
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران خبر داد

 ابالغ نظام نامه انرژی
به شهرداری های 22 گانه تهران

از  را  انرژی های ساالنه خود  از  شهرداری تهران موظف است، حدود 2 درصد 
تهران  شهر  در  اخیر  سال های  در  کند.  تولید  تجدیدپذیر  انرژی های  طریق 
این  پنل های خورشیدی  از  استفاده  با  تا  تالش کردند  مناطق  شهرداری های 

میزان انرژی را تولید کنند.

میراث فرهنگی وعده داده پرونده ثبت 
 جهانی آسبادهای خراسان رضوی 

تا پایان شهریور تکمیل شود

 نشتیفان
 سرزمین آسبادها

نشتیفان  در  آسبادها  قدیمی ترین  و  بیشترین 
بازمانده اند. آسباد ابزار آرد کردن گندم با استفاده از 
خراسان  در  آسباد  امروز 507  تا  و  است  باد  قدرت 
بلوچستان،  و  سیستان  جنوبی،  خراسان   رضوی، 
اساس  بر  اما  است.  شده  شناسایی  یزد  و  کرمان 
مورد   ۱7۸ تعداد  این  از  فرهنگی،  میراث  بررسی 

تخریب شده و فقط بقایای آن باقی مانده است. 

پیشنهاد استاد دانشگاه شهید چمران 
 اهواز برای حل چالش  آب های

 مرزی در منطقه

نیازمند تفاهم نامه 
منطقه ای آبی هستیم

وضعیت آب های مرزی همواره مساله  ای چالش برانگیز 
شرقی  مرزهای  در  بوده است.  اخیر  سال های  در 
جلوگیری افغانستان از ورود آب به هیرمند مشکل ساز 
ترکیه  پروژه های سدسازی  در مرزهای غربی  و  بوده 
مشکالتی را به وجود آورده است. مهدی قمشی استاد 
دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است با دیپلماسی 
می توان کشورهای منطقه را مجاب کرد که برای منافع 

منطقه تفاهم نامه ای داشته باشند.

رئیس جمهور:

 سرعت  واکسیناسیون  به
 2 میلیون نفر در روز برسد
رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله 
حوزه ساخت  در  تحولی  اولین گام  با کرونا گفت: 
به  مجوز  ارائه  بر  عالوه  و  شده  برداشته  واکسن 
و  برکت  واکسن های  تولید  خطوط  فخرا،  واکسن 

رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است.

آتش و دود درکمین »هور «
فرماندار هویزه فاصله حریق با بخش ایرانی سه تا چهار کیلومتر بوده و در حال حاضر خاموش شده است

آتش گرفتن بخشی از تاالب هورالعظیم در عراق، نگرانی از سرایت آن به ایران را افزایش داده است

| مهدی زارع  |

درباره خشکیدگی و احیای 
دریاچه ارومیه 

تصویر  انتشار  شهریور   ۱9 جمعه  روز 
شده  خشک  دریاچه  از  چین  ماهواره ای 
دلیل  به  آن  آب  قرمز  رنگ  و  ارومیه 
پی  در  قرمز  جلبک های  رشد  گسترش 
افزایش  و  دریاچه  آب  سطح  کاهش 
غم انگیز  بسیار  منظره ای  آن،  نمک  میزان 
وسعت  کاهش  با  گذاشت.  نمایش  به 
و  رفت  بین  از  گیاهی  پوشش  دریاچه، 
استراحتگاه های پر رفت و آمد کنار دریاچه 
نگرانی های  شد.  تبدیل  ارواح  شهر  به 
دریاچه  مورد سرنوشت  در  زیستی  محیط 
ارومیه ممکن است بسیار شبیه سرنوشت 
آب  برداشت  آن  در  باشد که  آرال  دریای 
افزایش  با  همزمان  انسان  استفاده  برای 
دریاچه  یافت.  افزایش  بسیار  خشکسالی 
ارومیه بزرگترین تاالب ایران است و زمانی 
شور  آب  دریاچه های  بزرگترین  از  یکی 
حدود  به  اکنون  دریاچه  این  بود.  جهان 
اندازه  به  و  خود  طبیعی  دهم گستره  یک 
5 درصد از حجم تاریخی اش کوچکتر شده 
است. از طرفی، در اثر خشک شدن دریاچه 
با بادهای شدید از محدوده آن طوفان های 
در  منطقه وسیعی  در  غبار  و  و گرد  نمکی 
شمال غرب ایران گسترده شده و سالمت 
تنفسی ساکنان این منطقه را با آسیب های 

می کند. روبرو  جدی 
دریاچه  می رسید  نظر  به   ،۱374 سال  تا 
تقریبًا   ۱350 دهه  از  بارندگی کم  وجود  با 
است.  حفظ کرده  را  خود  مطلوب  شرایط 
اما پس از آن، با افزایش تقاضا برای آب، 
نیاز  خشکسالی تشدید شد. کشاورزان که 
داشتند،  خود  محصوالت  آبیاری  به  مبرم 
برای جبران کمبود باران به برداشت آب های 
زیرزمینی روی آوردند. در نتیجه دریاچه را 
بیشتر تخلیه و بستر شور آن را نمایان کردند. 
در یک چرخه مخرب، گسترش کشاورزی به 
زمین های بیابانی حاشیه ای و به تبع آن به 
طوفان های شن افزوده است. طوفان هایی 
که گرد و غبار همراه با نمک را به زمین های 
کشاورزی برگردانده و بهره وری آنها را کاهش 
می دهد. در چهل سال گذشته بخش زیادی 
به  ارومیه  دریاچه  اطراف  تاکستان های  از 
محل کشت سیب و چقندر قند اختصاص 
آب  نیازمند  که  محصوالتی  است.  یافته 

هستند.  زیادی 

  »پیام ما« از نشست »نجات دریاچه ارومیه
  ناگفته ها و درس آموخته ها« گزارش می دهد
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فدراسیون فوتبال ایران برای بازی فوتبال ایران و کره 
جنوبی می خواهد، هواداران زن و مرد واکسینه شده 
 VAR را به ورزشگاه راه دهد و همچنین سیستم

را ارتقا دهد. 
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران بعد از دو 
نهایی  مرحله  شروع  در  ارزش  با  و  مهم  پیروزی 
برابر تیم های سوریه و عراق،  انتخابی جام جهانی 
ریزی  برنامه  آینده  ماه  در  دشوار  بازی  دو  برای 
می کند، مهم ترین و سخت ترین بازی تیم ملی در 
این مرحله از مسابقات 20 مهرماه سال جاری در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود که ایران و کره جنوبی، 
دوره  سومین  برای  آسیا  فوتبال  سنتی  قدرت های 
متوالی برای صعود به جام جهانی با هم به رقابت 

می پردازند.
در دیدار اخیر عزیزی خادم و اینفانتینو نیز به این 
دو مسئله پرداخته شده است. رییس فیفا درباره 
دو مسئله مهم برای این بازی گفته است: پیگیری 
آن  بر  اصرار  و  در بحث میزبانی  فوتبال  فدراسیون 
ستودنی است و امیدوارم دو مسئله مهم VAR و 

حضور بانوان در ورزشگاه  ها حل شود و بازی ایران - 
کره به میزبانی تهران با حضور زنان و VAR برگزار 

شود.
در  جهانی  جام  انتخابی  در  ملی  تیم  بازی  اولین 
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد، با این 
حال از مدتی قبل عزیزی خادم و همچنین نوروزی، 
مشاور پزشکی فدراسیون فوتبال قول های مساعدی 
حداقلی  حضور  برای  الزم  اقدامات  انجام  برای 
دریافت  را  واکسن کرونا  دوز  دو  هر  هوادارانی که 
خانگی،  دیدار  این  در  مهم  مسئله  دادند.  کرده اند، 
حضور همزمان زنان و مردان در ورزشگاه است که 
در آخرین دیدار رسمی تیم ملی در تهران یعنی در 
بازی با کامبوج، حدود 3 تا 4 هزار تماشاگر زن هم 
در ورزشگاه حاضر شدند و به حمایت از تیم ملی 

پرداختند.
همچنین فدراسیون فوتبال چندی قبل اعالم کرده بود 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا به علت محدودیت های 
موجود از جمله شرایط تحریمی و مشکالت مربوط 
به گمرک ایران، قادر به ارسال سیستم VAR برای 

اجرا در ورزشگاه آزادی در دیدار با سوریه نشده بود 
اما این روزها عزیزی خادم درباره فراهم کردن این 
داده  با کره جنوبی وعده هایی  دیدار  برای  سیستم 
است. عزیزی خادم در این باره گفته است: »درباره 
VAR هم ما بحث این تجهیزات را برای چهار بازی 
خانگی تیم ملی داریم که آخرین مکاتبات مان را با 
فیفا انجام دادیم. تا یکی دو هفته آینده باید وضعیت 
تجهیزات پرتابل )قابل حمل( VAR مشخص شود. 
در همین خصوص با اینفانتینو صحبت کردم برندی 
که مورد تایید است به ما معرفی کنند تا برای بحث 
VAR به طور ثابت و موقت بتوانیم اقدام کنیم که 
ایشان قول مساعد را در این زمینه دادند. در وضعیت 
موجود هزینه ای بین 2 تا دو نیم میلیون دالر برای 
تجهیز ورزشگاه ها باید درنظر گرفت. اگر هم بخواهیم 
از سیستم اجاره ای استفاده کنیم، برای هر بازی ۱5 

تا 20 هزار دالر می گیرند.«
سیستم  روی  فوتبال  فدراسیون  حاضر  حال  در 
اجاره ای تمرکز کرده تا در دیدار با کره جنوبی مشکل 

برطرف کند. را   VAR نبود 

وزیر جدید نیرو اخیرا ایده استفاده از آب های 
بر  »عالوه  است:  گفته  و  کرده  مطرح  را  ژرف 
قرار  کار  دستور  در  باید  دریا که  از  آب  تأمین 
ژرف«  »آب  منابع  از  می توانیم  باشد،  داشته 
تا  ایران در عمق دو  استفاده کنیم که در شرق 
استفاده  آن  از  می توان  زمین  متری  هزار  سه 
معتق،  مهدی  خبرآنالین،  گزارش  به  کرد«. 
  )GFZ(محقق مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان
جزو  ژرف  آب  کلی،  شکل  » به  می گوید: 
زیرزمینی حساب می شوند،  طبقه بندی آب های 
تردید  و  شک  با  حرف ها  نوع  این  به  من  اما 
زیرزمینی  آب های  با  مقایسه  در  می کنم.  نگاه 
در اعماق کم و متوسط )بین صفر تا 300 متر(،  
یک  أعماق  در  ژرف  زیرزمینی  آب های  درباره 
در  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  وباالتر،  کیلومتر 
است  صورت گرفته  مطالعات کمتری  دنیا  کل 
ندارد«.  وجود  مسئله  این  از  زیادی  دانش  و 
بسیار  شده  انجام  مطالعات  معتق  گفته  به 
و  چاه  یک  جز  هم  ایران  در  و  هستند  محدود 
است.  نشده  منتشر  فیلم مدرک مستندی  یک 

»برای مشخص شدن وضعیت آب ژرف نیاز به 
عمیق  چاه های  از  وسیع  یک شبکه مشاهداتی 
و  وسعت  ابتدا  بتوانیم  آنها  به کمک  داریم، که 
سپس کیفیت آبهای ژرف را برآورد کنیم. چنین 
هم  من  و  ندارد  وجود  ایران  در  اصال  شبکه  ای 
گرفته  صورت  مطالعاتی  چنین  ندیدم  اصال 
تامین  پروژه  اجرای  هم  دلیل  همین  به  باشد. 
توجیه  هیچ  مقطع  این  در  ژرف  منبع  از  آب 

ندارد«. علمی  
محقق مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان توضیح 
در  که  آبی  منابع  روی  نباید  »ما  می دهد: 
کشورمان هنوز تحقیقات جامعی درباره کیفیت 
برنامه ریزی کنیم  انجام نشده   آن ها  و کمیت  
می توانیم  آن ها  با  که  باشیم  خیال  این  به  و 

حل کنیم«. را  آبی کشور  مشکالت 
دنیا  در  شده  انجام  محدود  مطالعات  همچنین 
درباره آب های ژرف با واکنش های خوبی همراه 
نبوده است. در در سال ۱395 مطالعه ای توسط 
کالیفرنیا صورت  در  استنفورد  دانشگاه  محققان 
 300 در عمق  آب  منابع  از وجود  گرفت که خبر 

با  تحقیق  این  می داد.  زمین  متری  3هزار  تا 
انتقاداتی زیادی همراه شد و بسیاری با اشاره 
به شوری این  آب ها، هزینه زیاد انتقالش از آن 

انتقاد کردند.
آلمان  زمین  تحقیقات  علوم  مرکز  محقق 
خوبی  نتایج  هم  محدود  مطالعات  می گوید: 
نتیجه  این  به  و  نداشتند  ژرف  آب های  درباره 
رسیده اند که حجم قابل توجه آب زیرزمینی که 
بصورت مستقیم قابل استفاده هست بین عمق 
صفر تا یک کیلومتر قرار دارد.  آب هایی که در 
می شوند   یافت  سه کیلومتر  تا  یک  بین  اعماق 
نیاز به نمک زدایی و پاالیش های فراوان دارند و 
لزوما بصورت مستقیم قابل استفاده نیستند«. 
مصرف  ژرف  آب  منابع  جایگزینی  طرفی  از 
آن  می برد.  زمان  سال  هزاران  تا  صدها  شده 
متخصصین  و  بارها کارشناسان  و  بارها  که  طور 
و سال های گذشته هشدار  ماه ها  در  آبی  منابع 
داده اند، اجرای این نوع پروژه های سازه ای مثل 
دسترسی به آب های ژرف، راهکار مناسبی برای 

نیستند. بی آبی کشور  بحران  حل 

دادستان کل کشور از الزم  االجرا بودن رای هیات 
خودرو  سند  درباره  اداری  عدالت  دیوان  عمومی 

داد.  خبر 
والمسلمین  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
محمدجعفر منتظری درباره نقل و انتقال خودرو 
و  نقل  مردم کار  است که   این  گفت: خواهشم 
انتقال را خودشان انجام دهند.  چرا بخواهند حق 
الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر 

آنها تحمیل شود. 
و  راهنمایی  ادارات  در  خودرو  انتقال  افزود:  او 
رانندگی زمانی نمی برد، مقدمات کار را فراهم کنند و 

خود اشخاص آنجا بروند  و منتقل کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر کسی به هر دلیل 
می خواهد این کار را به وکیل واگذار کند وکیل این 
کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه ای 
مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام 
وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند.  
من هم با رییس محترم سازمان ثبت این مساله 

را صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک  
وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه  ممکن 
است آن را انجام دهد که بنظرم قابل تعقیب است.
منتظری تصریح کرد: از طرف دیگر آنچه که مالک 
هیات  رای  استناد کردم  نامه  در  بود که  هم  ما 
عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان 
عدالت اداری برای همه الزم االجراست از جمله 
برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و  
آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند 
و اگر چنانچه  اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.

عملیات مهار آلودگی ناشی از مشتقات نفت در اروندرود پس از چهار روز 
تالش تیم عملیات مقابله با آلودگی بندر آبادان به پایان رسید.

افزود:  این خبر  اعالم  با  آبادان  دریانوردی  و  بنادر  رضا سفاری، مدیر کل 
»پس از مشاهده آلودگی نفتی در سطح رود اروند و نزدیک اسکله های 
بندر آبادان در روز سه شنبه هفته گذشته تیم  عملیاتی مقابله با آلودگی از 
بندر آبادان به محل مورد نظر اعزام شد. تیم عملیاتی مهار آلودگی نفتی بندر 
آبادان در اولین اقدام با بهره گیری از یدک کش افشین افرا عملیات خود را 
آغاز و برای پیشگیری از گسترش این آلودگی ناشی از مشتقات نفتی در 

سطح این رودخانه از بوم های جاذب استفاده کرد.«
از  آلودگی  این  وسعت  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  داد:  ادامه  صفاری 
پاالیشگاه نفت آبادان تا شیالت این شهرستان به طول 2 کیلومتر و عرض 
50 متر از بندر خرمشهر نیز درخواست اعزام یک تیم معین عملیاتی مقابله 
با آلودگی شد. پس از مهار این آلودگی در عملیات مشترک 2 تیم مقابله 
با آلودگی از بندر آبادان و خرمشهر، با دستگاه اسکیمر مواد نفتی از سطح 

رودخانه به مخازنی که توسط پاالیشگاه نفت تهیه شده بود تخلیه  شد.
او با اعالم اتمام عملیات پاکسازی اروند رود از مشتقات نفتی طی چهار روز 
عملیات افزود: »این آلودگی نفتی به شکل پراکنده بوده و در حال حاضر و با 

اقدام به موقع تیم عملیاتی، هیچ آلودگی در اروند رود مشاهده نمی شود.«
در این عملیات از 25 نفر نیروی انسانی ، سه فروند یدک کش و دستگاه 
اسکیمر ، بوم  باد شونده به طول 50 متر و بوم و پد جاذب استفاده شد.

 زنان و مردان واکسینه شده
شاهدان بازی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه 

محقق مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان:

افسانه دریای آب های ژرف در ایران؛ زیر زمین دیگر آب پیدا نمی شود

دادستان کل کشور: 
 رای دیوان عدالت درباره سند خودرو

 برای همه الزم االجرا است

 آلودگی نفتی اروندرود
 پس از چهار روز پاکسازی شد
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3ادامه در صفحۀ

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان
 ، نصب  اجرا،  خرید،   ، طراحی  پیمانکار   : مناقصه  موضوع 
بازیافت و  اندازی و بهره برداری )وتامین مالی( پروژه  راه 
شیرین سازی پساب RO مجتمع فوالدسازی زرند ایرانیان 
متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه به 
نشانی اینترنتی: Zisco.midhco.com  مراجعه و در صورت 
   03431247000 تماس   شماره  با  بیشتر  اطالعات  به  نیاز 

داخلی 1467 آقای حاتمی تماس حاصل نمایند. 

صفحه6

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی 

یک مرحله ای 
به روش ارزیابی کیفی ساده

) نوبت اول/ دوم ( 
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»مشکل ما با دجله و فرات این است که 
آورد ما نسبت به گذشته 30 درصد کم شده؛ 
ترکیه به لحاظ آبی نسبت به دیگر کشورهای 
وجود  این  با  دارد؛  بهتری  اوضاع  منطقه 
همین میزان آبی که به سمت عراق و سوریه 
می رود را در مرزهای خود نگه می دارد.« اینها 
اظهارات مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید 
چمران اهواز است که در گفت و گو با ایلنا در 
خصوص وضعیت آب های مرزی بیان کرده 
است. مهدی قمشی درباره چالش آب های 
مرزی کشور و تاثیر آن بر کم آبی در کشور 
گفته است: »ما همان اندازه که ورودی آب 
از کشورهای مجاور و همسایگان داریم به 
همان میزان هم خروجی داریم، روی هم رفته 
خروجی ها بسیار کم است و تا حدی نیست 
که چالش جدی باشد؛ حجم آب خروجی از 

کشور حدود 5 تا 6 میلیارد متر مکعب است 
متر مکعب  میلیارد   ۱3 بین  هم  ورودی  و 
به  رابطه  در  ما  مشکل  می شود.  برآورد 
آب های ورودی بیشتر دو میلیارد متر مکعب 
از مرزی شرقی با کشور افغانستان است و 
مشکل خروجی هم مربوط به حوضه هایی 
مثل سیروان و گرمسیری است که به دجله 
می رود در شمال غربی کشور با ترکمنستان، 
آذربایجان و ارمنستان تقریبا مشکلی نداریم 
و از نظر دیپلماسی آب مسئله جدی برای 
کشور ایجاد نشده است. 2 میلیارد متر مکعب 
ورودی از افغانستان هم بیشتر به مشکل 
آب در سیستان و بلوچستان برمی گردد که 
بسیار به این آب وابسته است، در حقیقت 
هامون از هیرمند تامین می شود و آب شرب 
و بهداشت استان به 2 میلیارد متر مکعب 

می شود،  وارد  افغانستان  کشور  از  آبی که 
با  متفاوتی  قراردادهای  ما  است.  وابسته 
کشور افغانستان داشته ایم، در قرارداد سال 
سهم  بود  بنا  اسمیت  حکمیت گلد   ۱25۱
ایران از این رودخانه 3 میلیارد و 400 میلیون 
متر مکعب باشد، در قرارداد حکمیت ماهون 
قرار بود سهم ایران 2 میلیارد و 300 میلیون 
پروتکل   ۱2۸4 سال  در  باشد،  متر مکعب 
موقتی برقرار شد و در سال ۱3۱7 قرار بود 
سهم ایران از هیرمند 3 میلیارد و 400 میلیون 
متر مکعب باشد، در سال ۱35۱ طی پروتکل 
میلیون   ۸20 ایران  سهم  بود  قرار  هیرمند 
متر مکعب تعیین شود که آخرین قرارداد با 

افغانستان در مورد هیرمند بوده است«
قمشی معتقد است: »طی این سال ها 2 
میلیارد متر مکعب از هیرمند آورد داشته ایم 

که اکنون افغانستان چندین سال است که 
و  نداشته  رهاسازی  و  نداده  را  ایران  سهم 
مشکالتی برای کشورمان ایجاد کرده است، 
بند کمال خان در  آبگیری  آنها  از جمله  که 
افغانستان  بوده است. هرچند  سال ۱399 
هم کشور کم آبی داشته و نیاز به آب دارد 
اما سهم ایران را به صفر رسانده مگر اینکه 
سیالبی رخ دهد که ما بتوانیم سهم خود را 
دریافت کنیم و آب وارد چاه نیمه ها شود.«
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان 
چندانی  مشکل  کشور  شمال  در  اینکه 
نداریم؛ در هریررود، ارس و سد دوستی و 
سهمیه بندی رعایت می شود، گفت: »حوضه 
غرب کشور از سروان و گرمسیری آب هایی 
از کشور خارج می شود، این دو حوضه از 
و  می شوند  مشروب  دجله  سرشاخه های 
سیاست ایران این نیست که بخواهد جلوی 
خروج آب از کشور را بگیرد، همانگونه که 
انتظار داریم افغانستان حقابه پایین دست 

را رعایت کند. 
می توانیم برنامه ریزی کنیم که در حوضه در 
رودهای زاب کوچک و سیروان 5 میلیارد 
متر مکعب وارد کشور و 5 میلیارد متر مکعب 
هم وارد بستر طبیعی خود به عراق برود.« 
قمشی می گوید: »ایران در این دو حوضه 
هم باید دیپلماسی قوی داشته باشد و با 
حمایت کشورهای سوریه و عراق از ترکیه 
 70 یعنی  پایین دست  حقابه  که  بخواهد 
درصد وابستگی عراق و 90 درصد وابستگی 
آبی سوریه را لحاظ کند، اگر ترکیه بخواهد با 
احداث سدهایی مثل آتاتورک جلوی آب را 
بگیرد باید شاهد بدتر شدن وضعیت در عراق 
و همچنین کشور خودمان باشیم، مشکل ما 
با دجله و فرات این است که آورد ما نسبت 
به گذشته 30 درصد کم شده؛ ترکیه به لحاظ 
آبی نسبت به دیگر کشورهای منطقه اوضاع 
میزان  همین  وجود  این  با  دارد؛  بهتری 
آبی که به سمت عراق و سوریه می رود را 
در مرزهای خود نگه می دارد. سیاست ما 
حفظ  بر  تاکید  با  باید  مرزی  آب های  در 
حقابه زیست محیطی رودخانه ها باشد، اگر 
ما بتوانیم این محوریت را مبنا قرار دهیم 
و به عنوان کشوری که روی مسائل منطقه 
بتوانیم  و  باشیم  دارد، منادی خوبی  تاثیر 
منافع  ارائه  به  را مجاب  کشورهای منطقه 
منطقه از جمله ترکیه، افغانستان؛ ارمنستان، 
ترکمنستان، سوریه، عراق و کشور خودمان 
کنیم تا به صورت کلونی تفاهم نامه داشته 
باشند و از تنش آبی جلوگیری کرده و یک 
روابط سودآور بین کشورهای منطقه ایجاد 

کنیم.«

پیشنهاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز برای حل چالش  آب های مرزی در منطقه

نیازمند تفاهم نامه منطقه ای آبی هستیم

رئیسی مطرح کرد:
سرعت واکسیناسیون به 
2 میلیون نفر در روز برسد

روز شنبه در جلسه ستاد ملی  رئیس جمهور  
مقابله با کرونا گفت: اولین گام تحولی در حوزه 
ارائه  ساخت واکسن برداشته شده و عالوه بر 
مجوز به واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن های 

برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است.
به گزارش رئیس جمهور با اشاره به اینکه در صدور 
مجوز توزیع و استفاده از واکسن های ساخت 
داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت 
تاثیر سرعت قرار نگرفته است، افزود: در مجموع 
خوبی  بسیار  پیشرفت  داخلی  واکسن  تولید 
داشته و این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن 
به حد کفایت نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت.
واردات  آمار  شدن  نزدیک  همچنین  رئیسی 
واکسن به مرز 50 میلیون دوز را گام تحولی و 
مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد 
و اظهار داشت: افزایش آمار واردات و همزمان 
افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی 
باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی های مردم شده 
و امیدواریم واکسیناسیون روزانه به زودی آمار 2 

میلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد.
رئیس جمهور  همچنین از اجرای موفق طرح به 
روز شده غربالگری )شهید سلیمانی( قدردانی 
اقدامات  و  این گام ها  و تصریح کرد: مجموع 
تحولی زمینه ساز بازگشایی مدارس و مراکز علمی 
و همچنین گشایش و رونق در کسب و کارها 
خواهد بود. به طور طبیعی تداوم عقب ماندگی های 
آموزشی و محدودیت های موجود برای کسب و 
امیدواریم  نگرانی مردم هستند و  باعث  کارها 
لوازم ضروری این بازگشایی ها که اصلی ترین آنها 
رسیدن واکسیناسیون به حد نصاب است، هر 

چه سریع تر فراهم شود.
شرایطی  هر  تحت  البته  کرد:  تاکید  رئیسی 
و حتی پس از به حدنصاب رسیدن آمار افراد 
به رعایت اصول  الزام همگانی  واکسینه شده، 
بهداشتی موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون 
برای صیانت از مردم در برابر ویروس کووید ۱9 
است. همه مردم باید دولت را در اجرای دقیق و 
کامل شیوه نامه های بهداشتی یاری کنند. قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در 
اجرای  برای  را  خود  تالش  تمام  جدید،  دوره 
دبیرخانه  و  بگیرد  به کار  پروتکل ها  حداکثری 
ستاد نیز فعال تر از گذشته به رصد تحوالت و 

بپردازد. دقیق  ارائه گزارش های 
است  بهتر  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  
سوی  از  ستاد  به  شده  ارائه  گزارش های 
افزایش  یا  درباره کاهش  مختلف  بخش های 
این  چرایی  دالیل  همراه  فوتی،  موارد  یا  ابتال 

شوند. مطرح  کاهش  و  افزایش 
از سخنانش گفت:  دیگری  بخش  در  رئیسی 
با  افکار عمومی در مواجهه  به منظور مدیریت 
شیوع کرونا و رفع نگرانی های بی مورد، بهتر است 
با نظارت وزارت بهداشت نشست های علمی و 
کارشناسی در صدا و سیما برگزار شود و دیدگاه ها 
و نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به 

بحث و بررسی دقیق گذاشته شوند.
رئیس جمهور  همچنین با اشاره نزدیک شدن 
به اربعین حضرت اباعبدهللا الحسین )ع( اظهار 
داشت: مذاکرات با طرف عراقی درحال انجام 
و  عاشقان  از جان  اولویت صیانت  با  تا  است 
زائران خاندان عصمت و طهارت، این مراسم به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.

پیام فرمانده معظم کل قوا 
در پی بازگشت ناوگروه 75 

نیروی دریایی
حضرت آیت هللا خامنه ای با تبریک بازگشت مقتدرانه 
از  ارتش  دریایی  نیروی   75 ناوگروه  عزت آفرین  و 
مأموریت تاریخ ساِز دریانوردِی پهنه  اقیانوس اطلس، 

از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند.
متن پیام فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشکر 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  فرمانده کل  موسوی 
مقتدرانه  »بازگشت  است:  شرح  این  به  شد،  ابالغ 
ارتش  دریایی  نیروی   75 ناوگروه  عزت آفرین  و 
جمهوری اسالمی ایران از ماموریت خطیر دریانوردی 
تاریخ  بار در  اولین  برای  را که  اقیانوس اطلس  پهنه  
دریانوردی کشور انجام شده است، تبریک می گویم. 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  بحمدهللا  امروز 
کارکنان بصیر، غیور و خستگی ناپذیر خود در صحنه 
حاضر است و آماده ی مجاهدت در راستای اهداف بلند 
انقالب شکوهمند اسالمی می باشد. این توانمندی ها 
و قدردانی  ارتقا دهید. مراتب تشکر  و  را حفظ کنید 
اینجانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه و 

برسانید.« دست اندرکاران 

پرونده درگیری نماینده مجلس 
و سرباز راهور مختومه شد 

 نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی از 
مختومه شدن پرونده درگیری اش با سرباز راهنمایی 

و رانندگی با رضایت طرفین خبر داد.
به گزارش ایرنا، »علی اصغر عنابستانی« در این باره 
گفت: در آن اتفاق به دلیل ُهل دادن سرباز راهور به 
عقب، برای من قرار مجرمیت صادر شد. اگر چه همان 
زمان برای این رفتار اشتباه از سرباز راهور عذرخواهی 

کردم اما سرباز مدعی بود که سیلی خورده است.
مجلس  در  جوین  و  جغتای  سبزوار،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی افزود: همان موقع از او برای ادعای 
دروغ و توهین اش شکایت کردم و برای سرباز و افسر 
راهور قرار مجرمیت صادر شد. در نهایت هم با وساطت 
برخی از دوستان، از شکایت صرف نظر کردم و سرباز 
راهور نیز شکایت خود را پس گرفت و پرونده مختومه 

شد.
عناوین  از  برخی  برای  کرد:  خاطرنشان  عنابستانی 
اتهامی چون سو استفاده از موقعیت، تمرد، ضرب و 
شتم مامور برای من قرار منع تعقیب صادر شده بود 
و فقط مورد ُهل دادن باقی ماند که این موضوع هم 
با رضایت طرفین حل شده و پرونده مختومه شد.

گفت وگوهای آمریکا با اروپا 
و روسیه در مورد برجام

در  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
پیامی گفت وگوهای اخیر خود درباره آینده 
کرد. توصیف  سازنده  را  برجام  مذاکرات 
به گزارش ایسنا، رابرت مالی نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران با انتشار پیامی 
توییتر  در  خود  رسمی  حساب کاربری  در 
دیدارهای خود در اروپا درباره برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( را سازنده خواند.

سازنده  جلسات  سری  یک  نوشت:  او 
سه  و  اروپا  اتحادیه  از  همکاران مان  با  را 
کشور اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( 
اهمیت  و  برجام  مذاکرات  آینده  مورد  در 
بازگشت سریع به پایبندی متقابل به پایان 

رساندیم.
پیام  یک  در  نیز  جمعه  روز  مالی  راب 
ریابکوف،  سرگئی  با  خود  دیدار  توئیتری 
مسکو  در  روسیه  امورخارجه  وزیر  معاون 
را  توافق  این  به  بازگشت  و  برجام  درباره 

کرد. توصیف  سازنده  و  خوب 
نماینده  اولیانوف  میخائیل  دیگر  سوی  از 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه 
احتمال  از  »رسانه ها  نوشت:  درتوییتی 
ایران  علیه  قطعنامه  یک  شدن  مطرح 
ایاالت متحده  و  اروپایی  تروئیکای  توسط 
انرژی  بین المللی  آژانس  در شورای حکام 
اتمی خبر می دهند. ما شدیدا به دوستان 
اقدامی  چنین  از  می گوییم که  خود  غربی 
احیای  مذاکرات  برای  مانعی  می تواند  که 
دیپلماسی  بر  و  خودداری  باشد،  برجام 

کنند.« تمرکز 

اگر منادی خوبی باشیم و 
بتوانیم کشورهای منطقه را 
مجاب به ارائه منافع منطقه 
کنیم تا به صورت کلونی تفاهم 
نام های داشته باشند از تنش 
آبی جلوگیری کرده و یک روابط 
سودآور بین کشورهای منطقه 
ایجاد می کنیم

وضعیت آب های مرزی همواره مساله  ای چالش برانگیز در سال های اخیر بوده است. در مرزهای شرقی جلوگیری افغانستان 
از ورود آب به هیرمند مشکل ساز بوده و در مرزهای غربی پروژه های سدسازی ترکیه مشکالتی را به وجود آورده است. مهدی 
قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است با دیپلماسی می توان کشورهای منطقه را مجاب کرد که برای منافع 

منطقه تفاهم نامه ای داشته باشند تا از تنش آبی جلوگیری کرده و روابط سودآور بین کشورهای منطقه ایجاد شود.

مغانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
حضوری  مورد  در  گفت:  امیرکبیر  صنعتی 
هنوز  دانشجویان  بودن  حضوری  نیمه  یا 
صورتی  به  اگر  ولی  نشده،  تصمیمی گرفته 
باشد که مطمئن باشیم دانشجویان واکسینه 
شدند و می توانند در دانشگاه حضور پیدا کند 
از کرونا  به همان روالی برمی گردیم که قبل 

داشتیم.
معاون  مغانی  جواد شکراله  ایلنا،  به گزارش 
صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
درباره  ایلنا،  با خبرنگار  گفت وگو  در  امیرکبیر 
کرد:  بیان  دانشجویان  واکسیناسیون  روند 
وزارت بهداشت در روز پنجشبه هفته گذشته 
دانشجویان شروع  واکسیناسیون  اعالم کرد، 

است. شده 
 کد ملی تمامی دانشجویان به وزارت بهداشت 
نام  ثبت  به  نسبت  باید  آن ها  و  شده  اعالم 
با  سپس  کنند،  اقدام  خود  واکسیناسیون 
واکسیناسیون  مراکز  از  یک  هر  به  مراجعه 

دریافت کنند.  را  خود  واکسن  می توانند 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: طبق ابالغ وزارت 
واکسینه  می توانند  دانشجویان  بهداشت 
شوند. دانشجویان همه دانشگاه ها می توانند 
ثبت نام کنند و از هفته جاری واکسن بزنند. 
او افزود: در دانشگاه امیرکبیر حدود یک ماه 
قبل واکسن نوبت اول هیئت علمی و کارکنان 
زده شد، سپس آن ها هفته گذشته نوبت دوم 

وزارت  از  ما  دریافت کردند.  را  خود  واکسن 
بیشتری  واکسن  درخواست کردیم  بهداشت 
بیاورند. بر همین اساس واکسن دانشجویان 
بودند  نفر   ۸00 تا   700 حدود  خوابگاهی که 
از  عده ای  آن  از  بعد  زدیم،  کامل  طور  به  را 
تهران  در  تکمیلی که  تحصیالت  دانشجویان 
بودند و تعدادی از دانشجویان کارشناسی هم 

دریافت کردند.  واکسن 
مدت  طی  که  حمایت هایی  خصوص  در  او 
است،  آمده  عمل  به  دانشجویان  از  کرونا 
توضیح داد: مرکز مشاوره دانشگاه یک خط 
خانه های  در  افراد  تا  کرد  راه اندازی  آفالین 
تماس  آن  با  شهرستان هایشان  در  و  خود 
و  روحی  جسمی،  سالمت  نظر  از  و  بگیرند 

شوند.  بررسی  روانی 
مغانی ادامه داد: بعد از بررسی این افراد یا 
مستقیما به پزشکانمان وصل می شدند و یا 
واقع  در  می شد.  ارائه  آن ها  به  توصیه هایی 
دانشجویان به صورت آنالین خیلی مرتب با 
پزشکان و روانپزشکان در ارتباط بودند و حتی 
جوابگوی سوال های خانواده های دانشجویان 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  بوده اند.   هم 
در  گفت: خوابگاه  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی 
حضوری  شکل  به  که  دانشجویانی  اختیار 
در  گرفت،  قرار  داشتند،  فعالیت  دانشگاه  در 
واقع این گروه دانشجویانی بودند که رساله یا 
دفاع از پایان نامه داشتند و یا باید کارهای 

می کردند. تکمیل  را  خود  آزمایشگاهی 

اتمام واکسیناسیون دانشجویاِن خوابگاهی
دانشگاه

با توجه به شبانه روزی شدن 
روند واکسیناسیون در تهران، 
از وزیر بهداشت، درخواست 
کردیم در زمانی که قرار 
است فرآیند واکسن تسریع 
شود، هماهنگی برای تعلیق 
طرح محدودیت تردد شبانه 
صورت گیرد

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران از 
ارائه درخواست معلق شدن طرح محدودیت 
تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه هفته 
خبر داد البته جانشین  رئیس پلیس راهور 
ناجا اعالم کرده است که این محدودیت ها 

فعال پابرجاست.
به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور درباره 
اینکه آیا تغییری در اجرای محدودیت های 
استانی  و  شهری  بین  و  جاده ای  تردد 
ایجاد شده یا خیر؟ گفت: هیچ تغییری 
در محدودیت های ترددی که در پی شیوع 
کرونا و از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
این  بر  و  نشده  ایجاد  بود،  شده  اعالم 
اساس خروج پالک های بومی از شهرهای 
دارای وضعیت قرمز و نارنجی و نیز ورود 
دارای  شهرهای  به  غیربومی  پالک های 
و  بوده  ممنوع  نارنجی  یا  قرمز  وضعیت 
متخلفان در صورت ورود به شهر نارنجی نیم 
میلیون و در صورت ورود به شهر قرمز یک 

تومان جریمه می شوند. میلیون 
او ادامه داد: این موضوع توسط دوربین ها و 
نیز ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی رصد 
شده و با موارد تخلف برابر درخواست ستاد 

ملی مقابله با کرونا برخورد می شود.
جانشین  رئیس پلیس راهور ناجا همچنین 
درباره اجرای طرح منع تردد شبانه که از 
ساعت 22 تا 3 بامداد اجرا می شود نیز به 
ایسنا گفت: تغییری در اجرای این طرح 

تمامی  تردد  همچنان  و  نشده  ایجاد  نیز 
از  اعم  شهرها  درون  معابر  در  خودروها 
شهرهای دارای وضعیت قرمز، نارنجی، زرد 
و آبی از ساعت 22 تا 3 بامداد ممنوع بوده و 
متخلفان و خودروهای غیرمجاز برابر قانون 

جریمه می شوند.
حسینی از شهروندان خواست که از انجام 
و  شهر  در  غیرضروری  ترددهای  و  سفر 
تا  خودداری کنند،  شهرها  بین  همچنین 
سرعت  با  کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره 

شود. متوقف  بیشتری 
این اظهارنظرها در شرایطی است که فرمانده 
عملیات مقابله با کرونا در تهران، با اشاره 
به روند شبانه روزی شدن واکسیناسیون، از 
ارائه درخواست معلق شدن طرح محدودیت 
تردد شبانه در تهران به مدت دو تا سه هفته 

خبر داده است.
علیرضا زالی گفت: با توجه به شبانه روزی 
شدن روند واکسیناسیون در تهران، از دکتر 
عین اللهی، وزیر بهداشت، درخواست کردیم 
واکسن  فرانید  است  قرار  که  زمانی  در 
تسریع شود، هماهنگی برای تعلیق طرح 

محدودیت تردد شبانه صورت گیرد.
است که  این  ما  پیشنهاد  فعال  او گفت: 
محدودیت تردد شبانه در تهران برای دو تا 
سه هفته تعلیق شود که شهروندان بتوانند 
از مراکز تجمیعی 24 ساعته تهران استفاده 

بهینه کنند.

آخرین وضعیت منع تردد شبانه در کشور
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آموزش

وزارت آموزش وپرورش چگونگی حضور دانش آموزان را در مدارس اعالم کرد

بازگشایی 3 مرحله ای مدارس
|پیام ما| جزئیات بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱400-
۱40۱ یازده روز مانده به آغاز سال تحصیلی از سوی  سرپرست 
این  تصمیم  اساس  بر  شد.  اعالم  آموزش وپرورش  وزارت 
وزارتخانه قرار است مدارس در 3 گام بازگشایی شوند. علیرضا 
کاظمی سرپرست وزارت آموزش وپرورش این 3 گام را اینگونه 
تشریح کرد:» در گام اول برای حضور به سمت مدارس کم 
جمعیت می رویم که تقریبا برای اینها هیچ منعی وجود ندارد. 
ما مدارسی زیر ۱00 نفر و کالس هایی زیر ۱5 نفر را داریم که 
تقریبا حدود ۱00 هزار کالس درس در 40 هزار مدرسه هستند 
و زمینه حضور اینها را بعد از مدتی از شروع سال تحصیلی 
مهیا می کنیم.« او گام دوم را مربوط به مدارسی دانست که 
به صورت  است  قرار  مدارس  این  دارند.  متوسط  جمعیت 
ترکیبی فعالیت کنند، کاظمی گفت: »این مدارس را به دو گروه 

تقسیم خواهیم کرد، بخشی به صورت حضوری و بخشی به 
صورت مجازی که بستگی به، ظرفیت مدرسه دارد که ممکن 
است در دو یا سه روز با رعایت همه پروتکل ها و استانداردها 
طراحی شود. آن سه روز دیگر را در فضای مجازی فعالیت 
خودشان را ادامه خواهند داد.« بر اساس گفته سرپرست 
وزارت آموزش وپرورش  گام سوم که پر چالش ترین مرحله 
است به مدارس پرجمعیت مربوط می شود:»در این بخش 
هم با آرامش بیشتری حرکت می کنیم و امیدواریم که بتوانیم 
حداقل ارتباط را با فضای آموزشی برقرار کنیم. حاال یا یک روز 
یا دو روز در هفته که بستگی به ظرفیت خود مدرسه دارد.« 
کاظمی ادامه داد:» تقریبا اختیار را به مدرسه و شهرستان 
واگذار کرده ایم و اعالم خواهیم کرد که مدرسه در چه فرایندی 
شرایطش را اعالم و منطقه تایید کند و در ستاد کرونا تصمیم 

داد که  خبر  همچنین  او  ایسنا،   به گزارش  گیری شود.« 
اینترنت برای استفاده از اپلیکیشن شاد که دانش آموزان  با 
استفاده از آن به صورت غیرحضوری آموزش می بینند، برای 

دانش آموزان و معلمان رایگان است.

25 درصد والدین مخالف باز شدن مدارس هستند
وزارت  متوسطه  آموزش  معاون  کمرئی  علیرضا 
آموزش وپرورش هم در رابطه با بازگشایی تدریجی مدارس 
اعالم کرد: » براساس آمار، 75 درصد والدین با بازگشایی 
مدارس به صورت حضوری موافق هستند و تنها 25 درصد 
اعالم نارضایتی کرده اند که باید با آموزش های الزم، از دغدغه 

آنها کم کنیم.« خاطر 
او تاکید کرد که در مدارس کم جمعیت که کالس های زیر 
انجام  حتمی  صورت  به  بازگشایی حضوری  داریم  نفر   ۱5
می شود:»ولی در مدارسی که تعداد دانش آموزان باالتر از 450 
نفر است باید با برنامه ریزی دقیق، دانش آموزان در کالس 
های درس حضور داشته باشند تا بتوانیم با رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشتی، با مراقبت از سالمتی دانش آموزان، 

شاهد حضور آنها در مدارس باشیم.« به گزارش ایرنا، معاون 
آموزش متوسطه  توضیح داد که یکی از بسترهای نظارتی بر 
روند فعالیت مدارس سامانه ای خواهد بود که مدارس باید 

وضعیت خود را در آن ثبت کنند.
وزارت آموزش وپرورش همچنین دستورالعملی را برای مراقبت  

و کنترل کرونا تدوین کرده است.

واردات 10 میلیون دز واکسن برای دانش آموزان
رئیس  همتی،  همچنین کریم  تحصیلی  سال  آستانه  در 
جمعیت هالل احمر، از واردات ۱0 میلیون واکسن برای دانش 
آموزان خبر داده است. او اظهار کرد:» به علت اینکه در آستانه 
قرار گرفته ایم،  بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 
دانش  واکسیناسیون  که  داشت  تاکید  جمهوری  رئیس 
آموزان نیز آغاز شود و بر همین اساس ۱0 میلیون دز واکسن 
مخصوص سنین ۱2 تا ۱۸ سال وارد خواهد شد تا دانش 

آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.«
بر اساس آمار  آموزش وپرورش تعداد دانش آموزان کل کشور 

۱5 میلیون نفر است.
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و احیای دریاچه ارومیه 
کشت  برای  نوین  آبیاری  طرح های 
در  تقریبًا  جدید  سدهای  و  محصوالت 
در  شد.  ایجاد  دریاچه  شاخه های  تمام 
در  عملیاتی  سد   40 تقریبًا  حاضر  حال 
حوضه دریاچه ارومیه وجود دارد. پروژه 
ساخت بزرگراه در عرض دریاچه در دهه 
ساخت  شروع  ولی  شد  طراحی  پنجاه 
جاده  یک  ایجاد  با   ۱359 سال  به  آن 
۱5 کیلومتری به صورت یک خاکریز بر 

می گردد. 
در آبان ۱3۸7 با افتتاح ۱.5 کیلومتری 

پل دریاچه ارومیه تکمیل شد.
محمدجواد   ،۱39۱ مرداد   ۱2 در 
سازمان  وقت  رئیس  محمدی زاده، 
کرد  اعالم  زیست،  محیط  حفاظت 
کشور  این  از  آب  انتقال  با  ارمنستان 
سطح  بحرانی  سقوط  با  مقابله  برای 
است  موافقت کرده  ارومیه  دریاچه  آب 
بارش،  کمبود  و  گرم  »هوای  گفت:  و 
سطح  پایین ترین  به  را  دریاچه  آب 
خود رسانده است.« طرح دیگری برای 
ارائه شده  ارس،  رودخانه  از  آب  انتقال 
تومانی  میلیارد   950 طرح  این  اما  بود، 
 ،۱393 ماه  تیر  نشد.در  اجرایی  هرگز 
از  هزینه  با  برنامه ای  روحانی،  حسن 
500 میلیون دالر را در اولین سال اجرای 
تصویب  ارومیه  دریاچه  احیای  طرح 
کرد. از این پول قرار بود برای مدیریت 
و  کشاورزان  آب  مصرف  کاهش  آب، 
احیای محیط زیست استفاده شود. در 
فروردین ۱393، سازمان محیط زیست 
متحد  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  و 
مصوب  دریاچه  نجات  برای  طرحی 
میلیون   225 آن  اساس  بر  که  کردند 
دالر در سال اول و ۱.3 میلیارد دالر در 
مجموع، برای احیای این دریاچه بودجه 
 ۱395 سال  در  بود.  شده  گرفته  درنظر 
متحد  ملل  کشاورزی  و  غذا  سازمان 
)FAO( و برنامه احیای دریاچه ارومیه 
با  پروژه ای  اجرای  برای  توافقنامه ای 
بودجه دولت ژاپن تحت عنوان »برنامه 
یکپارچه برای مدیریت منابع آب پایدار 
امضا کردند.  ارومیه«  دریاچه  در حوضه 
رشته ای  چند  چارچوب  یک  پروژه  این 
هم  با  مرتبط  کلیدی  حوزه  چندین  با 
عبارت  آن  اهداف  و  می گرفت  بر  در  را 
حسابرسی  سامانه  یک  تهیه   .۱ از:  بود 
دریاچه  حوضه  کل  در  آب  پیشرفته 
مدیریت  سامانه  یک  تهیه   .2 ارومیه. 
/ ارزیابی ریسک  بر اساس  خشکسالی 
برای  آمادگی  و  پاسخ  و  پذیری  آسیب 
تهیه   3 این حوضه.  در  بحران  مدیریت 
اجتماعی- معیشتی  برنامه  اجرای  و 
برای  پایدار  جایگزین های  با  اقتصادی 
باالدست  کشاورزی  جاری  فعالیت های 
برای کاهش قابل توجه مصرف  دریاچه 
معیشت  و  درآمد  حفظ  عین  در  آب 
اجرای  و  تهیه   .4 دیده  آسیب  جوامع 
آبخیز. حوزه  مدیریت  یکپارچه  برنامه 
با  پیرانشهر  نزدیکی  در  سیب  سد کانی 
 650 ساالنه  میزان  به  آب  انتقال  هدف 
به  دریاچه  مترمکعب  میلیون   750 تا 
ارومیه در حال تکمیل است. از خروجی 
دریاچه  تا  کانی سیب  آب  انتقال  تونل 
در  است.  فاصله  کیلومتر   47 ارومیه 
 660 روحانی،  حسن  سال۱394، کابینه 
سامانه های  بهبود  برای  دالر  میلیون 
با  مقابله  برای  اقدامات  و  آبیاری 

کرد.  تصویب  بیابان زایی 
احیای  کاری  گروه   ۱397 شهریور  در 
نوع  دو  رشد  به  اقدام  ارومیه  دریاچه 
نمک  ذرات  از  را  منطقه  تا  کرد  گیاه 
اصالح  بر  برنامه  بیشتر  دهد.  نجات 
است  شده  متمرکز  محلی  کشاورزی 
مصرف  را  ارومیه  آب  درصد   ۸5 که 
کشت  از  اجتناب کشاورزان  با  می کند. 
مسئوالن  هندوانه،  مانند  محصوالتی 
به  رساندن  آسیب  بدون  امیدوارند 
را کاهش  مصرف  ایران،  غذایی  امنیت 
دهند. با اعمال مجدد شیوه های آبیاری 
در  هنگام که  آبیاری شب  با  ویژه  به   -
می رود-   فرو  زمین  در  بیشتر  آب  آن 
نیازمند  کمتر  و  سالم تر  محصوالت 
و  بارندگی ها  از  کنند.پس  تولید  را  آب 
 ،۱397-۱39۸ آبی  سال  سیالب های 
مربع  کیلومتر   2۸00 به  دریاچه  سطح 
-حدود نیمی از سطح ایده آل تا قبل از 
سال ۱374- رسید. البته با خشکسالی 
و   ،9۸-97 آبی  سال  از  بعد  سال های 
هیچ  دریاچه،  سطح  مجدد  کاهش 
طوفان های  که  ندارد  وجود  تضمینی 
شوند. ضعیف  یا  پراکنده  زودی  به  شن 
دریاچه  بازسازی  گفت  باید  پایان  در 
دریاچه  وضعیت  است.  فرایند  یک 
سال   25-20 حداقل  نتیجه  ارومیه 
است.  حوضه  این  در  ناپایدار  توسعه 
فرآیند  یک  در  باید  نیز  آن  احیای 

شود. پیگیری  طوالنی 

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

هویزه  فرماندار  عفری فرد،  که حبیب  اینطور 
ایرانی  بخش  با  حریق  فاصله  می گویند 
زیاد و حدود سه تا چهار کیلومتر است. به 
امیدوارند  هنوز  آنها  که  است  دلیل  همین 
و خطر  تعرض  مورد  را  ایرانی  آتش بخش 
قرار ندهد. هرچند با افزایش سرعت باد، دود 
ناشی از این حریق، با آلوده کردن هوا شهر 
رفیع را تحت تاثیر قرار داده است. فرماندار 
همه  که  گفت  رخداد  این  دنبال  به  هویزه 
حالت  به  اورژانس  و  خدماتی  ارگان های 

درآمده اند. آماده باش 
حفاظت  اداره  رئیس  ساکی،   محمد 
دیروز  هویزه  شهرستان  زیست  محیط 
 2 »طی  گفت:  آتش سوزی  این  درباره 
 300 شبانه روز آتش سوزی در هورالعظیم 
در  عراق  خاک  در  تاالب  این  از  هکتار 
آتش سوزی  از  ناشی  دود  سوخت.  آتش 
رفیع  به  هورالعظیم  تاالب  عراقی  بخش 
این  در  آتش سوزی  او  گفته  به  رسید.« 
تاالب معموال در بخشی از آن که در خاک 
عراق واقع است رخ می دهد و حاال آتشی 
هفته  پنجشنبه  و  چهارشنبه  روز های  که 
افتاد، خاموش شده  به جان هور  گذشته 
توضیح  اساس  بر  که  حالی  در  است. 
بودن  خشک  دلیل  »به  حریق  ساکی 
منطقه  شدید  گرمای  و  تاالب  از  بخشی 
شدن  صورت گرم  در  او گفته  داده«،  رخ 
در  دوباره  آتش سوزی  امکان  هوا  دوباره 

دارد. وجود  هورالعظیم  تاالب 

سوی  آن  در  تاالب  جان  به  آتش  هرچند 
مرزها افتاد، اما هور در داخل ایران هم وضع 
خوبی در ماه های گذشته نداشت. پیش از 
این وقتی در خرداد ماه امسال مخازن ۱ و 2 
تاالب گرفتار آتش شد، محمدجواد اشرفی، 
خوزستان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت که »  آتش سوزی ابتدا سه هزار هکتار 
برآورد شده بود اما تصاویر ماهواره ای وسعت 
 500 و  هزار  یک  حدود  در  و  کمتر  را  آن 
از این  هکتار نشان داد«. به گفته او برخی 
  آتش سوزی ها طبیعی و به دلیل گرمی هوا، 
خشک شدن نی ها و انتشار گاز متان است 
به  و  عمدی  نیز  حریق ها  از  دیگر  بعضی  و 
آتش  برای  دامداران  و  اقدام صیادان  دلیل 

نیزار. زدن 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس   
حال  در  که  است  گفته  هویزه  شهرستان 
حاضر حدود 65 درصد از مساحت تاالب در 
مخازن  وضعیت  اما  دارد،  آب  ایران  سمت 
چهار و پنج هورالعظیم بحرانی است و نیاز 
به آبگیری دارند. او البته ابراز امیدواری کرده 
است که با شروع بارندگی وضعیت آب رسانی 
اما سازمان آب و  یابد.  بهبود  این تاالب  به 
اعالم  آخرین  اساس  بر  خوزستان،  برق 
)منبع  رودخانه کرخه  منطقه،  از  وضعیتش 
در شرایط  آبی  نظر  از  را  هورالعظیم(  تغذیه 
نامطلوبی دانسته و اعالم کرده که آورد این 
 47 نرمال  سال های  به  نسبت  رودخانه 
سد  همچنین  است  داشته  کاهش  درصد 

کرخه با حجم مفید یک میلیارد مترمکعب، 
دارد.  آبی  ذخیره  نرمال  از  درصد کمتر   72
به  آب  ورود  با کاهش  و  اساس  همین  بر 
تاالب  این  هورالعظیم، سطح خیس  تاالب 
نسبت به ماه گذشته ۱0 درصد کاهش یافت 
اما اشرفی دلیل   آتش سوزی های خرداد ماه 
را خشکی تاالب ندانسته و گفته بود که این 
  آتش سوزی در مناطق خیس رخ داده و به 
همین دلیل دسترسی به آن ها وجود نداشته 
بالگرد  از  استفاده  حریق  اطفای  راه  تنها  و 
است. »متاسفانه امکانات کافی برای اطفای 
حریق در این شرایط وجود ندارد و بالگرد های 
خاموش کردن  برای  را  الزم  موجود کارایی 
آتش در تاالب ندارند و بر اساس یک توافق 
ملی، منابع طبیعی باید درخواست بالگرد را 

اعالم کند.« دفاع  وزارت  به 
هم  تاالب  این  ماه  خرداد  در   آتش سوزی 
یکی از اصلی ترین دالیل آتش، سرایت آن 
از بخش عراقی تاالب عنوان شد و البته از 
جمله دیگر دالیل   آتش سوزی را هم انسانی 
عنوان کردند که باعث سوختن سه هزار هکتار 
از اراضی تاالب شد. دالیلی که در سال 97 
هم هفته ها باعث سوختن هورالعظیم شد.

 سال 97، بحران چند ماهه
به  دیگر  بار  آتش   ،97 سال  ماه  تیر 
از  تاالب یکی  این  و  افتاد  جان هورالعظیم 
کرد.  تجربه  را  دوران هایش  سخت ترین 
طوالنی شدن   آتش سوزی به مدت چند ماه 
تلقی  ملی  بحرانی  بحران،  این  شد  باعث 

شود. دود بسیاری از شهرهای خوزستان را 
در بر گرفت و آسمان هویزه، سوسنگرد، رفیع، 
نیمه  تا جایی که  تیره شد.  اهواز  و  بستان 
مرداد 97 ناظم ثبوتی، فرماندار وقت هویزه 
دولتی  دستگاه های  ادارات،  که  کرد  اعالم 
دود  علت  به  هویزه  شهرستان  بانک های  و 
ناشی از سوختن نیزارهای هورالعظیم تعطیل 
آن  عمده  هم که  می شوند.این   آتش سوزی 
در بخش عراقی هورالعظیم رخ داد یکی از 
بود که  تاالب  طوالنی ترین   آتش سوزی   های 
اوایل تیر ماه 97 شروع شد و تا نیمه مرداد 
ایران  می کشید.  زبانه  آتش  همچنان  ماه 
روز   ۱0 از  بعد  را  آبپاشی  هلیکوپترهای  هم 
هماهنگی با عراق به آنجا فرستاد اما همچنان 
حریق ادامه داشت و احمدرضا الهیجان زاده 
استان  زیست  مدیرکل محیط  زمان  آن  که 
خوزستان بود اعالم کرد: »ایران در سه مرحله 

وارد عملیات اطفای حریق تاالب هورالعظیم 
بالگردهای  از  عملیات  این  برای  و  شد 
آب پاش و هواپیما استفاده کرد به نحوی که 
در عملیات اول به مدت شش روز متوالی، 
متوالی  روز  پنج  مدت  به  دوم  عملیات  در 
روز  سه  مدت  به  نهایت  سوم  مرحله  در  و 
متوالی برای اطفای حریق تاالب هورالعظیم 
تاالب  اطفای حریق  عملیات  در  اقدام کرد. 
کنترل  آتش  ایران،  سوی  از  هورالعظیم 
می شد اما اطفای کامل اتفاق نیفتاده است 
چرا که وسعت آتش سوزی زیاد است و از 
توان دو بالگرد و یک هواپیما خارج است.« 
این   آتش سوزی در 2۸ هزار هکتار از خاک 
عراق اتفاق افتاد و البته حدود سه هکتار از 
خاک ایران را هم درگیر کرد و آسیب هایش 
کم نبود. 50 روز بعد از شروع   آتش سوزی ها 
اعالم کرد که  هویزه  فرماندار   ،97 سال  در 
235 نفر از شهروندان بر اثر مشکالت تنفسی 
مراجعه کرده اند. درمانی  بهداشتی  مراکز  به 

سال گذشته اما محمدجواد اشرفی، مدیرکل 
احتمال  خوزستان  زیست  محیط  حفاظت 
هورالعظیم  تاالب  در  گسترده  حریق  وقوع 
این  به دلیل وضعیت مطلوب آبی فعلی  را 
تاالب، کم دانست و با اشاره آتش سوزی های 
اخیر در عرصه های جنگلی و زیست محیطی، 
ایسنا گفت:  به  هورالعظیم  وضعیت  درباره 
»هر چند تاالب هورالعظیم در سال 97 دچار 
آتش سوزی شده بود اما با توجه به وضعیت 
موقعیت کنونی،  در  تاالب  این  آبی  مطلوب 
احتمال وقوع  مجدد حریق و شانس وقوع 

است.« آتش سوزی خودبه خودی کم 
به گفته او حتی اگر آتش سوزی عمدی نیز 
در تاالب هورالعظیم رخ دهد؛ باز هم به دلیل 
شرایط مطلوب آبی، گستردگی آتش سوزی 
در هورالعظیم مانند دو سال پیش نخواهد 
بود. »در حال حاضر حدود 90 درصد تاالب 
با  چند  هر  است،  شده  آبگیری  هورالعظیم 
توجه به گرمای هوا و تبخیر آب، این میزان 

آب تاالب کاهش خواهد داشت.«
خشکی  شد.  سخت تر  وضعیت  اما  امسال 
بسیاری شد  ماهیان  تلف شدن  باعث  هور 
و گاومیش های تشنه و سوخته از گرما در 
خرداد ماه امسال تصاویر تلخی از تاالب به 
این وجود اشرفی همچنان  با  جا گذاشتند. 
معتقد است علت مرگ و میر بزرگ ماهیان 
کاهش آورد آب، کاهش اکسیژن در بخش 
عراقی به علت   آتش سوزی های اخیر، گرمای 
شدید و کمبود اکسیژن محلول آب است اما 
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیات 
رئیسه مجلس گذشته، مقصر بحران کم آبی 
حقابه  نشدن  تامین  و  هورالعظیم  تاالب 
حاال  معرفی کرد.  زیست  محیط  سازمان  را 
از  خشکی اش  که  شرایطی  در  هورالعظیم 
بیشتر شده، در معرض آتش  سال گذشته 
هم قرار دارد و با وجود دور بودن هسته آتش 
در بخش عراقی هور، در صورت شدت گرفتن 
گرما، همچنان نگرانی از وقوع آتش سوزی و 

سرایت آتش به هورالعظیم باالست.

آتش گرفتن بخشی از تاالب هورالعظیم در عراق، نگرانی از سرایت آن به ایران را افزایش داده است

آتش و دود درکمین »هور«
فرماندار هویزه فاصله حریق با بخش ایرانی سه تا چهار کیلومتر بوده و در حال حاضر خاموش شده است

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه:آتش به دلیل خشک بودن بخشی از تاالب و گرمای شدید رخ داده
و در صورت گرم شدن هوا امکان آتش سوزی وجود دارد

در   آتش سوزی خرداد ماه این 
تاالب هم یکی از اصلی ترین 

دالیل آتش، سرایت آن از 
بخش عراقی تاالب عنوان شد 

و البته از جمله دیگر دالیل 
  آتش سوزی را هم انسانی 

عنوان کردند که باعث سوختن 
سه هزار هکتار از اراضی تاالب 

شد. دالیلی که در سال 97 
هم هفته ها باعث سوختن 

هورالعظیم شد

|پیام ما| تاالب هورالعظیم در بخش عراقی اش چند روزی است که می سوزد و حاال دود این   آتش سوزی به چشم ایران هم رفته. 
آسمان شهر رفیع از توابع هویزه تیره شده و خاکستر ناشی از آتش سوزی به شهر رسیده است. در دو روز گذشته، با آتش گرفتن سه نقطه 
از هورالعظیم، حدود 300 هکتار از این تاالب در خاک عراق سوخت و خشک بودن بخشی از تاالب و گرمای شدید منطقه دلیل این 

اتفاق عنوان شد.

رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان هویزه گفته 
است که در حال حاضر حدود 

65 درصد از مساحت تاالب 
در سمت ایران آب دارد، اما 
وضعیت مخازن چهار و پنج 
هورالعظیم بحرانی است و 

نیاز به آبگیری دارند. او البته 
ابراز امیدواری کرده است که 

با شروع بارندگی وضعیت 
آب رسانی به این تاالب بهبود 
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امور  و  زیستگاه ها  مدیریت  اداره  رئیس 
مناطق اداره کل محیط زیست استان تهران 
گفت: »برنامه مدیریتی تاالب بندعلیخان را 
در دستور کار داریم و امیدوارم با تامین اعتبار 
الزم و همکاری دستگاه ها بتوانیم مشکالت 
این تاالب را احصا و راهکارهایی را برای حل 

آن ها اجرا کنیم.«
مدیریتی  برنامه  درباره  احمدی  امیرعباس 
داریم  »قصد  اظهارکرد:  بندعلیخان  تاالب 
برای تاالب بندعلیخان حقابه زیستی مناسب 
از  تاالبی فصلی است و  تعریف کنیم چون 
آن  آب  از  که  می کند  تغذیه  شور  رودخانه 
می شود.« استفاده  برای کشاورزی  بیشتر 

به گفته او پیش از این ضرورت چندانی برای 
نمی شد  احساس  تاالب  این  حقابه  تعریف 
اما در نشستی برخی مسئوالن سهم آبه ای را 
در استانداری برای تاالب بندعلیخان تعیین 
کردند که این سهم آبه پایه مطالعات علمی 
انجام  با  بنابراین ما قصد داریم که  نداشت 
تاالب  برای  را  سهم آبه ای  علمی  مطالعات 
بندعلیخان بر اساس نیاز زیستی آن تعریف 
از سازمان  اعتبار  کنیم و در صورت دریافت 
تهران  استانداری  یا  زیست  حفاظت محیط 
انجام می شود. بندعلیخان  تاالب  مطالعات 

نیاز  ارزیابی  روش های  به  اشاره  با  احمدی 
»در  کرد:  اظهار  تاالب ها  و  رودخانه ها  آبی 
روی  سد سازی  برای  نیرو  وزارت  گذشته 

ارزیابی  رودخانه ها مطابق قانون یک روش 
به منظور تعیین حداقل نیاز آبی داشت. این 
روش قدیمی به نام »مونتانا« در کشورهایی 
مثل کانادا اجرایی می شد اما بعد از گذشت 
سال ها و با پیشرفت علم زیست شناسی و 
تلفیق آن با مکانیک آب از روش های نوین و 

می شود.« استفاده  تلفیقی 
نوین،  روش های  این  با  که  کرد  اضافه  او 
زیستی  حداقل  آبی  نیاز  تامین  پایه  امروز 
زیستمندان  حیات  ادامه  برای  رودخانه ها 
گستره بیشتری پیدا کرده است و بر اساس 
مختلف  فصول  طول   در  آن ها  نیازهای 
شرایط  در  پایداری  حداقل  برای  سال  یک 

و  نرمال  شرایط  ترسالی،  مثل  مختلفی 
می شود. محاسبه  خشکسالی 

احمدی در پایان گفت: این کار را  دو سال 
قبل برای جاجرود انجام دادیم و قصد داریم 
همین مطالعات را برای تاالب بندعلیخان هم 

انجام دهیم.
بندعلیخان  تاالب  حوزه  ایسنا  گزارش  به 
35 کیلومتری  در  و  است  هکتار  ۱35هزار 
تاالبی  و  دارد  قرار  ورامین  جنوب شهرستان 
فصلی از نوع تاالب های آب شیرین محسوب 
می شود. تاالب بندعلیخان تنها زیستگاه آبی 
پارک ملی کویر و پذیرای پرندگان مهاجر در 

است. مهاجرت  زمانی  بازه 

تالش برای تعیین حقابه مناسب برای تاالب بندعلیخان
تاالب 

طی ۱0 روز اخیر و پیرو 
اعالم آماده باش و افزایش 

گشت و کنترل در مناطق 
تحت مدیریت این اداره کل، 
تعداد 26 قبضه انواع سالح 
شکاری بدست آمده که از 

این تعداد 23 قبضه سالح، 
قاچاق است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن:

 آمار کشف سالح نسبت به سال گذشته رشدی
 دو برابری داشته است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن 
با بیان آنکه ۸9 متخلف محیط زیست از 
ابتدای امسال، حین ارتکاب جرم دستگیر 
و تحویل مراجع قضایی شدند،گفت » این 
تعداد متخلف در زمینه های متعدد ارتکاب 
جرم از جمله شکار غیر مجاز ، شن و ماسه 
و تصرف اراضی دستگیر شده اند.« به گفته 
از  آمار کشفیات سالح  پور  اکبری  ساسان 
در  سال گذشته  به  نسبت  مختلف  انواع 
همین ایام رشد دو برابری داشته است و  
باش  آماده  اعالم  پیرو  و  اخیر  روز  طی ۱0 
و افزایش گشت و کنترل در مناطق تحت 
مدیریت این اداره کل ،تعداد 26 قبضه انواع 
سالح شکاری بدست آمده که از این تعداد 

23 قبضه سالح، قاچاق است.
به گفته او تا کنون هیچ پروانه شکاری در 
گیالن صادر نشده و در صورت برنامه ریزی و 
اعالم سازمان در این خصوص اطالع رسانی 
می شود. او با اشاره به آغاز فصل مهاجرت 
تاکید کرد:   های گیالن  تاالب  به  پرندگان 
»شکار پرندگان مهاجر و زمستان گذر و دیگر 
گونه ها همچنان ممنوع است و در صورت بروز 
تخلف مجوز شکار سال جاری برای متخلفان 
صادر نمی شود. سال گذشته به دلیل وضعیت 
شیوع کرونا در استان مجوز شکار صادر نشد 

و امسال نیز منتظر تصمیم ستاد مبارزه با 
کرونا گیالن در این رابطه هستیم؛ با توجه 
به شرایط کنونی حتی در صورت اجازه صدور 
مجوز شکار، متخلفان از این مجوز بی بهره 

می مانند.«
به گزارش ایرنا با آغاز فصل پاییز و آغاز فصل 
کوچ مرغان مهاجر، گیالنیان در آسمان این 
خطه،  شکوه پرواز بیش از 200 هزار پرنده 
مهاجرت  و  می نشینند  تماشا  به  را  مهاجر 
اواخر  از  گیالن  تاالب های  به  پرندگان 
تا  پرندگان  این  و  آغاز می شود  شهریورماه 
نیمه یا اواخر فروردین ماه متناسب با درجه 
دمای هوا در تاالب های استان می مانند و از 

منابع غذایی آن تغذیه می کنند.
مواد  فراوانی  هوایی،  و  آب  شرایط مساعد 
غذایی مورد نیاز و امنیت از دالیل فرود هزاران 
پرنده مهاجر شامل انواع مرغابی سانان، قو، 
غاز، پرستوهای دریایی و چنگرها و سایر 
و  تاالب ها  به  مختلف  از ۸۱ گونه  پرندگان 

آبگیرهای گیالن است.
آبزی و کنارآبزی در سطح  پرندگان مهاجر 
المللی  بین  تاالب  از  حدود 30 هزار هکتار 
آستارا،  استیل  الهیجان،  کالیه  امیر  انزلی، 
پارک ملی بوجاق کیاشهر و دیگر آبگیرهای 

می کنند. زمستان گذرانی  گیالن 

| سمت |

| نویسنده |
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ایران  آسبادهای  قدیمی ترین  جهانی  ثبت 
با  دوره صفویه  تاریخی  آثار  از  نشتیفان  در 
قدمت هزاران سال در دست پیگیری است 
اساس  بر  است.  بیشتر  تالشی  نیازمند  اما 
نوشته علت خلق آسبادها در  ایرنا  گزارش 
حاکمیت  گذشته  قرن  های  در  نشتیفان 
است.  بوده  آب  نبود  و  روزه   ۱20 بادهای 
با  روزگاران گذشته  از  منطقه  این  ساکنان 
هوایی  جریانات  این  از  آسبادها  تاسیس 
اختیار  در  میان  این  کرده اند.  بهره برداری 
اوقات سال سبب شده  در همه  باد  نبودن 
که  نشتیفان  جنوب  رودخانه های  از  مردم 
بوده اند  برخوردار  آب  جریان  از  روزگاری 
استفاده  آبی  به کارگیری آسیاب های  برای 
در  امروز  آسیاب ها  این  بقایای  که  کنند 

است. رویت  قابل  نشتیفان 
و  علمی  تحقیقات  طبق  آسبادها  کار  طرز 
تاریخی  جغرافیای  کتاب  در  که  نکاتی 
است  صورت  این  به  شده  ذکر  زاوه  والیت 
 4۸ که  را  غول آسایی  پرهای  و  چرخ  که 
بام  بر  دارد  درگاه  هشت  و  پر   32 و  بال 
می دهند.  قرار  باد  وزش  در جهت  و  آسباد 
سنگین  خرپلی  از  پر  و  چرخ  این  اندام 
عبور  با  باد  است.  شده  ساخته  محکم  و 
درگاههای  زوایای  به  بادگیر  دروازه ای  از 
هشت گانه می رسد و چرخ و پر را به حرکت 
در می آورد. از حرکت چرخ و پر، نیرویی به 
تیر آسیاب منتقل می شود و چون سر دیگر 

به سنگ رویی آسیاب متصل است الجرم 
می چرخد.  تیر  گردش  با  هماهنگ  سنگ 
حرکت  به  ترتیب  بدین  رویی  سنگ  وقتی 
را  لک لکی  نام  به  چوبی کوچک  می آید  در 
با خود می جنباند و حرکت لک لکی باعث 
این  به  و  ناودانی چوبی می شود  ارتعاش 
این  وسیله  به  خود  مخزن  از  ترتیب گندم 
ناودان  می رسد.  سنگ ها  شیار  به  ناودان 
در  می شود  نامیده  بره«  »دول  که  چوبی 
از  آهسته  آهسته  را  گندم  افقی  حرکت 
گندم  »پرخوی«  آن  به  که  گندم  مخزن 
هدایت  سنگ  میانی  حفره  به  می گویند 
سریعتر  باد  چه  هر  است  طبیعی  می کند. 
بوزد سنگ، گردش سریعتری دارد و چون 
و  بچرخد حرکت لک لکی  به سرعت  سنگ 
را به  لرزش دول بره مقدار گندم زیادتری 

می برد. سنگ ها  میان 
فرهنگی  میراث   پایگاه  مدیر  رکنی،  محمد 
ایران  در  تاکنون  می گوید  ایران  آسبادهای 
شده  شناسایی  استان  پنج  در  آسباد   507
هستند.  مختلف  ماندگاری  مراحل  در  که 
 ۱7۸ شده  شناسایی  آسباد  تعداد  این  از 
مورد تخریب شده و بقایای آن باقی مانده 
آسباد   329 اکنون  هم  مجموع  در  و  است 

است. موجود  کشور  در 
جهانی  ثبت  برای  تالش  به  اشاره  با  او 
شماری  »برای  می گوید:  ایران  آسبادهای 
موقت  شماره  شرایط  دارای  آسبادهای  از 

اما برای قرار  ثبت جهانی دریافت کرده ایم 
را  مقرراتی  باید  جهانی  فهرست  در  گرفتن 
تالش های  زمینه  این  در  که  کنند  رعایت 
فرهنگی   میراث   معاونت  در حوزه  مضاعفی 
صورت گرفته است.« به گفته رکنی، پرونده 
اطالعات  از  متشکل  ایران  آسبادهای  ثبت 
اکنون  دارای شرایط هم  آسبادهای  تمامی 
همین  در  است.  تکمیل  و  تهیه  حال  در 
دارای  که  افرادی  از  شماری  که  راستا 
عنوان  به  بوده اند  بناها  این  با  کار  دانش 
میراث زنده بشری ثبت ملی شده اند و به 
جمله  از  آسبادها  کار  با  مرتبط  حرفه های 
درودگری و آهنگری در کنار آسبادها توجه 

است. شده 

آسبادها پراکندگی  اطلس  تکمیل 
مدیر پایگاه میراث  فرهنگی آسبادهای 
آسبادهای  پراکندگی  اطلس  تهیه  به  ایران 
ادامه می دهد: »این  ایران اشاره می کند و 
پراکندگی گندم و جو در  به  با توجه  اقدام 
حال  در  آسبادها  مکان  و  مختلف  مناطق 
ترتیب شمایی کلی  این  به  تا  است  انجام 
برای  زمینه  این  در  موجود  دارایی های  از 
تسهیل در ثبت جهانی این رشته آثار داشته 
پراکندگی  اطلس  او  گفته  به  باشیم.« 
یکی  عنوان  به  رضوی  خراسان  آسبادهای 
از مهم ترین استان های دارای آسباد تهیه و 
تدوین شده است و برای سایر استان های 

شود.  تکمیل  باید  هم  زیر مجموعه 

مادر  عنوان  به  در حالی که گندم  همچنین 
رضوی  خراسان  مختلف  مناطق  با  غالت 
مناطق  مردم  فرهنگ  بر  و  شده  سازگار 
در موزه  بوده،  تاثیرگذار  نیز  استان  مختلف 
راه اندازی  نشتیفان  آسبادهای  در  گندم که 
فرهنگ،  از  بخشی  مستندسازی  با  شده، 
آداب و رسوم گندمکاری و انواع گندم برای 
است. شده  گذاشته  نمایش  به  مخاطبان 

بیش از نیمی از  آسبادهای 
خراسان در نشتیفان

رئیس  باعقیده،   محمود  دیگر  سوی  از 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره 
ایرنا  به  خواف  شهرستان  صنایع دستی 
آسباد   20۱ رضوی  خراسان  در  می گوید 
شناسایی شده است. به گفته او هم اکنون 
و  حیدریه  تربت  مانند  شهرستان هایی  در 
تایباد هم تعداد معدودی آسباد وجود دارد 
و بقایای یک آسباد هم در شهرستان کالت 
 ۱2۱ حاضر  حال  در  اما  است  شده  کشف 
شناسایی  خواف  نشتیفان  شهر  در  آسباد 
تاکنون  فرهنگی  میراث  است.  موجود  و 
در  و  کرده  مرمت  را  نشتیفان  آسباد   9۸
آسباد  سالم  بنای  تعداد  این  حاضر  حال 
موجود است. از این میان 23 آسباد هنوز 
روند  اجرای  به  توجه  »با  نشده  که  مرمت 
و  آسبادها  احیای  و  مرمت  ساله  پنج 
احتمال  به  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق 
در حال  که  این شمار  امسال مرمت  زیاد 
می شود«.  انجام  هستند  غیرفعال  حاضر 
مجموع  از  حاضر  حال  در  همچنین 
آسبادهای شهرستان خواف ۸ آسباد فعال 

هستند. گندم  کردن  آرد  درحال  و 

مرمت آسبادها برای حفظ 
تاریخی سرمایه های 

خواف  فرهنگی  میراث  رئیس  که   اینطور 
قسمت  دو  آسباد  هر  می دهد  توضیح 
عنوان  به  و گل  خشت  قسمت  اول  دارد؛ 
دوم  و  بنا  معماری  و  اصلی  مصالح 
قسمت پره، چوب، سنگ و ابزار آرد کردن 
به  در هر بخش  بازسازی  و  گندم. مرمت 
باعقیده  می شود.  تعریف  جداگانه  صورت 
عنوان  به  نشتیفان  آسبادهای  می گوید 
دارای  جهانی  ثبت  مرحله  در  تاریخی  آثار 
ردیف اعتباری هستند و مرمت آسبادی که 
باشد و فقط در  آماده  قسمت معماری آن 
قسمت چوب و سنگ مشکل داشته باشد 
به حداقل 400 میلیون ریال بودجه نیاز دارد 
نیازمند مرمت  بنا  و در صورتی که معماری 
اعتبار  ریال  میلیون   500 حدود  نیز  باشد 
پایگاههای  اعتبارات  او  به گفته  است.  نیاز 
ابالغ  بعد  به  ماه  مهر  از  تاریخی  بناهای 
اجرای  برای  خوبی  زمان  البته  می شود که 
بناهای  برای  هوایی  و  آب  نظر  از  پروژه 

می شود. محسوب  این چنین  تاریخی 
اعتبارات  میزان  به  اشاره  بدون  باعقیده 
می گوید:  بخش  این  در  امسال  مرمتی 
»آسبادی که 20 درصد بنای آن باقی مانده 
اعتبار  ریال  میلیون   ۸00 از  بیش  باشد 
بناهای  این  مرمت  او  نگاه  از  دارد.«  نیاز 
از  بیشتر  مراتب  به  ارزشی  ارزشمند کهن، 
که  اثری  و  دارد  اعتباری  محاسبه  امکان 
حفظ  موجب  نوعی  به  دارد  نیز  آنها  مرمت 
و  کشور  فرهنگی  و  تاریخی  سرمایه های 

می شود. منطقه 

تهدید جدی توسعه
شهری و روستایی

و  چالش ها  مهم ترین  اما  میان  این 
فنی  بناهای  این  برای  موجود  تهدیدات 
میراث  رئیس  که   اینطور  صنعتی کهن  و 
فرهنگی خواف می گوید رشد فضای شهری 

حفظ  اصلی  »مشکل  است.  روستایی  و 
حریم آسبادهاست و البته توسعه فضاهای 
اما  است  طبیعی  امری  هم  روستا  و  شهر 
بناهای  این  برای  فراوانی  پیامدهای  و  آثار 
کهن دارد.« به گفته او در حال حاضر همه 
ملی  آثار  فهرست  در  نشتیفان  آسبادهای 
خدشه  و  تعرض  گونه  هر  و  شده اند  ثبت 
وارد کردن به آنها پیامد قانونی در پی دارد 
فضای  شدن  نزدیک  وقتها  »بعضی  اما 
زیست انسان ها به این بناها مشکل آفرین 
می شود و باید حریم تک تک این آسبادها 
مشخص شود که البته کاری زمان بر است«.

مراحل نهایی تهیه پرونده
جهانی  ثبت 

میراث  اداره  رئیس  توضیح   اساس   بر 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
جهانی  ثبت  کارگروه  خواف  شهرستان 
خراسان  بزرگ  موزه  در  ایران  آسبادهای 
فصل  هشت  مجموع  در  و  است  مستقر 
پایانی  مراحل  شود که  آماده  باید  تحقیق 
 ۱400 شهریور  اواخر  تا  احتماال  را طی کند. 
پرونده ابتدایی تکمیل و برای پیشنهاد ثبت 
ملی به یونسکو ارسال می شود و با توجه به 
وجود این ابزار در کشور افغانستان و البته 
جهانی  ثبت  کشور،  دو  تاریخ  بودن  یکی 
به  افغانستان  و  ایران  هر  برای  آسبادها 
آسبادهای  اما  می شود  انجام  یکجا  صورت 
در  نشتیفان  آسبادهای  محوریت  با  ایران 

می شوند. ثبت  خواف 

فرهنگی،  میراث   مدیر کل  موسوی،  جواد 
گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی 
حفاظت  موضوع  به  »توجه  می گوید:  نیز 
کالبدی و ساختاری آسبادها و بهره برداری 
اقداماتی  مهم ترین  از  آثار  این  از  بهینه 
با  تفاهمنامه  چندین  امضای  با  که  است 
آن  تحقق  صدد  در  متولی  دستگاههای 
تفاهمنامه ای سه جانبه  تازگی  به  هستیم.« 
خراسان  فرهنگی  میراث  اداره کل  بین 
منابع   و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  رضوی، 
فرهنگی  میراث   پایگاه  و  استان  طبیعی 
امضا  به  راستا  همین  در  ایران  آسبادهای 
رسیده است. موسوی معتقد است در حوزه 
کشاورزی  گردشگری  و  میراث  فرهنگی 
بیشتر به ابزارها توجه شده است و حال آن 
که باید به فرهنگ و میراث  کشاورزی توجه 
فرصتی  میراث کشاورزی  و  شود  بیشتری 
به  است.  استان  گردشگری  توسعه  برای 
بهره مندی  برای  مقدمات  برخی  او  گفته 
موزه گندم  ایجاد  قالب  در  ظرفیت  این  از 
و  گردشگران  تا  شده  فراهم  نشتیفان  در 
عالقه مندان را با بخشی از میراث کشاورزی 

می کند. آشنا  منطقه 

میراث فرهنگی وعده داده پرونده ثبت جهانی آسبادهای خراسان رضوی تا پایان شهریور تکمیل شود

نشتیفان؛ سرزمین آسبادها
مدیر پایگاه میراث  فرهنگی آسبادهای ایران: از 507 آسباد شناسایی شده در کشور 17۸ مورد تخریب شده و اکنون 329 آسباد موجود است

تشکیل کمیته علمی 
برای بررسی تاثیر 

فرونشست بر پل های 
تاریخی اصفهان

از  اصفهان  تاریخی  پل های  پایش  مسئول 
تشکیل یک کمیته علمی-راهبری برای تحقیق 
تاریخی  پل های  به  وارده  آسیب های  درباره 

داد. خبر  اصفهان 
علی محمد فصیحی نائینی به ایسنا گفت: مدتی 
است که مطالبی درباره اثرات فرونشست بر پل ها 
در رسانه ها منتشر  اصفهان  تاریخی  بناهای  و 
می شود و ما نیز دل سوزی همگان را برای بناهای 
تاریخی تحسین می کنیم اما معتقدیم که ارائه 
نظر تخصصی را باید به کارشناسان امر واگذار کرد. 
او ادامه داد: هر ترکی که بر یک بنای تاریخی 
می افتد منشائی دارد و این منشأ باید توسط 
بررسی شود. شاهدیم  حوزه  همان  کارشناس 
اظهارنظر  دراین باره  نه تنها  غیرمتخصص ها  که 
می کنند بلکه افرادی که در زمینه آسیب شناسی 
سازه ها و مرمت تخصص دارند را نیز به دلیل رد 
نظر مطلوبشان متهم به ناآگاهی و یا مسائل دیگر 
می کنند. مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان 
تأکید کرد: ما نیز معتقدیم که پل های اصفهان 
بدون زاینده رود معنای خود را از دست داده اند 
اما نمی توانیم چشممان را روی حقیقت ببندیم و 
مسائلی خالف واقع را درباره اثرات فرونشست بر 
پل های تاریخی اصفهان بیان کنیم. فصیحی با 
اشاره به اینکه برخی رسانه ها تفاوت بین نشست 
و فرونشست و درز انبساط و انقباض را با ترک 
ناشی از فرونشست نمی دانند، گفت: حتی هر 
سانتی متر یک ترک هم می تواند منشأ متفاوتی 
داشته باشد بنابراین نسبت دادن تمام ترک ها به 
مسئله فرونشست، وجاهت فنی و علمی ندارد.

او درباره منشا ترک ایجادشده بر روی پل جویی 
گفت: بخشی از سنگ های پل جویی آسیب دیده 
و آب شستگی باعث شده که پایه پل ترک های 
ریزی بخورد اما ما با بررسی داخلی پل متوجه 

شدیم که نشست نامتقارنی در آن وجود ندارد.
مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان افزود: 
شاهدهایی که در پل خواجو کار گذاشته ایم از 
۱5 سال پیش تاکنون حرکتی نداشته و این به 
معنی است که فرونشست به پل خواجو آسیبی 
نزده است. فصیحی با بیان اینکه ساختار پل های 
تاریخی اصفهان به واسطه مرمت های انجام شده 
در طول زمان با یکدیگر تفاوت دارد، یادآور شد: 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پی 
اثبات  دنبال  به  بلکه  نیست  فرونشست  انکار 
اهمیت پژوهش و اهمیت اظهارنظر مبتنی بر 

تخصص و تحقیق است.

ساماندهی بزرگترین 
شهر زیرزمینی ایران

با  تفرش  در  ایران  زیرزمینی  شهر  بزرگترین 
دانشگاه  شناسی  باستان  کاوشگران  حضور 
نیشابور مورد بررسی، کاوش و بهره برداری قرار 
گرفت. سرپرست هیأت کاوش با اعالم این خبر 
گفت: شهر زیرزمینی تفرش در استان مرکزی 
استقراری،  طبقه  سه  و  وسعت  هکتار  با ۱50 
از  یکی  و  ایران  دستکند  محوطه  وسیع ترین 
بزرگترین محوطه های زیرزمینی در خاورمیانه و 
دنیای باستان شناسی است. مهدی موسوی نیا 
سلجوقی  دوره  در  محوطه  این  اینکه  بابیان 
ساخته و در اواخر این دوره پس از پر شدن 
چاه های ارتباطی آن، متروک شده تصریح  کرد: 
کشف قطعه سفال هایی از دوره ایلخانی تا قاجار 
در طبقات فوقانی، نشان می دهد پس از متروک 
شدن محوطه، بخش هایی از آن ولو به صورت 
محدود پس از دوره سلجوقی مورد استفاده قرار 
گرفته است. عضو هیئت علمی گروه آموزشی 
باستان شناسی دانشگاه نیشابور با اشاره به اینکه 
کاوش های باستان شناسی این محوطه از سال 
انجام  در حال  نیشابور  دانشگاه  توسط   ۱39۸
است افزود: فصل دوم کاوش باستان شناسی 
در شهر زیرزمینی تفرش، تابستان و پاییز سال 
گذشته در قسمت فوقانی خیابان بازار، حدفاصل 
مدرسه اسماعیل بهرامی و مسجد نورهللا آغاز 
مدت  به  پیش تر  محوطه  از  بخش  این  شد. 
شش سال توسط حفاران غیرمجاز حفاری و 
تخریب شده بود، با این حال با توجه به دلیل 
فراوانی  و  استقراری  طبقات  بودن  مشخص 
اتاق هایی با ابعاد میانگین دو در سه متر عمق 
این بخش از محوطه برای کاوش انتخاب شد.
عنوان  به  تفرش  شهرداری  نظر  افزود:  او 
بخش  احیا  و  ساماندهی  در  پروژه  کارفرمای 
بخش  این  انتخاب  دیگر  دلیل  کاوش شده، 
از محوطه برای کاوش بود زیرا که این محوطه 
و  داشته  قرار  دیوار  قدیمی  قنات  در مجاورت 
را  محوطه  با  زمین  سطح  ارتباط  می توانست 
تسهیل کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 
دوم  فصل  در  گردشگری،  و  میراث فرهنگی 
کاوش محوطه، 4 کارگاه انتخاب و مورد کاوش 
قرار گرفت و قطعات سفال، استخوان، فلز و  در 
کنار پیه سوزهای یافت شده از انباشت های قنات 
دیاوار، از مهم ترین یافته های فصل دوم کاوش 
در شهر زیرزمینی تفرش است. او در پایان گفت: 
پس از اتمام مراحل کاوش دستکند زیرزمینی 

تفرش ساماندهی و آماده بهره برداری شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی 
آسبادهای ایران: برای شماری 
از آسبادهای دارای شرایط 
شماره موقت ثبت جهانی 
دریافت کرده ایم اما برای قرار 
گرفتن در فهرست جهانی باید 
مقرراتی را رعایت کنند که در 
این زمینه تالش های مضاعفی  
صورت گرفته است

بیشترین و قدیمی ترین آسبادها در نشتیفان بازمانده اند. آسباد ابزار آرد کردن گندم با استفاده از قدرت باد است و تا امروز 507 آسباد 
در خراسان رضوی، خراسان  جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد شناسایی شده است. اما بر اساس بررسی میراث فرهنگی، از این 
تعداد 17۸ مورد تخریب شده و فقط بقایای آن باقی مانده است. این میان آسبادهای نشتیفان در خواف بزرگترین مجموعه های خشت، 
گل و چوبی تاریخی ایران و قدیمی ترین مجموعه آسباد جهان اند که پیش از اسالم در این منطقه ساخته شده است. حاال پرونده ثبت 

جهانی این آثار در حال تکمیل است.

رییس میراث فرهنگی خواف: 
مشکل اصلی حفظ حریم 

آسبادهاست و البته توسعه 
فضاهای شهر و روستا هم 

امری طبیعی است اما آثار و 
پیامدهای فراوانی برای این 

بناهای کهن دارد. نزدیک شدن 
فضای زیست انسان ها به این 
بناها مشکل آفرین می شود و 

باید حریم تک تک این آسبادها 
مشخص شود که کاری زمان بر 
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به استناد ماده ۱2۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و در راستای 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت :  ۱- مزایده ششدانگ  یکباب مغازه 
به شماره پالک ثبتی ۱2273 ) دوازده هزار و دویست و هفتاد و 
سه( فرعی از ۱73 ) یکصد و هفتاد و سه ( اصلی مفروز و مجزی 
شده از ۱۱939 ) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 30 تفکیکی به مساحت ) ۱۱/۱4 ( یازده متر و چهارده دسیمتر 
مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر 
مشترکات که سند مالکیت آن به شماره چاپی ۸50۸29 سری ب 
سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی ۱3972030700500۱۸۸2 به نام 
آقای حبیب اله کیان مهر ، فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه : 
۱079 و شماره ملی 06۸0452۸77 وثیقه گذار پرونده اجرائی کالسه 
9۱004007۱4۱00032 و به شماره بایگانی 9۱00032 صادر و تسلیم شده 
است و برابر سند رهنی شماره 622۱9 – ۱3۸5/۱0/27 دفتر خانه 
29 بجنورد در رهن بانک کشاورزی شعبه بجنورد قرار گرفته است ، 
محدود به حدود زیر : شمااًل : دیواریست مشترک بطول ) 2/3۸ ( 
دو متر و سی و هشت سانتیمتر به مغازه قطعه 29 . شرقًا : در دو 
قسمت ، اول دیواریست بطول ) 4/۸3 ( چهار متر و هشتاد و سه 
سانتیمتر به ملک مجاور شماره 5290 فرعی از شماره ۱73 – اصلی. 
دوم ، دیواریست بطول ) 0/2۱ ( بیست و یک سانتیمتر به مغازه 
قطعه 3۱ .  جنوبًا : دیواریست بطول ) ۱/59 ( یک متر و پنجاه و 
نه سانتیمتر به مغازه قطعه 3۱ . غربًا : در سه قسمت ، اول دیوار 
تمام شیشه ای بطول ) ۱/96( یک متر و نود و شش سانتیمتر 
به راه پله. دوم دیوار تمام شیشه ای بطول ) 0/43( چهل و سه 
سانتیمتر به ورودی . سوم درب و دیوارتمام شیشه ای بطول) 2/۸0( 
دو متر و هشتاد سانتیمتر به ورودی . حقوق ارتفاقی بقدرالحصه از 
مشترکات و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین 
نامه اجرایی آن . که برابر نظریه هیئت کارشناسی دارای ورودی از 
داخل پاساژ با کاربری تجاری – اسکلت بتن – سقف تیرچه بلوک 
–  نما سنگ– کف مغازه سرامیک – درب شیشه ای سکوریت دارای 
امتیاز آب – برق – گاز میباشد  - با عنایت به موارد مطروحه و در نظر 
گرفتن سایر عوامل و پارامترهای مؤثر منجمله موقعیت جغرافیایی 
و شرایط توپوگرافی – مساحت ملک کاربری ملک تجاری – دهانه 
ملک – دسترسیها – عرض معبر – قدمت بنا – مصالح و لوازم 
بکاررفته در بنا امتیازات موجود و عرف محل – که در مجموع ارزش 
قیمت پایه شش دانگ عرصه و اعیان پالک موصوف با در نظر 
گرفتن شرایط عرف محل ارزش قیمت پایه ششدانگ عرصه و اعیان 

پالک موصوف بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به ازای هر متر 
مربع به مبلغ ۱40/000/000 - ریال جمعًا به مبلغ ۱/559/600/000 ریال 
معادل ) یک میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار 
ریال برآورد گردیده ( 2- مزایده ششدانگ یکباب مغازه به شماره 
پالک ثبتی ۱2272 ) دوازده هزار و دویست و هفتاد و دو( فرعی از 
۱73 ) یکصد و هفتاد و سه ( اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۱939 
) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی از اصلی مذکور قطعه 29 
تفکیکی به مساحت ) ۱2/2۸( دوازده متر و بیست و هشت دسیمتر 
مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر 
مشترکات که سند مالکیت آن به شماره چاپی ۸50۸29 سری ب 
سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی ۱3972030700500۱۸۸2 به نام 
آقای حبیب اله کیان مهر ، فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه : 
۱079 وشماره ملی 06۸0452۸77 وثیقه گذار پرونده اجرائی کالسه 
9۱004007۱4۱00032 و به شماره بایگانی 9۱00032 صادر و تسلیم شده 
است و برابر سند رهنی شماره 622۱9 – ۱3۸5/۱0/27 دفترخانه 
29 بجنورد در رهن بانک کشاورزی شعبه بجنورد قرار گرفته است، 
محدود به حدود زیر :  شمااًل : درب و دیوار است بطول )2/37( 
دو متر و سی وهفت سانتیمتر به معبر کمربندی مدرس. شرقًا: 
دیواریست بطول ) 5/۱7 ( پنج متر و هفده سانتیمتر به ملک 
مجاور شماره 5290 فرعی از شماره ۱73 – اصلی .جنوبًا : دیواریست 
مشترک بطول ) 2/3۸ ( دو متر و سی و هشت سانتیمتر به 
مغازه قطعه 30 . غربًا : درب و دیوار تمام شیشه ای بطول )5/۱7( 
پنج متر و هفده سانتیمتر به ورودی . حقوق ارتفاقی بقدرالحصه از 
مشترکات و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین 
نامه اجرایی آن . }حقوق ارتفاقی بقدرالحصه از مشترکات و سایر 
مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن . که 
برابر نظریه هیئت کارشناسی دارای ورودی از داخل پاساژ با کاربری 
تجاری – اسکلت بتن – سقف تیرچه بلوک – نماسنگ – کف مغازه 
امتیاز آب – برق–  سرامیک–  درب شیشه ای سکوریت دارای 
گاز میباشد – با عنایت به موارد مطروحه و در نظر گرفتن سایر 
عوامل و پارامترهای مؤثر منجمله موقعیت جغرافیایی و شرایط 
توپوگرافی–  مساحت ملک کاربری ملک تجاری – دهانه ملک–  
دسترسیها– عرض معبر – قدمت بنا – مصالح و لوازم بکاررفته 
در بنا امتیازات موجود و عرف محل – که در مجموع ارزش قیمت 
پایه شش دانگ عرصه و اعیان پالک موصوف با در نظر گرفتن 
شرایط عرف محل ارزش قیمت پایه ششدانگ عرصه و اعیان پالک 

موصوف بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به ازای هر متر مربع به 
مبلغ 2۸0/000/000– ریال جمعًا به مبلغ 3/43۸/400/000ریال معادل 
) سه میلیارد و چهارصدو سی و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال 
برآورد گردیده({ 3- مزایده ششدانگ یکباب مغازه به شماره پالک 
ثبتی ۱227۱ ) دوازده هزار و دویست و هفتاد و یک ( فرعی از 
۱73        ) یکصد  و هفتاد و سه ( اصلی مفروز و مجزی شده از 
۱۱939 ) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی از اصلی مذکور قطعه 
2۸ تفکیکی به مساحت )40/95 ( چهل متر و نود و پنج دسیمتر 
مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر 
مشترکات که سند مالکیت آن به شماره چاپی ۸50۸29 سری ب 
سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی ۱3972030700500۱۸۸2 به نام 
آقای حبیب اله کیان مهر ، فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه : 
۱079 و شماره ملی 06۸0452۸77 وثیقه گذار پرونده اجرائی کالسه 
9۱004007۱4۱00032 و به شماره بایگانی 9۱00032 صادر و تسلیم شده 
است و برابر سند رهنی شماره 622۱9 – ۱3۸5/۱0/27 دفترخانه 
29 بجنورد در رهن بانک کشاورزی شعبه بجنورد قرار گرفته است، 
محدود به حدود زیر:  شمااًل : در دو قسمت ، اول درب و دیوار تمام 
شیشه ای بطول ) 4/77 ( چهار متر و هفتاد و هفت سانتیمتر 
به معبر کمربندی مدرس . دوم دیواریست بطول ) 0/۱2 ( دوازده 

سانتیمتر به ورودی . 
شرقًا : در سه قسمت ، اول درب و دیوار تمام شیشه ای بطول 
)6/42 ( شش متر و چهل و دو سانتیمتر به ورودی . دوم درب 
و دیوار تمام شیشه ای بطول ) ۱/۸5 ( یک متر و هشتاد و پنج 
سانتی متر به راه پله . سوم درب و دیوار تمام شیشه ای بطول        
)0/0۸( هشت سانتیمتر به راهرو . جنوبًا : دیواریست بطول ) 4/92( 

چهار متر و نود و دو سانتیمتر به راه پله و راهرو . 
غربًا : دیواریست بطول ) ۸/35 ( هشت متر و سی و پنج سانتیمتر 
به حیاط خلوت . حقوق ارتفاقی بقدرالحصه از مشترکات و سایر 
مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن . 
که برابر گزارش هیئت کارشناسی دارای دو ورودی مجزی از پاساژ 
و خیابان با کاربری تجاری – اسکلت بتن – سقف تیرچه بلوک – 
نماسنگ – کف مغازه سرامیک – درب شیشه سکوریت – دارای 
امتیازات آب – برق – گاز میباشد که هر متر مربع 260/000/000ریال 
جمعًا به مبلغ ۱0/647/000/000 ریال ) ده میلیارد و ششصد و چهل 
و هفت میلیون ریال ( برآورد گردید . و پس از قطعیت ارزیابی – 
پالکهای فوق از ساعت نه الی دوازده روز سه شنبه مورخ ۱400/06/30 
در اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد – خیابان شریعتی شمالی از 
طریق مزایده در قبال طلب بستانکار تا روز مزایده به فروش می 
رسد. مزایده حضوری و برای : ششدانگ یکباب مغازه به شماره 

پالک ثبتی ۱2273 ) دوازده هزار و دویست و هفتاد و سه ( فرعی 
از ۱73 ) یکصدو هفتاد و سه ( اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۱939 
) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی از اصلی مذکور قطعه 30 
تفکیکی از مبلغ ۱/559/600/000 ریال معادل ) یک میلیارد و پانصد 
و پنجاه و نه میلیون و ششصد هزار ریال ( و ششدانگ یکباب مغازه 
به شماره پالک ثبتی ۱2272 ) دوازده هزار و دویست و هفتاد و دو ( 
فرعی از ۱73 ) یکصد و هفتاد و سه ( اصلی مفروز و مجزی شده از 
۱۱939 ) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی از اصلی مذکور قطعه 
29 تفکیکی از مبلغ 3/43۸/400/000  ریال معادل ) سه میلیارد و 
چهار صد و سی و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال ( و ششدانگ 
یکباب مغازه به شماره پالک ثبتی ۱227۱ ) دوازده هزار و دویست و 
هفتاد و یک ( فرعی از ۱73 ) یکصد و هفتاد و سه ( اصلی مفروز 
و مجزی شده از ۱۱939     ) یازده هزار و نهصد و سی و نه ( فرعی 
از اصلی مذکور قطعه 2۸ تفکیکی از مبلغ ۱0/647/000/000  ریال )ده 
میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلون ریال ( شروع می گردد و 
خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر 
شده و در جلسه شرکت نمایند ، مزایده فقط در یک نوبت برگزار 
می گردد و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و طبق 
ماده ۱36 – اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء 
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی هر پالک به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت، 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد . نشانی ملک جهت 
بازدید : بجنورد ، چهارراه شهدا ) خوشی ( ، پل ۱9 مهر ، مجتمع 
ماهان. ضمنًا برابر اعالم بستانکار پالکهای فوق فاقد بیمه می باشند.

 شناسه آگهی/4456             
علی اوسط رستمی - رئیس اداره اجرای احکام رسمی بجنورد              

وکالت  برابر  موسوی  حسن  سید  آقای  اینکه  به  نظر 
شماره  و   ۱399/03/3۱ مورخه   44259 شماره  نامه 
4654۱ مورخه ۱399/0۸/۱4 دفترخانه شماره ۱0 تربت 
دو  باستناد  صفار  هادی  آقای  وراث  طرف  از  حیدریه 
تقاضای کتبی  به  استشهادیه گواهی شده منضم  برگ 
این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  دریافت سند  جهت 
اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت تمامت 
ششدانگ پالک 25۸ فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 
مورث وی می  به  متعلق  تربت حیدریه که  اربعه  یک 
بررسی  با  که  گردیده  مفقود  نامعلوم  علت  به  باشد 
فوق  مالکیت  سند  امالک  کشوری  مدیریت  سامانه 
صفار  عباس  آقای  نام  به   ۱27 صفحه   ۸6 دفتر  ذیل 
صادر و تسلیم شده است که سپس برابر سند رسمی 
یک  دفترخانه   ۱379/06/05 مورخه   ۱6۸۱74 شماره 
آقای  به  فوق  پالک  ششدانگ  تمامت  حیدریه  تربت 
هادی صفار منتقل شده است و دفتر امالک بیش از 
نامه  آئین   ۱20 ماده  استناد  به  لذا  ندارد  حکایتی  این 
متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحی 
می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
نزد خود  یا مدعی وجود سند مالکیت  انجام داده  ای 
این آگهی  انتشار  تاریخ  از  بایستی ظرف ده روز  باشد 
اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند 
بدیهی  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله 
مقرر  مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم  صورت  در  است 
ارائه سند مالکیت یا مسند  و با وصول اعتراض بدون 
المثنی و  معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
محمد کاظم باقرزاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
تاریخ انتشار 1400/06/21 
شماره 1051
ت ح ج

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد رهنی ( کالسه 9100400714100032  بستانکار : بانک کشاورزی 
شعبه بجنورد                   بدهکار و راهن : حبیب هللا کیان مهر

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
بسمه تعالی

آگهی فقدان سند مالکیت 
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 »پیام ما« از نشست »نجات دریاچه ارومیه  ناگفته ها و درس آموخته ها« گزارش می دهد

راه ناهموار احیا
کارشناس برنامه ریزی مدیریت آب: برای احیای دریاچه ارومیه هنوز در ابتدای راه هستیم. 

نباید اینطور تلقی شود که کار تمام شده یا همه چیز برای احیا فراهم شده است
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احتمال تشکیل کارگروه 
 با اختیارات اصل 13۸ 
در حوضه دریاچه ارومیه

از سال ۱379 زنگ خطر مشکالت دریاچه به 
صدا درآمد. من در آن دوران کارشناس تاالب 
و  آماده کردیم  نامه  چند  دارم  خاطر  به  بودم. 
برای مسئوالن ارسال شد. اما اساس و بنیان 
حدود  از  تاالب ها  مدیریت  به  حوضه ای  نگاه 
آغاز  تاالبها  از  با طرح حفاظت  و  سال ۱3۸3 
شد. از طریق این طرح نگاه حوضه ای به حفظ 
تاالب ها را پیش بردیم و متوجه شدیم اگر نگاه 
به حوضه نداشته باشیم هرگز به نتایج عمیق 
نخواهیم رسید. در تمام دولت های گذشته، هدف 
و نگاه ما تنها نجات دریاچه ارومیه بود. اینکه 
چقدر در این مسئله نگاه سیاسی اهمیت داشته 
یا در نگاه مسئوالن عالی کشور چنین رویکردی 
وجود داشته، مسئله مهمی است. اما سوال این 
است که چرا برخی شاخص های حوزه کماکان 
منفی است؟ توسعه اراضی کشاورزی همچنان 
اتفاق می افتد، سطح آب زیرزمینی رشد مثبت 
روند  چاه ها  شدن  بسته  است،  منفی  و  ندارد 
پر سرعتی ندارد و مهمتر اینکه نگاه مسئوالن 
به  دستگاه ها  برخی  در  ملی  حتی  و  محلی 
احیای دریاچه ارومیه کامال متفاوت است و این 
می تواند بسیار آسیب زا باشد. نگاه ها و رویکردها 
می تواند بسیار موثر باشد. در حوزه دریاچه ارومیه 
موضوع حکمرانی آب مطرح است. مواردی که 
با هدف جلب مشارکت و تمرکززدایی از قدرت 
بوده، صورت گرفته و مقدماتی برای تغییر این 
قدمی  است.  شده  ایجاد  دولت  در  رویکردها 
دوازدهم  دولت  فعالیت  پایانی  روزهای  در  که 
برداشته شد و در دولت جدید دنبال می شود، 
که  است  پذیرفته  نیرو  وزارت  که  است  این 
ساختار خود را بر اساس مدیریت حوضه تغییر 
اعمال حکمرانی کند. در همین  بتواند  تا  دهد 
رابطه اخیرا نمایندگان مجلس نامه ای برای وزیر 
نیرو نوشته و از او خواسته اند نگاه میان بخشی به 
آب و تشکیل کارگروه با اختیارات اصل ۱3۸ در 
حوضه ارومیه ادامه پیدا کند. در حال حاضر بدنه 
تخصصی وزارت نیرو این موضوع را تایید کرده و 
برای این امر اعالم آمادگی کرده است. البته نظر 

نهایی را وزیر باید بدهد. 

در نامه رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس به رییس جمهور مطرح شد:

نفت و میعانات گازی 
صادراتی از طریق بورس 

انرژی عرضه شود 
کمیسیون  رییس  پورابراهیمی  محمدرضا 
ابراهیم  به سید  نامه ای  در  اقتصادی مجلس 
رئیسی بر لزوم استفاده وزارت نفت و شرکت های 
تابعه این وزارتخانه از ظرفیت های بازار سرمایه به 
خصوص بورس انرژی ایران به منظور شفافیت 
در معامالت نفت و فرآورده های نفتی در راستای 
توسعه بازار انرژی کشور و ایجاد رقابت، جلوگیری 
های  زمینه  عمومی، کاهش  حقوق  تضییع  از 
فسادزا، اصالح نظام مالی دولت و ضعف های 

عملکردی تاکید کرده است.
این  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
نامه 9 پیشنهاد در راستای اجرای سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات 
باالدستی و همچنین سیاست ها و برنامه های 
دولت سیزدهم در راستای مواجه با تحریم به 
منظور افزایش درآمدهای دولت ارائه کرده است. 
میعانات گازی  و  نفت کوره  خام،  نفت  عرضه 
ایران،  انرژی  بورس  طریق  از  ایران  صادراتی 
عرضه  شده  زمان بندی  معین  برنامه  تدوین 
نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی 
قانون   )4( ماده  )ح(  بند  اجرای  در خصوص 
در  تسریع  و  پیگیری  توسعه،  ششم  برنامه 
راه اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی 
و فرآورده های هیدروکربوری، برنامه ریزی برای 
جذب پس اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان 
از طریق تشکیل و پذیرش صندوق های بزرگ 
پروژه مبتنی بر پروژه های ملی حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی، عرضه خوراک تحویلی به هر یک 
از پاالیشگاه ها، پتروپاالیشگاه ها، پاالیشگاه های 
ظرفیت  توسعه ای  طرح های  جدیداالحداث، 
پاالیشگاه های  موجود،  پاالیشگاه های  جدید 
بورس  طریق  از  ها  پتروشیمی  و  کوچک 
انرژی ایران، تجدید ساختار صنعت گاز کشور 
و شکل گیری بازار متشکل و شفاف در بورس 
انرژی، انجام تهاتر نفت خام و فرآورده های نفتی 
با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس، تسریع 
از  انرژی  بهینه سازی مصرف  بازار  راه اندازی  در 
جمله پیشنهاداتی بود که در نامه پور ابراهیمی به 

رئیسی مطرح شد. 

| پیام ما | تصویری که در روزهای اخیر از سوی ایستگاه فضایی چین منتشر شده است، دوباره داغ دل بسیاری از فعاالن محیط 
زیست را تازه کرده است. سرخی رنگ این دریاچه که از فضا هم قابل مشاهده است، نشان از وخامت وضعیت آن در گسترده ای 
به سال گذشته کاهش  ارومیه 60 سانتی متر نسبت  تراز دریاچه  بر اساس آخرین پایش های صورت گرفته، سطح  وسیع دارد. 
داشته است. عالوه بر این به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی وسعت دریاچه ارومیه نیز با کاهشی 334 
کیلومتر مربعی در سال جاری روبه رو بوده است. این دریاچه قرار بود با اجرایی شدن طرح های ستاد احیا پس از 10 سال به تراز 
اکولوژیک برسد، اما حاال 6 سال از آغاز اجرای طرح های ستاد می گذرد و با هزینه ای بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان، گویی خبری از 
روند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه نیست. کارشناسان حوزه آب و مسئوالن ستاد احیای دریاچه ارومیه پنج شنبه شب گذشته در 
شبکه اجتماعی کالب هاوس به میزبانی  کالب »آب سرزمین انرژی« در جلسه ای 5 ساعته به تحلیل وضعیت دریاچه ارومیه و 
آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد احیای این دریاچه پرداختند. آنها معتقدند روند احیای دریاچه ارومیه هنوز در 

ابتدای راه است و تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیار است. 

بر اساس مطالعاتی که انجام 
شده در حال حاضر ورودی 
دریاچه کمتر از دو میلیارد 

مترمکعب است. اگر این رقم 
به چهار برسد - یعنی دو برابر 
شود-  و بخواهیم به یک تراز 
اکولوژیکی برسیم، نزدیک به 
30 سال باید زمان صرف کنیم

با شیوه مدیریت فعلی، سه 
برابر توان این سرزمین به آن 
فشار وارد می کنیم. به عبارتی 
ما به دو ایران دیگر نیاز داریم 

تا بتوانیم این سبک مدیریت را 
ادامه دهیم

اگر بخواهیم از منظر عملکردی اقدامات 
بررسی  را  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد 
کنیم، باید بگوییم تا خرداد ۱400 سطح 
آب دریاچه ارومیه از ۱270.7 به ۱27۱.25 
 45 آب  سطح  یعنی  است،  رسیده 
سانتی متر باال آمده است. حال پاسخ به 
دریاچه  احیای  ستاد  اگر  این سوال که 
بود  این  از  بهتر  شرایط  آیا  نبود  ارومیه 
عملکرد  می توانست  ستاد  آیا  بدتر؟  یا 
بهتری داشته باشد؟ درست است که این 
45 سانتی متر با اینکه سطح بیشتری را 
پوشانده و به صورت اضطراری مانع بروز 
مشکالت مربوط به هجوم توده های گرد و 
غبار شده و تا اندازه ای اثر روانی در جامعه 
تصور  چنانچه  اما  است،  جا گذاشته  به 
این  ارومیه  دریاچه  ستاد  و  دولتمردان 
باشد ما به جایی رسیدیم که روند احیا 
رو به بهبود است و برگشت ناپذیر نیست، 
این یک غفلت و اشتباه  می توان گفت 

است. ساده اندیشی  و  استراتژیک 
واقعیت این است که ما از شرایط فوق 
اضطرار عبور کردیم و با تمهیداتی که اتخاذ 
شد، شرایط مناسب تری ایجاد شده اما 
به اعتقاد من برای احیای دریاچه ارومیه 
ما هنوز در ابتدای راه هستیم. نباید اینطور 
تلقی شود که کار تمام شده یا همه چیز 
برای احیا فراهم شده است. ما نیازمند 
اصالح ساختاری هستیم. نیاز به اصالح 
معنا  این  به  داریم.  حکمرانی  الگوهای 
که باید از سرمایه های اجتماعی استفاده 

شود.
در  شده  انجام  مطالعاتی که  اساس  بر 
دو  از  دریاچه کمتر  ورودی  حاضر  حال 
میلیارد مترمکعب است. اگر این رقم به 
چهار برسد - یعنی به دو برابر شود-  و 
بخواهیم به یک تراز اکولوژیکی برسیم، 
نزدیک به 30 سال باید زمان صرف کنیم. 
اگر این رقم به 5 میلیارد مترمکعب برسد 

ممکن است  زمان مورد نیاز به ده سال و 
۱5 سال تقلیل پیدا کند.

پیشنهادم این است، حاال که دولت ادعا 
و کسانی که  نخبگان  از  می خواهد  دارد 
دارند  نظراتی  و  هستند  دولت  از  خارج 
مجموعه  از  بهره گیری  با  کند،  استفاده 
را  مستقلی  گروه  آموخته ها  درس 
مامور کند که بتواند با توجه به مجموعه 
فعالیت های انجام شده، اصالحاتی که در 
مسیر حرکت برای تداوم کار الزم است به 
صورت یک بسته سیاستی، ظرف 4-3 

ارائه دهد. به دولت  آینده  ماه 
یک  نیازمند  ما  اینکه  دیگر  پیشنهاد 
هستیم.  اطالعات  مدیریت  سیستم 
و  جسته  اطالعات  این  آبریز  حوضه  در 
گریخته وجود دارد، اما ساختار سیستمی 
طراحی  طوری  باید  سیستم  این  ندارد. 
برای  دسترسی  سطوح  بشود  که  شود 
فعالیتها  این  مجموعه  تعریف کرد.  آن 

در اختیار افکار عمومی، دانش پژوهان، 
دانشجویان و نخبگان قرار گیرد تا بتوانند 
در این پلتفرم فعالیت کنند و اظهار نظر و 
انتقاد کنند، تا از مجموع این فضا بتوان 

استفاده کرد. فعالیتها  ارتقای  برای 
پیشنهاد بعدی اینکه در سطح دنیا تنها 
شده  خشک  نیست که  ارومیه  دریاچه 
یا در معرض خشک شدن است. تعداد 
وجود  مشابه  اکوسیستم های  از  زیادی 
دارند که وضعیتی شبیه به دریاچه ارومیه 
تجربیات  مجموعه  به  توجه  با  دارند. 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، اگر بتوانیم 
یک شبکه ایجاد کنیم که تمام یا بخش 
مهمی از این نهادها یا اکوسیستم هایی که 
مسائل مشابه ما را در سطح جهانی دارند، 
در این شبکه حضور پیدا کنند و تجربیات 
خود را در این شبکه به اشتراک بگذارند، 
برای  می تواند  تجربیات  این  گردآوری 
ادامه کار و استمرار و نتیجه گیری مطلوب 
و در نهایت بهبود شرایط بسیار موثر باشد.

من  دیدگاه  از  ارومیه  دریاچه  احیای 
سیستماتیک  و  مهندسی  تجربه  یک 
در  آب  مسئله  به  نگاه  معتقدم  بود. 
حوضه ای  جهت گیری  باید  ایران 
پروژه  در  که  تجاربی  داشته باشد. 
یک  داریم،  ارومیه  دریاچه  احیای 
تحلیل عملکرد از این الگو بود. نگاه ما 
باید تغییر کند. در حال حاضر  با شیوه 
این  توان  برابر  سه  فعلی،  مدیریت 
سرزمین به آن فشار وارد می کنیم. به 
عبارتی ما به دو ایران دیگر نیاز داریم 
تا بتوانیم این سبک مدیریت را ادامه 
دهیم. در مورد دریاچه ارومیه از سال 
79 هشدارهایی داده شد. در سال ۸7 
مسئله  این  به  را  توجهاتی  یک  نظام 
آغاز کرد. یعنی ۸ سال طول کشید، تا 
رسیده  مقامات  به گوش  هشدار  این 
شرایط  در  شکل گرفت.  فعالیتهایی  و 
در  مسئله  مهمترین  حکمرانی  فعلی 
موضوع  این  سطح  است.  اداره کشور 
فقط  بگوییم  و  آوریم  پایین  نباید  را 

است. نیاز  مدیریت 
به  تا  ارومیه  دریاچه  احیای  مورد  در 
»فوری«  عنوان  با  اقداماتی که  امروز 
مطرح می شوند، انجام شده است. اما 
باید اصالحاتی در آنها انجام شود. برای 
دریاچه  در  بیشتر  بحران  از  جلوگیری 
برنامه  با  باید  اقدامات  این  ارومیه، 
منطبق   ۱405 تا   ۱40۱ یعنی  هفتم 
برنامه  در  باید  بعدی  گام  در  شوند. 
از  بعد  -یعنی  توسعه  نهم  و  هشتم 
برای  که  اهدافی  سال-  ده  تا   ۱405
احیای دریاچه ارومیه مد نظر هستند، 

شود. لحاظ 
اهداف  این  باید  نیز  ملی  اسناد  در 
سیاست های  در  گیرند.  قرار  مدنظر 
دولت  وزرای  که  مقاومتی  اقتصاد 
آن  به  شعارهایشان  در  رئیسی  آقای 
دریاچه  احیای  موضوع  دارند،  تاکید 
ارومیه مد نظر قرار گیرد. سند دیگری 
که می توان در آن به این امر پرداخت 
اهدافی  که  است  سرزمین  آمایش 

است.   کرده  تعریف   ۱420 برای  را 
رئیس جمهور چند روز پیش اعالم کرد 
با  هفتم  برنامه  است که  این  بر  قرار 
توجه به سند آمایش سرزمین تدوین 
سالها  از  بعد  باالخره  که  حاال  شود. 
ارائه  سرزمین  آمایش  برای  برنامه ای 
شده –البته کم و کسری هم دارد- باید 
دید سیاست کالن آمایش سرزمین در 
دریاچه ارومیه چیست؟ برنامه هشتم 
سند  از  خارج  نباید  توسعه  نهم  و 
فقط  ما  بگوییم  نباید  باشد.  آمایش 
باید آب را حفظ می کنیم، وزارت صمت 

دهد. توسعه  را  صنعت 
سومین سندی که مسئوالن و وزرا بر 
آن تاکید بسیار دارند گام دوم انقالب 
این  کردند.  اعالم  رهبری  که  است 
شده  تعریف   ۱437 سال  برای  سند 
ارتباط  مثال  دارد.  پرکتیکال  مسایل  و 
همسایه ها،  با  میلیونی   600 تجاری 
باید به این نکته توجه شود که دریاچه 
ارتباطات است.  این  از  ارومیه بخشی 
اهداف  با  باید  سند  سه  این  بنابراین 
احیای دریاچه ارومیه تطبیق داده شود 

و نظام آن را بپذیرد. تا نگویند ستاد به 
اقداماتی  تنهایی در یک دریای شلوغ 
بزرگ کشور  اهداف  با  دهد که  انجام 
همخوانی ندارد. به عبارت دیگر این سه 
اسناد  با  و  با هم  به شکلی  باید  سند 
باالدستی دریاچه ارومیه منطبق شوند.
ما  مهندس جهانی گفتند  که  همانطور 
تجربه  یک  این  هستیم.  راه  آغاز  در 
دارد.  قرار  ما  چشم  پیش  که  است 
حکومت داری  بخوریم  شکست  اگر 
شکست می خورد. اگر توان احیای یک 
اکوسیستم که 3۸0  تا 340 میلی متر 
از آن کم شده، را نداشته باشیم، وای 
میلی متر   200 ایران که  بقیه  حال  به 
 50 قسمتهایی که  و  ندارد  آب  بیشتر 
میلی متر هم آب ندارد. برای این هدف 
نیاز به یک برنامه 25 ساله داریم که 
فوریت،  شود:  تعریف  بخش  سه  در 
میان مدت با اسناد و بلند مدت. شاید 
شاهد  بتوانند  بعد  نسل  طریق  این  از 
شاید  باشند.  ارومیه  دریاچه  احیای 
این پروژه الگویی باشد که بتواند باعث 

شود.  کشور  در  پارادایم  تغییر 

|  عباسقلی جهانی |

|  کارشناس برنامه ریزی مدیریت آب |

|  رضا مکنون |

 | رئیس کمیته عالی نظارت ستاد احیای دریاچه ارومیه |

در ابتدای راه احیای دریاچه ارومیه هستیم

حکمرانی مهمترین مسئله در اداره کشور است

ستاد احیای دریاچه ارومیه 
تسهیل گر یا سازمان اجرایی؟

ضعف های اجتماعی در روند 
احیای دریاچه ارومیه

با احیای دریاچه  از فعالیت مطالعاتی و اجرایی مرتبط  ۸ سال 
ارومیه می گذرد. و به گفته مهندس جهانی ما در ابتدای راه احیای 
دریاچه ارومیه هستیم. این واقعیتی است. در سال 202۱ مدیریت 
آب استرالیا در چهل و یکمین سال اصالحات آب به سر می برد. 
4۱ سال گذشته و آنها همچنان این ادعا را ندارند که در حوزه آب 
استرالیا توانسته اند به صد درصد اهداف دست پیدا کنند. 4۱ سال 
تامل و صبر و تجهیز عزم سیاسی چیزی است که ما اگر بنا باشد 
برای احیای دریاچه ارومیه از آن یاد بگیریم نتیجه همین است که 

بگوییم در ابتدای راه هستیم.
این در ابتدای راه بودن، چند ویژگی دارد. مورد اول پاسخگو بودن 
سازمان انجام کار است. به این معنا که می بینیم در ۸ سال اخیر 
در حوزه مدیریت آب، کشاورزی و محیط زیست کشور عددهای 
قابل توجهی با اهداف مختلف هزینه شده است. هشت میلیارد 
دالر برای مهار رودخانه ها، دو میلیارد دالر  برای طرح 254 هزار 
هکتار  هزار   46 طرح  برای  یورو  میلیون   ۸50 خوزستان،  هکتار 
خوزستان، یک میلیارد دالر اعتبارات آبیاری تحت فشار، سیصد 
میلیون یورو برای مهار کانون های گرد و غبار و سیصد میلیون یورو 
برای آبخیزداری. اما پاسخگو بودن سازمان انجام کار، این است 
که در مورد دریاچه ارومیه به دلیل ماهیتی که دارد، با تفکرات و 
ایدئولوژی های -به معنای مثبت آن- ساکنان اطراف دریاچه ارومیه 

و حتی کل مردم ایران پیوند خورده است.
مورد بعدی این است که احیای دریاچه ارومیه و هر اقدامی برای 
حفظ آن نیازمند منابع مالی است. باید مراقب باشیم که این تلقی 
ایجاد نشود که ما صرفا می توانیم با اصالح مدیریت آب دریاچه 
ارومیه را احیا کنیم. بدون شک احیای دریاچه ارومیه به منابع مالی 
احتیاج دارد که باید تامین شود. این امر با تمام سنگ اندازی ها که 
به آن نسبت داده می شود مسئله ای نیست که بشود از آن گذشت.
مسئله ای که در مورد ستاد احیای دریاچه ارومیه مطرح می شود 
این است که تکلیف این ستاد باید از بعد اجرایی مشخص شود. 
آیا همچنان قرار است یک تسهیل گر  باقی بماند یا به عنوان یک 
سازمان تخصصی وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود؟ شخصا اعتقاد 
دارم که ستاد احیا به عنوان یک تسهیل گر نشان داد که نمی تواند به 

طور کامل اهدافی را که دنبال می کند پوشش دهد.
اینها مواردی است که دولت در ابتدای کار خود برای احیای دریاچه 
ارومیه  و ادامه این مسیر بهتر است مد نظر قرار دهد. باید به این 
سواالت پاسخ داده شود و بعد دولت به احیای دریاچه ارومیه ورود 
کند و آن را ادامه دهد. چرا که  به نظر می رسد در کشور ما 4۱ 
سال زمان داده نخواهد شد تا مسیرهایی که باید، پیموده شود. و 
تالشی برای رسیدن به یک هدف متعالی در حوزه محیط زیست 

شکل گیرد.

مسئله آب با پیچیدگی هایی همراه است و طیف گسترده ای را در بر 
می گیرد، از حق آبه محیط زیست تا اثر سازه های آبی روی محیط 
زیست. در عین حال آب با تمام بخش های صنعتی، کشاورزی، 
خدمات و ... در ارتباط است و چگونگی بهره وری اقتصادی از آب به 
اجتماع شکل می دهد. قیمت گذاری آب، موضوع آب مجازی و... 
همه پیچیدگی هایی هستند که در حوزه اقتصادی و در مورد مسئله 
آب مطرح است. آب پیچیدگی اجتماعی هم دارد. روی کیفیت 
زندگی افراد، سالمت، عدالت اجتماعی، مسائل هویتی، احساس 
تبعیض و بسیاری مسائل دیگر که میشود نام برد، اثر می گذارد. 
آب پیچیدگی فناورانه و علمی هم دارد. در این بخش بحثهایی مثل 
اکوسیستم یا سدسازی و خطوط انتقال آب و ...  مطرح است. 
آب البته پیچیدگی های سیاسی و امنیتی هم دارد. تعارض منافع 
و مناقشات بین استانها، نظام تصمیم گیری که حوزه آب را مدیریت 

می کند، همه مسائلی هستند که مقوله آب را پیچیده می کنند.
مسئله آب دریاچه ارومیه هم در زمره مسائل بدخیم و پیچیده قرار 
می گیرد. مدیریت این پیچیدگی ها و حرکت به سمت پایداری به 
طور مستقیم با تصمیماتی که در نهادهای سیاسی و اجتماعی گرفته 
ارتباط دارد. مجموعه این نهادهای سیاسی و اجتماعی  می شود 
حکمرانی آب را تشکیل می دهند. برای تغییر در حکمرانی آب سه 
رویکرد وجود دارد. تغییر از باال به پایین باشد. به این معنا که حکام 
و نخبگان به اجماع برسند که بهتر است از قدرت خود بکاهند و این 
قدرت را به بخش های دیگر از جوامع مدنی و بخش خصوصی 
تفویض کنند. این امر می تواند پایداری بلند مدتی را به وجود آورد. 
رویکرد دیگر پایین به باالست. به این معنا که از فشار اجتماعی و 
مطالبه گری بدنه پایینی اجتماع آغاز می شود. این فشار ممکن است 
باعث شود رویکرد حکمران در باال دست تغییر کند. البته اگر زمینه 
گفتمان مناسب بین طبقه پایین و باال شکل نگیرد ممکن است 
مسئله به خشونت کشیده شود و سیستم دچار مشکل شود. رویکرد 
سوم این است که ترکیبی از این دو را داشته باشیم. در این رویکرد 
حکمرانی شبکه ای مطرح می شود. آنچه اهمیت دارد این است که 
ما باید پارادایم حکمرانی را تغییر دهیم. اینکه دولتی داشتیم که 
فرمانده بود و فرمان می داد و عده ای به این فرامین عمل می کردند، 
باید تغییر کند. نقش فرمانده باید اقناع کننده باشد. فرمانده باید 
جمعی باشد که در آن ذینفعان مختلف اقناع می شوند. چیزی هم 
که باعث اقناع می شود، دانش است. ما باید به مواردی رجوع کنیم 
و آنها را فصل الخطاب خود قرار دهیم، علوم اجتماعی در صدر این 
موارد است. البته مهندسی و بقیه دانش ها هم در این زمینه کمک 
می کنند. در فرایند احیای دریاچه ارومیه اصل مشارکت مطرح شد. 
در این فرایند، نقاطی بهبود پیدا کرده است. مشارکت بازیگران دولتی 
را در سطح کارگروه داشتیم و برای اولین بار همه بازیگران دولتی 
جمع شدند. همکاری دانشگاهی و بین المللی شکل گرفت. شبکه ای 
از افراد برای نظارت و پایش ایجاد شد که قبال وجود نداشت. البته 
نقاط ضعفی هم در بحث مشارکت داشتیم. بحث های اجتماعی 

ضعیف بود. سمن ها در تصمیم گیری ها حضور نداشتند.

| علی حاجی مرادی |

| کارشناس ستاد دریاچه ارومیه|

| جلیل سلیمی |

| دکترای آینده پژوهی آب |

| دکترای آینده پژوهی آب |

  | جلیل سلیمی |

ما باید پارادایم حکمرانی را 
تغییر دهیم. اینکه دولتی 

داشتیم که فرمانده بود و فرمان 
می داد و عده ای به این فرامین 
عمل می کردند، باید تغییر کند

دیدگاه
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 محیط زیست شهری

تشدید فرونشست در آران و بیدگل 
پدیده  تشدید  از  بیدگل  و  آران  فرماندار 

داد. خبر  شهر  این  در  فرونشست 
به گزارش مهر، اسماعیل بایبوردی در نشست 
فرونشست  بیدگل،  و  آران  بحران  کمیته 
»زلزله  را  بیدگل  و  آران  شهرستان  در  زمین 
مهم ترین  تاکید کرد:  و  برد  نام  خاموش« 
و  غیراصولی  بهره برداری  رخداد،  این  علت 

است. آبخوان  تغذیه  میزان  از  بیش 
او با بیان اینکه میزان فرونشست ساالنه در 
این شهرستان را از ۸ تا ۱4 سانتی متر است، 
افزود: میزان فرونشست زمین در سفیدشهر و 
نوش آباد بین ۱0 تا ۱۱ سانتی متر و ابوزیدآباد 

بین ۱2 تا ۱4 سانتی متر بوده است.
به  اشاره  با  بیدگل  و  آران  فرماندار شهرستان 

کاهش ۸۱ درصدی بارش های امسال نسبت 
به سال گذشته گفت: خشکسالی و مدیریت 
زمینه  آبی،  منابع  نادرست  و  غیرهوشمند 

است. فراهم کرده  را  زمین  فرونشست 
آب  سفره های  تخریب  اضافه کرد:  بایبوردی 
زیرزمینی و عدم امکان ذخیره طبیعی آب در 
آبخوان، ادخال آب شور و شیرین، تغییر شکل 

به دلیل تغییر شیب، آسیب  آبراهه ها  شبکه 
به شریان های حیاتی شهرها مثل پل ها، راه ها، 
خطوط راه آهن، مجاری فاضالب ها، خسارت به 
سازه های شهری و مسکونی، خرابی پوشش 
به  ناشدنی  جبران  و  جدی  خسارت  چاه ها، 
شکاف  ایجاد  و  و کشاورزی  صنعتی  نواحی 
زمین در ارتباط با فرونشست از جمله خسارات 
ناشی از فرونشست زمین است. او با اشاره به 
خط راه آهن موسوم به کریدور راه آهن شمال 

– جنوب افزود: از مسئوالن راه آهن درخواست 
می کنیم موضوع مطالعه زمین شناسی و خاک 
را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. فرماندار 
دستگاه های  ورود  ضرورت  بر  بیدگل  و  آران 
به  روستایی  و  شهری  تاسیسات  متولی 
موضوع استحکام  بخشی تاسیسات تاکید کرد 
و گفت: ضرورت دارد دستگاه های متولی بحث 
تاب آوری این تاسیسات در برابر فرونشست 

زمین را در دستور کار خود قرار دهند.

پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
شهرداری تهران، »شینا انصاری« با اشاره 
به این نظام نامه که دیروز از سوی معاونت 
مناطق  شهرداری های  به  شهری  خدمات 
ابالغ شده است، گفت: باتوجه به اقدامات 
مدیریت  رویكرد  گذشته،  تجربیات  و 
استفاده  اساس  بر  نیز  كشور  در  انرژی 
برنامه ریزی شده  انرژی  منبع  نوع  این  از 
مهم ترین  عنوان  به  شهرداری ها  است. 
با توسعه و ترویج  ارگان مدیریت شهری 
در  تجدید پذیر  انرژیی های  فناوریی های 
موجبات  آوردن  فراهم  بر  عالوه  شهرها، 
ترویج اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه، 

انرژی،  مصرف  وضعیت  بهبود  به  منجر 
و  اقلیمی  تغییرات  و  هوا  آلودگی  كاهش 

شده اند.  هزینه ها  مدیریت 
انصاری  »پیام ما«،  روزنامه  گزارش  به 
و  زیست  محیط  اداره كل  اینکه  بیان  با 
و  وظایف  به شرح  توجه  با  پایدار  توسعه 
رسالت خود و در راستای اجرای مصوبات 
از  فرادست  قوانین  و  تهران  شهر  شورای 
و  برنامه ریزی  به  اقدام  پیش  سالیان 
زمینه  این  در  متعدد  پروژه های  اجرای 
نموده است، گفت: گستردگی فعالیت های 
شهرداری و تعدد سازمان های تصمیم گیر 
و  موانع  بروز  باعث  آن  در  مجری  و 

انرژی های  از  استفاده  در  چالش هایی 
تجدیدپذیر شده است. لذا تدوین سندی 
زمینه  در  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به 
از  بهره برداری  و  اجرا  طراحی،  تعریف، 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  پروژه های 
توسعه  و  زیست  محیط  اداره كل  توسط 
مشاركت  با  تهران  شهرداری  پایدار 
شهری  توسعه  و  برنامه ریزی  كل  اداره 
نظارت  و  كنترل  امر  در  تسهیل  جهت 
اجرایی  و  عملیاتی  فعالیت های  بر 
دستور  در  پیمانكار  و  مشاور  شركت های 

قرارگرفت.  كار 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 

»امكان  اجرایی  و  فنی  نظام   داد:  ادامه 
اندازی  راه  نصب،  طراحی،  سنجی، 
و  تجهیزات  بهره برداری  بر  نظارت  و 
تجـدید پـذیر  انـرژی هـای  سامانه های 
استقرار  هدف  با  تهـران«  شهـرداری  در 
طرح ها  پدیدآوری  برای  یكپارچه  نظامی 
استانداردها،  درچارچوب  پروژه ها  و 
مقررات،  و  ضوابط  فنی،  معیارهای 
و  دستورالعمل ها  اجرایی،  روش های 
و  كارآمدی  افزایش  ضمن  كه  برنامه ها 
رویكردی  با  پروژه ها  و  طرح ها  اثربخشی 
و  پیگیری  قابلیت  دارای  گرا،  نتیجه 
شد،  ابالغ  و  تدوین  است.  نیز  ارزیابی 
تهران  شهرداری  تابعه  واحدهای  که كلیه 
اداره كل  با  همكاری  و  هماهنگی  ضمن 
به  مكلف  پایدار،  توسعه  و  زیست  محیط 
هستند. نامه  نظام  این  مفاد  رعایت كلیه 
را،  نظام نامه  این  تدوین  از  انصاری هدف 
مرتبط  پروژه های  اجرای صحیح  بر  عالوه 
از  جلوگیری  تجدیدپذیر،  انرژی های  با 
بروز خطاهای فنی و نظارتی مرتبط با این 
موضوع و ایجاد رویه یکسان و نظام مند در 
فرایند اجرا دانست و گفت: ارتقای کیفیت 
دوره  پایان  تا  پدیدآوری  دوره  از  طرح ها 
بهره برداری، مدیریت هزینه و بهینه سازی 

کارکرد  نسبت  بهبود  و  طرح ها  اقتصادی 
برنامه ریزی،  و  طریق کنترل  از  هزینه  به 

و  طراحی  فرآیند  در  زمان  مدیریت 
تعیین  هماهنگ سازی،  و  طرح ها  اجرای 
نقش ها و وظایف نهادهای دست اندرکار، 
و  مقررات  شفاف سازی  و  آسان سازی 
مطالعاتی،  حوزه های  در  دستورالعمل ها، 
ازجمله  را  مهندسی  و  حقوقی  فنی، 
است. مذکور  نظام نامه  اهداف  مهم ترین 

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران خبر داد

ابالغ نظام نامه انرژی 
به شهرداری های 22 گانه تهران

رئیس شورای شهر ارومیه: 
بافت تاریخی ارومیه باید 

منبع درآمد شود 
بافت  گفت:  ارومیه  شهر  شورای  رئیس 
تاریخی هویت ارومیه محسوب می شود لذا 
باید احیا شده و از طریق جذب گردشگران به 
منبع درآمد شهرداری تبدیل شود. به گزارش 
محمد  والمسلمین  االسالم  حجت  ایمنا، 
خلیل پور درباره بافت تاریخی را یکی از منابع 
کسب درآمد و شاکله صنعت گردشگری در 
بافت  کرد:  اظهار  و  دانست  جهان  شهرهای 
تاریخی هویت ارومیه محسوب می شود لذا 
باید احیا شده و از طریق جذب گردشگران به 
منبع درآمد شهرداری تبدیل شود. او با بیان 
اینکه ارومیه یکی از شهرهای تاریخی کشور و 
دارای بافت تاریخی در هسته مرکزی است، 
مدیریت  با  بافت  این  به  توجه  کرد:  اظهار 
ویژه و مستقل محقق می شود بنابراین برای 
یک  باید  ارومیه  شهر  تاریخی  بافت  احیای 
شورای  کرد.رئیس  انتخاب  مستقل  شهردار 
اسالمی شهر ارومیه تصریح کرد: این شهردار 
را می توان از فارغ التحصیالن رشته های تاریخ، 
هنر و معماری اسالمی و ایرانی انتخاب کرد و 
از عالقمندان و متخصصان داخلی شهرداری 
ارومیه در حوزه های مختلف اداری و اجرایی 
بهره  ظرفیت هایشان  از  و  استفاده کرده  آن 
جست.او با بیان اینکه شهردار بافت تاریخی 
در  میراث فرهنگی  کارشناسان  نظرات  از 
استفاده کرده  تاریخی  بافت  احیای  راستای 
و در هماهنگی کامل خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: ما نسبت به نسل های آینده نیز مسئول 
هستیم و بافت های تاریخی شهر همانطور که 
باید برای  یادگار مانده اند  به ما  از گذشتگان 
آیندگان نیز به طور مطلوب و شایسته حفظ 
شهر  داخل  دروازه های  احیا  پور  شود.خلیل 
ارومیه را یکی از مهم ترین مسائل پیش رو 
داد:  ادامه  و  برشمرد  شهری  مدیریت  برای 
ضروری است که خانه هایی با ارزش معماری 
و تاریخی قابل توجه برای آیندگان حفظ شود 
زیرا شناسنامه شهر در حوزه های معماری و 

می شوند. محسوب  شهرسازی 

رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای شهر تهران خبر داد

آغاز فرآیند مطالعات 
نوسازی بافت فرسوده 

معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
مطالعات  فرایند  آغاز  از  تهران  شهر  شورای 
احیا و نوسازی بافت فرسوده در تهران در این 
کمیسیون خبر داد. مهدی عباسی در خصوص 
احیا  و  نوسازی  برای  این کمیسیون  برنامه 
بافت فرسوده به ایسنا گفت: بافت فرسوده یک 
چالش شهر تهران است که بنا داریم با تدوین 
سیاست های تسهیل گری در صدور پروانه و 
را فراهم کنیم  امتیازات دیگر، زمینه ای  ارائه 
که بخش خصوصی به شکل انبوه به فرآیند 
نوسازی و احیای بافت فرسوده پایتخت ورود 
کند. او با بیان اینکه می توان برای شرکت های 
بخش خصوصی بسته های تشویقی خاص با 
توجه به شرایط در نظر گرفت، افزود: از آنجایی 
که سرمایه گذاری برای نوسازی بافت فرسوده 
که عمدتا در مناطق جنوبی هستند برای بخش 
خصوصی مقرون به صرفه نیست، شهرداری 
تهران می تواند در راستای تشویق شرکت های 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافت 
فرسوده، سیاست های تشویقی در نظر بگیرد 
که یکی از آنها این است که شهرداری تهران 
برای سازنده بخش خصوصی در یک پروژه 
دیگر امتیازاتی قائل شود که البته باید ابعاد این 

پیشنهاد بررسی شود. 

جلسه شورای شهر تهران 
امروز پشت درهای بسته 

برگزار می شود 
سخنگوی شورای شهر تهران از حضور سردار 
رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 
در جلسه امروز شورا خبر داد و گفت: این 
خصوص  در  گزارش  ارائه  منظور  به  حضور 
صورت  تهران  شهر  با  مرتبط  موضوعات 

گرفت. خواهد 
سخنگوی  نادعلی  علیرضا  ایلنا،  به گزارش 
شورا از برگزاری جلسه هم اندیشی شورا در 
روز یکشنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی 
تهران بزرگ خبر داد و تاکید کرد: دعوت از 
سردار حسین رحیمی به منظور ارائه گزارش 
در خصوص موضوعات مرتبط با شهر تهران 

خواهد بود
امور  و  ارتباطات  معاونت  براساس گزارش 
تهران،  شهر  اسالمی  شورای  بین الملل 
نادعلی با اشاره به اینکه این نشست جهت 
بود،  خواهد  نظر  تبادل  و  گزارش  استماع 
افزود: تصمیم هیات رئیسه شورا مبنی بر 
تشکیل جلسه داخلی بوده و لذا مصوبه ای 
داشت. نخواهیم  شورا  جلسه  عنوان  به  هم 

شهرداری تهران موظف است، حدود 2 درصد از انرژی های ساالنه خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تولید کند. در سال های اخیر در 
شهر تهران شهرداری های مناطق تالش کردند تا با استفاده از پنل های خورشیدی این میزان انرژی را تولید کنند. شهرداری تهران دیروز 
نظام نامه ای به مناطق ابالغ کرد تا به این واسطه بتواند این میزان تولید انرژی هدفمند تولید و تامین شود و شهرداران مناطق یک وحدت 

رویه ای داشته باشند. نظام نامه ای که البته در دقیقه نود و در اخرین روزهای کاری مدیران دوره قبل شهرداری ابالغ شده است. 
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 Telosa گروهی از معماران آمریکایی به نام
ویژگی های  تمام  که  کرده اند  طراحی  را 
به  است.  داده  جای  خود  در  را  آینده نگر 
در  نیز  آمریکایی  معماران  ایمنا،  گزارش 
دنیا  نقاط  دیگر  از  آینده  شهرهای  ایجاد 
تالش  در  پیوسته  طور  به  و  نمانده  عقب 
بوده اند مناطقی طراحی کنند که متفاوت با 
امروز، از امکانات پیشرفته بیشتری برخوردار 
را  روانی  و  جسمی  رفاه  اینکه  ضمن  است 
بیشتر برای ساکنان به ارمغان می آورد. شهر 
Telosa یکی از این مناطقی خواهد بود که 
قرار است در آینده ای نه چندان دور بهترین 

فراهم  برای ساکنان خود  را  زندگی  کیفیت 
آینده  شهرهای  از  مردم  تصورات  به  و  آورد 
 Telosa آینده  بپوشاند.در شهر  عمل  جامه 
تمام استانداردهای زندگی شهری به خوبی 
تمام پیاده می شود، قابلیت های انسانی برای 
نسل های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت 
و متناسب با این نسل ها، طراحی شهر با نوع 
کنونی خود تفاوت های قابل توجهی خواهد 
داشت. طراحان این شهر پیش بینی کرده اند 
 Telosa که تا سال 2030، اولین جوامع در
به حدود 50  آن ها  تعداد  و  سکونت گزینند 

برسد. نفر  هزار 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهری آینده نگر در آمریکا، طراحی شد 
به روش ارزیابی کیفی ساده) نوبت اول/ دوم ( 

موضوع مناقصه : طرح احداث سیستم پسماند چاه چشمه شور-ناحیه سرخس

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

302ر63۸ر۱2۱ر20000939۸50004202۱شرکت ملی حفاری ایران

دریافت اسناد و گشایش پاکات 
پیشنهادی

از ۱400/06/۱۸ تا ۱400/06/27تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

ساعت ۱۱:00 صبح روز شنبه مورخ۱400/07/۱0تاریخ گشایش پاکات پیشنهادی

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 
اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – 
طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها- شماره تلفن کارشناس پرونده :     ..... 06۱-34۱4۸522

روش ارزیابی 
ارزيابي كيفي به صورت ساده و بر اساس ارائه گواهينامه صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته راه و ترابری 
با حداقل رتبه 5 صادره از سازمان برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی  از وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي صورت مي گيرد. .مناقصه گران باید گواهینامه های مذکور را در پاكت )ب( پيشنهاد  قرار دهند. 
این گواهینامه ها در جلسه گشايش پاكات، مورد استناد ارزيابي كيفي ساده قرار خواهد گرفت .

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام می شود .

000ر000ر057ر۱ )یک میلیارد و پنجاه و هفت میلیون( ریال.مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
-ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱23402/ 50659 هـ تاریخ ۱394/09/22 و اصالحات 

 IR 350۱0000400۱۱۱4006376636 بعدی آن . -اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره400۱۱۱4006376636 و شماره شبا
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

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

   مشخصات مناقصه :

ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir          http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران•

•  شناسه آگهی 11۸6791 میم الف -1 شناسه آگهی: 11۸7۸5۸ میم الف: 20۸7 روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور    

»آزمایشگاه های ذی صالح دریافت گواهی صالحیت«
در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 139۸/0۸/11، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور 
استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد آزمایشگاه های ذیصالح و توانمند در حوزه 
آزمون و کنترل شاخص ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری در 
زمینه پایانه های فروشگاهی و حافظه مالیاتی را شناسایی نماید تا در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی مرکز تنظیم 
مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی فنی نسبت به صدور گواهی 
صالحیت ایشان به عنوان »آزمایشگاه ذی صالح« فعال در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام 

نماید. شرایط و الزامات مورد نیاز در سایت به نشانی https://Rcp.Tax.Gov.ir  درج شده است.

فراخوان شناسایی
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سازمان امور مالیاتی کشورسازمان امور مالیاتی کشور

نوبت دوم

درباره  بیشتری  توضیحات  انصاری 
روزنامه  به  نیز  نظام نامه  این  جزئیات 
پیام ما می دهد. او می گوید در برنامه سوم 
توسعه شهر تهران، شهرداری موظف شده 
تا ساالنه حدود 2 درصد از انرژی مصرفی 
خود را از طریق انرژی تجدید پذیر تامین 
خورشیدی  نیروگاه های  می گوید  او  کند. 
مناطق  سطح  در  هم  مقیاسی  کوچک 
هم  بودجه هایی  و  شده  احداث  22 گانه 
به شهرداری های مناطق داده شده است 
اما این نظام نامه می تواند به وحدت رویه 
و  همگونی  اقدامات  »باید  شود:  منجر 
یک  از  هرمنطقه  و  باشد  داشته  انسجام 
راهبری  تجهیزات  و  کند  تبعیت  رویه 
تا  باشد  داشته  را  الزم  استانداردهای 

نرود.  هدر  هزینه ها 
مصوبه هیات وزیران در سال 95 اما به نظر 
مانعی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر 
در شهرداری تهران است. مدیران می گویند 
را  تهران  شهرداری   دست  مصوبه  این 
است.  بسته  انرژی  بیشتر  تولید  برای 
مصوبه ای که براساس آن، وزارتخانــه هــا، 
و  دولتـی  شـرکت هـای  و  موسسات 
نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی، بانـک هـا، 
کـه  فهرستی  طبق   … و  شـهرداری هـا 
وزارت نیـرو تعییـن و اعـالم کرد، موظف 
شدند طــی دو ســال یعنی تا سال 97، 
حداقــل 20 درصــد از بــرق مصرفــی 

سـاختمان هـای خـود را از انـرژی هـای 
تجدیـد پذیـر تامیـن کنند همچنین طبق 
است  موظف  نیرو  وزارت  مصوبه،  این 
تعرفه برق مصرفی وزارتخانه ها، مؤسسات 
و شرکت های دولتـی و نهادهای عمومی 
غیردولتی را براساس نرخ خرید تضمینی 
تعیین کند. نیروگاه های تجدیدپذیر  از  برق 
 با این وجود چندی پیش، زهره حسامی 
- رئیس مدیریت انرژی اداره کل محیط 
برنامه  بود:  تهران گفته  زیست شهرداری 
از  برق  تامین حدود دو درصد  شهرداری 
حال  در  است که  تجدیدپذیر  انرژی های 
شده  اجرا  کیلووات   630 حدود  حاضر 
است. عدم خرید تضمینی از طرف وزارت 
حتی  و  بود  کاهش  این  دالیل  از  نیرو 
قرارداد قبل ما هم که برای خرید تضمینی 
تعهدات  و  شد  ملغی  بود،  شده  منعقد 
نشد.  انجام  زمینه  این  در  نیرو  وزارت 
انصاری هم این مساله را تایید می کند و 
می گوید این مصوبه دست شهرداری ها را 
بسته است. او می گوید: »مازاد این انرژی 
تولید شده، تهاتر نمی شود و مشوق هایی 
هم برای شهرداری تعیین نشده و بنابراین 
به  تا  ندارند  انگیزه  هم  مناطق  شهرداران 
او  بردارند.«  گام  بیشتر  تولید  سمت 
می گوید اگر می شد که مازاد انرژی تهاتر 
شود، احتماال تولید بیشتر انرژی سرعت 

می گرفت.  بیشتری 

دیدگاه

شهرداری ها به عنوان مهمترين 
ارگان مديريت شهری با توسعه 

و ترويج فناوريی های انرژيی های 
تجديد پذير در شهرها، عالوه بر 
فراهم آوردن موجبات ترويج 

اجتماعی و فرهنگی آن در 
جامعه، منجر به بهبود وضعيت 
مصرف انرژی، كاهش آلودگی 

هوا و تغييرات اقليمی و مديريت 
هزينه ها شده اند

رئیس مدیریت انرژی اداره کل 
محیط زیست شهرداری تهران: 
برنامه شهرداری تامین حدود دو 
درصد برق از انرژی های تجدیدپذیر 
است که در حال حاضر حدود 630 
کیلووات اجرا شده است. 

بام های خورشیدی و مزارع بادی 
برای تامین نیروی مورد نیاز شهر 
و همچنین منبعی عظیم جهت 
ذخیره آب باران به نام برج آب 
سهم بزرگی از پایداری شهری را 
از آن خود می کند
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افقی
بیمار  بیماری ریوی، نت  ته -   ۱ - گام بی 
- همگی، بز نر، کچل - خدای مصری  - 
آغوش، میوه، خشكی2 - بی مو - اثری از 
بهروز جاللی3 - قطعی  - نام اسب معروف 
به   - بیزاری  حرف  تنفر،  کالم   - رستم 
خاكسپاری4 - بازیگر ساعت شنی - آخر، 
قعر - پیشرفت، پیشرفت كردن - اثر چربی5 
- خاشاك، خار - وسیله سنجش - عضو 
فعال، قدرت6 - جال دهنده کفش - حرف 

فراری - زر خالص، سنگ چاقو تیز کنی7 - 
رویارویی، روبرو شدن با کسی - برنده نوبل 
اقتصاد ۱9۸3۸ - قیمت - دریاچه سوئد - 
قشر، قشر و پوسته، رده و طبقه - مادر لر، 
بیماری، تصدیق روسی9 - عظیم  - شنبه 
یهودیان - نیم صدای سگ - ناخن ستور۱0 
- صنعتگران - نشت درهم - نفاق، ریاكاری۱۱ 
- پسوند شباهت، خمیازه، دهان دره - لوس 
برای کاری  یکدیگر  با  بودن،  عقیده  هم   -
برهنه - صادر كردن، حمل  اندیشیدن۱2 - 
رو  دنباله  باریك،  نقل - درك۱3 - رشته  و 

سوزن، واحد سیگار - نصب كننده - بیهوده 
گوی۱4 - قبر - فتنه، بدی، فتنه و بدی - 
فهمیده ، دانا - عضو باال نشین، راز۱5 - وسیله 
پایان رسیدن،  به  آقتاب  -  بنایی - تیزی 
پایان یافتن۱6 - شیء - مشایعت - تربیت 
کننده حیوانات اهلی۱7 - شمای بیگانه، ضمیر 
انگلیسی - کوچک - هکر ناتمام - برهنه، 

عریان، همسر اسكارلت

عمودی
۱ - پوستین - تلخ، پیمانه ، اندازه ، شماره 
خودم،   - چیزی  بر  گذشتن   ، حساب  و 
عضو  بدن،  - ستون  وزنی، سه کیلو  ضمیر 
رونده، از اعضای بدن - سقف دهان  - كلمه 
مسابقه   - تر  راست  سزاوارتر،   - پرسش2 
بندر   - اسبدوانی  مسابقه  سواری،  دوچرخه 
گرجستان3 - جسور و بی پروا، لجوج - کوتاه 
کردن سخن، ایجاز، اجمال - کاشف الکل4 - 
پارچه بافته شده - ریشه - هزار كیلو، بدن، 
ماهی كنسروی5 - از کوههای جنوبی ایران 
 - سیاه6  خال  دارای  سفید  خاكستری،   -
تابلویی از جان كانستبل - جمع عنصر - راندن 
بی ادبانه، راندن مزاحم7 - نوعی نی که در آب 
می روید - کشیش - خاک سفالگری، خاک 
سرخ، خاک عهد عتیق - رو دست خوردن - 
لباس رزم۸ - آوازی در دستگاه شور - تكان، 
حركت - سوره قران9 - ویتامین انعقاد خون، 
ابراهیم  همسر حضرت   - ویتامین جدولی 
در  رودی   - تکرار حرف۱0   - زبان  لكنت   -
روسیه - بسیار روان - رشد كردن، گوالیدن 
- حرف انتخاب، بله آلمانی، حرف گزینش۱۱ 
- از اعداد - دفعه ها، آیینه، مرتبه ها - دانا 

و باخرد، باشکوه۱2 - سوغات اصفهان، ره آورد 
شهر اصفهان - طاقچه باال، بام فرنگی - ماه 
سرد، روز گذشته - پزشك، طبیب - فریاد، 
بانگ، همسایه۱3 - پیاده شطرنج - سدی بر 
روزدخانه کلرادو - رهبری ۱4 - از لوازم آرایشی 

قدیم - ذوق، ذوق، ذوق - نقشه انگلیسی۱5 
- از مصالح ساختمانی - شمشیرانگلیسی - 
اثری از دكترمحجوب۱6 - رودی در فرانسه، 
از باشگاه های فرانسوی - پارچه کهنه، لنگه 
در - قلب قرآن - ورود درهم، ورود درهم، 

ورود درهم۱7 - باال بر ماشین - مخفف از 
او، باغ وحش بیگانه، کشیدنی بازی الک و 
دولک - نت سوم، نت مخمور، پیشوند فعل 
مضارع - زندگی کن، طرف، جانب - یكی از 

دو جنس، مذکر، جنس به ظاهر قوی

جدول شماره 2103

حکمرانی  عدم  دلیل  به  اتاق کرمان گفت:  رئیس 
خوب، حتی در جزئی ترین مسائل بخش کشاورزی 

دارد. وجود  بسیاری  مشکالت 
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
بیان  با  طبیب زاده،  سیدمهدی  و کشاورزی کرمان، 
های  روسای کمیسیون  گردهمایی  در  مطلب  این 
کشاورزی اتاق های سراسر کشور، افزود: کشاورزی 
بخشی مهم و استراتژیک است و در بحث تامین 
در  نقشی کلیدی  وسیع،  اشتغال  و  غذایی  امنیت 
اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل باید به بهترین 

اداره شود. شکل 
 رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: عدم حکمرانی خوب 
در حوزه کشاورزی موجب ضایع شدن منابع کشور 
می شود، لذا الزم است برای بهبود شاخص های کالن 
اقتصاد کشاورزی برنامه ریزی مناسب انجام شود.

استان  برتر  های  به شاخص  اشاره  با  طبیب زاده،   

خرما،  پسته،  تولید  جمله  از  کشاورزی  در  کرمان 
مرکبات و محصوالت گلخانه ای، بر توسعه روش های 
نوین کشاورزی با هدف افزایش بهره وری تاکید کرد 
و گفت: اتاق کرمان به دنبال توسعه کشاورزی مدرن 
است و در همین راستا به همت اتاق کرمان انجمن 
گلخانه داران جنوب و شرق استان راه اندازی شده 

است.
 در ادامه این نشست، سیدمحمدرضا ترابی موسوی، 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با اشاره به 
حضور روسای کمیسیون های کشاورزی 22 استان 
در کرمان بیان کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی 
مطرح کردن مشکالت و چالش های بخش کشاورزی 
و ارائه جمع بندی مباحث به کمیسیون های اقتصاد و 
کشاورزی مجلس و اتاق ایران برای تصمیم گیری در 

سطح دولت است.
 در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی 

با اشاره به نقش نظارتی  مجلس شورای اسالمی، 
ارز  گفت:  مسئوالن  عملکرد  خصوص  در  مجلس 
و  است  شده  فساد  و  رانت  ایجاد  باعث  ترجیحی 
بایستی ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف شود.
باید  کرد:  خاطرنشان  پورابراهیمی،  محمدرضا   
حذف  صادرکنندگان،  وسیله  به  واردات کاال  امکان 
قیمت گذاری دستوری محصوالت کشاورزی و تامین 
مالی حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و در 
این خصوص با وزرای اقتصاد و کشاورزی با حضور 

می شود. رایزنی  جلسه  این  از  نمایندگانی 
 محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: مجلس از بخش 
خصوصی حمایت می کند و با توجه به تعامل خوب 
آینده  می شود  پیش بینی  مجلس  و  جدید  دولت 

خوبی پیش روی کشاورزی کشور باشد.
 ذبیح هللا اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

نیز با اشاره به بحران آب در 500 دشت کشور، از آمار 
مهم ترین  عنوان  به  غیردقیق  و  اشتباه  اطالعات  و 
حوزه کشاورزی  در  افزود:  و  یاد کرد  معضل کشور 
روش های  توسعه  و  الگوی کشت  رعایت  به  باید 
نوین کشاورزی توجه جدی شود. همچنین روسای 
بر  نیز  کشور  اتاق های  کشاورزی  های  کمیسیون 
صادرات  توسعه  برای  زیرساخت ها  آوردن  فراهم 
محصوالت کشاورزی از 7 میلیارد دالر به ۱4 میلیارد 
دالر،  کارشناسی مسائل حوزه کشاورزی و جلوگیری 
مشکالت  شدن  برطرف  تصمیمات،  تمرکزگرایی  از 

بانکی، رعایت الگوهای کشت، برندسازی محصوالت 
صادراتی با هدف افزایش ارزش افزوده، کنترل بحران 
محصوالت  تخصصی  های  صندوق  راه اندازی  آب، 
کشاورزی، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر عملکرد 
مدیران حوزه کشاورزی کشور، حمایت از کشاورزان 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و توجه به صنایع 
تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی محصوالت تأکید 
کردند. این سومین گردهمایی روسای کمیسیون های 
کشاورزی اتاق های سراسر ایران بود که به میزبانی 

اتاق کرمان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

 مشکالت بخش کشاورزی ناشی از حکمرانی بد است

آموزشی  دوره  در  شرکت کنندگان  از  مراسمی  در  وطن خواهان/ 
شد. قدردانی  آب  حوزه  کوچک  نویسندگان 

و  شده  آغاز  ماه  شهریور  ابتدای  از  نویسندگان کوچک  آموزشی  دوره 
بیش از 30 نفر از کودکان و نوجوانان 9 تا ۱6 ساله به صورت مجازی 

آن شرکت می کنند. در کالس های 
با هدف  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  را شرکت  آموزشی  دوره  این 
به  آن ها  ترغیب  و  نویسندگی  مبانی  با  نوجوانان  و  آموزش کودکان 
نوشتن داستان های کودکانه در زمینه مدیریت مصرف آب برگزار کرده 

است.
قالب کتاب  در  تصویرسازی  از  پس  برگزیده  داستان های  است  قرار 
برنامه  از  آن  نویسندگان  صدای  با  و  شده  منتشر  و  چاپ  مستقل 

شود. پخش  نیز  حیات  جاری  رادیویی 
نویسندگان کوچک  آموزشی  دوره  شرکت کنندگان  از  قدردانی  مراسم 
در زمین مینی گلف اصفهان برگزار شد و کودکان و نوجوانان به همراه 
والدین شان از این برنامه مفرح استفاده کرده و به بازی گلف پرداختند.

مدیر منطقه دو شهرداری کرج از اجرای طرح 
جهادی محله امید در این منطقه خبر داد.

مرتضی جاللیان اظهار کرد: طرح جهادی محله 
اجرای  جهت  منطقه  محالت  سطح  در  امید 
و  رفت وروب  مانند،  شهری  خدمات  اقدامات 
بهسازی فضای سبز، زیباسازی، رفع سد معبر 
اقدامات  ساختمانی،  تخلفات  از  جلوگیری  و 
بهسازی  آسفالت  لکه گیری  شامل  عمرانی، 
اقدامات  ترافیکی،  امور  جداول،  و  پیاده روها 
در  بازدید  ماموران  و گزارش  ثبت  شهرسازی، 
گزارش  محله،  ساختمانی  تخلفات  خصوص 
طرح تبدیل، شناسایی امالک شهرداری  شامل 

می شود.
شهرک  محله های   از  طرح  این  افزود:  او   

مدرس، شکرآباد، آسیاب برجی که از محله های 
کم برخوردار در سطح منطقه بوده آغاز و در فاز 
دوم در محدوده مصباح ادامه پیدا می کند که 
طی بازدیدی که از این محله داشتیم مشکالت 
این محله احصا شده و حوزه های  شهروندان 
اجرایی  موظف خواهند بود گزارش اقدامات خود 
را مکتوب ارسال کنند که این امر تزریق امید 
و نشاط را در محالت به همراه خواهد داشت. 
مدیر منطقه دو شهرداری کرج گفت: شهرداری 
به عنوان متولی نگهداری شهر با این طرح بنا دارد 
توسعه خدمات شهری و افزایش ارتقا کیفیت 

زندگی شهروندان را هموار سازد.
در همه حوزه های مدیریت  این طرح که  در   
و  جهادی  اقدام  درمی آید،  اجرا  به  شهری 

و  زیباسازی  شهر،  دیداری  فضای  فراگیر، 
مشکالت خدماتی، نظافتی و عمرانی محالت 
محله  در  حضور  به  جاللیان  می شود.  برطرف 
مصباح و دیدار با معتمدین این محله قدیمی 
اولویت   کرده ایم  سعی  افزود:  و  کرد  اشاره 
برنامه های عمرانی را به سمت نیاز محالت و 
کار،  آغاز  در  و  خدمات محله ای هدایت کنیم 
توجه  برخوردار  محالتی کم  به  تالش کردیم 
ویژه کنیم. او افزود: با اجرای این طرح خاک 
و نخاله و ضایعات موجود در سطح منطقه نیز 
جمع آوری می شود تا زیبایی چهره شهر افزایش 
یابد. مدیر منطقه دو شهرداری کرج در بازدید 
از محله نوروزآباد نیز با اشاره به وسعت طرح 
امید، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته با 
اجرای طرح امید شاهد رشد و توسعه کیفی 
منطقه  در سطح  و کمی محالت  کم برخوردار 
طرح  اجرای  از  هدف  جاللیان  بود.  خواهیم 
جهادی و بزرگ امید را رفاه و خدمت رسانی به 
شهروندان دانست و افزود: با قابلیت این طرح 
محله،  برای  محله  ظرفیت های  از  استفاده  و 

عالوه بر کاهش هزینه ها، تاثیرگذاری باالیی در 
امر خدمات رسانی داشته و با شناساندن نقاط 
قوت محالت و بهره گیری از آن ها شهروندان را 
به محیط پیرامونشان دلگرم می کند. وی هدف 
از اجرای طرح امید را خدمات رسانی مطلوب به 
اساس  و رضایت مندی عمومی که  شهروندان 
مدیریت شهری است، دانست و افزود: اجرای 
این طرح در فاز نخست محله به محله و در 
سطح منطقه به اجرا درخواهد آمد که پس ازآن 
در فاز دوم با هماهنگی و اتصال آن با عوامل 
و  بسیج  راهور،  پلیس  مانند  منطقه  از  خارج 
مساجد اجرای آن آغاز می شود.   مدیر منطقه 
دو شهرداری کرج با تاکید بر اهمیت همکاری و 
مشارکت مردم در حفظ زیبایی و طراوت شهر، 
گفت: شهروندان می توانند با مشارکت خود در 
حفاظت از شهر نقش بسیار مهمی داشته باشند 
همچنین  جاللیان  نگه دارند.  پاکیزه  را  شهر  و 
گفت: با حضور عوامل اجرایی به دستور مدیر 
منطقه طرح امید به صورت مستمر در تمامی 

محالت سطح منطقه اجرا می شود.

نویسندگان کوچک حوزه آب 
هم  بازی کردند، هم جایزه گرفتند

مدیر منطقه دو شهرداری کرج خبر داد

اجرای طرح »محله امید« در منطقه دو 
شهرداری کرج

| اصفهان  | | البرز  |

بیش از 5 هزار دستگاه  رمز ارز 
غیر مجاز  كشف و جمع آوری شد 
برق گیالن  گفت:  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  هنرمند 
استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه ای شامل 
انشعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، كشاورزی و ... 
برای استخراج رمزارزها غیرقانونی است و انجام این عمل 
خالف قانون در واقع كسب كردن سود نه از طریق یک 
فعالیت اقتصادی اشتغال زا و مولد بلكه با سوءاستفاده 
یارانه ای كه متعلق  ؛  انرژی است  یارانه حامل های  از 
ها  یارانه  محل  از  غیرقانونی  سودجویی   . است  مردم 
نیز باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد شده 
كه از جمله آنها می توان به دامن زدن به ركود صنایع 
و تعطیلی كارخانه ها که نتیجه آن افزایش بیكاری و 
او تاکید کرد: در صورتی كه هر شخص یا  تورم است 
نهادی به استخراج غیرمجاز رمزارز مبادرت کنید ، بعنوان 
متخلف به مراجع قضایی معرفی می شود و ضمن قطع 
ای و  یارانه  برق  التفاوت قیمت  به  ما   ، برق  انشعاب 
تعرفه صادراتی و همچنین خسارات وارده به شبكه های 
برق از او اخذ می شود.هنرمند در این راستا تصریح کرد: 
طی عملیاتی با حضور نیروهای انتظامی و نمایندگان 
شرکت توزیع برق گیالن در چند روز اخیر ، 2 مرکز و 
۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان های 
تالش و کوچصفهان کشف و ضمن قطع انشعاب برق 
متخلفان،  جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 
این ۱۱ دستگاه در  افزود:  تحویل داده شدند. هنرمند 
دو منزل مسکونی بوده که براساس پایش مصرف آنها 
مورد کشف و شناسایی قرار گرفته اند.مدیرعامل توزیع 
برق گیالن در راستای اقدامات صورت پذیرفته در این 
خصوص بیان داشت: با تشکیل کمیته جمع آوری مراکز 
غیر مجاز رمز ارز در استان با حضور دستگاه های اجرایی، 
قضایی و امنیتی از سال گذشته تا کنون، بیش از 5 
هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در گیالن شناسایی 
شده است که بالغ بر 43 میلیارد تومان به صنعت برق 
اند. او اضافه کرد: هموطنان گرامی  خسارت وارد کرده 
می توانند در صورت شناسایی مراكز استخراج غیرمجاز 
رمزارز اطالعات مربوطه را از طریق سامانه تلفنی ۱2۱ و 
یا مراجعه حضوری به واحد حراست شركت توزیع برق 
محل زندگی خود اعالم نمایند. اطالعات و مشخصات 
هویتی گزارش دهندگان به صورت كامال محرمانه حفظ 
مراكز  به كشف  منجر  به گزارش هایی كه  و  می شود 
غیرمجاز استخراج رمزارز گردد تا سقف 20 میلیون تومان 

پاداش نقدی تعلق می گیرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخه ۱400/06/09  دوم  هیات  شماره ۱400603۱907۸005420  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عهدیه 
نمکی گوکی فرزند علی بشماره شناسنامه 3۱۸0003057 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت96/60 متر مربع تحت 
پالک ۱6655 فرعی از 396۸ اصلی مفروز ومجزا شده از پالک ۱ فرعی از ۸22 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سراسیاب 
کوچه نمازیان شرقی 2 سمت راست اخرین بن بست خریداری از مالک رسمی آقای حسن مقیمی نژاد محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 659
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخه ۱400/06/۱3  دوم  هیات  رای شماره ۱400603۱907۸0055۱2  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیره 
نیک بخت قرية العربی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 کد ملی 3۱7947۱794 صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۸7/5 مترمربع تحت پالک 247۱5 فرعی از 27۸7 اصلی بخش 3 واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 24 بعد 
از اولین سه راه سمت راست منزل دوم خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر تدين ارجمندی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 663
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/2۱-  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱400603۱907۸005423 هیات دوم مورخه ۱400/06/09 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره گلشاهی فرزند مسعود 
بشماره شناسنامه 50۸2 کد ملی 299405405۱ صادره از کرمان وآقای رضای سلطانی به شماره شناسنامه ۱ وکدملی 2993264230 فرزندعلی 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱34/۱5 متر مربع تحت پالک ۱6659 فرعی از 396۸ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 4۸4 فرعی از 396۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان شهید ابراهیمی جنوبی خیابان بختیاری خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 655
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱399/09/۱۸ مورخ   ۱399603۱90050005۸0 شماره  رای  برابر 
شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
 ۱65 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  خبیصی  خیاطی  علی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
اصلی   -2500 از  فرعی   36 پالک  مترمربع   395 مساحت  به  یکبابخانه  در ششدانگ  شهداد  از  صادره 
واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- کوچه امام زاده زید خریداری از مالک رسمی خانم پروین 
به فاصله ۱5 روز آگهی می  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  رستمی محرز گردیده است. 
توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  مالکیت متقاضی  به صدور سند  شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

شد. م الف 640
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/2۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/04

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱400603۱907۸005399 هیات دوم مورخه ۱400/06/09 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عباس آبادی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 205۸5 صادره از بم کدملی 3۱۱02043۱2 درششدانگ یک باب خانه به مساحت  209/۸مترمربع تحت پالک ۱6623 فرعی 
از 396۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸99 فرعی از 396۸ اصلی بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعداز طوروطناب کوچه 3 
سمت چپ اولین منزل خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 650
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/06/2۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/06

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت   
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
موضوع  اول  شماره۱400603۱90۱400۱۱۸0-۱400/03/24هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بهروزه فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 3۸صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
و  مفروز  اصلی  از55۱-  -فرعی  پالک  مربع  7۸0متر  مساحت 
مجزی شده از پالک ۱فرعی از 55۱ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
چینه هوکرد جیرفت بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای نجاتعلی شفیعی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 279
دوم  انتشارنوبت  تاریخ   – اول:۱400/06/07  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱400/06/2۱:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی  ابالغ واحضار    
عنایت  فرزند  نژاد  رستمی  بلوچ  محمدرضا  اقای 
مورخ  های  اخطاریه  پیرو  احتراما  .باسالم  اله 
دعوت شده  جنابعالی  از  ۱400.6.3و۱400.5.۱۸که 
بود متاسفانه جهت ثبت طالق حاضر نشده اید لذا طالق بائن خلع 
نوبت اول شماره 54۸ در مورخ ۱400.6.۱۸طبق دادنامه مزبوره در 
این دفتر ثبت وصیغه طالق جاری شد لذا علقه زوجیت فی ما 

بین ساقط گردید .
مجید خزاعی .سر دفتر ازدواج وطالق 193.74جیرفت

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

وانت  سبز  وبرگ  کمپانی  سند 
سفید   13۸9 مدل    1600i پیکان 
موتور  شماره   به  رنگ  -روغنی 
شاسی   شماره  و   114۸۸0796۸6
 NAAA36AA2AG20542۸
پالک  65ایران 225ق3۸ متعلق 
مفقود  دهکهان  اسودی  زینب  به 
واز درجه اعتبار ساقط گردیده است 

.منوجان

برگ سبز وکارت وسند  تراکتور 
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کارزار آبخوان

روزهای سیاه وادی رحمت تبریز بر اثر افزایش شمار جان باختگان کرونا / مهر

| قیز قاالسی |
قیز قاالسی یا قلعه دختر در میانه در 2 کیلومتری 
شمال پل دختر )۱۸ کیلومتری جنوب میانه( واقع 
شده است و یکی از آثار تاریخی مهم میانه به شمار 
می رود. این قلعه بر روی صخره بزرگ و قله های 
تیز، در باالی کوه های قافالنکوه واقع شده است. 
شکل عمومی آن کثیراالضالع غیر منتظمی است 
که دره های عمیق و قله های تیز قافالنکوه را زیر 
پوشش خود قرار داده است. این بنا با آجر و سنگ 
ساخته شده و بلندی دیوار )باروی قلعه( اطراف آن 
به 4 متر می رسد. این قلعه دارای یک دروازه و یک 
راه خروجی به ارتفاع سه متر است که راه خروجی 
تخته  به  و  دارد  شباهت  فرار  راه  به  بیشتر  آن 
سنگ ها و پرتگاه های خطرناک منتهی می شود. 
قلعه دختر، ۱6 یا 24 برج دیده بانی مخروبه دارد 
که ۸ برج آن بر رودخانه قزل اوزن مشرف است.
آب  دارد که  وجود  آب  منبع  دو  قلعه  میان  در 
مورد نیاز ساکنان قلعه را تامین کرده است. این 
شده  ساخته  سد  یا  آبگیر  بمانند  آب  منبع های 
است. آبگیر بزرگ به ابعاد ۱0 در ۱5 متر به ارتفاع 

۱0 متر است که آب آن به وسیله برف و باران تامین 
 شده است. دو ضلع آبگیر از صخره های طبیعی و 
یک ضلع آن از سنگ های تراشیده شده تشکیل 
نیز در  بر آن چاه های زیادی  یافته است. عالوه 
قسمت های مختلف قلعه وجود داشته که در مواقع 

ضروری از آب آن ها استفاده شده است. 
دیواره  جلویی آبگیر بزرگ، به ضخامت حدود یک 
و نیم متر از سنگ و مالت ساروج ساخته شده 
و قسمت بیرونی آن همانند ورودی اصلی قلعه با 
سنگ های صاف و تراشیده شده، نما داده شده 

است، به طوری که این دیواره علی رغم معماری 
حیرت انگیز با قوس های قسمت بیرونی که به 
طور کامل یک دست و دقیق هستند، در ارتفاع 
حدود ۱5 متری از سطح دره قرارداد. با عنایت به 
گنجایش و ظرفیت این آبگیر بزرگ که در احاطه 
بلندی های کوه واقع شده و تا حدودی از تابش 
دراز مدت خورشید و گرمای آن در طول روز در 
امان بوده، چنین برمی آید که تأمین بخش عمده 
بوده  آبگیر  این  از  قلعه،  ساکنان  مایحتاج  آب 

است./ سیری در ایران

 آفت کش ها )قسمت چهارم(
بدن جانداران است. تجمع  در  آن ها  آفت کش ها تجمع زیستی  اثر  مهم ترین 
زیستی آفت کش ها به طور تدریجی و بر اثر استفاده از مواد غذایی آلوده به 
آفت کش ها و جذب این مواد پدید می آید. فرآیند تجمع زیستی آفت کش ها 
بعدی شان  نسل های  و  جانداران  بدن  در  سمی  مواد  تدریجی  انباشت  سبب 

می شود.
و  آورند  زیان  نیز  انسان  برای  جانداران،  بر  عالوه  آفت کش ها  از  بسیاری   
بار  یک  با  فقط  و  هستند  سمی  شدت  به  فسفات دار  آفت کش ها  از  برخی 
تماس مستقیم به سیستم مرکزی اعصاب نفوذ کنند و سبب تشنج و مرگ 
شوند. براساس تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده، جانورانی که در برابر نوعی 
آفت کش ویژه با غلظت زیاد قرار گرفتند، دچار عوارضی مانند سرطان، جهش 

زیست محیط  دانشنامه  شدند./  مرگ  حتی  و  عصبی  اختالل های  ژنتیکی، 

کشور  در  امروز«  »مذهب  فیلم  جشنواره  بیست وچهارمین 
ایتالیا میزبان نمایش ۱0 فیلم ایرانی خواهد بود. مستند بلند 
»نان مقدس«، ساخته رحیم ذبیحی، فیلم بلند »دختر آبی« 
از کیوان مجیدی در کنار فیلم های کوتاه »مادرزاد« ساخته 
از  »قبل  زندکریمی،  آکو  و  حسین پور  سامان  مشترک 
اردالن  از  ُرس«  »خاک  حنائی،  مصیب  ساخته  تاریکی« 
از  »دست ها«  نجاتی،  سعید  به کارگردانی  »دابور«  زینتی، 
آمن صحرایی، »تنها نخواهم ماند« به کارگردانی یاسر طالبی 
رویداد سینمایی  این  در  و »مندلی« ساخته مقداد جاللی 
به نمایش گذاشته می شوند. بیست وچهارمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم »مذهب امروز« از تاریخ 22 تا 29 سپتامبر 
برابر با 3۱ شهریور تا 7 مهرماه  در شهر ترنتو ایتالیا برگزار 

ایسنا می شود./ 

بازار  در  شده  منتشر  آثار  از  یکی  عنوان  هجران«  »شرح 
موسیقی است که در قالب تازه ترین اثر مشترک امیر شریفی 
و مهدی امامی و همراهی تعدادی از نوازندگان مطرح کشور 
عالقه مندان  و  در دسترس شنوندگان  »ماهور«  نشر  توسط 
قرار گرفته است. در این آلبوم که توسط گروه »نقش« منتشر 
رباب،  و  سه تار  تار،  نوازنده  و  آهنگساز  شریفی  امیر  شده، 
مهدی امامی خواننده و نوازنده بندیر، دایره، هوشمند عبادی 
نوازنده نی، محمد عشقی نوازنده سنتور، المیرا مردانه نوازنده 
قانون، سهیل  نوازنده  آلتو، مرجان مهربان  کمانچه، کمانچه 
عود گروه  نوازنده  آرش سعیدیان  تمبک،  نوازنده  اله دادیان 
ساختار  لحاظ  به  ِ رو  پیش  اثر  می دهند.  تشکیل  را  اجرایی 
امکاناِت  از  بهره مند  مدال،  نظام  و  ایقاعی  نظام  فرمال، 
ساخِت قطعات در دو نظام موسیقی قدیم ایران و موسیقی 

/مهر است.  دستگاهی 

سریال  پخش  توقف  درخواست  نام  با  کارزاری 
با  که  است  جریان  در  کارزار  وب سایت  در  خاتون 
می شود.  پیگیری  #توقف_سریال_خاتون  هشتگ 
به رئیس  ساترا  این کارزار خطاب  از متن  در بخشی 
و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: »احترامًا 
خاتون که  به سریال  ذیل  امضاکنندگان کارزار  جمیع 
نقد  است  پخش  حال  در  خانگی  نمایش  شبکه  در 
قهرمانان  سریال  این  در  معتقدیم  و  داشته  جدی 
فارسی  زبان  با  عادی  شخصیت های  حتی  و  قصه 
لهجه تهرانی و کلیه نقش های خدمه، نوکر و کلفت با 
به  اثر  این  در  همچنین  می کنند.  تکلم  لهجه گیلکی 
صورت تحریف آمیزی واقعه شهریور ۱320 را که نقطه 
نمایش  به  گونه ای  به  است  گیالن  تاریخ  سربلندی 
را  گیلک  هموطنان  دلخوری  موجبات  که  کشیده اند 

است.« کرده  فراهم 
پیگیر  راه  این  از  این کارزار می خواهند  امضاکنندگان 

شوند. خاتون«  پخش سریال  »توقف 
مهر   ۸ تا  و  شده  آغاز   ١٤٠٠ شهريور   ۸ از  این کارزار 
١٤٠٠ ادامه دارد. همچنین این کارزار از سوی بیش از 

نفر امضا شده است.  ۱00 5 هزار و 

قدرت شاهان ز تسلیم فقیران بیش نیست

قصر سلطان امن تر از کلبه درویش نیست 

طاهر آن دامان کزو دست امیدی دور نه

قادر آن سلطان کزو قلب فقیری ریش نیست

گر ز خون من نگین شاه رنگین می شود

گو بریز این خون که مقدار نگینی بیش نیست

برکس ای قاضی به خون من منه بهتان ازآنک

قاتل من در جهان جز عشق کافر کیش نیست

ای صبا با خسرو خوبان بگو درد فراق

بر دل  من کمتر از این حبس و این تشویش نیست

گر دلت با من نباشد قصر تجریش است بند

ور دلت با من بود زندان کم از تجریش نیست

در صفوف واپسین جا داد یارم ورنه کس

زبن رقیبان درصف عشق وی ازمن پیش نیست

دل به اقبال جهان ای صاحب دولت مبند

کاین جهان در اختیار عقل دوراندیش نیست

نعمت او بی تغیر، امن او بی انقالب

راحت او بی تزاحم ، نوش او بی نیش نیست

تجربت کردم رهی سوی سرای عافیت

راست تر زین  ره که من بگرفته ام در پیش  نیست

من نی ام مسعود و بواحمد ولی زندان من

کمتر از زندان نای و قلعه مندیش نیست

گر توپی انسان » بهار« اندوه نوع خویش دار

ورنه حیوان هم نیابی کاو به فکر خویش نیست

ملک الشعرای بهار

خراسان  استان  در  اسفراین  ایزی  آبشار   
پنج  در  آبشار  این  است.  واقع  شمالی 
کیلومتری روستای ایزی در دامنه های غربی 
پانزده کیلومتری  در  و  کوه های شاه جهان 
جنوب شرق اسفراین قرار دارد. در این منطقه 
عالوه بر فراوانی چشمه ها که از توزیع خوبی 
برخوردارند. تعدادی از دره های منطقه دارای 
هستند.  متفاوت  دبی های  با  دائم  جریان 
این وضعیت عالوه بر این که تنوع گونه های 
به  را  منطقه  جانوری  و  گیاهی  زیستی 
خصوص از نظر پرندگان و حشرات گسترش 
دارد چشم انداز زیبایی را ایجاد کرده که بر 
جذابیت منطقه افزوده است. احداث سد بر 
رودخانه سرچشمه که از مرز شمالی منطقه 
می گذرد زیستگاه مناسبی را برای تعدادی از 

آبزی فراهم کرده است. گونه های 
این  است.  آبشار  منشا  سر  ایزی  رودخانه 
رودخانه از لوشی بینی در جهت جنوب شروع 
شده و پس از عبور از آبشار ایزی مقداری 
از اراضی کشاورزی ایزی را آبیاری می کند. 
هفت کیلومتر  اصلی،  جاده  از  روستا  این 
فاصله داشته و آبشار آن سه کیلومتر باالتر 
از روستای قاسم آباد و از فراز صخره ای سی 
متری در جریان است. اطراف این آبشار دو 

پله ای سرسبز و زیبا بوده و از آب آن جهت 
در  می شود.  استفاده  روستا  مزارع  آبیاری 
دارویی  سرخس  می توان  آبشار  این  کنار 
پرسیاوشان را یافت. شهرستان اسفراین از 
دو بخش کوهستانی و کم ارتفاع به وجود 
در  آالداغ  رشته کوه  از  بخشی  است.  آمده 
گرفته،  قرار  شهرستان  این  شرق  و  شمال 
و بلندترین نقطه آن قله کوه شاه جهان به 
اسفراین  است.دشت  متر   3032 ارتفاع 
در  آباد  صفی  دشت  و  آالداغ  پای کوه  در 
است.  شده  جوین گسترده  شمالی  دامنه 
و شرقی  کلی قسمت های شمالی  به طور 
اسفراین دارای آب وهوای معتدل کوهستانی 
تابستان های  دارای  جنوبی  قسمت های  و 
است.  سرد  زمستان های  و  و خشک  گرم 
ناحیه  زمین های  از  توجهی  قابل  بخش 
اسفراین از جنگل ها و مراتع پوشیده شده 
است. در ارتفاعات درختان و درختچه هایی 
گنجشک،  زبان  سماق،  انار،  پسته،  مانند 
انجیر، زالزالک و ارغوان وجود دارد و مراتع 
این ناحیه نیز از گیاهانی که مصرف دارویی 
دارند، مانند شاه تره، گل زرد، خاکشیر، درمنه، 
گل گاوزبان، کاسنی، ختمی و شیرین بیان 

است.  شده  پوشیده 

| سینما |

| موسیقی |

جثه بزرگ، پوزه کوتاه و گرد، سر کوچک، دندان های 
پیشین قوی و پهن، گوش ها نسبتًا کوتاه و گرد، دم 
برهنه و کوتاه تر از طول سر و تنه است. دست و 
پا کوتاهند و انگشتان به ناخن های بلند و بی رنگ 
ختم می شوند. موها کوتاه اند، جنس آن ها متفاوت 
در برخی نرم و در برخی خشن است. رنگ موهای 
پشت زرد متمایل به قهوه ای یا خاکستری متمایل به 
قهوه ای با سایه ای قرمز، و رنگ شکم خاکستری تا 
سفید است، حد واسط رنگ پشت و شکم مشخص 
نیست. به تازگی گونه جدیدی از این جنس به نام 
)N. Bunnii( در تاالب ها و رودخانه های عراق مجاور 
مرزهای خوزستان مشاهده شده است که می تواند 
در ایران به خصوص در هورالعظیم نیز وجود داشته 
باشد. اندازه های این حیوان بزرگتر از موش ورامین، 

و وزنش نیز از 500 گرم تجاوز می کند. طول سر 
و تنه این جانور ۱50 تا 270 میلی متر و درازای 
دم آن 90 تا ۱50 میلی متر است. میانگین وزن 
این جانور ۱30 تا ۱۸0 گرم است. موش ورامین 
شبگرد است، گاهی در روز نیز دیده می شود. به 
دارد.  اجتماعی  و  زیرزمینی  زندگی  معمول  طور 
النه و انبار ذخیره مواد غذایی در عمق 50 تا 75 
سانتی متری از سطح زمین است و به وسیله چند 
راهروی طوالنی که طول هر یک از آن ها ممکن 
است از 20 متر تجاوز کند با سطح زمین ارتباط 
این  اطراف  در  شده،  حفارش  خاک های  دارد، 
سوراخ ها به چشم می خورد، در انبار ذخیره مواد 
غذایی گاهی متجاوز از نیم کیلو غالت مشاهده 
شده است. موش ورامین در تمام فصول سال 
فعال است، در روزهای گرم تابستان گاهی درب 
النه را مسدود می کند./ کویرها و بیابان های ایران

 موش ورامین

درخواست توقف آبشار  ایزی
پخش سریال خاتون

و  علمی  کتابی  آگاهی«  و  »زبان 
و  عصب شناسی  زمینه ی  در  تخصصی 
زبان شناسی است. این کتاب را »جرالد 
علوم  بزرگ ترین چهره های  از  ادلمن« 
در  او  است.  نوشته  روانی  و  زیستی 
ضمن  تا  کرده  سعی  آگاهی  و  زبان 
بیان نظرات شخصی خود، با استفاده 
تصویر  علمی،  مختلف  تئوری های  از 
ذهن  مغز،  میان  ارتباط  از  شفاف تری 

ارائه کند. زبان  و 
آگاهی انسان یکی از موضوعات جنجالی 
در رابطه با شناخت انسان است که با وجود 
انجام تحقیقات و یافته های مختلف، هنوز 
هم پدیده ای گنگ و مبهم است. نویسنده 
با اعتقاد به این که آگاهی به شیوه  علمی 
نوشته  را  این کتاب  است،  مطالعه  قابل 
توصیفی  کتاب  این  در  او  است.  شده 
داده  ارائه  مخاطبان  به  آگاهی  از  علمی 
است. ادلمن در این کتاب سعی کرده تا 
حد امکان آگاهی را به شیوه ای علمی و 
او  توصیف کند.  روشن  و  زبانی ساده  با 
از بازگویی خیلی از مسائلی که پیش از 
زیاد گفته و شنیده  آگاهی  درباره ی  این 
شده است، خودداری کرده است. البته از 
آنجا که این مبحث بسیار تخصصی است، 
نویسنده گاهی مجبور به استفاده از برخی 
اصطالحات علمی و تخصصی شده است.

نویسنده این کتاب را با رسالتی مشخص 
و  حال  تا  دارد  تالش  او  است.  نوشته 
با  را  آگاهی  اسرارآمیز  و  ماورایی  هوای 
به  و کسانی که  تعریف کند  علمی  زبان 
را  دارند  اعتقاد  آگاهی  بودن  جادویی 
از  عمدا  ادلمن  خارج کند.  تصور  این  از 
آوردن نام کتاب ها و منابع در متن کتاب 
خودداری کرده است تا تمرکز خواننده را 
این حال  با  نکند.  منحرف  متن  پیام  از 
در پایان این کتاب یادداشت هایی درباره   
کتاب  ها  این  است.  نوشته  کتاب  منابع 
می توانند  هستند که  آثاری  از  فهرستی 
جالب  مبحث  این  به  عالقه مندان  برای 
به خوانندگان  برای کمک  باشد.  و مفید 
پایان کتاب  در  مطالب،  بهتر  درک  برای 
توصیفی جامع و ساده برای اصطالحات 
رفته،  به کار  این کتاب  در  تخصصی که 

است. شده  ارائه 
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