب  تامین  مشکل  ثانیه  بر  اینچ 
مرتفع  محمدآباد  پسماند  دفع  و  پردازش 
شد.  به گزارش ایمنا، مقدم سلیمی در این 
مجتمع  مبرم  نیاز  به  توجه  با  گفت:  باره 
انجام  برای  الزم  آب  تامین  به  محمدآباد 
نیز  و  پسماند  دفع  و  پردازش  فرآیندهای 
حلقه  یک  مجموعه  سبز  فضای  آبیاری 
خروجی  دبی  و  متر   ۱۵۰ عمق  با  آب  چاه 
بر  بالغ  اعتباری  با  و  ثانیه  بر  اینچ  پنج 
توسط  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  سه 
حفر  سایت  محوطه  در  قزوین  شهرداری 
شهری  خدمات  معاونت  سرپرست  شد.  
 ۵۰۰۰ خرید  به  اشاره  با  قزوین  شهرداری 
اصله درخت از گونه های مقاوم به کم آبی و 
توسعه  دوم  فاز  در  منطقه  اقلیم  با  سازگار 
کرد:  اضافه  محمدآباد،  سایت  سبز  فضای 
هم زمان با کاشت نهال های خریداری  شده، 
مکانیزه  آبیاری  سیستم  اجرای  و  طراحی 
انجام  دست  در  نیز  مجموعه  سبز  فضای 
آب  تامین  مشکل  رفع  با  او گفت:  است.  
فاز  در  مکانیزه  آبیاری  سیستم  اجرای  و 
پسماند  سایت  سبز  فضای  توسعه  دوم 
با هدف  ۱۲.۵ هکتار فضای سبز  محمدآباد 
بوهای  انتشار  کاهش  باد،  جریان  کنترل 
مجموعه  به  مجتمع  زیباسازی  و  نامطبوع 
اول  فاز  در  است؛  افزوده می شود.  گفتنی 
در  سبز  فضای  هکتار   ۱.۲ عملیات  این 
محمدآباد  پسماند  دفع  و  پردازش  سایت 
کاشت  نیز  فاز سوم  برای  و  بود  اجرا شده 

است. شده  پیش بینی  دیگر  هکتار   ۷.۵

کارگران شهرداری لوشان 
تجمع کردند

استان گیالن  در  لوشان  شهرداری  کارگران 
 ۸ معوقات  دریافت  عدم  به  نسبت  دیروز 
زدند. اعتراض  و  تجمع  به  دست  خود  ماهه 

در  لوشان  شهرداری  کارگران  نوشته،  ایلنا 
استان گیالن نسبت به عدم دریافت معوقات 
اعتراض  و  تجمع  به  دست  خود  ماهه   ۸
زدند. گفته شده این تجمع  اعتراض کارگران 
شهرداری از ۳ روز پیش تا کنون ادامه دارد.

یک فعال محیط زیست درباره 
نگرانی بعضی اعضای شورای 
شهر درباره تکثیر و تولید 
حیوانات در مراکز دامپزشکی 
گفت: مثال الک پشت قرمز 
نایاب است یا گونه هایی مانند 
سمندر نگهداریشان مجاز 
نیست، در صورتی که فردی 
با این حیوانات به مراکز 
دامپزشکی مراجعه کند، این 
مراکز بایستی حتما یگان 
سازمان را خبردار کنند

| پیام ما | دامپزشکی ها و مراکز خدمات دهنده به حیوانات شهری از این پس ساماندهی می شوند. براساس طرح تازه شورای شهر تهران 
که کلیات آن دیروز تصویب شد، قرار است از این پس، این مراکز در ساختمان های مستقل فعالیت کنند تا احیانا حضور حیوانات شهری 
نتواند آسیبی برای شهروندان ایجاد کند. این طرح که گفته می شود شروع تهیه آن به سال 97 باز می گردد به گواه بهشت نشینان و 
کارشناسان حوزه دامپزشکی می تواند سبب شفاف سازی در ساختار و فعالیت این مراکز در پایتخت شود. طرح ساماندهی دامپزشکی ها 

اما با چند پیشنهاد هم کامل تر شد، پیشنهاداتی که نتوانست همه اعضای شورا را راضی نگهدارد.

حیوانات شهری

به گفته سرپرست سازمان 
مدیریت حمل ونقل مسافر 
شهرداری شیراز۶۵ درصد 
ناوگان تاکسیرانی شیراز را 
فرسوده و باالی ۱۲ سال عمر 
است.

سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر 
فعالیت  روند  بازگشت  از  شیراز،  شهرداری 
حالت  به  کالن شهر  این  اتوبوسرانی  ناوگان 
عادی خبر داد و ۶۵ درصد ناوگان حمل و نقل 
عمومی را فرسوده خواند. به گزارش ایلنا پیمان 
باباخانی بیان کرد: در پی اوج گیری موج چهارم 
بیماری کرونا خدمات اتوبوسرانی شیراز از نیمه 
دوم فروردین ۱۴۰۰ محدود و با حدود نیمی از 
ظرفیت در مسیرهای اصلی روزانه از ساعت 

هفت الی ۱۵ انجام می شد. 
حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست  به گفته 
ونقل مسافر شهرداری شیراز، در حال حاضر 
حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه 
تاکسی و سه پایانه مسافربری برون شهری 
فارس  استان  و  شیرازی  شهروندان  به 

می کنند. خدمات رسانی 
باباخانی همچنین عنوان کرد: جایگاه سوخت 
سی ان جی واقع در بلوار نصر و خانه خدمات 
فنی در ۲ نقطه شیراز طی یک ماه آینده افتتاح 
حمل و نقل  ناوگان  رانندگان  به  و  می شوند 

عمومی شیراز خدمات می دهند.
او با بیان اینکه انجام امور مربوط به اخذ مجوز 
رانندگان تاکسی اکنون در ۳۲ دفتر پیشخوان 
سطح شهر شیراز انجام می شود، گفت: صدور 
سپاری  برون  پی  در  نیز  اتوبوس ها  مجوز 

بزودی به دفاتر پیشخوان محول می شود. 
ونقل  حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 
مسافر شهرداری شیراز در بخش دیگری از 

سخنان خود، عمر مفید اتوبوس های دیزلی 
را ۱۰ سال، سی ان جی ۱۲ و برقی را ۲۰ سال 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر میانگین عمر 
اتوبوس های درون شهری شیراز ۶ سال و نیم 
است و در سال ۱۴۰۰ باید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 
اتوبوس های  جایگزین  و  خریداری  جدید 

فرسوده این شهر شود.
واکسیناسیون  برنامه  به  همچنین  باباخانی 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز علیه 
کرونا نیز اشاره کرد و افزود: رانندگان ناوگان 
تزریق  سوم  اولویت  در  عمومی  حمل و نقل 
واکسن کرونا قرار دارند و تاکنون نیز هیچ یک 
از رانندگان شیراز واکسینه نشده اند و این کار در 

دستور پیگیری قرار دارد.
را  شیراز  تاکسیرانی  ناوگان  درصد   ۶۵ او 
فرسوده و باالی ۱۲ سال عمر دانست و اظهار 
کرد: حدود ۱۰ هزار تاکسی در شیراز وجود دارد 

که هفت هزار دستگاه آن فعال است.
باباخانی با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم BMS را 
اجرا کنیم موضوع تعرفه هوشمند را خواهیم 
داشت، چرا که تعرفه هوشمند یکی از مواردی 
را  اتوبوس ها  بی نظمی  جلوی  که  است 
می گیرد، اضافه کرد: ایستادن اتوبوس ها خارج 
از ایستگاه از مواردی است که مورد شکایت 
مردم است که با این سامانه ایستادن در خارج 
از ایستگاه، باز شدن درهای اتوبوس و تندروی 
تا  را می توانیم مانیتورینگ کنیم  و کندروی 
بتوان نظم بیشتری در ناوگان داشته باشیم.

۶5 درصد ناوگان عمومی شیراز فرسوده است

نوری، عضو شورای شهر تهران: 
امروزه تعدادی از شهروندان به 

دلیل نوع زندگی و تعلقات خود، 
در خانه های خود از حیوانات 

خانگی نگهداری می کنند و 
نیاز به مراکز و کلینیک های 
سالمت برای این حیوانات 

دارند. شاهدیم که در سطح شهر 
مکان هایی مسکونی و مغایر با 
سکونت برای ارائه خدمات به 
سالمت حیوانات وجود دارد. 

از سوی دیگر این موضوع 
اجتناب ناپذیر است و باید به 

این نیاز توجه شود
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پیامک شما را دربـاره 
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برخالف بازار دیگر سوخت ها در جهان، تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر افزایش پیدا کرد

رونق بازار تجدیدپذیرها در دوره کرونا
سازمان جهانی انرژی آینده جدیدی را برای بازار انرژی های تجدیدپذیر ترسیم کرد

بررسی وضعیت بازار انرژی های 
تجدیدپذیر نشان می دهد که 

در سال ۲۰۲۰،  افزایش ساالنه 
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 

۴۵ درصد بوده و تقریبا این 
ظرفیت به ۲۸۰ گیگاوات رسیده 
است که باالترین میزان افزایش 

سالیانه از سال ۱۹۹۹ است

| روزنامه نگار |

| آیسان زرفام |

ظرفیت جهانی انرژی بادی در 
سال ۲۰۲۰ بیش از ۹۰ درصد 

افزایش خواهد داشت و به ۱۱۴ 
گیگاوات می رسد، پیش بینی ها 

نشان می دهد که اگرچه  سرعت 
رشد ساالنه بازار در این زمینه در 
سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کندی 
رشد می کند اما هنوز ۵۰ درصد 

از میانگین سال ها ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ 
باالتر است
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در بیست و پنجمین روز 
اردیبهشت ماه اتفاق افتاد؛

شکسته شدن رکورد 
مصرف برق در کشور

روز  بیست و پنجمین  در  کشور  برق  مصرف   
اردیبهشت ماه در ساعت ۱۴ و ۳۹ دقیقه با عبور 
از ۴۹ هزار مگاوات شکسته شد و وارد کانال ۴۹ 
هزار و ۷۴۲ مگاوات شد که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال نیز یک رکورد محسوب می شود.
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  به گزارش 
مصرف برق روز گذشته کشور در ساعت ۱۴ و 
۳۹ دقیقه در حالی ۴۹ هزار و ۷۴۲ مگاوات شد 
که پارسال و در همین بازه زمانی میزان برقی 
که مصرف شده بود ۴۰ هزار و ۷۴۳ مگاوات 
بود.روند مصرف برق کشور در سال های گذشته 
نشان می دهد به طور معمول فراتر رفتن مصرف 
برق از حدود ۴۰ هزار مگاوات متعلق به فصل 
تابستان بوده و فصل بهار مصرف بیش از حد 
انگار امسال این  اما  معمول ثبت نشده است 
روند تغییر کرده و دومین ماه فصل بهار ۱۴۰۰ 
مصرف برق رکوردهای تازه ای از خود به جای 
فروردین  در  برق  مصرف  روند  است.  گذاشته 
چنان که  بود  آفرین  شگفتی  نیز  امسال  ماه 
باره گفته  این  در  نیرو  وزیر  اردکانیان«  »رضا 
بود: فروردین امسال ۲۲ درصد انرژی بیشتری 
نسبت به فروردین سال گذشته در کشور مصرف 
شده است. او علت آن را  اینگونه توضیح داد که 
بخشی از مصرف انرژی  به گرمای زودرس و کم 
آبی و بخشی هم با رمزارزهای غیرمجاز مرتبط 
بوده که به شدت دنبال می شود. این روزها و به 
دلیل افزایش عالقه بخشی از مردم به استخراج 
ارزهای مجازی در منزل می توان یکی از علل 
افزایش مصرف برق را به این امر نسبت داد. 
سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: استخراج 
کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی استفاده 
کنند در صورت شناسایی باید جریمه سنگینی 
مشهدی«  رجبی  »مصطفی  کنند.  پرداخت 
افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
استخراج کنندگان خانگی ارزهای مجازی به دلیل 
خسارتی که به شبکه برق وارد می کنند عالوه بر 
پرداخت جریمه باید خسارات وارده به شبکه را 
هم پرداخت کنند. او  ادامه داد: امسال تامین 
های  نیروگاه  تولید  مسئله کاهش  دو  با  برق 
برق آبی به دلیل کاهش بارش ها و استخراج 
خانگی ارزهای مجازی درگیر است. سخنگوی 
صنعت برق خاطرنشان کرد: تالش می شود با 
جایگزینی نیروگاه های حرارتی و سایر روش ها، 
کمبود تولید برق نیروگاه های برق آبی جبران 
شود. رجبی مشهدی گفت: استخراج کنندگان 
غیرمجاز خانگی رمزارزها به دلیل خسارتی که 
به شبکه برق و ترانس های محلی وارد می کنند 
تامین برق را با مشکل همراه می کنند. او ادامه 
به  استخراج کنندگان  این  فعالیت  ادامه  داد: 
طور قطع کار برق رسانی را با مشکالت بیشتری 
روبه رو می کند و به دلیل خسارتی که وارد می 
کنند احتمال خاموشی وجود دارد. بررسی آمار 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان از آن دارد 
که روند مصرف برق در ساعت ۲۱ و ۲۰ دقیقه 
شب گذشته با کمی تعدیل همراه شده و به رقم 
۴۸ هزار و ۲۲۵ مگاوات کاهش یافت. نگاهی 
به مدت مشابه پارسال بیانگر آن است که میزان 
مگاواتی شب گذشته حدود  هزار  مصرف ۴۸ 
هفت هزار مگاوات بیشتر است که تاکیدی بر 

مصرف بی رویه برق طی امسال است.

بانک مرکزی :
50 میلیون دالر از 

صندوق توسعه ملی به 
بورس واریز شد

از  ناشی  ریالی  معادل  دیروز  مرکزی   بانک 
فروش ۵۰ میلیون دالر از منابع ارزی حساب 
تثبیت  »صندوق  به  را  ملی  توسعه  صندوق 
تصمیم های  کرد.براساس  واریز  بازار سرمایه« 
جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰، 
در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک 
بایست  می  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
دالر  میلیون   ۲۰۰ تدریجی  فروش  به  نسبت 
از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی 
اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه واریز کند.  گفتنی است پیش از این 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود، مبلغ 
فروخته  تدریجی  صورت  به  دالر  میلیون   ۲۰۰
و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار 
اولین  امروز  اقدام  می شود که  واریز  سرمایه 
دالر  میلیون   ۱۵۰ و  بود  راستا  همین  در  گام 
باقی مانده نیز به تدریج واریز می شود. به گزارش 
ایرنا،  روز سه شنبه )٢١ اردیبهشت ماه(  معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری، تصمیمات جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابالغ کرد که 
براساس آن مصوبات مربوط به ۳ بند نخست 
بسته حمایتی از بازار سهام در ستاد اقتصادی 
دولت به تصویب رسید. بر اساس این ابالغیه،  
ظرف  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
تدریجی  فروش  به  نسبت  هفته  سه  مدت 
۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی حساب صندوق 
توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق 

تثبیت بازار سرمایه واریز کند. 

و  نفت  وزارت  سیاست های  به  توجه  با 
شرکت ملی نفت ایران در راستای استفاده 
قرارداد  ایرانی،  شرکت های  ظرفیت  از 
فرزاد  گازی  میدان  متقابل  بیع  توسعه 
»ب« بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت 

می شود. امضا  پتروپارس 
به گزارش ایسنا، میدان گازی فرزاد »ب«   
یکی از این میادین مشترک میان جمهوری 
بوده  سعودی  عربستان  و  ایران  اسالمی 
۲۰ کیلومتری  فاصله  در  مرزی  نوار  در  که 
از  هدف  است.  شده  واقع  فارسی  جزیره 
این قرارداد با مبلغ قراردادی ۱۷۸۰ میلیون 
دالر، دستیابی به تولید روزانه ۲۸ میلیون 

مترمکعب گاز ترش طی ۵ سال است.
به  فراورش  برای  میدان  این  تولیدی  گاز 
۲ کنگان  پارس  منطقه  تاسیسات خشکی 
منتقل می شود. در تاسیسات خشکی ابتدا 
شده  تفکیک  ترش  گاز  از  میعانات گازی 
پاالیشگاه  به  تثبیت  منظور  به  سپس  و 
منتقل  جنوبی  پارس    ۱۹ و   ۱۲ فازهای 
می شود. گاز خروجی از تاسیسات خشکی 
بین  فراورش  برای  نیز  »ب«  فرزاد  طرح 
 ۲ پارس  منطقه  در  موجود  پاالیشگاه  پنچ 

می شود. توزیع 
مهم ترین بخش های شرح کار این قرارداد 
شامل حفاری ۸ حلقه چاه تولیدی، ساخت 
و نصب دو سکوی سرچاهی فرعی و اصلی، 

مایعات  جداسازی  تاسیسات  احداث 
خط  رشته  یک  احداث  اصلی،  سکوی  در 
لوله دریایی ۳۶ اینچ به طول تقریبی ۲۳۰ 
کیلومتر برای انتقال سیال ترش از سکوی 
یک  احداث  خشکی،  تاسیسات  به  اصلی 
طول  به  اینچ   ۱۰ دریایی  لوله  خط  رشته 
تقریبی ۲۳۰ کیلومتر برای انتقال میعانات 
لوله  خط  رشته  یک  احداث  خشکی،  به 
۲۰ اینچ رابط دو سکو به طول ۳ کیلومتر، 
شامل  طرح  ساحلی  تاسیسات  احداث 
تولیدی  ترش  سیال  دریافت  تجهیزات 
میعانات  جداسازی  و  فراساحل  بخش 
لوله  خطوط  و  جانبی  تاسیسات  همراه  به 
ترش  گاز  توزیع  و  انتقال  برای  خشکی 

در  مستقر  پاالیشگاه های  به  میعانات  و 
است.  ۲ پارس  منطقه 

طبق اعالم وزارت نفت، با اجرای کامل این 
گاز  تولید  ظرفیت  افزایش  ضمن  طرح، 
میدان های  در  ملی  سرمایه  و حفظ  کشور 
مشترک، سبب رونق تولید داخلی و ایجاد 
بازار کار  و  اشتغال گسترده در کشور شده 

آمد. خواهد  وجود  به  مناسبی 
»ب«  فرزاد  گازی  میدان  توسعه  قرارداد 
مدیرعامل  و  نفت  وزیر  حضور  با  فردا  
شرکت  بین  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
و گروه  عنوان کارفرما  به  ایران  نفت  ملی 
امضا  طرح  پیمانکار  عنوان  به  پتروپارس 

. د می شو

قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد »ب« امضا می شود
انرژی

تمامی اقدامات الزم در 
جهت فعالیت کشتی مسافر 

و بار در بندر بوشهر صورت 
گرفته اما متاسفانه این مهم 

تاکنون به دلیل موافقت 
نشدن با اعطای سوخت 

یارانه ای به شناور، محقق 
نشده است

مدیرکل بنادر  و دریانوردی استان بوشهر تشریح کرد
چالش های راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر - قطر

بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
گفت: این اداره کل تالش کرده با همکاری 
بخش خصوصی، یک فروند کشتی مسافر و 
بار )رورو پسنجر( که قابلیت جابجایی ۱۵۰۰ 
مسافر و همچنین هشتاد کانتینر در برای راه 
اندازی خط کشتیرانی بوشهر - قطر وارد کند.

سیاوش ارجمندزاده گفت: تمامی اقدامات 
بندر  الزم در جهت فعالیت این کشتی در 
بوشهر صورت گرفته اما متاسفانه این مهم 
اعطای  با  دلیل موافقت نشدن  به  تاکنون 
نشده  محقق  شناور،  به  یارانه ای  سوخت 
است. در این خصوص رایزنی های بسیاری 
صورت گرفته ولی تاکنون نتیجه ای حاصل 

است. نشده 
توسعه  برای  اقدامات  از  یکی  افزود:  او 
گردشگری و مسافری در استان، بازسازی 
با  که  است  بوشهر  بندر  مسافری  پایانه 
انجام  حال  در  که  اقداماتی  و  طراحی ها 
است هم از جهت ترمینال و هم از جهت 
اسکله به زودی به یک پایانه مدرن و بزرگ 
تبدیل می شود که بتواند پذیرای کشتی های 

باشد. و کروز  مسافری 
دریایی  توسعه گردشگری  خصوص  در  او 
در  کرد:  اظهار  بوشهر  استان  بنادر  دیگر  در 
بنادر کنگان، دیلم و گناوه نیز در حال ایجاد 
اسکله های مسافری گردشگری هستیم که 
برداری  بهره  آماده  آینده  ماه  تا سه  نهایتا 

شناور  اسکله  احداث  مطالعات  و  هستند 
گردشگری برای بندر دیر نیز در حال اتمام 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  است. 
بوشهر از عزم جدی این اداره کل در تحقق 
استان  در  دریایی  گردشگری  توسعه 
بوشهر خبر داد و یادآور شد: توسعه صنعت 
گردشگری دریایی یکی از اولویت های این 
اداره کل است زیرا استان بوشهر با توجه به 
بیشترین طول مرز دریایی و همجواری با 
دریایی نیلگون خلیج فارس از مزیت ها و 
برای رونق صنعت  فرصتهای قابل توجهی 
گردشگری دریایی برخوردار است که امید 
می رود با مساعدت هر چه بیشتر مسئوالن 
استانی این مهم  به نحو احسن تحقق یابد.

پیش از این در خرداد سال ۱۳۹۸ معاون 
بنادر و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر با اشاره به توسعه روابط تجاری 
با کشورهای حوزه خلیج فارس از افتتاح این 
خط کشتیرانی خبر داده و گفته بود: کشتی 
تجاری و گردشگری پیشرفته در بندر بوشهر 
در راستای راه اندازی خط کشتیرانی بوشهر- 

قطر فعالیت خود را آغاز کرده است.
برای  شده  یاد  کشتی  اینکه  بیان  با  او 
جابه جایی بار و مسافر فعالیت می کند اظهار 
کرده بود: با توجه به مبادالت تجاری گسترده 
بوشهر و قطر کشتی یاد شده می تواند در 
کاهش هزینه حمل ونقل موثر واقع شود.

افزایش غیرقابل انتظار تقاضا برای سوخت های 
ویروس  همه گیری  زمان  در  تجدیدپذیر 
کووید-۱۹ و برنامه هایی که اخیرا کشورها برای 
حذف گازهای  برنامه های  اهداف  به  رسیدن 
گلخانه ای و کربن صفر ارائه دادند به ویژه برنامه 
ایاالت متحده امریکا که پس از روی کار آمدن 
دولت باید با تغییر رویکرد بزرگی همراه شد، 
انرژی  جهانی  سازمان  تا  است  شده  سبب 
پیش بینی های جدیدی را در مورد بازار این نوع 

از انرژی  ها در جهان ارائه کند.
بازه زمانی در نظر گرفته شده توسط سازمان 
جهانی انرژی برای این پیش بینی سال ۲۰۲۱ و 
۲۰۲۲ است و در این بررسی بازار سراسر جهان 
در نظر گرفته شده است اگرچه که بازار برخی 
کشورها مانند چین و آمریکا نقش پررنگ تری 
در این پیش بینی دارند چراکه به نظر می رسد 
عملکرد این کشورها از اهمیت ویژه ای در این 

حوزه برخوردارند.
سازمان جهانی انرژی به تازگی اعالم کرده است 
انرژی  منابع  تنها  تجدیدپذیر  انرژی های  که 
تقاضا  فراگیری کووید-۱۹،  وجود  با  بودند که 
در  پیدا کرد  افزایش  در سال ۲۰۲۰  آنها  برای 
حالی که مصرف سایر سوخت ها کاهش یافت.
این سازمان بنابر همین اطالعات این احتمال 
پایان  از  پس  است  ممکن  مطرح کرد که  را 
همه گیری کووید-۱۹ گسترش منابع انرژی های 
تجدیدپذیر با سرعت بیشتری از بهبود اقتصاد 

جهانی رشد پیدا کند.
بررسی  است که  انرژی گفته  جهانی  سازمان 
اخیر بازار و تحوالت سیاسی، پیش بینی های 
جدیدی در مورد ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 

در بازار انرژی های تجدیدپذیر دنیا در سال ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲  کرده که تفاوت هایی با پیش بینی های 

گذشته دارد.
عالوه بر انرژی های تجدیدپذیر این پیش بینی، 
تولید  مورد  در  هم  را  جدیدی  اطالعات 
 ۲۰۲۲ و   ۲۰۲۱ سال های  در  زیست سوخت ها 
را ارائه می کند. اگرچه که این بخش برخالف 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر در دوره همه گیری 
با کاهش تقاضای حمل ونقل، متحمل خسارات 

است. توجهی شده  قابل 
تجدیدپذیر  انرژی های  بازار  وضعیت  بررسی 
نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰،  افزایش ساالنه 
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ۴۵ درصد بوده 
و تقریبا این ظرفیت به ۲۸۰ گیگاوات رسیده 
است که باالترین میزان افزایش سالیانه از سال 

۱۹۹۹ است.
یکی از دالیل این افزایش، گسترش سلول های 
انرژی خورشیدی است. این گسترش در حال 
ساالنه ای که  افزایش  با  و  است  رکورد شکنی 
معادل ۱۶۲  ظرفیتی  به  سال ۲۰۲۲  در  دارد  
درصد   ۵۰ تقریبا  می رسند که  که  گیگاوات 
بیش از ظرفیت سلول های خورشیدی پیش 

از همه گیری در سال ۲۰۱۹ است.
همچنین ظرفیت جهانی انرژی بادی در سال 
۲۰۲۰ بیش از ۹۰ درصد افزایش خواهد داشت 
و به ۱۱۴ گیگاوات می رسد. پیش بینی ها نشان 
می دهد که اگرچه  سرعت رشد ساالنه بازار در 
این زمینه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کندی 
میانگین  از  درصد   ۵۰ هنوز  اما  می کند  رشد 

سال ها ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ باالتر است.
در  به گسترش  رو  پیش بینی های  این  همه 

مورد انرژی های تجدیدپذیر در شرایط است که 
انرژی نشان می دهد  بازار جهانی  بررسی های 
رشد سالیانه بازار انرژی های تجدیدپذیر چین 
هجوم  با  چین  چرا که  می کند  پیدا  کاهش 
توسعه  و  تکمیل  برای  کارگزاران  استثنایی 
پروژه ها در چین تا قبل از پایان مرحله یارانه 
دادن در این کشور روبه رو می شود اما  با این 
حال، بقیه جهان کندی چین را جبران می کنند 
تجدیدپذیر  انرژی های  گسترش  سرعت  و 
از این جهت نگرانی برای  را حفظ می کنند و 
تاثیر کندی چین در بازار انرژی های تجدیدپذیر 

بود. نخواهد 
برای نمونه شاهد هستیم که ظرفیت رشد اروپا 

در حوزه انرژی خورشیدی به سرعت در حال 
افزایش است. چرا که به لطف سیاست های 
حمایتی و رونق شرکت ها مرتبط و نیروگاه های 
خورشیدی هزینه سلول های خورشیدی در این 
قاره در حال کاهش است. پیش بینی های جدید 
برای ایاالت متحده هم حتی خوشبینانه تر از 
این است. چرا که قانون اعتبار مالیات فدرال 
در این کشور که در مورد کاهش مالیات برای 
انرژی های تجدیدپذیر است، تمدید می شود. 
آالینده های  کاهش  جدید  اهداف  همچنین 
ایاالت متحده و الیحه زیرساخت های مرتبط 
با آن اگر تصویب شود موجب گسترش منابع 

تجدیدپذیر پس از سال ۲۰۲۲ می شود.

پیش بینی جدید سازمان جهانی انرژی در مورد 
هند گفته است که اگرچه ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر در هند در سال ۲۰۲۰ تقریبًا بیش 
از ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته 
اجرای  با  این کشور  می رود  انتظار  اما  است 
پروژه های جبرانی، رکوردهای جدیدی را برای 
سال های  در  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 

۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ثبت کند.
 با این حال به دلیل شرایط کنونی پیش آمده 
ممکن  همه گیری کووید ۱۹  خاطر  به  هند  در 
است تحقق این پیش بینی برای امسال در هند 

با اطمینان نباشد.
سازمان جهانی انرژی پیش بینی کرده است که 
از  تولید زیست سوخت برای حمل ونقل پس 
آن که کاهش ۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ را تجربه 
کرد، در سال ۲۰۲۱ به حجم سال ۲۰۱۹ برگردد و 
در سال ۲۰۲۲، ۷ درصد دیگر تولید این سوخت 

برای حمل و نقل سبز افزایش پیدا کند.
همچنین بر اساس استانداردهای سوخت پاک 
و سیاست های حمایتی آمریکا انتظار می رود 
که ظرفیت تولید سوخت HVO که سوختی 
دیزلی در گروه زیست سوخت هاست در جهان 

به نزدیک دو برابر در دو سال آینده برسد.
طور  به  است  معتقد  انرژی  جهانی  سازمان 
متحده  ایاالت  جدید  سیاست های  این  کلی 
تولید  توانایی  توجهی  قابل  طور  به  می تواند 
زیست سوخت ها از پسماند و بازمانده های مواد 

دهد. افزایش  را  اولیه 

انرژی های  توسعه  وضعیت  آخرین   
تجدیدپذیر در ایران

بر اساس اعالم سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق ایران، آخرین وضعیت توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور نشان می دهد 
تولید حدود  با  که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 
۱۴۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر 
در کشور از انتشار ۹۱ هزار تن گاز گلخانه ای و 
همچنین ۶۰۰ ُتن آالینده های محلی تا پایان 

این ماه جلوگیری شده است.
 همچنین تولید این میزان انرژی تجدیدپذیر 
آب  لیتری  میلیون   ۳۱ صرفه جویی  باعث 
این،  بر  عالوه  است که  شده  فروردین ماه  در 
فسیلی  سوخت های  مصرف  در  صرفه جویی 
گاز  معادل  مترمکعب  میلیون   ۴۰ میزان  به 
براساس گفته  است.  محقق کرده  را  طبیعی 
این سازمان در حال حاضر توسعه مولدهای 
استقبال  با  مشترکان  مختص  تجدیدپذیر 
خوبی همراه بوده است که نشان دهنده تقاضا 
است،  ایران  در  تجدیدپذیر  انرژی های  برای 
و  هزار   ۵ فروردین ماه  پایان  تا  به طوری که 
۱۲مولد خورشیدی و بادی با مجموع ظرفیت 
۶۹ هزار و ۳۲۰ کیلووات توسط مشترکان برق با 
همکاری شرکت های توزیع نیروی برق استانی 

رسیده اند. بهره برداری  به 

سازمان جهانی انرژی اعالم کرده تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر و ظرفیت تولید این انرژی ها در سال 2020 افزایش پیدا کرده است. 
این اتفاق بر خالف آن چیزی است که در دوره همه گیری کرونا برای دیگر سوخت ها رخ داده است. بنابراین این سازمان پیش بینی های 

جدیدی از بازار انرژی های تجدیدپذیر در سال های 2021 و 2022 ارائه کرده است.
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افقی
 ۱ - كوره آجر پزی - پرتقال معروف - 
مثلثاتی  ازتوابع   - ساز۲  صفت  پسوند 
ترکی،  نام   - بابلسر۳  قدیم  نام   -
مجازات   - استاندار   - آذربایجانی  نام 
نشانه  لرز،  همراه   - اندازه۴  شرعی، 
 - بدن  حرارت  رفتن  باال  بیماری، 
ارزومندی و رغبت - پدر بیگانه - آكنده، 
مملو،  طیور،  پوشش  سبكی،  مظهر 
رنگ،  دارای   - وارونه  بم   - انباشته۵ 

رنگارنگ - استفراغ، به هم خوردن حال 
را گویند۶ - گاه استراحت، پایان روز - 
تهرانی،  بله   - فرنگی، گندم  مرغ  تخم 
وسیله درودگری - ست وارونه - رشته 
دنباله رو سوزن، واحد سیگار۷  باریك، 
- ماش هندی - دفاع فوتبال - ورزش 
مادر، عدد بهم زدنی - صدا، صوت، نغمه 
یازده - ضمیر  بانگ۸ - هزارو صدو  و 
غائب، وی، ضمیر سوم شخص مفرد - 
استواری ۹ - ساختمان  تکرار حرف - 
غصه،  اندوه،   - كارمندی  ماه  مرتفع، 

اندوه و غصه - کهنه و پوسیده  - عالم 
دندانه  ته كفش،  برآمدگی   - یهودی۱۰ 
سوهان - طایفه ایرانی، قوم غیور - نا 
ضمیر  خودم،   - کاغذ  مخترع  رس، 
 - صرع۱۱  بیماری   - کیلو  سه  وزنی، 
می  بچه   - شناسی  نور   - آب  ریختن 
نوعی  اندازه۱۲ - چهره -  کشد، قامت، 
یقه - قیمت - به معنی بگو ۱۳ - ریه، 
عدد نفس کش - از تابلوهای ونگوگ - 
آب بینی۱۴ - به قدر يك وجب، بسيار 
كوتاه قد - محاكمه۱۵ - لوس - پارچه 
مالیدنی، بنده رااز آن كالهی نیست - در 
جامه نوعی  است،  سرمان  باالی  خانه 

عمودی
۱ - گل سرخ - پایتخت ترکمنستان - 
لك   - بینی  راه  - گرفتگی  سرازیری۲ 
لك - خیس نیست، مقابل خیس۳ - 
ماه سرد، روز گذشته - شهر ارگ، صدای 
افسر  دیهیم،  پادشاهی،  - كاله  كلفت 
زبان گنجشك۴  درخت   - قرن  عدد   -
حرف  آش،  همراهی،  - کلمه  بینی   -
هر  برگزیده  صورت،  عضو   - مشایعت 
شوریدن   -  ۵ سخت  سرمای   - چیز 
- خدای مصری  - بی تجربه  - نام 
سابق شهر طارم۶ - حیوان بدبو - سقف 
دهان - بیماری ارثی چشم۷ - بی نیاز 
نوعی ماهی۸ -  توانگر کردن -  کردن، 
ماه بیگانه - سالح رستم، سالحی خاردار 
که در گذشته در جنگها استفاده می شد 
- ولگرد، بی سر و پا، بت آسمان جل 
- جد رستم۹ - سربها - نرم شدن ۱۰ 

- جان به جان آفرین سپردن - روزگار، 
زمانه - جامه کهنه و پاره۱۱ - رنگی از 
داخل،  داخلی،  ضمیر   - سیز  خانواده 
 - عربی  سپس   - مفرد  شخص  دوم 
چوب تراش۱۲ - نهان نا تمام، نهان نا 

تمام - کشیش - زدنی  نا  نهان  تمام، 
آدم بهانه گیر - هدایت کردن۱۳ - ضربه 
سر - عدد هندسی، شالوده ساختمان، 
ابراهیم، مشت  عدد ارشمیدس - شهر 
و تو دهنی، محل تولد حضرت ابراهیم 

)ع( - مردن از غصه - بندگی۱۴ - جادو  
و  دست   - باهوش  بسیار  انسانهای   -
زود   - باشند۱۵  حركت  بی  كه  پایی 
شكن، شكننده - نخستین دولت آریایی 

ریشخند   -

جدول شماره 2011

 دیدار مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب با نماینده 

مردم قزوین درباره 
بحران کم آبی 

شرکت  مدیران  و  مدیرعامل  دیدار  پی  در 
فاطمه محمدبیگی  با  استان  آب وفاضالب 
نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس 
تابستان  در  کم آبی  بحران  اسالمی  شورای 
شد. بررسی  آن  از  عبور  چگونگی  و  رو  پیش 

شرکت  مدیرعامل  بیرنوندی  جلسه  این  در 
آب وفاضالب استان با ارائه گزارش مختصری 
از وضعیت آب شرب استان قزوین گفت: در 
نزوالت جوی  به کاهش  توجه  با  حاضر  حال 
مواجه  بحران کم آبی  با  روستا   ۷۰ به  قریب 
قزوین  شهر  نیز  شهری  مناطق  در  و  هستند 

دارد. را  با کم آبی  مواجهه  بیشترین 
منابع  به کمبود  اذعان  با  همچنین  بیرنوندی 
آبی علی الخصوص در شهر قزوین اعالم کرد: 
است  تالش  در  استان  آب وفاضالب  شرکت 
در  فشار  تنظیم  جمله  از  اجرایى  اقدامات  با 
کلیه مناطق شهر قزوین عدالت در دسترسی 
مردمی  لیکن مشارکت  تامین کنید  را  آب  به 
در مدیریت مصرف آب مهم ترین راهکار عبور 
رو  پیش  تابستان  در  کم آبی  بحران های  از 

است.
محمد بیگی  دکتر  از  تقدیر  ضمن  ادامه  در  او 
اعتبارات  جذب   جهت  در  تالش  خواستار  
استان  محروم  مناطق  در  ویژه  به  آب رسانی 

. شد

اصفهان

جالل آقابابا مدیر اجرایی شرکت در تشریح عملکرد سال 
۹۹ این مدیریت، گفت: انجام عملیات سیویل و نصب 
اجرایی  های  فعالیت  انجام  اکسیژن،  واحد  تجهیزات 
انتقال پساب فوالد شهر و زرین شهر به کارخانه و تصفیه 
 ۱ شماره  مخزن  آبگیری  کارخانه،   BOT پساب  خانه 
اجرایی  ذخیره آب اضطراری کارخانه و شروع فعالیت 
مخزن شماره ۲، انجام فعالیت اجرایی پروژه آبیاری قطره 
ای فضای سبز کارخانه، پیشبرد فعالیت های اجرایی 
پروژه انبار ۳۲ هکتاری بندرعباس با تحویل موقت مسیر 
ریلی، تکمیل عملیات نصب دوربین های مسیر ریلی 
انجام  بارانداز،  تجهیز  و  رسانی  برق  اجرایی  فعالیت  و 
فعالیت های اجرایی پروژه احداث کوره پاتیلی شماره 
۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره۱ و تکمیل فعالیت های 
اجرایی پروژه اره نورد ۵۰۰ از اقداماتی بود که سال گذشته 

انجام شد.
آقابابا، انجام فعالیت های اجرایی پروژه نصب دستگاه 
اجرایی  تکمیل عملیات  و  نورد ۶۵۰  های CNC کارگاه 
نصب دریچه های کشویی پمپ خانه را دیگر اقدامات 
مدیریت اجرایی شرکت برشمرد و افزود: از دیگر اقدامات 
این مدیریت در سال گذشته می توان به تکمیل عملیات 
اجرایی پروژه احداث سکو ها و نصب دوربین های ورزشگاه 
فوالد شهر، تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه توسعه سرد 
خانه و سالن قصابی مرکز پخت، تکمیل فعالیت های 
اجرایی پروژه آسانسور ساختمان والیت، انجام فعالیت 
های اجرایی پروژه بازسازی ساختمان توحید و احداث 
پارکینگ ساختمان توحید و انجام فعالیت های اجرایی 
پروژه بازسازی تاالر دانش، ساختمان پژوهش و مسجد 

آیت اله سعیدی اشاره کرد.

مدیر اجرایی ذوب آهن اصفهان:

آغاز فعالیت اجرایی مخازن شماره 3 و 4 آب 
اضطراری در سال جاری مجتمع مس شهربابک برای اولین بار موفق به 

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست 
بر مبنای استاندارد ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ برای کارخانه 
ذوب خاتون آباد شد. این گواهینامه  برای معدن 
میدوک هم تمدید شد که نشان از تالش مجتمع 
برای پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی دارد.
امور  مدیر  عزت آبادی پور  حمید  مهندس 
مدیریتی  سیستم های  و  صنایع  مهندسی 
اشاره  با  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
گواهینامه  صدور  خارجی  ممیزی  انجام  به 
و   ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸,ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ استانداردهای
ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ در تاریخ های ۲۰الی۲۲اردیبهشت 
توف  آریان  توسط شرکت  در مجتمع شهربابک 
پاسارگاد نماینده MTIC Intercert ایتالیا اظهار 
انطباق  اساس  بر  و  ممیزی  ازانجام   پس  کرد:   
یافته های ممیزان با اقدامات مجتمع، برای اولین 

بار گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست بر 
توسط شرکت   ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ استاندارد مبنای 
ممیزی کننده به مجتمع اعطا گردید. سیستم های 
بر  مبتنی  شغلی  سالمت  و  ایمنی  مدیریت 
مدیریت  وسیستم   ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ استاندارد 
کیفیت مبتنی براستاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵نیزبروز 
رسانی شد. پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت 
محیط زیست به کاهش مستمر آلودگی ها، بهبود 
اعتبار  و  ارتقاء جایگاه  وضعیت محیط زیستی، 
سازمان در بین ذینفعان و تسهیل در روابط تجاری 
ملی و بین المللی مجتمع کمک شایانی می کند.

او در پایان این موفقیت را مرهون الطاف الیزال 
الهی، حمایت مدیر مجتمع، همکاری موثر کلیه 
مهندسی  امور  محوریت  مدیران،  و  معاونین 
نقش  ایفای  مدیریتی،  سیستم های  و  صنایع 
کلیدی امور HSE، مشارکت کلیه امور و مسئولیت 

پذیری تمامی پرسنل به ویژه کارگروه های محیط 
زیست، ایمنی و بهداشت و همچنین نمایندگان 
سیستم های مدیریتی معاونت ها، امور و طرح ها 

دانست.  )IMS )نمایندگان 
و  ایمنی  امور  مدیر  شریفی  حسین  مهندس 
کسب  تبریک  با  نیز  زیست  محیط  بهداشت 
موفقیت دریافت گواهینامه مدیریت محیط زیست 

خاطرنشان کرد:  مجتمع،  همکاران  همه  به 
خصوص  در  ایمنی  همکاران  موثر  اقدامات 
شناسایی جنبه های زیست محیطی و کاهش 
امورهای  موثر  و  اجرایی  اقدامات  آنها،  خطرات 
تولیدی مجتمع، تالش و پیگیری همکاران امور 
مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریتی شرکت 
استقرار،  متولی  بعنوان  ایران  صنایع مس  ملی 
پیاده سازی و نگهداری سیستمهای مدیریتی در 
است. داشته  بسزایی  تاثیر  این گواهینامه  اخذ 

اعطای گواهینامه سیستم کیفیت محیط زیست 
به مجتمع مس شهربابک

خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  اهواز  غرب  ناحیه  بهره برداری  امور  مدیر 
گفت: مقره های خط مهم و حیاتی ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاهی سد گتوند- علی 

شد. تعویض  اهواز  بن مهزیار 
امیر زبیدی بیان کرد: خط ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه سد گتوند- علی بن مهزیار، 
در پایداری کریدور شمال –مرکز و مرکز به جنوب اهمیت باالیی دارد و الزم بود 
جهت ورود به فصل گرم مقره های دارای اشکال و ضعف عایقی آن، تعویض 

شود.
او ارزش سرمایه گذاری تعویض مقره های این خط را بیش از هشت میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: تعداد ۳۶۹ بشقاب مقره دارای اشکال 
و ضعف عایقی در ۱۱۸ دکل از خط ۴۰۰ کیلو ولت نیروگاه سد گتوند- علی 

بن مهزیار با یک عملیات یک ماهه و خاموشی این خط، تعویض شد.
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  اهواز  غرب  ناحیه  بهره برداری  امور  مدیر 
تصریح کرد: اهمیت این اقدام به این دلیل است که اشکال وضعیت عایقی 
در مقره های خطوط باعث شکست عایقی و قطعی خطوط و به تبع آن عدم 

می شود. برق  شبکه  پایداری 

ایالم گفت:  استان  مدیر عامل شرکت گاز  ما«:  »پیام  خبرنگار  مبارکی  ایالم 
ناظران شرکت گاز بر نوسازی، بهسازی و استاندارد  سازی سیستم گرمایشی 

۱۰۷ مدرسه دولتی در سطح استان ایالم نظارت می کنند.
افزود:  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  با  دیدار  در  شمس اللهی  عباس 
نوسازی  و  بهسازی  اولویت  در سال گذشته  استان  مدارس  اداره کل نوسازی 
سیستم گرمایشی ۱۰۷ باب مدرسه استان را اعالم کرده و با انتخاب پیمانکار 
بهسازی  عملیات  اجرای  گاز،  شرکت  ناظران  به  نقشه ها  تحویل  و  مجری 
بخاری های  جایگزینی  نیز  و  رادیاتور ها  موتورخانه ،  حوزه  در  نوسازی  و 
با ۹۰  نظارت کارشناسان شرکت گاز  با  بخاری های هرمتیک  با  غیر استاندارد 

است. انجام  حال  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
او افزود: با عنایت به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند “ه” تبصره یک ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و موافقت نامه سه جانبه بین شرکت مّلی 
مصرف سوخت  سازی  بهینه  و شرکت  پرورش  و  آموزش  وزارت  ایران،  گاز 

کشور، این موضوع در دستور کار شرکت گاز استان ایالم قرار گرفته است.

ذوب آهن اصفهان که تنها تولید کننده ریل کشور است از اسفند ماه ۹۹ تا کنون 
موفق شده ۲۰ هزار تن ریل تولید کند. از این مقدار ریل ۱۰ هزار تن آن در اسفند 

ماه ۹۹ تولید شد که یک رکورد در تولید ریل محسوب می شود .
محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با بیان این خبر 
گفت: عمده ۲۰ هزار تن ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان از نوع ۶۰E۱ است 
که مخصوص خطوط پرسرعت است و به سفارش راه آهن جمهوری اسالمی 

تولیدشده است .
او افزود : در شرایط کنونی این شرکت تمام ریل مورد نیاز کشور را تولید می کند و 

برنامه هایی برای صادرات نیز دارد .
شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا )خاورمیانه 
ریلی  پروژه  در  آن  تولیدی  ریل  آفریقا( است که نخستین محموله  و شمال 
بستان آباد-تبریز استفاده شد و در پی آن در دیگر پروژه های ساخت راه آهن کشور 
از جمله در راه آهن های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت 

- کاسپین از این محصول با ارزش افزوده باال استفاده شده است .

تعویض مقره های یکی از خطوط حیاتی 
برق خوزستان

مدیر عامل شرکت گاز ایالم:
شرکت گاز بر استاندارد سازی 107 مدرسه 

در ایالم نظارت می کند

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:
تولید 20 هزار تن ریل 

از ابتدای اسفند ماه تاکنون

| خوزستان | | ایالم | | اصفهان |

گواهینامه موقت پایان تحصیالت 
آقای عبدالوحید مهدوی نیا فرزند 
اکبر به شماره شناسنامه 449 در 
رشته مهندسی برق – قدرت مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شبستر مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

مفقودی گواهینامه 
موقت پایان تحصیالت

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

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

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  اگهی موضوع 
شماره   رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۹۰۲
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن گودرزی 
باغ  از گلباف در یکدرب  ۱۷۲ صادره  گوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
خانه به مساحت ۳۳۲۲ متر مربع پالک ۱۴ فرعی از ۱۳۴ اصلی مفروز و 
محله  گلباف  در  واقع  ۲۷ کرمان  بخش  اصلی   ۱۳۴ پالک  از  شده  مجزی 
و  وزیری  رسمی عصمت  مالک  از  رزنو کوچه شهیدپور جعفری  خریداری 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  حسن گودرزی  محرز 
دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور 
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 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

۱۴۲ شد. م/الف 
دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ  اول:۱۴۰۰/۰۲/۱۲-   نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۴۰۰/۰۲/۲۷
امالک شهرستان گلباف و  اسناد  ثبت  اداره  محمد مقصودی_ رییس 

آگهی رویت ابالغ رای 

روح هللا حمیدی نیا - مدیر منابع انسانی دانشگاه

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

شناسنامه  شماره  به  طهماسبی  حکیمه  خانم  بدینوسیله 
1181۶ صادره از شهربابک کاردان علوم آزمایشگاه مستخدم 
پیمانی شبکه بهداشت، درمان شهرستان منوجان ، دانشگاه 
تاریخ  از  میگردد  اعالم  جیرفت،  شهرستان  پزشکی  علوم 
درج آگهی به مدت یک ماه فرصت دارد نسبت به روئیت و 
دریافت رای صادره به  آدرس جیرفت میدان سپاه دانشگاه 
علوم پزشکی مدیریت منابع انسانی مراجعه نماید ،در غیر 
اینصورت دانشگاه  ملزم به اجراء رای صادر خواهد گردید.

آگهی فراخوان مناقصه1400-2 
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

الکترونیکی دولت  تدارکات  1400/03/03 سامانه  لغایت  تاریخ 1400/02/27  از   : اسناد  و محل دریافت  مهلت 
 http://iets.mporg.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقدات به نشانی www.setadiran.ir ستاد( به آدرس(

مهلت و محل تحویل پیشنهاد قیمت : یکشنبه 1400/03/17 - اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 
اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات مصوب و اوراق خزانه اسالمی می باشد.

پیمانکار می بایست توان مالی کافی برای ادامه عملیات اجرایی پروژه تا زمان ابالغ تخصیص نقدی یا غیر نقدی 
داشته باشد. بطوریکه روند اجرای پروژه بدون وقفه و طبق برنامه زمان بندی اجرا گردد. 

 ، www.setadiran.ir با توجه به اعالم مناقصات و دریافت پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکی دولت به نشانی

الزم است کلیه پیمانکاران با مراجعه به شرکتهای مربوطه نسبت به ثبت نام در سایت فوق الذکر و دریافت شناسه 
کاربری و رمز عبور و امضا الکترونیکی ) token ( جهت ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

الزم به توضیح است که پاکتهای پیمانکارانی که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده و از طریق سامانه پیشنهاد قیمت 
ارسال نکنند، باز نخواهد شد. 

پیش پرداخت در صورت وجود تخصیص اعتبار و موافقت کار فرما پرداخت می شود. 
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

نوبت اول

رشته موردنیازمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهردیف

راه و ترابری۱.۲۱۰.۰۸۸.۲۰۰.۰۰۰۲۸.۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰چهارخطه - دهلران - اندیمشک کیلومتر ۰۰۰+۱۲ تا ۱۳۰+۰۰۰

۲
احداث قطعه اول، راه اصلی لومار - قاضی خان

کیلومتر ۸۰۰+۹ الی ۸۰۰ + ۲۰
راه و ترابری۱.۳۲۴.۵۹۷.۲۳۴.۳۶۰۳۰.۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰

راه و ترابری۵۲.۲۴۲.۹۹۴.۱۶۹۲.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰آماده سازی سایت مسکن مهر دهلران۳

شناسه آگهی ۱۱۳۶۱۰۸

اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم
اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم

شناسه آگهی ۱۱۳۶۲۰۹

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۳۴۶۷- ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیات حل اختالف 
درویشی  محمدی  جلیل  مالکانه    سراتصرف  اسنادصومعه  مستقردرثبت 
باقیمانده    ۱ پالک  از  از صومعه سرا   ۶ صادره  به ش ش  فرزند گداعلی 
نسق  از  درویشان  بخش۲۲ گیالن   قریه  سیاه   در  واقع   اصلی    ۵ از 
گداعلی محمدی به عنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر یکباب 
احراز  گردیده   از طرف هئیت  مذکور   مربع   متر    ۳۲۰ بمساحت  خانه  
۱ قانون   و پالک ۳۱۸ برای  آن منظور  شده لذا  بر اساس  مفاد  ماده 
نسبت  میشودچنانچه کسی  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق  
باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   ۲ بمدت   انتشارآگهی  اولین 
مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین 
جدیدمانع  میگرددوصدورسندمالکیت  اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت 

نخواهدشد. دادگاه  متضرربه  مراجعه 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۲/۱۳
انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۲۷ تاریخ 

یداله  اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –  910/85- رییس ثبت 
شهبازی



پیامک شما را دربـاره 
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مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/1۶ هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، 

مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های 
ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را 
کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت 

به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

نام رقبهشماره
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به مترمربعحدود اربعه

پالک 
فرعی

پالک اصلی
بخش 
ثبتی

مغربجنوبمشرقشمال
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مستثنیات
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بردسیر۷۰۳۸۲۰
به محدوده پالک۷فرعی از۶۱۷۲-اصلی از 

بخش۲۰کرمان

ابتدا به محدوده اراضی پالک۷فرعی 
از۶۱۷۲-اصلی ودوم به پالکهای۱و۲فرعی 
از۵۷۴۱-اصلی بخش۲۰بنام حسین آباد 

سفته

به محدوده اراضی پالکهای۱و۲فرعی 
از۵۷۴۱-اصلی بخش۲۰بنام حسین 

آباد سفته

به محدوده اراضی پالک۵فرعی 
از۶۱۷۲-اصلی بخش۲۰کرمان

۶۸۹۴۳۸۱۶۷۴۵۰۶۱

بردسیر۷۵۹۲۱چنزوئیه۲
به محدوده پالک۵۶۵-اصلی 
بخش۲۱موسوم به ابراهیم آباد

ابتدا به اراضی پالک۵۶۵-اصلی بنام ابراهیم 
آباد ودوم به اراضی پالک ۳۹۵-اصلی بنام 

خالصه گلزار

به محدوده پالک۷۸۱-اصلی 
بخش۲۱بنام سرباال

به محدوده پالک۵۰۴۰-اصلی 
بخش۲۱ بنام خیرآباد

۳۳۷۲۰۴۵۰۱۱۸۳۸۷۳۲۲

بردسیر۴۸۳۸۲۰و۴۸۳۹بزقوچ آباد۳
ابتدا به محدوده پالک ۴۸۰۱-اصلی بنام 
بهرامجرد ودوم به پالک۴۷۲۲-اصلی 

بنام محمودآباد

به محدوده پالک۵۰۴۳-اصلی بخش۲۰ بنام 
ده گبر

به محدوده اراضی پالک باقیمانده 
بهرامجرد

به محدوده پالک۴۸۰۱-اصلی 
بخش۲۰بنام بهرامجرد

۲۲۷۵۴۲۲۲۴۴۷۲۴۹۹۸۹

فخرآباد سفلی۴
۱۳۱۶-۱۳۵۷ لغایت 
۱۳۸۵ به جزء ۱۳۷۸

بردسیر۲۰
به محدوده پالک ۱۳۸۶-اصلی بنام 

طاهرآباد

ابتدا به محدوده پالک۱۳۸۶-اصلی بنام 
طاهرآباد ودوم به پالک۱۱۵۵-اصلی 

بخش۲۰بنام میمونیه

به جاده آسفالته بردسیر سیرجان وپالک 
فخرآباد علیا

ابتدا به پالک فخرآبادعلیا ودوم به 
پالک۱۵۷۱-اصلی بنام محمودآباد 

کدخدا
۳۶۶۳۸۸*۳۶۶۳۸۸

بردسیر۴۶۱۰۲۰حسن آباد نگار۵
ابتدا به محدوده اراضی ملی فاقد پالک 
ودوم به پالک۴۵۹۲-اصلی بخش۲۰بنام 

عیش آباد

ابتدا به اراضی پالک۴۵۹۱-اصلی بنام 
حسین آباد ودوم به پالک۴۵۵۹-اصلی 

بنام هلکار

ابتدا به اراضی پالک۴۵۵۹-اصلی بنام 
هلکار ودوم به پالکهای۵۸۰۶و۴۶۱۸-

اصلی بنام اسماعیل آباد نگار

ابتدا به اراضی پالک۴۶۲۶-اصلی 
بنام محمدآباد گزوئیه ودوم به اراضی 

پالک۴۶۱۱-اصلی بنام رحیم آباد
۹۲۸۱۸۰۲۵۰۰۵۶۱۱۷۸۲۳۶

۶
آسیاب آبرودی 

نارپ
بردسیر۴۷۲۳۲۰

به محدوده اراضی پالک۵۹۳۱-اصلی بنام 
مرتع نارپ

به محدوده اراضی پالک۴۷۲۵-اصلی بنام 
نارپ

به محدوده اراضی پالک۵۹۳۱-اصلی 
بنام مرتع نارپ

به محدوده اراضی پالک۵۹۳۱-اصلی 
بنام مرتع نارپ

۷۳۳۹۵۶۷۴۱۷۲۰۱۴۷۵۶۷۶

بردسیر۵۲۹۶۲۰کلکوئیه۷
به محدوده پالک۵۲۹۴-اصلی 
بخش۲۰کرمان بنام بید عایشه 

به محدوده پالک۵۲۹۳-اصلی بنام دره سرج
به محدوده پالک ۵۲۹۳ اصلی 
بخش۲۰کرمان بنام دره سرج

به محدوده پالکهای۵۲۷۵-۵۲۷۴-
اصلی بخش۲۰بنام طغرکوئیه وبندر 

طغر کوئیه
۱۴۸۴۶۵۲۰۲۱۳۱۹۲۱۶۹۷۸۴

۸
خبروئیه)مهدی 

آباد(
بردسیر۵۱۶۷-۵۱۶۵۲۱

به محدوده اراضی پالک۳۶۴-اصلی بنام 
فتح آباد

ابتدا به محدوده پالک۳۶۴-اصلی بنام فتح 
آباد ودوم به محدوده پالک۲۹۶-اصلی بنام 

عبدل آباد وسوم به محدوده پالک ۵۶۵-
اصلی بخش۲۱بنام ابراهیم آباد

به محدوده پالک۵۰۴۰-اصلی 
بخش۲۱بنام خیرآباد

ابتدا به محدوده پالک۱۰۲فرعی از 
۵۷۴۱-اصلی بنام حسین آباد سفته 

ودوم به محدوده پالک ۷فرعی 
از۶۱۷۲-اصلی بخش۲۰کرمان

۶۵۰۹۸۴۳۰۹۸۶۸۰۳۷۴۹۶۶۴

بردسیر۵۹۱۴۲۰عبدل آباد۹

به اراضی پالک۵۶۷۶-اصلی بنام 
وکیلی وپالک۵۶۷۷-اصلی بنام تراب 
آبادواراضی فاقد سابقه اجرای مقررات 

تاج آباد

به محدوده اراضی پالک۵۶۷۳ بنام گزوئیه
به محدوده اراضی پالک۵۷۸۷-اصلی 

بنام رضا آباد

به اراضی آبرودی حلبی سازان 
)مزرعه دریا(پالک ۵۶۶۶-اصلی 

بخش ۲۰کرمان
۸۲۰۸۷۶۲۱۳۲۰۷۰۳۴۰۷

۱۰
اراضی باقیمانده 
ارجمندیه وبهرام 

آباد

۱۸۸۲۱وباقیمانده 
پالک۱۸۸۲۲-

-۱۸۷۶۶-۱۸۸۱۷
۱۰۴۹

زرند۱۳
به اراضی ملی رضوان پالک۲فرعی 

از۱۰۴۹-اصلی بخش۱۳کرمان 

به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات 
بهارستان واراضی علی آباد علیا پالک۱۰۴۸-

اصلی

به اراضی دامنه هشتادزیاری 
پالک۱۸۸۷۰-اصلی واراضی ارجمندیه 

پالک۱۸۸۲۲-اصلی
۳۳۲۹۸۳۰۸۲۵۵۰۶۴۱۵۵۳۳۶به اراضی بهرام آباد پالک۱۰۴۹-اصلی

۱۱
مراتع سرتخت 

شعبجره تا حوض 
داربند

حدفاصل پالکهای 
-۱۹۰۷۹-۱۸۷۷۱

۱۹۱۵۵
زرند۱۳

به قسمتی از اراضی ملی ومراتع اطراف 
طغرالجرد الی جور پالک۳۳۳-اصلی

به اراضی ریزوئیه)قسمتی از مراتع طغرالجرد 
الی جور(پالک۱۹۰۷۹-اصلی

به اراضی ملی چاه شور شعبجره 
پالک۱۹۱۵۵-اصلی بخش۱۳کرمان

به اراضی گیوران پالک۳فرعی 
از۱۸۷۷۱-اصلی بخش۱۳کرمان

۱۷۱۸۶۳۳۵۹۱۷۲۰۳۳۶۰۸۹۰۶

۱۲
مزرعه حسن آباد 

ومزرعه کوثر
زرند۱۸۷۶۳-۱۸۸۰۵۱۳

به اراضی محمدآبادگلشن پالک۱۸۷۷۶-
اصلی

به اراضی بهجت آباد برگ تشخیص 
شماره۱۳۵۳/۱۲/۱۴-۵۸۱

به اراضی فتح آباد شور برگ تشخیص 
شماره۱۳۶۹/۱۰/۱۸-۳۱۰۱

به اراضی محمدیه برگ 
تشخیص۱۳۶۵/۱۰/۸-۳۰۶۴

۹۷۷۳۴۳۱۳۰۹۷۴۱۱۰۸۳۱۷

زرند۱۱۱۰۸۱۳حصن آباد موقوفه۱۳
به اراضی موضوع رای کمیسیون ماده 

واحده عمرانیه پالک۱۸۸۶۲-اصلی
به اراضی جالل آباد وراحت آباد پالک۱۰۴۸۹ 

واراضی محمدآباد گلشن

به اراضی حجت آبادپالک۱۱۱۰۹-اصلی 
واراضی جنب ده فیاض وحصن 

آبادپالک۱۹۱۸۹-اصلی

به اراضی ملی پالک۱۹۱۸۹-اصلی 
واراضی ملی پالک۱۸۸۶۷-اصلی

۸۲۶۶۷۳۱۱۴۳۸۷۹۴۱۰۶۰

۱۴
اراضی ملی براریگ 
وباقیمانده دشت 
خروجی سیریز

-۱۹۱۴۵-۱۹۰۸۴
۱۸۷۶۰

زرند۱۳
به مرزتقسیمات کشوری زرند با استان 

یزد
به اراضی ملی حصومند پالک۱فرعی از 

۱۸۷۶۰-اصلی بخش۱۳کرمان

به اراضی ملی پالکهای۱۹۱۴۴دشت 
خروجی سیریز واراضی ملی 

پالک۱۹۰۸۲-اصلی

به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات 
ومرز تقسیمات کشوری شهرستان 

رفسنجان
۶۴۸۰۵۴۷۲۵۱۸۹۵۴۷۳۱۶۶۹

سایکان۱۵
۳۳۳۹و۳۳۴۰وکلیه 
پالکهای اصلی واقع 

در محدوده
بم۳۲

به اراضی کروک سرنساء 
پالکهای۳۲۶۰لغایت۳۵۵۲-اصلی 

بخش۳۲کرمان

به اراضی زوران پالک۲۶۱۸لغایت۲۶۹۸-
اصلی واراضی سروند 

پالکهای۲۷۶۱لغایت۲۸۵۵-اصلی بخش۳۲

به اراضی بنگاه ناصریه پالک۳۰۰۸-
اصلی بخش۳۲

به اراضی موات دشت دولت 
آبادتاطرزپالک۵۵۰۳-اصلی 

بخش۳۲کرمان
۱۰۰۴۷۰۸*۱۰۰۴۷۰۸

بم۲۶۱۸۳۲لغایت۲۶۹۸زوران۱۶
به اراضی کهن محله 

پالک۲۶۰۶لغایت۲۶۱۵واراضی باغ 
مرادپالک۲۸۵۶-اصلی

به اراضی پالک۲۶۹۹لغایت۲۷۱۵-اصلی بنام 
کنجا واراضی پالک ۲۷۲۸لغایت۲۷۲۹-اصلی

به اراضی سروند پالک۲۷۶۱لغایت 
۲۸۵۵-اصلی واراضی سایکان کروک 

پالک۳۳۳۹لغایت۳۳۴۰-اصلی

به اراضی کروک وسرنساء 
پالک۳۲۶۰لغایت۳۵۵۲-اصلی

۱۴۹۱۳۲۵۲۵۰۶۱۶۱۷۴۱۹۴۱

بم۲۷۶۱۳۲لغایت۲۸۵۵سروند۱۷
به اراضی زوران پالک۲۶۱۸لغایت۲۶۹۸-

اصلی
به اراضی کنجاوباغ باالپال کهای 

۲۶۹۹لغایت۲۷۱۵و۲۸۵۸لغایت۲۹۲۶-اصلی
به اراضی تاج آباد پالک۳۰۰۹-اصلی

به اراضی بنگاه ناصری 
پالک۳۰۰۸-اصلی واراضی سایکان 

پالک۳۳۳۹لغایت۳۳۴۰-اصلی
۱۲۱۷۹۲۱۱۶۷۰۳۱۲۳۴۶۲۴

۱۸
محمود آباد 

دهبکری
بم۲۷۹۸۳۳

به اراضی ملی دشت ابارق ودارزین 
پالک۳۰۹۴-اصلی

به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات وجاده 
آسفالته بم دهبکری وحریم جاده

به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات 
وجاده آسفالته بم دهبکری 

به رودخانه فصلی دهبکری واراضی 
فاقد سابقه اجرای مقررات

۶۷۳۷۵*۶۷۳۷۵

۱۹

بخشی ازجنوب 
جاده ریگان 

ایرانشهربعد ازپل 
هشتصدمتری

ریگان۵۵۰۶۳۲
به جاده آسفالته بم ایرانشهر واراضی 
ملی شرق رودخانه ریگان معروف به 

هشتصدمتری

به اراضی پالک۵فرعی از۵۵۰۶-اصلی 
بخش۳۲

به اراضی پالک۴فرعی از۵۵۰۶-اصلی 
بنام دشت گیگان

به اراضی پالک۵۳۹۵-اصلی 
از بخش۳۲ واراضی ۷۶۶فرعی 
از۵۳۹۵-اصلی بنام چاه ملک 

هشتصدمتری

*۹۷۵۶۸۶۰۱۹۷۵۶۸۶۰۱

۲۰
باقیمانده فردوسیه 

آزادگان واراضی 
رازق آباد

رفسنجان۱۹۶۷-۱۹۷۴۹
به اراضی ملی چاه دریا برگ 

تشخیص۱۳۵۲/۱/۲۹واراضی محمودیه 
بهرامی برگ تشخیص۱۳۶۲/۹/۳۰-۹۶۲

به اراضی ملی چاه دریا برگ 
تشخیص۱۳۵۲/۱/۲۹واراضی فردوسیه 
آزادگان برگ تشخیص۵۵/۱۰/۸-۸۱۰

به اراضی ملی چاه دریا برگ 
تشخیص۱۳۵۲/۱/۲۹واراضی اسالمیه 

برگ تشخیص۶۲/۱۰/۳-۹۶۴

به اراضی اکبرآباد برگ 
تشخیص۷۰۸-۱۳۵۳/۱۱/۲۰ واراضی 

مهدی آباد صورتجلسه۱۳۶۷/۴/۴
۴۷۳۰۱۷۱۸۶۴۲۱۴۸۱۶۵۹۲

رفسنجان۱۳۰۹۰۱۰لغایت۱۳۳۹۰باقرآباد نوق۲۱
به اراضی روان مهران برگ 
تشخیص۵۶/۱۱/۲۱-۹۳۳

به محدوده اراضی شرق جاده نوق 
پالک۵۷۹۹و۵۵۱۴فرعی از۱۵۰۷۱-اصلی 

بخش۱۰

به اراضی قاسم آبادنوق برگ 
تشخیص۱۰۵۳-۶۸/۶/۴واراضی بهرمان 

نوق برگ تشخیص ۹۹/۱۱/۱۸-۵۰۶۷

به اراضی یحیی آبادنوق 
پالک۱۵۰۲۸-اصلی واراضی 
خالق آبادپالک۱۱۲۰۲-اصلی 
واراضی اسماعیل شوراب 

پالک۱۳۰۸۸لغایت۱۲۹۹۴-اصلی 
بخش۱۰

۵۰۲۳۹۸۴*۵۰۲۳۹۸۴

به اراضی امین آبادسیرجان۶۱۶۷۳۶محمدآباد امینی۲۲
به اراضی قسمتی از محدوده محمدآباد 

امینی
به قسمتی از محمدآباد امینی

به محدوده اراضی قسمتی از 
محمدآباد امینی

۷۶۸۰*۷۶۸۰

سیرجان۲۱۷۳۳۶-۲۲۱۹ده یادگار۲۳
به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات 

حریم ومحدوده قانونی شهرستان
به اراضی فاقد سابقه اجرای مقررات محدوده 

قانونی شهرستان

به اراضی فیروزآباد مکی آباد واراضی 
مکی آباد پالک۲۷۸۶-اصلی 

بخش۳۶کرمان

به اراضی نصرآبادپالکهای 
۲۵۱۸و۲۵۱۷-اصلی واراضی فاقد 

سابقه حریم شهرسیرجان
۵۹۷۲۶۷۳۷۵۵۳۱۹۷۲۷۹۸

م الف ۶۰
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نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

صفحه آرایی: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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| کاخ هشت بهشت اصفهان |
در  جاذبه های گردشگری  از  یکی   کاخ هشت بهشت 
اصفهان است که در دوره  زمامداری شاه  سلیمان صفوی 
و در سال ۱۰۸۰ هجری در باغ بلبل بنا شد. پس از این 
نیز در پایتخت های پیشین صفویه، تبریز و قزوین نیز 
بناهایی به این نام وجود داشت که اکنون اثری از آن ها 
باقی نیست. لیکن کاخ هشت بهشت اصفهان با دنیایی 
از تخیالت هم چنان باقی مانده است. کاخ هشت بهشت 
در دو طبقه و بر یک پایه  هشت ضلعی به بلندی ۱۳۰ 
بهشت  بلندی کاخ هشت  است،  بنا شده  سانتی متر 
نیز نزدیک به ۱۴ متر است. کاخ را از چهارسوی، چهار 
ایوان باشکوه فرا گرفته است که نور الزم و کافی باغ را 
به فضای درونی بنا می رساند، فضای مرکزی بنا دارای 
مقرنس های گچی است که به نقاشی آراسته شده و 
از چهارسو به چهار ایوان باز می شود، آن گونه که طرح 
درونی بنا را به شکل چلیپا درمی آورد که در چهار طرف، 
چهار واحد ساختمانی طراحی شده و در کل با طبقه  باال، 
هشت واحد جدا از هم طراحی شده است. هر یک از 
واحدها با نقشه  معماری، طرح تزئینی و فضای درونی 
گوناگون سامان یافته است. معمار، بنا را به هزار تویی 

تبدیل کرده که در این فضا کوچک، به ویژه در طبقه  دوم، 
غرفه های بسیار کوچک پدید آورده و برای جای جای 
آن از دیدگاه تزئینی و بهره گیری برنامه داشته است. 
ایوان شمالی کاخ هشت بهشت ، حوضی مرمرین با 
ژرفای کم به نام حوض مروارید دارد، ایوان نیمروزی 
کاخ نیز فرآیندی آبشارگونه، در دیواره  ایوان به صورت 
یک کانال قائم طراحی شده که از حوضی با پوشش 
مسین از طبقه  باال، آب جریان یافته و هم چون آبشار 
به درون حوض کوچک پایینی می ریزد. اتاق های کاخ به 
طور کامل به نقاشی دیواری و آیینه کاری آراسته بوده که 
قسمت بیشتر آن ها در دوره  قاجاریه از بین رفته است. 

کاخ هشت بهشت طرحی هشت پهلو دارد و تالش شده 
با توجه به نام کاخ، الگوها و نمادهایی از عدد هشت به 
اجرا درآورده شود. چنان چه شمار واحدهای ساختمانی 
هشت تا، حوض مرکزی هشت پهلو است، آجرهای 
کف پوش هشت پهلویی نیز دارد. اتاق های دو واحد 
ساختمانی آن نیز هشت پهلو است. در نمای بیرونی، 
کاخ تزئینات کاشی کاری جالبی در باالی حوض دارد که 
برخی اشاره به داستان های پندآموز، برخی در بردارنده  
نمادهای حماسی و ملی است، برخی نیز صحنه های 
شکار جانوران و پرندگان و گاه جانوران اسطوره ای چون 

سیمرغ را به نمایش درآورده است./ سیری در ایران

رمان »ملودی سکوت« نوشته شارون ام .داپر با ترجمه مطهره ابراهیم زاده 
روایت  ملودی سکوت  منتشر شد.  معرفت  انتشارات کتابستان  توسط 
دختری است که از کودکی روی ویلچر نشسته است و اطرافیانش گمان 
قیمت  با  و  ۲۸۴صفحه  در  رمان  این  نمی آید.  بر  او  از  می کنند کاری 

۴۳هزار تومان روانه بازار نشر شده است./ مهر

فراهم شدن  در صورت   ۱۴۰۰ آذرماه  »سینماحقیقت«  پانزدهم  جشنواره 
شرایط و واکسیناسیون عمومی، به شکلی فیزیکی و آنالین و با هدف 
بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی اسالمی، صیانت از هویت ملی 
مبتنی بر انگاره های دینی و ایرانی و... برگزار می شود، در غیر این صورت 
مانند چهاردهمین دوره، جشنواره آنالین برگزار می شود. ثبت نام اینترنتی از 

اول خردادماه آغاز می شود و تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد./ مهر

در قسمتی از برنامه خندوانه در بخش مسابقه مهمان برنامه، خداداد عزیزی 
نتوانست نام ۳ نویسنده ایرانی را بگوید. این مساله با اظهارنظر نسنجیده ای 
از سوی فیروز کریمی همراه شد که نویسندگان را »بیکار« نامید. حاال پس از 
اعتراض مردم رامبد جوان ضمن عذرخواهی نوشت:»از پخش این لحظه بسیار 
متاسفم و این هم به خاطر بی دقتی و بی مالحظگی من و تیم خندوانه و تیم 

پخش شبکه نسیم است.«

علی قمصری در سومین گام از پروژه »تار ایرانی« به کاشان رفت تا در 
میان معمارِی خانه های قدیمِی این شهر، چهارمضرابی را در »سه گاه« 
نقاط  به  خود،  هنرِی  سفرهای  ادامه  در  ایرانی«  »تار  پروژه  او  بنوازد. 
مختلف کشورمان سفر می کند تا در هر شهر، در مکانی تاریخی صدای 
ساز ایرانی را طنین انداز کند و حاصل آن را به صورت تصویری به دست 

هنرآنالین برساند./  مخاطبان 

| چاپ و نشر | | فیلم | | تلویزیون | | موسیقی |

آبخوان

تاالب لنگور در استان مازندران واقع شده 
حدود  در  مساحتی  با  آبندان  این  است. 
آبندان های  بزرگ ترین  از  یکی  هکتار   ۷۰۰
استان مازندران است. ارتفاع تاالب لنگور 
دریا  سطح  از  مازندران  دیدنی  جاهای  از 
و عرض  متر   ۲۸۰ آن  طول  متر،   ۹ منفی 
آن ۱۳۰ متر است. از این آبندان به عنوان 
منبع ذخیره آب جهت استفاده در صنعت 
روستای  می شود.  استفاده  کشاورزی 
لنگور از روستاهای توابع شهرستان بابل و 
این  ۱۰ کیلومتری شمال شرقی  در فاصله 
روستای  با  شمال  از  است که  واقع  شهر 
 ، بابلسر(  شهرستان  توابع  )از  عزیزک 
سرخدشت  روستای  با  شرقی  شمال  از 
با  غرب  از   ، بابلسر(  شهرستان  توابع  )از 

شهرستان  توابع  )از  برجخیل  روستای 
رمنت  روستای  با  جنوب  از   ، قائم شهر( 
با  شرق  از  و  بیشه سر  باال  روستای  و 
است. همسایه  بیشه سر  پایین  روستای 

حلزون،  انواع  نیز  جانوران  مهم ترین 
الک پشت  مارآبی،  قورباغه،  سوسک آبی، 
سرسبز،  قو،  پرندگان  از  و  خزری 
چنگر،  خوتکا،  اردک تاج دار،  سرحنایی، 
 ، خ ک سر چنگر نو ، ی کستر صیل خا ا حو
 ، نی ا غو ر صیل ا ا حو ، چک کشیم کو
بلوطی  اردک  سیاه کاکل،  غازخاکستری، 
جاهای  از  لنگور  آبندان  هستند.  گیلدر  و 
می توان  ساله  هر  است  مازندران  دیدنی 
پرنده های  انواع  زمستان  فصل  در 
از  مشاهده کرد  آبندان  این  در  را  مهاجر 
ولی  درنا،  و  قو  مثل  نادر  پرندگان  جمله 
دلیل  به  اخیر  سال  چند  در  متاسفانه 

است. شده  کم  آن ها  تعداد  از  شکار 
تاالب  با  ارتباط  در  جالب  نکته   یک 

وجود  مازندران  دیدنی  جاهای  از  لنگور 
طاووسک  است.  آن  در  عجیب  پرنده ای 
سبز  جالی  با  آبی  رنگ  به  زیبا  پرنده ای 
در  پرنده  این  یلوه هاست.  خانواده  از  و 
اما  دارد،  قرار  پرندگان حمایت شده  زمره 
متاسفانه به گفته محلی ها همچنان شکار 

ایرانع در  سیری  دارد./  ادامه  آن 

تاالب های ایران

تاالب لنگور مازندران

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
هر که عیبم کند از عشق و مالمت گوید
تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
همه دانند که در صحبت گل خاری هست
نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس

که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد

آب هر طیب که در کلبه عطاری هست
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست
من از این دلق مرقع به درآیم روزی
تا همه خلق بدانند که زناری هست

همه را هست همین داغ محبت که مراست
که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست
عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند
داستانیست که بر هر سر بازاری هست

سعدی

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي جنوب استان کرمان)جیرفت (
شركت خدمات حمايتي كشاورزي جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور خدماتی-پشتیبانی  خود را  از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... " در بستر سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن43317881-034  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع 
رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه145۶) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره034-333252۶1(

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:2000001۶14000003 روز یکشنبه مورخ 1400/2/2۶
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدر - والیت دوم 

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000 لاير می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روزیکشنبه مورخ1400/2/2۶ لغایت ساعت19 روزپنجشنبه مورخ 1400/2/30

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf- تا ساعت19 روزیکشنبه مورخ 1400/3/9 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل یک ماه  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

۶-تاریخ گشایش پیشنهادها:روز دوشنبه مورخ 1400/3/10 ساعت 9 صبح 
7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  سیصدو شصت میلیون )3۶0.000.0000( ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب 
شبای شماره IR250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز3۶۶0397

592۶3500۶5010000000000۶قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در 
پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 1400/3/9 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

 شماره:   55/۶1/00/322  
تاریخ 1400/2/25 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس تهران

شماره  400/2-42
موضوع مناقصه:»  تهیه و خرید  کفش و کمربند    « 

دستگاه مناقصه گزار:مرکز اورژانس تهران
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ 1400/03/01    )شنبه(    لغایت 1400/03/05  )چهار  

شنبه( 
سایت ویزیت  ) پاسخگویی(:تاریخ  1400/03/08 )شنبه (  ساعت 10 صبح

 1400/03/18 مورخ  شنبه  روزسه   اداری  وقت  پایان  پیشنهاد:تا  ارسال  مهلت 
دولت   الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  گذاری  بارکد  بر  14:30عالوه  ساعت 

میزان تضمین شرکت در مناقصه :3۶2/000/000    ریال ) سیصدو شصت و دو 
میلیون    ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه

محل دریافت اسناد:       
-با معرفی نامه کتبی و مراجعه به ساختمان مرکز اورژانس تهران واقع در   تهران 
شریف- کوچه  -نبش  ایرانشهر  خیابان  فردوسی-  -میدان  انقالب  خیابان   –

پالک58  طبقه3  امور قراردادها 
https://setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس -

بازگشایی پاکات:روز یکشنبه   1400/03/23
*جهت اطالع بیشتر به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس:  

https://setadiran.ir  مراجعه نمائید.  
       )setadiran( دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  فراخوان   شماره 

باشد.  می      2000004439000002

پیام صدقی- مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی 

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان گیالن

نوبت اول

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: سازمان بیمه سالمت ایران )اداره کل بیمه سالمت استان گیالن(
موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری بیمه سالمت شهرستان لنگرود

نوع و مبلغ تضمین: ۱.۳۷۳.۰۶۶.۳۷۵ ریال ضمانت نامه معتبر بانکی دارای مدت اعتبار سه ماه به نام 
دستگاه مناقصه گزار سازمان بیمه سالمت ایران )اداره کل بیمه سالمت استان گیالن(

Setadiran.ir/ دریافت اسناد از دستگاه مناقصه گزار: از طریق سایت سامانه تدارکات دولت به آدرس
زمان دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری: ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

مهلت بارگذاری و تحویل اسناد مناقصه:د پایان وقت اداری: : ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

*عالوه بر سایت مذکور، اسناد مناقصه الزامًا می بایست به صورت دستی نیز به آدرس: رشت- خیابان حافظ- 
روبه روی پارک شهر- اداره کل بیمه سالمت استان گیالن- طبقه سوم- اداره حراست تحویل داده شود.

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: : ساعت ۱۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ در طبقه سوم اداره کل

شناسه آگهی ۱۱۳۵۹۶۱

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/2/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/3

 ) موضوع جزء دو بند الف و ماده چهار قانون برگزاری مناقصات (

          اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های  مشروحه زیر را از طریق سامانه الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستادیران( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :  تا ساعت 13:30روزچهار شنبه مورخه 1400/02/29می باشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت:13:30 روز شنبه مورخ 1400/03/08می باشد.

*زمان بازگشائی تضمین فرایند ارجاع کار: ساعت 10 صبح روز یک شنبه 1400/03/09می باشد.
*هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مناقصات خواهد بود.

شماره مناقصه در تکمیل
مبلغ برآورد اولیه  موضوع مناقصهسامانه ستاد ایران

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع 

کار مناقصه ) ریال (
۶۰/۶۰۰/۶۷۶/۵۰۰۳/۰۳۰/۰۴۰/۰۰۰تامین و نصب ایزوگام پشت بام مدارس استان آذربایجان شرقی ۱۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۰۵

۲۷/۸۳۷/۸۶۴/۲۵۹۱/۳۹۱/۹۰۰/۰۰۰آسفالت محوطه مدارس استان آذربایجان شرقی ۲۲۰۰۰۰۰۴۲۱۷۰۰۰۰۰۴

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
۱- بصورت نقدی در وجه شماره حساب ۴۰۵۴۰۳۰۶۰۷۵۶۵۵۷۳ تمرکز وجوه سپرده  اداره کل نوسازی مدارس استان یا شماره شبا 

IR۱۹۰۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۳۰۶۰۷۵۶۵۵۷۳ , شناسه واریز ۹۰۵۱۲۷۶۵۴۱۰۰۰۰۴۰۵۴۰۳۰۶۰۷۵۶۵۵۷۳
۲- بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی  به سرر سید ۳ ماه از تاریخ  صدور

اداره کل نوسازی مدارس 
استان آذربایجان شرقی

اداره کل نوسازی مدارس 
استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

م الف ۵۵۸- شناسه آگهی ۱۱۳۳۷۶۲

ول
ت ا

نوب

اداره کل بیمه سالمت استان گیالن


