
سخنگوی وزارت امور خارجه:

 بن بست غیرقابل حلی
میان ایران و عربستان نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سواالت خبرنگاران در مورد گفت وگوی میان 
ایران و عربستان در حاشیه نشست بغداد که امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه به 
عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در آن حضور داشت، اعالم کرد که گفت وگوی 

جدیدی میان این دو کشور رخ نداده است.

سازمان حفاظت محیط 
زیست هنوز ر ئیس ندار د

وزرای دولت سیزدهم یک هفته ای است کارشان را 
آموزش و پرورش که  برای وزارت  و  شروع کرده اند 
وزیر پیشنهادی اش از مجلس رای نیاورد، سرپرستی 
انتخاب شده اما هنوز تکلیف سازمان حفاظت محیط 
ریاست  برای  نیست. گمانه زنی ها  مشخص  زیست 
این سازمان در روزهای اخیر شدت یافته و خبرهای 
پردیسان  احتمالی  درباره گزینه  بسیاری  غیررسمی 

مطرح می شود.

رضا امینی، رئیس اصولگرای شورای 
چهارم شهر اصفهان با 13 رای به عنوان 

شهردار اهواز انتخاب شد 

مدافع انتقال آب کارون 
شهردار اهواز شد

رئیس شورای چهارم شهر اصفهان، شهردار اهواز شد. 
دیروز در جلسه شورای شهر اهواز، رضا امینی به عنوان 
کارنامه  در  او که  شد.  انتخاب  شهر  جدید  سکاندار 
کاری اش شهرداری منطقه 8 اصفهان، رئیس شورای 
چهارم شهر اصفهان و نمایندگی شورای پنجم و مدیریت 
روابط عمومی شهرداری اصفهان به چشم می خورد، به 

اهواز نیامده حاشیه درست کرده است. 

 دو طال برای ایران
  در روز ششم بازی های

 پارالمپیک توکیو

تهر ان آ ب ندار د
شرکت آب منطقه ای تهران: ورودی  آب به مخازن سدهای تامین کننده آب شرب شهرهای تهران و کرج 40 درصد کاهش داشته است

ابراز نگرانی شرکت آب منطقه ای تهران  از وضعیت سدها در سال آبی آینده:

| مهدی زارع |

 آثار مخرب
دست کم گرفتن سوانح 

و  بزرگ  سوانح  از  منتشره  گزارش های 
می شود  رسانه ای  خوبی  به  معمواًل  شدید، 
جذب  را  عمومی  افکار  و  مردم  توجه  و 
می کند. این سوانح دیر به دیر رخ می دهند. 
بعضی روزنامه نگاران علم تالش می کنند تا 
در  مخرب گذشته  رویدادهای  یادآوری  با 
احتمال  با  را  مخاطبان  آنها،  وقوع  سالروز 
تکرار چنین وقایعی آشنا کنند. برنامه هایی 
از  می دهد  رخ  سوانح  این  سالروز  در  که 
چنین کوشش هایی خبر می دهد؛ مانند زلزله 
سرپل ذهاب  و   1382 بم  و   1369 منجیل 
 1366 سیالب  چون  سیالب هایی  و   1396
تجریش در تهران، 1380 در گلستان و بهار 
بر  سوانح  ایران.  استان  شانزده  در   1398
انسان ها اثر منفی گذاشته اند. هرگاه مدیران 
بحران از فواید جانبی  مخاطرات و سوانح  
آسیب های  زخم  بر  نمک  می کنند،  یاد 
می پاشند. دیده  آسیب  جوامع  و  انسان ها 

ایرانیان حافظان آخرین بازمانده های یوزها

 به مناسبت نهم شهریور
روز حمایت و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

  یوزهای ایرانی  یوزهای ایرانی
 هنوز چهل نفرند هنوز چهل نفرند
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2 پیام خرب

2 پیام خرب

آنا
برای  اینکه  به  اشاره  با  جمعیت  رئیس 
واکسیناسیون کامل جامعه و خروج کشور از بحران 
کرونا به 180 میلیون دز واکسن نیاز داریم، افزود: 
و  ویژه گروه های خاص  واکسن  بررسی  حال  در 
واکسن های  می کنیم  تالش  و  هستیم  اطفال 
مناسب برای این گروه تهیه و به کشور وارد کنیم.
شورای  جلسه  در  همتی  کریم  ایسنا،  گزارش  به 
معاونین این جمعیت با اشاره به درگیری کشور از 
اواخر سال 98 با بحران کرونا، گفت: در این مدت، 
جمعیت هالل احمر براساس رسالت ذاتی خود، در 
کنار وزارت  و در  بحران  این  با  مرکز میدان مقابله 
بهداشت و سایر دستگاه های دخیل در مدیریت این 
بیماری بوده و برای سالمت مردم تالش کرده است.
اوبا اشاره به خدمات این جمعیت در بحران کرونا 
افزود: هالل احمر از اسفند 99 تاکنون در 16 مرز 
مسافران  غربالگری  ریلی(  و  هوایی  )زمینی، 
ورودی به کشور را برعهده دارد و از طرفی به عنوان 
اصلی ترین نهاد وارد کننده واکسن به کشور فعال 

ارتقای  موجب  ارزشمند،  خدمات  این  که  است 
سرمایه اجتماعی جمعیت و مقبولیت هالل احمر 

نگاه مردم شده است. در 
میلیون   20 از  بیش  تاکنون  اینکه  بیان  با  همتی 
چین  کشور  از  محموله   1۷ در  واکسن کرونا  دز 
براساس  داد:   ادامه  است،  شده  وارد  ایران  به 
هفته  از  می شود  تالش  شده،  انجام  توافق های 
آینده، پارت های ۵ میلیونی واکسن به کشور وارد 
شود و روند واردات واکسن شتاب بیشتری بگیرد. 
هالل احمر با حمایت رئیس جمهوری و هماهنگی 
 20 در شهریورماه  بهداشت تالش می کند  وزارت 
 30 هرماه  آبان،  و  مهر  ماه های  در  و  دز  میلیون 

وارد  کند. به کشور  واکسن  دز  میلیون 
او افزود: با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، 
اگر بخواهیم 2 تا سه دز واکسن برای مردم تامین 
کنیم، به واردات 180 میلیون دز واکسن نیاز داریم 
درخصوص  جمهوری  رئیس  ویژه  تاکید  بنابر  و 
می تواند  هالل احمر  واکسن،  واردات  در  تسریع 

بین المللی  فدراسیون  در  خود  جایگاه  براساس 
برای  شده  آغاز  روند  هالل احمر،  و  سرخ  صلیب 
واردات واکسن را تا واکسیناسیون کامل جامعه و 

ادامه دهد. از بحران کرونا  خروج کشور 
پیگیری  از  همچنین  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه این 
جمعیت برای تامین واکسن از سایر منابع تولید 
بنابر  و گفت:  داد  خبر  نیز  اروپا  همچون  کننده 
تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری، هیچ 
معتبر  منابع  از  واکسن  واردات  برای  ممنوعیتی 
قراردادهای  نهایی شدن  در صورت  و  ندارد  وجود 
حمایت  با  اقدام  این  واکسن،  دریافت  و  خرید 
دولت و مجوز وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
همتی افزود: هالل احمر همچنین در حال بررسی 
خاص،  بیماران  ویژه  مناسب  واکسن  تهیه  نحوه 
مادران باردار، مادران شیرده و اطفال است و تالش 
می کنیم واکسن های مناسب برای این گروه تهیه 

و به کشور وارد کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که 
در سال  دانش آموزان ترک تحصیلی عشایری  آمار 
تحصیلی اخیر چه میزان بوده است؟ گفت: سه هزار 
داشتیم که  از تحصیل  بازمانده  آموز  دانش  و 626 
شناسایی شدند تا در سال تحصیلی جدید به چرخه 

آموزش بازگردانده شوند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا سیفی مدیرکل دفتر توسعه 
و  آموزش  وزارت  عشایر  آموزش  و  آموزشی  عدالت 
پرورش با بیان اینکه دانش آموزان عشایری استان 
آذربایجان غربی به علت  عدم توانایی در خرید کتاب 
درسی از آموزش جاماندند، گفت: ما موضوع  دسترسی 
نداشتن دانش آموزان عشایری به کتب درسی را به 
سازمان پژوهش انتقال دادیم و از آن ها خواستیم به 
مناطق الزم التوجه در جهت تهیه کتاب های درسی 
کمک شود. متاسفانه سازمان پژوهش در این زمینه 
پیگیری های  ما  نداشته،  ما  با  همکاری  هیچ گونه 
و  مرزی  زبانه،  دو  مناطق  برای  که  کردیم  زیادی 
درسی  کتاب  دارند،  شدید  محرومت  که  مناطقی 
انجام نشد.مدیرکل  این کار  رایگان تهیه شود، ولی 
دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: استان آذربایجان غربی 
32 هزار دانش آموز عشایری دارد که به گفته مسئوالن 

آموزش و پرورش عشایری آذربایجان غربی تعداد 
زیادی از دانش آموزان دختر عشایری این استان به 
دلیل  ناتوانی در تهیه و خرید کتاب درسی در مدرسه 

ثبت نام نکردند.
بیانات  است که  بوده  این  بنابراین هدف  افزود:  او 
دانش  نباید شرایط تحصیلی  اجرا کنیم،  را  رهبری 
آموزان در یک منطقه دوردست با دانش آموزان در 
باشد.  داشته  تفاوت  آموزشی  نصیب  نظر  از  تهران 
باید آن مقدار حقی که از آموزش الزم است در اختیار 
دانش آموزان قرار بگیرد.مدیرکل دفتر توسعه عدالت 
آموزشی درباره تفاوت کیفیت آموزش در کشورهای 
کشور  در  وقتی  گفت:  ایران،  نسبت  به  پیشرو 
پیشرویی مانند ژاپن قرار است اردوی دانش آموزی 
برقرار شود، این اردو برای یک نقطه دور دست و یک 
شهر از یک میزان کیفیت برخوردار است. به طور مثال  
چین 2۷6 میلیون دانش آموز دارد که 1۵0 میلیون نفر 
از آن ها در مقطع ابتدایی هستند و  پوشش تحصیلی 

مدارس چین 99.8 است.
خوبی  پوشش  زمینه  این  در  هم  ما  سیفی گفت: 
الزم  آموزان  دانش  درصد   9۷ توانستیم  و  داشتیم 
التعلیم را وارد مدرسه کنیم اما فقط توانسته ایم بخش 
اول یعنی ورود به مدرسه را انجام دهیم. آنچه که در 
طی این سال ها صورت نگرفته، این است که دانش 

آموزان سهم مناسب خود را از آموزش و پرورش کشور 
به دست نیاورده اند. آن ها سهم یکسانی از آموزش 
نداشته اند.او تاکید کرد: شک نکنید، دانش آموزی 
که در شمال تهران بوده، استفاده بیشتری از امکانات 
آموزشی داشته است. جالب این است که پدر و مادر 
یک دانش آموز در شمال تهران همان اندازه مالیات 
مناطق  در  آموز  دانش  یک  مادر  و  پدر  می دهد که 
این  به  پاسخ  در  می پردازد.سیفی  مالیات  محروم 
سوال که با این تفاوت ها ما چطور می توانیم ادعای 
برقراری عدالت آموزشی در کشور را داشته باشیم؟ 
گفت: همه چیز به موضوع مدیریت برمی گردد، اگر 
عدالت آموزشی در کشوراجرا نمی  شود یا ناقص اجرا 
متوجه  درست  ما  است که  این  خاطر  به  می شود 
قضیه نشدیم. کاری که ما در معاونت آموزش ابتدایی 
انجام دادیم این بود که شش ماه کار تحقیقات و 
نظری انجام دادیم.او در واکنش به این مسئله که 
عدالت آموزشی با توجه به آموزش مجازی آن هم در 
مناطقی که اصال اینترنت در دسترس نیست، محقق 
نشده است، گفت: تالش شده که در این دو سال 
کارهای خوبی انجام شود، اما هنوز به آنچه که باید در 
زمینه بسترسازی آموزش غیرحضوری دست یابیم، 
نرسیده ایم. دلیل این است که مجری این طرح ها 

صرفا آموزش و پرورش نیست.

رییس جمعیت هالل احمر خبر داد

بررسی شرایط واردات واکسن ویژه کودکان

بیش از 3 هزار دانش آموز عشایری از تحصیل بازماندند
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    یک تیر و دو نشان

 حلقه ای دیگر به زنجیره
تولید چادرملو

بُحران کم آبی را جدی بگیریم !
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امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
خارجه در نشست هفتگی خود با رسانه ها، 
در حاشیه  آیا  این سوال که  به  پاسخ  در 
و  ایران  بین  گفت وگویی  بغداد  نشست 
عربستان انجام شده است، گفت: در مورد 
عربستان، بیشتر از گفت وگوهایی که پیش 
از این در بغداد صورت گرفته گفت وگویی 
در  و  نشده  انجام  عربستان  و  ایران  بین 
جدیدی  شاهد گفت وگوی  بغداد  نشست 

نبودیم.
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در 
مورد موضوع عربستان و گفت وگوها بین دو 
کشور اظهار کرد: تاکنون سه دور گفت وگو 
بین دو کشور برگزار شده است و در صورت 
لزوم دورهای بعدی برگزار می شود و ما از 
نقش سازنده عراق هم در این زمینه تقدیر 
و تشکر می کنیم.خطیب زاده همچنین در 
در  بن بستی  آیا  سوال که  این  به  پاسخ 
عربستان صورت گرفته  و  ایران  مذاکرات 
یا  نکرده  پیدا  ادامه  مذاکرات  این  که 
اینکه ادامه این مذاکرات نیز منتظر ادامه 
دولت جدید  استقرار  و  ایران  در  تغییرات 
ما  داد: عربستان همسایه  توضیح  است، 
در این منطقه است. ما و عربستان نقاط 
اشتراکی زیادی برای صلح و ثبات در این 
منطقه داریم. ایران هیچ گاه دست دوستی 
خود را از ریاض دریغ نکرده است و هرگاه 
در عربستان این اراده ایجاد شده است که 
براساس سازوکار منطقه ای عمل کند و در 
این مسیر حرکتی داشته باشد با استقبال 
ایران روبه رو شده است. او تاکید کرد: هیچ 
بن بستی میان این دو کشور بزرگ نیست 
که قابل حل نباشد و تنها به اراده سیاسی و 
به اقدام در پایتخت های دو کشور نیاز دارد 
و این امر می تواند کمک کننده باشد. او در 
پاسخ به این سوال که آیا در حاشیه نشست 
بغداد گفت وگوهایی بین ایران و برخی از 
است  شده  انجام  مصر  جمله  از  کشورها 
برگزاری  جریان  در  عموما  خیر، گفت:  یا 
منطقه ای  و  المللی  بین  های  اجالس 
رایزنی های مختلفی بین کشورهای شرکت 
کننده به سبک و سیاق های مختلفی انجام 
این مذاکرات دوجانبه،  از  می شود. برخی 
حاشیه  در  نیز  برخی  و  چندجانبه  برخی 
طور  همان  و  می شود  انجام  اجالس  آن 
که خودتان نیز مشاهده کردید در جریان 
آقای  بین  گفت وگوهایی  بغداد  نشست 
امیرعبداللهیان و رئیس جمهور مصر صورت 
گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به جلسه مشترک وزارت خارجه و وزارت 
بهداشت در روز پنجشنبه هفته گذشته در 
مورد تسریع واردات واکسن کرونا گفت : در 

این جلسه تصمیمات خوبی برای تسریع 
واردات واکسن کرونا از نقاط مختلف جهان 

گرفته شد.
نشست  این  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  ایران  چرا  سوال که  این  به  پاسخ  در 
اجالس منطقه ای حمایت از عراق در سطح 
رئیس جمهور شرکت نکرد و امیرعبداللهیان 
اجالس  آن  در  ایران  نماینده  عنوان  به 
اجالس  هر  مورد  در  داشت، گفت:  حضور 
بین المللی، سطح و ترکیب شرکت کنندگان 
توسط کشورها براساس جزئیات برگزاری و 
براساس آمادگی موجود در کشورها تصمیم 
گرفته می شود. اینکه رئیس جمهور یا وزیر 
براساس  شرکت کند  اجالسی  در  خارجه 
برنامه های  و  کنندگان  شرکت  سطح 
رئیس جمهور محترم و مسائل این چنینی 
تصمیم گرفته می شود و تفاوتی در عمل در 
این حوزه وجود ندارد به ویژه در مورد عراق 
چرا که ایران یک سیاست اصولی در مورد 
عراق دارد و بارها آن را اعالم کرده است. ما 
از هر ابتکار و حرکتی که به صلح و ثبات 
و آرامش عراق و تقویت نقش منطقه ای 
این کشور کمک کند استقبال می کنیم و 
از این آقای  در کنار عراق هستیم. پیش 
رئیسی سفر بسیار موفقی به عراق داشتند. 
گفت وگوهای خوبی با مقامات این کشور 
انجام دادند و در آینده نیز این سفر انجام 

می شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوالی در مورد برخی از حواشی ایجاد 
مقامات  یادگاری  عکس  مورد  در  شده 
شرکت کننده در نشست بغداد و جایگاهی 
ایستاد  آن  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  که 
اظهارکرد: سفر آقای امیرعبداللهیان به عراق 
و حضورشان در این نشست سفر موفقی 
بود. پرداختن به حواشی که بخواهد متن 
خارجی  سیاست  حوزه  در  را کمرنگ کند 
در  بسیار خوبی  بازتاب  این سفر  نیست. 
ممکن  و  است  داشته  مختلف  گروه های 
این  حواشی  با  بخواهند  برخی  است که 

بپوشانند. را  متن پررنگ 
ایران  می دانند که  همه  خطیب زاده گفت: 
و  دارد  منطقه  و  عراق  در  جایگاهی  چه 
آنچه که مهم است این است که اجالس 
و  بود  بیشتر  همگرایی  مسیر  در  عراق 
آقای امیرعبداللهیان نیز در این نشست بر 
اهمیت همکاری کشورهای منطقه و اینکه 
به  و دولت های منطقه  سرنوشت ملت ها 

تاکید کردند. است  خورده  پیوند  هم 

 مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا 
برای مذاکرات وین بهتر است

خطیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا 

بحث مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا از 
دستور خارج شده است یا اینکه با ادامه 
همچنان  نیز  موضوع  این  وین  مذاکرات 
پیگیری خواهد شد؟ تصریح کرد: موضوع 
آزادی زندانیان ایرانی که به بهانه های واهی 
توسط آمریکا در این کشور و یا کشورهای 
چیزی  شده اند  گرفته  گروگان  به  دیگر 
و  ما خارج شود  کار  دستور  از  نیست که 
اگر آمریکا این موضوع را تسهیل کند و به 
تعهدات خود در این زمینه عمل کند این 
بهتر  نیز  وین  برای گفت وگوهای  مسئله 

است.
او ادامه داد: آنچه که در این زمینه توافق 
آشکار  های  دلیل کارشکنی  به  بود  شده 
آمریکا در شب آخر انجام نشد و اگر امروز 
عمل  شده  انجام  توافق  به  ها  آمریکایی 

آزاد می شوند. زندانیان  این  کنند، فردا 

تشکیل دولت فراگیر برای ثبات 
در افغانستان

سوال  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاری 
صحبت های اخیر مقام معظم رهبری آیا 
شناسد،  می  رسمیت  به  را  طالبان  ایران، 
رهبری  معظم  مقام  که  آنچه  گفت: 
در  ایران  قطعی  های  سیاست  فرمودند 
بوده  در ۴0 سال گذشته  افغانستان  مورد 
است. ما همواره در کنار مردم افغانستان 
بوده ایم و اولویت ما تأمین صلح و ثبات و 
پیشرفت افغانستان بوده است. افغانستان 
همسایه عزیز ما است. در حوزه تمدنی ما 
قرار دارد و در بیانیه ای که من نیز در جلسه 
سخنگویی وزارت خارجه هفته گذشته به 
تأکید  وزارت خارجه خواندم  بیانیه  عنوان 
شده بود که جان و ناموس و مال مردم 
افغانستان باید توسط همه گروه ها در این 
کشور رعایت شود. آنچه که ما فکر می کنیم 
می آورد  ثبات  و  صلح  افغانستان  برای 
تشکیل دولتی فراگیر در این کشور است که 
بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی 
در  افزود:  باشد.خطیب زاده  افغانستان 
آتی  دولت  مسئولیت پذیری  مسیر  این 
افغانستان و تعهدپذیری به انجام تعهدات 
منتظر  ما  و  می کند  کمک  قطعی شان 
می مانیم که در عمل تشکیل دولت فراگیر 
و تعهد آن دولت به اجرای مسئولیت هایش 
و  ایران  اساس  آن  بر  و  را مشاهده کنیم 
جامعه بین الملل تصمیمات خود را خواهد 

گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوال دیگری در مورد نشست بغداد و 
تاثیر آن بر همکاری های منطقه ای توضیح 
داد: ما از اقدام و ابتکاری که به ایجاد صلح 

و ثبات در عراق کمک کند استقبال می کنیم 
و در این زمینه پیش قدم بوده و خواهیم 
بود و امیدواریم این گونه نشست ها گام 
ای  منطقه  بیشتر  همگرایی  برای  موثری 
باشد. فرامنطقه  قدرت های  دخالت  بدون 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
دیگری  در مورد تالش برخی از رسانه ها 
و افراد برای تطهیر طالبان اظهار کرد: آنچه 
که در بیانیه وزارت خارجه آمده و پیش از 
این من آن را قرائت کردم یک نکته بسیار 
روشن است و آن این است که ما به دنبال 
این هستیم که خود مردم افغانستان برای 
سرنوشت خودشان تصمیم بگیرند و هیچ 
افغانستان  جغرافیای  از  خارج  نیرویی 
آینده  و  افغانستان  مردم  برای  نمی تواند 
مردم این کشور تصمیم بگیرد. باید اجازه 
داد که با تسهیل گفت وگوهای بین االفغانی 
یک دولت فراگیر در این کشور ایجاد شود 
نه یک دولت اقلیت در برابر اکثریت و یا 
دولتی که فقط یک گروه در آن باشد بلکه 
باید دولتی تشکیل شود که بازتاب دهنده 
افغانستان  قومیتی  و  جمعیتی  ترکیب 

باشد.
خطیب زاده با بیان اینکه طالبان به عنوان 
یک گروه بخشی از افغانستان و بخشی از 
تاکنون  داد:  ادامه  است،  این کشور  آینده 
جمهوری اسالمی ایران در راستای تسهیل 
گفت وگوهای بین االفغانی و کمک به ایجاد 
تالش هایی  کشور  این  در  فراگیر  دولتی 
داشته و ما آمادگی خود را برای برگزاری 
دور دوم گفت وگوهای بین االفغانی در تهران 
اعالم کرده ایم. البته این موضوع منوط بر 
آن  در  بتوانند  همه گروه ها  است که  این 

شرکت داشته باشند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
امیر عبداللهیان  دیگری در مورد سفر اخیر 
وزیر امور خارجه به سوریه و اینکه آیا این 
سفر از پیش تعیین شده بود یا با توجه به 
غیبت سوریه در اجالس بغداد و خواست 
ایران برای حضور دمشق در این اجالس این 
سفر به منظور دلجویی صورت گرفته است، 
گفت: البته میزبان این اجالس تهران نبود 
و بغداد بود و ما پیش از این نیز نظرمان را 
در مورد حضور سوریه در اجالس بغداد گفته 

بودیم و در این مورد اظهارنظر کرده ایم.
او افزود: یکی از اهداف ما همیشه نزدیک 
و  بوده است  یکدیگر  به  کردن همسایه ها 
ما فکر می کنیم اجالس بغداد و همچنین 
سفر به سوریه در همین راستا بوده است و 
یکی از جاهایی که باید این نزدیکی را ایجاد 
کنیم در این مورد است. سفر امیرعبداللهیان 
به عراق و شرکت شان در اجالس بغداد و 
با  دیدارشان  و  سوریه  به  سفر  همچنین 
در  را  خود  ویژه  پیام  این کشور  مقامات 
و  ایران  منطقه ای  سیاست های  خصوص 
ادامه داد:  او  تداوم آن در این حوزه دارد. 
حتما در جریان سفر به دمشق رایزنی هایی 
شده  انجام  بغداد  نشست  خصوص  در 
ایران  روابط دوجانبه  آن  از  و مهمتر  است 
و سوریه و محور مقاومت است که سوریه 
نقش قابل توجهی در آن دارد. به گزارش 
همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی  ایسنا، 
در مورد برنامه های وزارت خارجه در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی با توجه به تاکید وزیر 
امور خارجه جدید کشورمان در این زمینه 
و  اقتصادی  دیپلماسی  امر  در  کرد:  اظهار 
توجه به موضوع اقتصاد و تبادالت مرتبط 
با آن وزارت امور خارجه نقش پل و تسهیل 
کننده دارد. براساس اختیارات و وظایفی که 
دارد در این حوزه عمل می کند و باید توجه 
نهادها و  داشت که در کشور، سازمان ها، 
مرجع  که  هستند  زیادی  وزارتخانه های 
انحصاری بسیاری از مراودات، امر واردات، 
صادرات، تخصیص ارز و تسهیل حضور تجار 
در دیگر کشورها و... هستند و وزارت خارجه 
تسهیل کننده  نقش  امور  این  تمامی  در 
دارد. همه باید توجه داشته باشند که وزارت 
این مسیر  تنهایی نمی تواند در  به  خارجه 
حرکت کند و باید کل بدنه دولت و دیگر 
نهادها در این زمینه کمک کنند. همان طور 
که در موضوع واکسن و واردات آن هرگاه 
مراجع صالحیت دار تخصصی در کنار وزارت 
خارجه قرار گرفتند وزارت خارجه اقداماتش 
و تالش هایش به نتیجه بهتری رسیده در 
این زمینه نیز باید همه کمک کنند. وزارت 
خارجه فضا را آماده می کند و پل ها را می زند 
و به نتیجه رسیدن این تالش ها معطوف به 
هماهنگی ها و همکاری ها بین بخش های 
مختلف و انجام وظایف از سوی هر نهاد و 

دستگاهی در این حوزه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 بن بست غیرقابل حلی میان
 ایران و عربستان نیست

 شروط فرانسه
 برای به رسمیت شناختن 

طالبان
امانوئل مکرون با بیان اینکه مذاکره با 
شناختن  رسمیت  به  معنای  به  طالبان 
آن ها نیست، هشدار داد که همکاری و 
تروریستی  گروه های  با  طالبان  توافق 
از  و  بود  خواهد  فرانسه  قرمز  خط 
رسمیت  به  برای  فرانسه  شروط  جمله 
رعایت  طالبان  احتمالی  شناختن 
ویژه  به  و  آنان  سوی  از  بشر  حقوق 

است. زنان  حقوق 
نقل  به  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
در  مکرون  امانوئل  فرانسه،  رادیو  از 
شرکت  برای  عراق  به  سفرش  جریان 
عراق  در  منطقه ای  حمایت  اجالس  در 
می کند  ترک  را  عراق  فرانسه  گفت: 
این  از  آمریکایی  نیروهای  اگر  حتی 
رئیس جمهوری  شوند.  خارج  کشور 
شهر  از  را  سخنان  این  که  فرانسه 
خبر  بخش  با  گفت وگو  در  و  اربیل 
ایراد  فرانسه  تلویزیون  یک  شبکه 
که  زمانی  تا  گفت:  همچنین  می کرد، 
فرانسه  هستند،  عراق  در  تروریست ها 
می کند. حفظ  عراق  در  را  خود  قوای  نیز 
رئیس جمهوری  مکرون،  امانوئل 
عملیات  احتمال  خصوص  در  فرانسه 
بی ثباتی  از  فرانسه پس  در  تروریستی 
قدرت،  به  طالبان  بازگشت  و  منطقه 
همواره  تروریستی  عملیات  گفت: خطر 
با  را  خطر  این  نباید  اما،  دارد.  وجود 

پنداشت.   یکی  مهاجرت  مسئله 
و  مهاجران  ورود  ماکرون،  گفته  به 
از  پس  اروپا  به  افغان  پناهجویان 
وسعت  به  طالبان  دوباره  قدرت گیری 
در  اروپا  به  سوری  پناهجویان  ورود 
این  با  بود.  نخواهد  ٢٠١٥میالدی  سال 
تصریح  فرانسه  رئیس جمهوری  حال، 
خواهند  بیشتری  افغان های  که  کرد 
فشار  این  و  شوند  اروپا  وارد  کوشید 
زیادی بر ظرفیت اروپا برای پناه دادن 

آورد. خواهد  وارد  ها  آن  به 
افغان  افزود: جان صدها زن و مرد  او 
فرانسه  و  است  خطر  در  کشورشان  در 
در  می کوشد  خود  متحدان  همراه  به 
خارج  برای  راه حلی  طالبان  با  مذاکره 

کند. پیدا  افغانستان  از  آن ها  کردن 
کشور  سه  کرد:  خاطرنشان  مکرون 
پیشنهاد  با  انگلیس  و  آلمان  فرانسه، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  طرحی 
اطراف  در  امن  منطقه  یک  مایلند 
این  به  تا  کنند  ایجاد  کابل  فرودگاه 
در خطر  جان شان  را که  ترتیب کسانی 

کنند. خارج  افغانستان  از  است 
طالبان  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 
اعالم  طرح  این  با  را  خود  مخالفت 
کلیه  به  که  داده اند  وعده  و  کرده 
دارنده  افغان های  و  خارجی  اتباع 
اجازه  خارجی  معتبر  گذرنامه های 
ترک  را  افغانستان  خاک  داد  خواهند 
جمله  از  کشورها  از  شماری  کنند. 
و  استرالیا  اسپانیا،  انگلستان،  فرانسه، 
برای  گذرنامه  صدور  به  همچنان  ژاپن 
نجات افغان هایی که جان شان در خطر 

می دهند. ادامه  است 
مکرون  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 
افغانستان  جنگ های  درس  بزرگترین 
از  نمی توان  دانست که  این  را  لیبی  و 
حکومت  تشکیل  یا  دموکراسی  خارج، 
عین  در  او  تحمیل کرد.  به کشوری  را 
در  فرانسه  نظامی  عملیات  از  حال، 
فقدان  در  که  گفت  و  کرد  دفاع  مالی 
کشورها  از  شماری  عملیات  این 

. ند شید می پا و فر
 او تأکید کرد که بدون سیاست توسعه 
قادرند  تروریست ها  دولت،  بازگشت  و 
فقر  از  بهره گیری  با  و  هفته  دو  طی 
دست  در  را  قدرت  مردم  ناامیدی  و 

. ند بگیر
که  است  حالی  در  مکرون  اظهارات 
و  ناتو  نیروهای  غیرمسئوالنه  خروج 
افغانستان،  از  متحده  ایاالت  ارتش 
پناهجویان  بحران  تشدید  چون  تبعاتی 
رهبران  و  داشته  بدنبال  را  افغان 
موج  از  تا  هستند  تالش  در  اروپایی 
سبز  قاره  به  پناهجویان  گسترده 

کنند جلوگیری 
تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
به  طالبان  بازگشت  که  باورند  این  بر 
طرح  کل  شکست  معنای  به  قدرت 
افغانستان  در  غرب  و  آمریکا  سیاسی 
مناسبات  تحوالت،  این  برآیند  و  بوده 
در  آورده که  وجود  به  را  جهانی  جدید 
ناتو نقش پیشین خود را  آن آمریکا و 
از دست داده اند. رهبر حزب دموکرات-
آستانه  در  که  گفت  آلمان  مسیحی  
گرفته  قرار  تاریخی  مهم  چرخش 
به  طالبان  بازگشت  با  او  به گفته  ایم. 
شکست  بزرگترین  متحمل  ناتو  قدرت، 
شده  تاسیس  از  بعد  خود  سیاسی 

است.

دو طال برای ایران در روز ششم 
بازی های پاراالمپیک توکیو

مدال  با  توکیو  پارالمپیک  بازی های  ششم  روز 
نابینای  ورزشکار  اوالد«  »مهدی  ارزشمند  طالی 
پنچمین  این  شد.  همراه  وزنه  پرتاب  در  ایران 

بود. ایران  کاروان  طالی 
به گزارش ایرنا در رقابت های پرتاب وزنه مردان 
کالس F 11 ایران 2 نماینده داشت که باید برای 
رسیدن به مدال با 9 نفر رقابت می کردند. مهدی 
اوالد و نورمحمد آرخی نمایندگان ایران در پرتاب 
وزنه بودند که مهدی اوالد با ثبت پرتاب  1۴.۴3 

متر به مدال طال رسید. 
مهدی اوالد در پرتاب اول 13.۵3 را پرتاب کرد. 
در پرتاب دوم 1۴.12 و در پرتاب سوم هم 1۴.01 
را به ثبت رساند. او در حرکت چهارم و پنجم هم 
پیاپی  مرتبه  دو   ،1۴.۴3 و   1۴.۴0 رکورد  ثبت  با 
رکورد شخصی اش را افزایش داد و در نهایت هم 
در پرتاب ششم 13.۷9 را به ثبت رساند تا پرتاب 

پنجم او را به مدال طال برساند.
 12.۷8 ثبت   با  هم  ارخی  نور محمد  همچنین 
اول  حرکت  در  آرخی  گرفت.  قرار  ششم  رده  در 
12.۷8 را ثبت کرد که بهترین پرتاب او هم بود. 
سوم  حرکت  و  ثبت کرد  را   12.۴۷ حرکت  در  او 
و   12.۴۷ چهارم  حرکت  در  شد.  اعالم  خطا  هم 
پرتاب  ثبت کرد.  را   12.۴۴ هم  پنجم  حرکت  در 

شد. اعالم  خطا  هم  او  ششم 
مهار  با  امروز  عصر  پورمیرزایی  منصور  همچنین 
 10۷ اضافه  به  دسته  در  کیلوگرم   2۴1 وزنه 
بازی های  پاراوزنه برداری  نقره  مدال  به  کیلوگرم 

رسید. توکیو  پارالمپیک 
وزنه  پارا  رقابت های  آخر  روز  دوشنبه  روز  در 
 10۷ دسته  رقابت  توکیو  پارالمپیک  بازی های 
شهر  فروم«  »اینترنشنال  سالن  در  کیلوگرم 
در  ایران  نماینده  رضی  سامان  برگزار شد.  توکیو 
 231 رکورد  با  و  پرداخت  رقابت  به  دسته  این 

گرفت. برنز  مدال  کیلوگرم 
بازی های  در  ایران  طالی  مدال  چهارمین 
پارالمپیک هم روز دوشنبه توسط امیر خسروانی 
در پرش طول به دست آمد. در آغاز ششمین روز 
طول  پرش  مسابقات  در  و  پارالمپیک  بازی های 
برای  ارزشمند   طالی  مدال  یک  ورزشکار  این 

آورد. دست  به  ایران  پارالمپیکی  کاروان 
روز  تا  بازی ها  از  دوره  این  در  ایران  کاروان 
دوشنبه 11 مدال ) پنج طال، پنج نقره، یک برنز( 
برداری، دوومیدانی و جودو کسب کرده  وزنه  در 

است.
دوره  پانزدهمین  در  ایران  پارالمپیک  کاروان 
9نقره و  2۴ نشان )هشت طال،  با کسب  بازی ها 

ایستاد. پانزدهم  جایگاه  در  برنز(  هفت 

 669 فوتی جدید کرونا 
در کشور

در  بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
بیمار   669 دوشنبه  بعدازظهر  به  منتهی  شبانه روز 
کووید19 در کشور جان خود را به دلیل این بیماری 
با  زمانی  بازه  همین  در  همچنین  دادند.  دست  از 
تزریق  رکورد  واکسن،  دوز   13۴ و  ۷6۵هزار  تزریق 

شکست. نیز  کشور  در  کرونا  واکسن  روزانه 
تا کنون 18 میلیون و ۵۵1 هزار و 96۴ نفر ُدز اول 
واکسن کرونا و 8 میلیون و 389 هزار و 296 نفر 
نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
و  9۴1 هزار  و  26 میلیون  به  تزریق شده در کشور 
260 ُدز رسید.افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن 
حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. با 
تزریق ۷6۵ هزار و 13۴ ُدز واکسن کرونا در شبانه 
کشور  در  واکسن  روزانه  تزریق  رکورد  گذشته،  روز 

شد. شکسته 
بر اساس معیارهای  و   1۴00 تا 8 شهریور  از دیروز 
قطعی تشخیصی، 33 هزار و ۷80 بیمار جدید مبتال 
به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و 918 
بیماران کووید19  بستری شدند. مجموع  آنها  از  نفر 
در کشور به ۴ میلیون و 960 هزار و ۷۴۴ نفر رسید.
کووید19  بیمار   669 گذشته،  ساعت   2۴ طول  در 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 10۷ هزار و 1۵1 نفر رسید. تا کنون ۴ 
میلیون 1۷۵ هزار و ۴0۵ نفر از بیماران، بهبود یافته 

از بیمارستان ها ترخیص شده اند. و یا 
در  به کووید19  مبتال  بیماران  از  نفر   886 و  ۷ هزار 
تحت  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های  بخش های 
 ۷80 و  میلیون   28 کنون  تا  دارند.  قرار  مراقبت 
کشور  در  تشخیص کووید19  آزمایش   30۵ و  هزار 
انجام شده است. در حال حاضر 306 شهر کشور در 
 32 و  نارنجی  وضعیت  در  110 شهر  قرمز،  وضعیت 

دارند. قرار  زرد  وضعیت  در  شهر 

آنچه که در زمینه مبادله 
زندانیان میان ایران و آمریکا 
توافق شده بود به دلیل 
کارشکنی های آشکار آمریکا 
در شب آخر انجام نشد و اگر 
امروز آمریکایی ها به توافق 
انجام شده عمل کنند، فردا این 
زندانیان آزاد می شوند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سواالت خبرنگاران در مورد گفت وگوی میان ایران و عربستان در حاشیه نشست 
بغداد که امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در آن حضور داشت، اعالم کرد که 
گفت وگوی جدیدی میان این دو کشور رخ نداده است. البته او در ادامه اشاره کرد که ایران هیچ گاه دست دوستی خود را 

از ریاض دریغ نکرده است هیچ بن بستی میان این دو کشور بزرگ نیست که قابل حل نباشد .

آنچه که ما فکر می کنیم برای 
افغانستان صلح و ثبات می آورد 
تشکیل دولتی فراگیر در این 
کشور است که بازتاب دهنده 
ترکیب قومیتی و جمعیتی 
افغانستان باشد

سالمت
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 |

زالی:
محدودیت های شبانه اثر زیادی در کنترل کرونا ندارد

کرونا  با  مقابله  ستاد  عملیات  فرمانده 
برخی  در  بازنگری  لزوم  بر  تهران  استان 
همچنین  و  بهداشتی  نامه های  شیوه 

کرد. تاکید  کرونایی  محدودیت های 
به گزارش ایلنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد 
مقابله با کرونا استان تهران، گفت: همچنان 
شاهد فراز و فرودهایی در آمارهای کرونا در 

استان تهران هستیم اما پیش بینی می شود 
کاهش  در  ثابتی  سیر  آینده  روزهای  در 
فروکش  سمت  به  و  باشیم  داشته  آمارها 
تهران شاخص  استان  شدن حرکت کند. در 
مرگ و میر شاید با توجه به سرعت کمتری که 
دارد بین 12 تا 1۴ روز با تاخیر آمار فوتی ها 
متوازن  مراجعان سرپایی  و  بستری  آمار  با 

شود.
واکسیناسیون  بحث  در  اینکه  بیان  با  او 
نگرانی در حوزه زنجیره تامین واکسن وجود 
نشود،  واکسن دچار خدشه  واردات  دارد که 
آمادگی  تهران  استان  در  ولی  داد:  ادامه 
واکسیناسیون  مراکز  اندازی  راه  برای  الزم 
برای  افزایش شیفت های کاری  و همچنین 

واکسیناسیون  روند  به  بخشیدن  سرعت 
به  توجه  با  اخیر  تعطیلی  آثار  دارد.  وجود 
خوب  داشتند  مردم  و  صنوف  همکاری که 
موفق محسوب  تجربه  یک  عنوان  به  و  بود 

می شود.
او ادامه اظهار کرد در تهران نیاز به بازنگری 
است.  بهداشتی  شیوه نامه های  و  پروتکل ها 
دارند  اثربخشی کمتری  مداخالتی که  باید 
مورد بازنگری قرار گیرند. مثال محدودیت های 
شبانه خیلی اثری در موضوع کنترل بیماری 
ندارد. لذا باید برخی موارد که ایجاد زحمت، 

مورد  را  دارند  همراه  به  نارضایتی  و  هزینه 
بازنگری قرار دهیم. دانشگاه ها کماکان در 
می برند.  به سر  مالی  منابع  و  تست  کمبود 
لذا الزم است این موضوع به صورت جدی تر 
مورد توجه قرار گیرد. باید موضوع تست های 

رایگان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مناسب  شکل  واکسن  واردات  اگر  او گفت: 
برای  استانی  همکاری  نیازمند  بگیرد  تری 
تسریع واکسیناسیون هستیم و در این راستا 
ممکن است نیاز به همکاری نیروهای سایر 

باشد. داشته  وجود  دستگاه ها 
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تهدید  و  نادرترین  از  یکی  آسیایی  یوزپلنگ 
در  و  است  جهان  گربه سانان  شده ترین 
 IUCN باالترین طبقه حفاظتی فهرست سرخ
جای  انقراض«  آستانه  »در  طبقه  در  یعنی 
حدود  است که  حالی  در  این  است.  گرفته 
دو هزار سال پیش یوز در قاره آسیا، در اکثر 
زیستگاه های دشتی و استپی در مرکز، جنوب 
و جنوب غربی این قاره از جمله سرزمین های 
قرقیزستان،  ایران،  ازبکستان،  هندوستان، 
قفقاز، عراق و شبه جزیره عربستان پراکندگی 
داشته است. در آفریقا نیز از جنوب این قاره تا 
دریای مدیترانه در شمال آن، به جز جنگل های 
انبوه و صحراهای خشک، زیستگاه یوز بوده 

است.
سابقه  دوست داشتنی،  گربه  این  یوزپلنگ، 
این  عمر  دارد؛  انسان  با  درازمدتی  همراهی 
همراهی به پنج هزار سال پیش بازمی گردد. 
پذیری  تربیت  و  هوش  خاص،  توانایی های 
باال، باعث شد تا یوزپلنگ همواره مورد توجه 
باشد. شکارچیان  ایرانی  بزرگان  و  پادشاهان 
تعداد  بود  یوزپلنگ  زیستگاه  که  مناطقی 
محدودی یوز همراه خود داشتند تا با کمک 
آن ها شکار کنند، این اقدام آن ها تاثیر چندانی 
در  یوز  هزاران  ولی  نداشت.  یوز  جمعیت  بر 
مجموعه های عظیم پادشاهان و فرمانروایان 
این مناطق در اسارت نگهداری می شدند و این 
مسئله موجب کاهش چشمگیر جمعیت این 
جانور در بیشتر نقاط جهان به ویژه آسیا شد. 
یوز از زمان های دور جایگاه ویژه ای در تاریخ 
و فرهنگ ایرانیان داشته است، به طوری که 

امروزه مستندات تاریخی متعددی حکایت از 
ایرانیان دارد. همراهی یوز و 

نوزدهم  قرن  اواخر  تا  می دهد  نشان  شواهد 
در ۴۴ کشور  یوزپلنگ  هزار  یکصد  در حدود 
اما  است.  بوده  پراکنده  آفریقایی  و  آسیایی 
به  رو  یوزپلنگ ها  بیستم نسل  اوایل قرن  از 
هندوستان  در  مثال  برای  گذاشت.  کاهش 
که »چیتا« نام خود را از این سرزمین گرفته 
ابتدای قرن بیستم  است، جمعیت یوزها در 
در سال  و سرانجام  یافتند  به شدت کاهش 
پای  از  با  هند  کوروای  ایالت  حاکم   ،19۴۷
باالی  نور  مقابل  در  که  یوزی  سه  درآوردن 
اتومبیلش بی حرکت مانده بودند، تیر خالص 

زد.  در سرزمین چیتاها  یوز  پیکره  بر  را 

یوزپلنگ به چه معناست؟
اصیل  واژه های  از  یکی  »یوزپلنگ«  واژه 
پارسی است که از ترکیب دو واژه یوز و پلنگ 
حاصل شده است. »یوز« ُبن مضارع مصدر 
به معنای »َجستن، جهیدن و طلب  یوزیدن 
از این رو یوزپلنگ به معنای  کردن« بوده و 
پلنگی است که به دنبال شکار خود گشته و آن 
را با جستن و دنبال کردن می گیرد. در گذشته، 
این جانور را پلنگ شکاری می نامیدند که به 
سبب شباهت زیاد آن به پلنگ و روش شکار 
منحصر به فرد آن بوده است. ایرانیان باستان 
این جانور را بیشتر با نام »یوز« می شناختند و 
کمتر نام یوزپلنگ را برای آن به کار می بردند. 
به این جانور در زمان تولگی »َهًوَبر« هم گفته 
می شود. یوزپلنگ در شهرهای مختلف ایران 

نام های گوناگونی دارد؛ در طبس »زرده پلنگ« 
»تازی پلنگ«  بلوچستان  و  سیستان  در  و 
را »فهد«  یوز  زبان عربی  نامیده می شود. در 
به آن »تازی پرنگ«  افغانستان  می نامند. در 
)فارسی دری( و »تازی پلنگ« )پشتو( گفته 
می شود. در پاکستان نیز در زبان براهوئی به 
آن یوز گفته می شود. در گویش سواحلی نیز 
برای  را  نام »دوما«  رایج است  آفریقا  که در 
زبان  در  یوز  به  می برند.  کار  به  جانور  این 
انگلیسی چیتا گفته می شود. این واژه ریشه 
سانسکریتی دارد و از زبان هندی آمده است.
سال ها از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران 
می گذرد و امروزه خطر از بین رفتن سومین 
گربه بزرگ ایران یعنی یوز آسیایی وجود دارد.
بیش از چهل سال است که برای حفاظت یوز 
آسیایی در کشورمان اقداماتی صورت گرفته که 
نتایج قابل توجهی نیز به دنبال داشته است و 
نزدیک دو دهه است که یوز در میان کشورهای 
آسیایی تنها در کشور ما به بقای خود ادامه 
ایرانیان است که  افتخار ما  این مایه  داده و 
توانستیم این میراث طبیعی را همچنان حفظ 

کنیم.
قبل از جنگ جهانی دوم، جمعیت یوز در ایران 
حدود ۴00 فرد بود که تقریبا در تمام مناطق 
استپی و بیابانی نیمه شرقی کشور و قسمتی 
از نواحی غربی کشور نزدیک مرز عراق دیده 
خودروهای  از  استفاده  رواج  ولی  می شد. 
سرآغاز  جنگ،  از  پس  باقی مانده  جیپ 
کاهش اساسی در جمعیت این جانور شد که 

خود احتماال معلول شکار بی رویه آهو، طعمه 
اصلی یوز، بوده است. در نتیجه جمعیت یوز 
پیش،  سال  تا ۴۵  یافت.  به شدت کاهش 
بیش از 12 میلیون هکتار از وسعت کشورمان 
محل زیست این جانور زیبا بوده است. در آن 
زمان حضور یوزپلنگ در ۴۴ منطقه مستقل 
نیمه شرقی و حتی  در قسمت های مرکزی، 
و  بود  قطعی  ایران  بخش های  غربی ترین 
حدود 300 یوز در دشت های سرزمین پهناور 
ایران زندگی می کرد. در خوش ییالق مشاهده 
یوز بسیار عادی بود )برای مثال در دو مورد 
مختلف در سال 19۷0 و 19۷3، سیزده و نه 
یوز تنها در عرض چند ساعت گشت در منطقه 
مشاهده شد(. رشد روز افزون جمعیت کشور 
بسیار  و کوهپایه های  دشت ها  تا  شد  باعث 
فعالیت های  سایر  یا  و  به کشاورزی  زیادی 
انسانی اختصاص داده شوند. از سوی دیگر 
در اثر شکار بی رویه برای تامین غذا یا تفریح، 
جمعیت طعمه های اصلی یوزپلنگ به شدت 
کاهش یافتند و اشغال مراتع با ارزش ییالقی 
مناطق تحت حفاظت سازمان  در  و قشالقی 
محیط زیست توسط دامداران باعث به خطر 
این سمبل حیات وحش کشور  یوز،  افتادن 
گمان  حالت  خوشبینانه ترین  در  امروز  شد. 
می رود حدود ۵0 فرد از این جانور در زیرگونه 
آسیایی روی سیاره خاکی ما باقی مانده باشد 
در سراسر  دوستداران طبیعت  امید  و چشم 
خطر  در  گربه  این  از  حفاظت  برای  جهان 
انقراض، تنها به کشور ما و ما ایرانیان دوخته 

تاریخی  مسئولیت  یوز  حفظ  است.  شده 
ماست.

وضع کنونی یوزپلنگ ها
هر  از  بیشتر  آسیایی  یوزپلنگ  امروز 
قرار  ما  حمایت  و  توجه  مورد  دیگری  زمان 
دارد. متاسفانه با کاهش شدید جمعیت و از 
دست رفتن نسبت جنسی این گربه سان زیبا 
در زیستگاه های جنوبی ایران )پناهگاه حیات 
نایبندان و دره انجیر( چشم امید به  وحش 
زیستگاه های شمالی ایران دوخته شده است. 
به طوری که در حال حاضر فقط در 2 منطقه 
از مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست 
وحش  حیات  پناهگاه  و  توران  ملی  )پارک 
میاندشت( زادآوری یوزپلنگ ثبت شده است. 
این در حالی است که مدت ها است که هیچ 
اطالعات مستندی از یوزپلنگ های نر پناهگاه 
اردالن،  نام های:  به  انجیر  دره  وحش  حیات 
ارسالن، اردوان و همینو در دسترس نیست و 
نزدیک به یک دهه است که بدون هیچگونه 
شواهد مستند از وجود یوز ماده، یوزهای نر دره 

انجیر به حال خود رها شده اند.
 90 دهه  روزهای  آخرین  تا   80 دهه  نیمه  از 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  شمسی 
نام های  با  آسیایی  یوزپلنگ  سه  میزبان 
کوشکی، دلبر و ایران در شرایط نیمه اسارت 
اواخر اسفند 1399 فیروز، یوزپلنگ  از  بود و 
نر وحشی با روش زنده گیری سیستماتیک، 
برای انجام مهم ترین ماموریت خود به جمع 
میهمانان سایت تکثیر در شرایط نیمه اسارت 
پارک ملی توران ملحق شده است. سال پیِش 
رو به دلیل تالش برای تولید مثل یوزپلنگ ها 
و وصلت فیروز و ایران، قطعا یکی از مهمترین 
سال ها برای یوزپلنگ ها و ایرانیان خواهد بود.
هر سال نهمین روز از ماه شهریور، یادآور توجه 
است.  آسیایی  یوزپلنگ  آینده  و  حفاظت  به 
یوزپلنگ  یک   ،13۷3 سال  ماه  شهریور   9
ماده همراه با سه توله پنج ماهه خود بر اثر 
به  آب  نوشیدن  برای  هوا،  و گرمای  بی آبی 
آوردند.  پناه  بافق  شهرستان  اطراف  باغ های 
یوزپلنگ  مورد  در  اطالعات  کمبود  دلیل  به 
و سه  ماده  یوزپلنگ  آن،  زندگی  و چگونگی 
توله اش توسط یک سرباز غیربومی با سنگ 
و چوب مورد حمله قرار گرفتند. خبر، به اداره 
حفاظت محیط زیست بافق رسید و ماموران 
از  به محل حادثه رفتند. یکی  و محیط بانان 
توله ها همان جا از بین رفته و دو توله دیگر 

بودند.  شده  زخمی 
با وجود  بود.  ناچار فرار کرده  به  نیز  یوز مادر 
دو  از  نیز پس  دوم  توله  دامپزشکان،  تالش 
روز تلف شد و تنها توله سوم جان سالم به 
در برد و به مدت 9 سال با نام ماریتا در پارک 
نهایت،  در  تا  می کرد  زندگی  تهران  پردیسان 
بعد از دو سال تحمل بیماری عفونت ریوی، در 
یک روز سرد زمستانی، در دی ماه سال 1382 

در اسارت از بین رفت.
ماریتا و خانواده اش قربانی ترس انسان ها به 
دلیل نبود آموزش شدند. شاید اگر انسان ها 
پیش تر می دانستند که یوزپلنگ برای آنان و 
گله هایشان هیچ خطری ندارد، اگر می دانستند 
دارد  قرار  وضعیتی  چه  در  یوزپلنگ  جمعیت 
مخلوقات  این  میراث دار  می دانستند  اگر  و 
گران بها هستند، این چنین گرفتار ترس و رفتار 

نمی شدند. نابخردانه 
این روز یعنی 9 شهریور ماه  از سال 1386، 
»روز  ماریتا،  یاد  و  بافق  حادثه  مناسبت  به 
آسیایی«  یوزپلنگ  از  حفاظت  و  حمایت 
نام گذاری شده است و در این روز با برگزاری 
به  آسیایی  یوزپلنگ  مورد  در  یادبود،  مراسم 
خودآگاهی  و  آموزش  بزرگساالن  و  کودکان 

می شود داده 

به بهانه نهم شهریور، روز حمایت و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

ایرانیان حافظان آخرین بازمانده های یوزها
با کاهش شدید جمعیت و از دست رفتن نسبت جنسی یوزها در زیستگاه های جنوبی چشم امید به زیستگاه های 

شمالی ایران دوخته شده است

 آثار مخرب
دست کم گرفتن سوانح  
البد خوانندگان به یاد می آوردند که یک مدیر 
ارشد بحران در سیالب های سال های گذشته 
رانده  سخن  کشاورزی  در  سیالب  فواید  از 
و جوامع تالش های  افراد  به هر حال  بود! 
سوانح  پیامدهای  کاهش  برای  زیادی 
تالش ها  این  همه  می دهند.  و  داده  انجام 
دارند: مدیریت سوانح. مفاهیم  یک هدف 
یعنی  سوانح،  مدیریت  برای  انگیزشی 
محیط  و  اموال  جان،  به  آسیب  کاهش 
زیست، مواردی است که در سراسر جهان تا 
حد زیادی یکسان است. به دالیل سیاسی، 
تأسف بار  واقعیت  اقتصادی  و  فرهنگی 
در  مناطق  و  برخی کشورها  است که  این 
هستند.  تواناتر  دیگران  از  مشکل  این  حل 
عالوه بر این، ظهور یک اقتصاد جهانی، مهار 
یک  مرزهای  در  فاجعه  هرگونه  پیامدهای 
می کند. دشوار  فزاینده ای  طور  به  را  کشور 

قشر  به  را  آسیب  بیشترین  بزرگ  سوانح 
تا   13۷۷ از  می رساند.  آسیب پذیر  و  فقیر 
139۷، 91 درصد از مرگ ومیرهای ناشی از 
طوفان در کشورهای کم درآمد و متوسط بوده 
است، اگرچه این کشورها تنها 32 درصد از 
طوفان ها را تجربه کرده اند. زنان، کودکان و 
موانع  با  بیشتر  خاص  طور  به  مسن  افراد 
دسترسی به اطالعات و منابع مورد نیاز برای 
آماده سازی مناسب، پاسخگویی و مقابله با 

هستند. روبه رو  سانحه 
از سال 1360 بیش از دو میلیون نفر در اثر 
کشته  طبیعی  مخاطرات  از  ناشی  سوانح 
شده اند و مجموع خسارت ها از 23 میلیارد 
میلیارد   1۵0 به   1980 دهه  در  سال  در  دالر 
یعنی   ،1۴00-1390 دهه  در  سال  در  دالر 
است.  یافته  افزایش  درصد   600 از  بیش 
تقریبا ۷۵ درصد تلفات در جهان مربوط به 
حوادث شدید آب و هوایی است. تغییرات 
100 میلیون  از  بیش  تا سال 2030  اقلیمی 
نفر دیگر را به فقر شدید سوق خواهد داد. 
افزایش جمعیت و شهرنشینی سریع باعث 
سازمان  می شود.  سوانح   ریسک  افزایش 
سوم  دو  از  بیش  می زند که  تخمین  ملل 
شهرنشین   20۵0 سال  در  جهان  جمعیت 
خواهند بود. این روند می تواند 1.3 میلیارد 
نفر را در معرض ریسک قرار دهد و دارایی ها 
1۵8 تریلیون دالر بیشتر در معرض ریسک 
مخاطرات  و  سیل،  و  رودخانه  مخاطرات 

گیرد.   قرار  ساحلی 
بر اساس گزارش برنامه سوانح سازمان ملل 
سرمایه گذاری  بدون   ،2030 سال  تا  متحد 
سوانح  شهرها،  مقاوم سازی  در  توجه  قابل 
طبیعی ممکن است ساالنه 31۴ میلیارد دالر 
از  آورد.  بار  به  هزینه  جهان  برای شهرهای 
سوی دیگر سرمایه گذاری در زیرساخت های 
در  دالر  تریلیون   ۴.2 می تواند  مقاوم تر 
ازای  به  متوسط  و  درآمد کم  با  کشورهای 
هر 1 دالر سرمایه گذاری ۴ دالر سود داشته 
می تواند  سرمایه گذاری هایی  چنین  باشد. 
کیفیت و انعطاف پذیری خدمات اساسی - 
مانند حمل و نقل، یا تامین آب و برق - را 
مقاوم  به جوامع  نتیجه  در  و  بخشد  بهبود 
مدیریت  کردن  وارد  کند.  کمک  مرفه  و 
توسعه  برنامه ریزی  در  سوانح   ریسک 
سوانح  اثر  افزایش  فعلی  روند  می تواند 
هنگامی  این،  بر  عالوه  کند.  معکوس  را 
طبیعی  سوانح   وقوع  از  پس  که کشورها 
فراگیرتر  و  سریع تر  صورت  به  شدیدتر، 
بازسازی شوند، می توانند اثر منفی سوانح 
 31 تا  را  مردم  رفاه  و  معیشت  سطح  بر 
درصد کاهش دهند و به طور بالقوه متوسط 

دهند. را کاهش  جهانی  خسارات 
می توانند  عمل کنند،  قاطعانه  کشورها  اگر 
جان و دارایی های خود را نجات دهند. با این 
حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
افغانستان،  و  نپال  مانند  توسعه نیافته  و 
اثرهای  تعیین  برای  الزم  ابزار  و  تخصص 
در تصمیم گیری های خود  احتمالی سوانح 
را ندارند. مدیریت سوانح و مدیریت بحران 
که  است  اقداماتی  شامل  ملی،  سطح  در 
است،  مخاطرات  اثرهای  دنبال کاهش  به 
آمادگی مردم در صورت وقوع سوانح  از  تا 
اطمینان حاصل شود، پاسخگویی به سوانح 
رخ داده آسان شده و به بازسازی و بهبود 
شرایط زندگی مردم در ماه و حتی سال ها 

از حوادث فاجعه بار کمک شود.  پس 
دست  به  سوانح  مورد  در  که  اطالعاتی 
بزرگ  سوانح  بر  معموال  می رسد  مردم 
متمرکز است که شامل تلفات عظیم جانی 
زیرساخت هاست.  و  اموال  به  خسارت  و 
بر  مبنی  عمومی  تصور  ایجاد  به  امر  این 
این  است.  سوانح  کمک کرده  بودن  نادر 
عواقب  ضعیف،  از  شدید  سوانح  تفکیک 
فکر  طرز  این  به دنبال  داشته،  جدی 
شهرک سازی،  در  عادی  توسعه  تصمیمات 
در  بدون  تجارت  و  تولید  ساز،  و  ساخت 
آنها گرفته  احتمالی  مخاطرات  گرفتن  نظر 
با  ناپایدار  توسعه  ترتیب  این  به  شود. 
افزایش  موجب  کوچک انگاری  همین 
ما  جامعه  مانند  جوامعی  آسیب پذیری 

است.  شده 

قبل از جنگ جهانی دوم، 
جمعیت یوز در ایران حدود 

۴00 فرد بود که تقریبا در تمام 
مناطق استپی و بیابانی نیمه 

شرقی کشور و قسمتی از 
نواحی غربی کشور نزدیک مرز 
عراق دیده می شد. ولی رواج 
استفاده از خودروهای جیپ 
باقی مانده از جنگ، سرآغاز 

کاهش اساسی در جمعیت این 
جانور شد

تک تهرانی: به مسئله تکثیر در 
اسارت بسیار دیر پرداخته شد. 
پروژه ای که مخالفان بسیاری 

داشته و همین هم باعث تاخیر 
در عملیاتی شدن آن بود

یوزپلنگ ها که از قدیمی ترین اعضای خانواده گربه سانان هستند، 3/5 تا 4 میلیون سال پیش، پا به عرصه گیتی گذاشتند. پیش از 
آن ها هیچکدام از گربه های بزرگ دیگری که امروزه به بقای خود ادامه می دهند، هنوز به وجود نیامده بودند. حدود بیست هزار سال 

پیش، پراکندگی این جانور بسیار وسیع بود و سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای شمالی را شامل می شد.

در حال حاضر فقط در پارک 
ملی توران و پناهگاه حیات 
وحش میاندشت زادآوری 

یوزپلنگ ثبت شده است و 
مدت ها است که هیچ اطالعات 

مستندی از یوزپلنگ های نر 
پناهگاه حیات وحش دره انجیر 

به نام های: اردالن، ارسالن، 
اردوان و همینو در دسترس 

نیست 
|  

هر
 م

 |

بررسی ها  که  بود   201۷ سال  |پیام ما| 
تعداد  درباره  مختلف  رصدهای  و 
از  کمتر  داد  نشان  ایرانی  یوزپلنگ های 
است.  مانده  باقی  کشور  در  یوز  فرد   ۴0
بررسی  این  از  پس  سال  چهار  حاال 
آمارهای جدیدی در کار نیست و همچنان 
اصلی  زیستگاه های  در  فعاالن  مشاهدات 
آمار  همان  هنوز  آمار  که  می گوید  یوز 

است. گذشته 
در این سال ها پروژه حفاظت از یوز، یکی 
و  یوزها  احیای جمعیت  برای  برنامه ها  از 
جلوگیری از انقراض این گونه بوده است. 
هشتاد  دهه  ابتدای  پروژه  این  اول  فاز 
شروع شد و سال 8۷ پایان آن بود. فاز 
دوم هم سال 8۷ تا 9۷ فعال بود و بعد 
هم ادامه فعالیت برایشان ناممکن شد تا 
سال گذشته که صحبت هایی از راه اندازی 
به  ایرانی  یوز  از  حفاظت  پروژه  سوم  فاز 
میان آمد. این پروژه اما در نهایت چندان 
کنار  در  داخلی  بودجه  نبود  و  نشد  فعال 
فعالیت  دالیل  جمله  از  خارجی  حامیان 

عنوان شد. پروژه  این  فاز سوم  نداشتن 

اسارت  در  تکثیر 
را دیر شروع کردیم

توران  بانان  محیط  دوربین  گذشته  ماه 
ماده  و  نر  یک  دید.  را  یوز  خانواده  یک 

و  دو توله و  چند روز گذشته هم آنطور 
پژوهش  مدیر  تهرانی،  تک  عطیه  که 
ماده  یک  می گوید  ایرانی  یوزلنگ  انجمن 
دیده  میاندشت  اطراف  در  توله  دو  و 
توله هایشان  و  یوزها  همین  حاال  و  شده 
باال  را  حوزه  این  فعاالن  امیدواری های 

ند. برده ا
یوزها  تعداد  می گوید  آنکه  وجود  با  تک   
که  می کند  تاکید  است  فرد   ۴0 از  کمتر 
به  مادرشان  از  زمان جدا شدن  تا  توله ها 
عنوان جمعیت یوز به حساب نمی آیند. او 
به »پیام ما« می گوید انجمن آنها در   10 
سال است که به پایش زیستگاه های یوز 
مشغولند و رصدهای موجود هم نتوانسته 
را  حیوان  این  از  بیشتری  تعداد  و  آمار 
نشان دهد »واقعیت این است که عوامل 
تهدید یوز اساسی هستند و برطرف کردن 
آنها کار سختی است . عامل اصلی کشته 
چرا  است.  وسیله سگ های گله  به  شدن 
که زیستگاه یوز پر از دام بود و یا سگ ها 
فکر  که  چوپانانی  یا  و  بودند  یوز  تهدید 
دام هایشان  تهدید  عامل  یوزها  می کردند 

می کشتند. را  یوز  و  هستند 
 یکی دیگر از عوامل تهدید جمعیت یوزها 
زیستگاه ها  بین  است  هایی  جاده  هم 
کشیده شده و رفت و آمد میان آنها باعث 
از بین رفتن تعدادی از این حیوانات شده 

جمله  از  را  عوامل  این  چند  هر  است.«  
یوزها  برنده  بین  از  عمیق  آسیب های 
می داند، اما تاکید دارد که در این سال ها 
تالش هایی  هم  جمعیت  حفظ  برای 
انجام گرفته و نمونه اش خرید پروانه چرا 
زیستگاه  مناطقی که  »در  است  دامداران 
پروانه  زیست  محیط  سازمان  یوزهاست، 
درنتیجه  و  خریداری کرد  بسیاری  چرای 
هدایت  محدوده  از  خارج  به  را  دام ها 
مناطق  کامل  طور  به  همچنان   اما  کرد 
اند.« نشده  دام  از  خالی  شده   حفاظت 
حضور  مشکل  حل  برای  می گوید  او 
محدوده  در  تالشی  هم  جاده   در  یوزها 
از  انجام گرفته و بخشی  عباس آباد توران 
جاده مشهد تهران فنس کشی شده است 
است  پرهزینه  بسیار  فنس کشی ها  »این 
در حدود  الین  هر  در  کیلومتر  هر  برای  و 
که  است  الزم  هزینه  تومان  میلیارد  یک 
بر  عالوه  و  ندارد  وجود  تامینش  امکان 
اطراف  از  یوزها  هم  فنس  وجود  با  آن 
جاده  به  هم  باز  و  می کنند  عبور  فنس 
 می زنند و جانشان را از دست می دهند.«
مشکالت  از  یکی  حاضر  حال  در  آنچه 
جمعیت  تراکم   نبود  است  یوزهای کشور 

است. حیوان  این  مناسب 
و  کنند  پیدا  را  همدیگر  نمی توانند  آنها   
درنهایت بعضی از زیستگاه ها مانند یزد و 

کرمان مدتهاست رنگ هیچ ماده ای را به 
قدرت  عمال  و  دارد  نر  چند  و  ندیده  خود 

. رفته  از دست  زادآوری اش 
 همین هم دلیلی بوده تا   و همکارانش 
و  شمالی  خراسان  به  را  تمرکزشان 
زادآوری  ماده های  هنوز  بدهند که  سمنان 
برای  ما  که  کارهایی  جمله  »از  دارد 
دادیم،  انجام  زیستگاه ها  این  حفاظت 
بان  محیط  همیار   نیروهای  استخدام 
استخدام  به حفاظت   برای کمک  بود که 
باشند    بانان  محیط  همراه  تا  شدند 
تهیزات  خرید  برای  هم  تالش هایی 
 ... و  سیکلت   موتور  مانند  زنی  گشت 

دو  حقوق  نیز  امسال  دادیم.   انجام 
توران  زیستکره  گاه  ذخیره  در  همیار 
هستند.« کار  به  مشغول  و  شده   تامین 
وحش،  حیات  کارشناس  این  گفته  به 
و  دارد  بسیار  اهمیت  میان  این  در  آنچه 
مسئله  شده  پرداخته  آن  به  دیر  بسیار 
که  پروژه ای  است.  یوز  اسارت  در  تکثیر 
هم  همین  و  داشته  بسیاری  مخالفان 
شده    شدنش  عملیاتی  در  تاخیر  باعث 
این  داشتن  جریان  با  حال  این  با  ولی 
می  همچنان  سمنان  استان  در  پروژه 
ژنتیکی  ذخیره  و  توله  داشتن  به  توانیم 

باشیم. امیدوار  اسارت  در 

یوزهای ایرانی هنوز چهل نفرند
گزارش دو

| کارشناس مدیریت و حفاظت 
تنوع زیستی |

| پویان بهنود |
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شده  پاگیر  سرسبز  گلستان  در  ریزگرد  توفان 
حالی که  در  است.  نیامده  چشم  به  هنوز  اما 
2۵ درصد پهنه آبی خلیج گرگان به عنوان یک 
کانون بالقوه ایجاد ریزگرد خشک شده است اما 
توجه و اعتبار مناسبی برای آن منظور نشده. بر 
اساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده، سرانجام 
توفان  بروز  بر  مبنی  کارشناسان  هشدارهای 
ریزگرد در این استان به واقعیت تبدیل شد و 
گلستانی ها دیو خاکی  به ارتفاع چند 10 متر و 
طول چند کیلومتر را مقابل دیدگاه خود تماشا 

کردند.

زیست  محیط  مدیرکل  توفان،  وقوع  از  بعد 
استان گلستان گفته که مطالعات پدیده ریزگرد 
در گلستان انجام شده و پهنه هایی که مستعد 
گرد و غبار هستند مورد شناسایی قرار گرفته تا با 
انجام اقدامات مناسب از گسترش آن جلوگیری 
استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل  شود. 
رخدادی  چنین  »وقوع  هم گفته که  گلستان 
از  بسیاری  و  نداشت  سابقه  فراگیری  این  در 
شهرهای استان حتی برخی  از مناطق همجوار 

بود.« این رخداد  گرگان هم درگیر 
شد؟  آسمان گلستان  راهی  کجا  از  غبار  این 

میثم ذوالفقاری یکی از کارشناسان حوزه محیط 
خشکسالی های  »بروز  گفت:  ایرنا  به  زیست 
متعدد و تغییر شرایط اقلیمی در کنار عواملی 
خاک،  و  آب  منابع  نادرست  مدیریت  چون 
همچنین  و  گیاهی  تنوع  و  پوشش  کاهش 
بهره برداری ناپایدار و غیرصحیح از اراضی زراعی 
ما  خود  آن ها،  بروز  اصلی  عامل  مرتعی که  و 
و  ترکیب  واقع  در  ریزگردها  انسان ها هستیم. 
معجونی از گرد و خاک با انواع مختلف ذرات 
خاکی در کنار دودها و آالینده های گازی، برخی 
مایعات و همچنین ذرات بیولوژیک و زیستی 

هستند که به صورت محلول و معلق در اتمسفر 
وجود دارند و به وسیله باد تا هزاران کیلومتر 
توفان های گرد و غبار  وقوع  می شوند.«  جابه جا 
و بروز پدیده ریزگرد، در سال های اخیر به طور 
قابل توجهی در سطح کشور افزایش یافته و به 
گفته این کارشناس محیط زیست گلستان هم  
با توجه به آن که بخشی از مساحت آن را مناطق 
خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند، با این 

پدیده درگیر شده است.

احیای پوشش گیاهی بهترین راهکار 
است

محمدرضا مالعباسی، متخصص بیابان زدایی و 
بیابان های ساحلی استان گلستان می گوید در 
با ریزگرد،  راهکارهای مطرح شده برای مقابله 
و  آبی  سیاست  اصالح  با  نخست  اولویت 
هیدروپلیتیکی کشور است یعنی با ایجاد یک 
نگرش جامع، تامین  حقابه کافی برای تاالب ها 
به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد .او معتقد 
است در شرایط فعلی بهترین راهکار و با ضریب 
موفقیت باال در کنترل ریزگرد، احیای پوشش 
گیاهی است.این استاد دانشگاه از سوی دیگر 
پوشش  از  اقتصادی  »بهره برداری  می گوید: 
زمین های  که  افرادی  می شود  باعث  گیاهی 
کشاورزی آن ها تبدیل به کانون ریزگرد شده و 
دادند  از دست  را  دامپروری خود  و  کشاورزی 

به کار شوند.« دوباره مشغول 

 83 درصد سدها آب ندارند
مدیرعامل  حسینی،  محسن  گفته  به 
شرکت آب منطقه ای گلستان هم گفت: »هم 
این  سد   1۴ پشت  موجود  آب  حجم  اکنون 
بارشی ۴0  و کم  به خاطر خشکسالی  استان 
میلیون و 200 هزار مترمکعب معادل 1۷ درصد 
کاهشی  روند  که  است  مخازن  ظرفیت  کل 
دارد. مجموع کل ظرفیت سدهای استان 2۴۵ 
میلیون مترمکعب  بوده و این در حالی است 
که در  مدت مشابه سال قبل 31 مرداد ماه 
، حجم آب موجود در پشت سدهای استان 
91 میلیون مترمکعب معادل 31 درصد از کل 
ظرفیت مخازن بود.«او با اشاره به خشکسالی 
شدید  امسال در گلستان در خصوص آخرین 
ظرفیت آبگیری این تعداد سدها عنوان کرد: 
»اکنون 2 سد کوچک مخزنی در استان شامل 
شهید چمران در کالله و شهید دستغیب در 
شهرستان آق قال بدون آب است و 12 سد دیگر 
با وجود آنکه در   هم وضعیت مناسبی ندارند. 
پنج ماه نخست امسال بارش موثری در مناطق 
نداد همچنان شاهد چرای  استان رخ  شمالی 
او تردد  دام در این مناطق هستیم.« به گفته 
خاک  شدن  و کوبیده  مناطق  این  در  احشام 
سبب سستی بافت خاک شده که با وزش باد 

تبدیل به ریزگرد می شود.

درگیر خشکسالی   91 درصد گلستان 
شدید و خیلی شدید

آمار گستردگی خشکسالی در گلستان، از وقوع 

نوربخش داداشی،  می دهد.  خبر  ریزگرد  دوباره 
ادامه  به  اشاره  با  مدیرکل هواشناسی گلستان 
است  گفته  استان  این  در  کم بارش  روزهای 
درگیر  گلستان  گستره  درصد   91 اکنون  که 
به  است.  شدید  خیلی  و  شدید  خشکسالی 
گفته او میانگین بارش گلستان تا 10 مرداد سال 
این رقم نسبت  بود که  جاری 2۷1 میلی متر 
به دوره بلند مدت 3۵ درصد و نسبت به سال 

است. شده  درصد کمتر  گذشته 33 

او درباره توفان روز جمعه هم چنین گفته: »روز 
یادشده با ناپایداری هوا شاهد ایجاد جریانات 
استان  شمالی  مناطق  در  جنوب  به  شمال 
ناپایداری  این  اینکه   به  توجه  با  بودیم که 
در  نکرد  پیدا  رو  باران  بارش  به  تبدیل  توان 
برخی مناطق تبدیل به باد شده و سبب شد 
ریزگرد هایی از صحرای قره قوم و بیابان های 
بیاورد.«  ارمغان  به  مردم  برای  را  خودمان 
بیابانی که مدیرکل هواشناسی گلستان از آن 
شنی  بزرگ ترین کویرهای  از  یکی  برده،  نام 
مساحت  از  درصد   ۷0 حدود  بوده که  جهان 
کشور ترکمنستان )3۵0 هزار کیلومتر مربع( 
ایرنا،  گزارش  اساس  بر  می شود.  شامل  را 
بیشتر آثار زیانبار بیابان قره قوم ترکمنستان 
خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  متوجه 
شمالی و گلستان است و پیش از این بارها 
ورود گرد و غبار این منطقه از سوی کارشناسان 

است. شده  مرتبط گزارش  دستگاه های 
 این بیابان که نواحی غربی، مرکزی و شمالی 
کشور ترکمنستان را در بر می گیرد از دریاچه 
در  کپه داغ  کوهستان های  تا  شمال  در  آرال 
قیزیل  بیابان  آمودریا  رودخانه  از  و  جنوب 
غرب  در  خزر  دریای  تا  در شمال شرق  قوم 
با توجه به  گسترش دارد.  به گفته داداشی 
شرایط و ویژگی ها بافت خاک، توفان ریزگرد 
با سرعت ۴0  بادهایی  با   مناطق  برخی  در  

. آغاز می شود  کیلومتر  
بر اساس توضیح مدیرکل هواشناسی گلستان 
تاثیرات تغییر اقلیم، افزایش دما و روزهایی 
با گرمای طاقت فرسا، وزش باد شدید، گرد و 
خاک، افزایش باران سیل آسا و خشکسالی، 
از جمله نشانه های بروز این پدیده در استان 
است. بسیاری از نقاط گلستان درگیر درجات 
بسیار شدید خشکسالی است و تنها مناطق 
نیستند  کشت  قابل  که  ارتفاعات  در  واقع 

دارند. خشکسالی کمرنگ تری 

هفت رنگ  مخمل  از  نمونه  اولین  بافت 
پژوهشی  گروه  در  صفوی،  دوره  از  بعد 
میراث فرهنگی  پژوهشگاه  سنتی  هنرهای 

شد. انجام  گردشگری  و 
هفت رنگ  مخمل  احیای  طرح  مجری 
بی شک  گفت:  ارتباط  این  در  صفوی 
با  ولی  نیست  صنعت  نخستین  نساجی 
از  به صراحت می توان گفت یکی  و  جرات 
صنایع بسیار قدیمی است و آن چه قطعی 
از  بعد  نخستین  انسان  می رسد؛  نظر  به 
آشنایی با شکار و کشاورزی که وسیله های 
تامین معاش بوده، ابتدا به سرپناهی برای 
و  دیگر  موجودات  صدمه  از  ماندن  مصون 
برای  وسایلی  تهیه  صرافت  به  آن  از  پس 
محافظت از بدن خود در برابر سرما و گرما 
انسان  اولیه  پوشش های  هرچند  و  افتاده 
تجاوز  حیوانات  پوست  و  درختان  برگ  از 
بافت  سال ها،  رهگذر  در  ولی  نمی کرده 
از آن ها به صورت  پارچه و دوختن لباس 
شد. متجلی  بدوی  جوامع  در  صنعت  یک 
تولید  مخمل بافی  افزود:  دهقانی  روح هللا 
آن  نقش  که  ابریشمی  است  پارچه ای 
سطح  بر  ظریفی که  و  ریز  پرزهای  توسط 
می شود،  ایجاد  می گیرد  قرار  پارچه 
طوالنی  سابقه ایی  از  ایران  در  مخمل بافی 
موزه های  در  زیبا  آثاری  و  است  برخوردار 
ایران و جهان از بافته های قدیمی این هنر 

دارد. وجود 

دوره  در  مخمل بافی  شاهکار های  افزود:  او 
صفوی هم اکنون در بسیاری از موزه های دنیا 
قرار دارد و ثبت هنر مخمل بافی در فهرست 
جهانی این امکان را ایجاد می کند تا در واقع 
وحدتی که در تکنیک ها و مهارت های سنتی 
مشاهده  قابل  جهان  از  وسیعی  بخش  در 
است ارائه و در عین حال ویژگی های منحصر 
در  ایران  فرهنگی کشور  و  تکنیکی  فرد  به 
به  دیگر مشهود شود.  با کشور های  مقایسه 
با  اغلب  به کاررفته  نقش های  دهقانی  گفته 
موضوعات ادبی، اسطوره ای و کهن بوده و در 
دوره معاصر نقوش بیشتر گیاهی، اسلیمی و 

ختایی شده است.

پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
میراث فرهنگی و گردشگری، این پژوهشگر 
نبود  به  توجه  با  کرد:  عنوان  همچنین 
داخل  درموزه های  هفت رنگ  مخمل های 
صورت  خارجی  موزه های  با  مکاتبه  ایران 
با  تصویر  به  دسترسی  نهایت  در  و  گرفت 
کیفیت از یک نمونه از این پارچه ها  میسر 
تصاویر  روی  از  بافت  شیوه  آنالیز  با  شد، 
انجام  تست  برای  بافت  اولیه  طراحی 
بافت  ایرادات  رفع  با  پایانی  مرحله  در  و 
دستگاه  روی  بر  اصلی  طراحی  آزمایشی 
صورت گرفته و بافت اولین نمونه از مخمل 
شد. شروع  صفوی  دوره  از  بعد  هفت رنگ 

کارشناسان از دالیل وقوع ریزگردی می گویند که در روزهای اخیر استان گلستان را پوشاند

سرزمین هیرکان چشم در چشم خشکسالی
مدیر کل هواشناسی گلستان: 91 درصد گستره گلستان درگیر خشکسالی شدید و خیلی شدید است
مالعباسی، متخصص بیابان زدایی: در شرایط فعلی بهترین راهکار  و با ضریب موفقیت باال در کنترل ریزگرد، احیای پوشش گیاهی است

احیای مخمل هفت رنگ صفوی در پژوهشگاه میراث فرهنگی

دستگیری حفاران 
غیرمجاز در دو استان

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی همدان از دستگیری 
پنج حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا حاجی عزیزی گفت: »طی 
تعدادی  حضور  بر  مبنی  مردمی  گزارشات 
حفار غیرمجاز در منزل مسکونی در شهرستان 
بر حفاری داشتند، دستگیر  اسدآباد که قصد 
اداره کل  حفاظت  یگان  شدند.«فرمانده 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
حفاظت  یگان  همکاری  به  اشاره  با  همدان 
نیروی  پاسگاه  و  شهرستان  میراث فرهنگی 
غیرمجاز  حفاران  این  دستگیری  در  انتظامی 
افزود: »پس از ورود به منزل با یک حفاری 
غیرمجاز به عمق 10 متر و قطر دهانه یک متر 
دستگاه  یک  قبیل  از  ادواتی  و  شده  مواجه 
و  کلنگ  و  بیل  هواکش،  فن  برقی،  پیکور 
حفاران  از  شکسته  سفال  و  ماسک  تعدادی 
کشف و ضبط شد که با تشکیل پرونده برای 
این حفاران غیر مجاز، پرونده به مراجع قضایی 
»از  ادامه خاطرنشان کرد:  در  معرفی شد.«او 
در  حفاری  مورد  شش  تاکنون  سال  ابتدای 
سطح این شهرستان کشف و در این حفاری ها 
23 نفر مجرم دستگیر شده اند.«عالوه بر این 
بختگان  در شهرستان  غیرمجاز هم  سه حفار 
دستگیر شدند و محمدرضا بهمنی نژاد، فرمانده 
فارس  استان  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان 
یگان  گزارش  اساس  »بر  باره گفت:  این  در 
حفاظت شهرستان بختگان، در پی دریافت خبر 
مبنی بر تردد عده ای ناشناس در دامنه کوه و 
حاشیه دریاچه بختگان معروف به پوزه میشی 
و مشکوک به حفار غیرمجاز، بالفاصله عوامل 
مراجع  با  همکاری  و  هماهنگی  با  یگان  این 
انتظامی به منظور بررسی موضوع به محل مورد 

رفتند.« نظر 

سازمان حفاظت محیط 
زیست هنوز ر ئیس ندارد

|پیام ما| وزرای دولت سیزدهم یک هفته ای 
وزارت  برای  و  را شروع کرده اند  است کارشان 
پیشنهادی اش  وزیر  که  پرورش  و  آموزش 
انتخاب  سرپرستی  نیاورد،  رای  مجلس  از 
شده اما هنوز تکلیف سازمان حفاظت محیط 
برای  گمانه زنی ها  نیست.  مشخص  زیست 
شدت  اخیر  روزهای  در  سازمان  این  ریاست 
درباره  بسیاری  غیررسمی  خبرهای  و  یافته 
می شود.  مطرح  پردیسان  احتمالی   گزینه 
از  صحبت  که  مختلفی  نام های  کنار  در   
انتصاب آنها به این سمت می رفت، حاال سمیه 
زیست  محیط  فراکسیون  رئیس  رفیعی،  
زبان هاست  سر  بر  همه  از  بیش  مجلس 
او  نهایی  انتصاب  خبر  گذشته  روز  دو  در  و 
شده  مطرح  مجازی  فضای  در  باری  چند 
است. نشده  تایید  رسمی  منابع  سوی  از   اما 
خبری  در  دیروز  نیز  سالمت نیوز  وب سایت 
رسیده  خبرهای  آخرین  اساس  »بر  نوشت: 
منتخب،  رئیس جمهوری  رئیسی،   ابراهیم  
طی حکمی سمیه رفیعی،  رئیس فراکسیون 
را  اسالمی  شورای  مجلس  زیست  محیط 
رئیس  و   رئیس جمهوری  معاون  سمت  به 
سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.« 
اگرچه این خبر از سوی سازمان حفاظت محیط 
زیست هنوز تایید نشده است، موافقان انتصاب 
رفیعی، با انتشار مطالبی درباره فعالیت های این 
نماینده مجلس در حوزه محیط زیست، سعی 
در خبرسازی درباره انتخاب او به عنوان رئیس 
جدید سازمان حفاظت محیط زیست دارند. در 
میان اظهارات اشاره به انتخاب یک معاون زن 
از سوی رئیسی هم مطرح بوده است، چنان 
 18 منطقه  سابق  شهردار  نوروزی،  وحید  که 
شهرداری تهران که مشاوره رسانه ای رفیعی بوده، 
در توئیتی نوشته است: »حضور یک خانم در 
در راس سازمان محیط زیست کشور نشانگر 
توجه ویژه رئیس جمهور محترم به ایفای نقش 
بانوان در دولت سیزدهم خواهد بود. شیرزنی که 
 محیط زیست کشور را قطعا دگرگون می کند.« 
اما  رفیعی  ریاست  برای  گمانه زنی ها  کنار  در 
همچنان نام  حمید راشدی در برخی محافل 
از  را  شیمی اش  مهندسی  او  است.  مطرح 
کارشناسی  و  گرفته  صنعت  و  علم  دانشگاه 
ارشدش مهندس شیمی-بیوتکنولوژی است و 
دکترای همین گرایش را هم در دانشگاه امیرکبیر 
سازمان  آموزش  معاونت  در  مدتی  خوانده. 
محیط زیست مشغول و عالوه بر آن در موسسه 
هیئت  عضو  کشاورزی  جهاد  کاربردی  علمی 
علمی بوده است. نام او در همکاری کوتاه مدت با 
پژوهشکده محیط زیست هم آمده و حاال باید 
منتظر ماند و دید تا درنهایت خبرهایی که هر روز 
از انتصاب فردی به این سمت می آید چه زمان 

پایان می گیرد.

در گلستان همه با ریزگردها همدست شده اند؛ خلیج گرگان، خشک شدن تاالب ها، خشکسالی و کم آبی ها. هجوم ریزگردها به مناطق 
شمالی این استان جدی تری شده، چنان که در چند روز گذشته، موجی از ریزگرد، نیمی از استان را در نوردید. وقوع خشکسالی های متعدد 
در سال های اخیر به ویژه سال جاری و به دنبال آن کاهش بارندگی و رطوبت، متزلزل شدن خاک ها و کاهش شدید پوشش گیاهی، در 
کنار عوامل دیگری چون استفاده بی رویه از منابع آبی مناطق بیابانی، از بین رفتن نیزارها و وقوع تندبادی که در برخی از مناطق از 100 
کیلومتر بر ساعت عبور کرد سبب شد تا اهالی گلستان روز جمعه گذشته در شهرهایی همچون آق قال، گمیشان، علی آباد، گنبد، مینودشت، 

مراوه تپه، کالله و گالیکش و حتی گرگان شاهد وقوع توفان ریزگرد باشند.

صنایع دستی

حجم آب موجود پشت 1۴ سد 
گلستان به دلیل خشکسالی و 

کم بارشی ۴0 میلیون و 200 هزار 
مترمکعب معادل 1۷ درصد کل 
ظرفیت مخازن است که روند 

کاهشی دارد

|  
رنا

 ای
 |

آلودگی 

200 هزار تن خاک آلوده به مازوت در قمیشلو
گودال  در  مازوت  به  آغشته  تن خاک  200هزار 
معروف به چاله سیاه از دهه60 تاکنون بر دل 
پناهگاه حیات وحش »قمیشلو« سنگینی می کند 
و در همین حال محیط زیست اصفهان طرح 
متوقف  را  منطقه  این  آلوده  امحای خاک های 
کرده است. قرار بود با این طرح ضایعات نفتی 
عنوان  به  و  جمع آوری  نفت  پاالیش  شرکت 
خوراک در کارخانه سیمان اردستان استفاده شود 
اما چنین نشد و لکه های سیاه بر دامن طبیعت 
باقی ماند. آنچه امروز در طبیعت باقی مانده این 
است: بیش از 2 هزار تن ضایعات نفتی داخل 

محوطه پاالیشگاه و حدود 200 هزار تن )130 هزار 
مترمکعب( خاک آغشته به مازوت در محدوده 
بین  مرز  در  قمیشلو  وحش  حیات  پناهگاه 
جهادآباد و پاالیشگاه که از دهه 60 و دوره جنگ 
ایران و عراق در گودالی معروف به چاله سیاه 
بالتکلیف  پسماندهای  بود. حجم  شده  تخلیه 
نفتی آلودگی آب های زیرزمینی، آلودگی هوا و 

آلودگی های خاک را به دنبال خواهد داشت.
رحمان دانیالی، مدیرکل سابق حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان که طرح پژوهشی امحای 
پسماندهای پاالیشگاه در سیمان اردستان در 

دوره او آغاز شده به مهر گفته است: »در آن زمان 
مقیاس صنعتی صادر  در  اجرای طرح  مجوز 
شد و حدود ۵00 تن از این پسماند به کارخانه 
که  شد  استفاده  و  منتقل  اردستان  سیمان 
موفقیت آمیز بود. نتیجه پژوهش ها به عنوان 
یک افتخار ملی اجرایی شد و نتایج را اطالع 
رسانی کرده و به سازمان فرستادیم که از سازمان 
هم تاییدیه گرفت اما من که رفتم، این پروژه 
را متوقف کردند و نه تنها پیگیری و زحمات 
دلسوزانه نخبگان دانشگاهی را به هیچ انگاشتند 
بلکه کل فرآیند به سمت شرکت های خصوصی 

سوق داده شد.«به گفته غالمرضا رجبی، رئیس 
نفت  پاالیش  حفاظت محیط  زیست شرکت 
و  ایران  جنگ  دوره  در  و   60 دهه  از  اصفهان 
عراق پاالیشگاه های آبادان و سایر پاالیشگاه ها 
به دلیل بمباران از سرویس دهی خارج بودند، 
پاالیشگاه اصفهان باید حجم عظیمی از بنزین 
کشور را تأمین می کرد. در فرآیند تولید بنزین 
همواره 30 مازوت یا نفت کوره تولید می شود 
جکت  دارای  مخازن  در  باید  ماده  این  و 
استیم یا تجهیزات بخار نگهداری شود که به 
صورت قیر باشد. در آن شرایط بحران مخزنی 
این رو تصمیم گرفتند  از  نبود  نگهداری  برای 
حوضچه های عظیمی را در منطقه حفاظت شده 
قمیشلو ایجاد کنند و مازوت را آنجا تخلیه کنند 

که نور آفتاب بود و مازوت ها سفت نمی شد. 
همه این مازوت ها را مدتی بعد متروی تهران 
و یک شرکت فرانسوی خریداری کرد و برد. 
فقط یک حوضچه همچنان باقی مانده که ته 
مانده آن را تیغ زدند و مقداری از آن با خاک 
مخلوط شده است که حدود 200 هزار تن )130 
هزار مترمکعب( خاک آغشته به مازوت است.
در جلساتی که با وزارت نفت و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور درباره چاله سیاه داشتیم 
به این نتیجه رسیدم که ما و شرکت پخش 
پنجاه  پنجاه-  صورت  به  نفتی  فرآورده های 
بودجه ای برای پاکسازی و حل معضل منطقه 
قمیشلو هزینه کنیم. اما اکنون شرکت پخش 

فرآورده های نفتی، زیر بار نمی رود.

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت طاهره 
برخوردار برواتی  فرزند علی به شرح 
به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
از    1۴0021920001323۷38 کالسه 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این 
و با استناد به شهادتنامه و گواهی فوت به شماره 
)0۵۴0۵89/ف( تقدیم داشته است و چنین بیان 
آبادی   آقای حبیب هللا رستم  داشته که شادروان 
فرزند اسدهللا به شماره شناسنامه 6۵ به شماره ملی 
اقامتگاه  در  تاریخ 1391/0۴/06  در    311123۵602
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-هادی رستم آبادی فرزند حبیب هللا  به شماره 
ملی 001۷231۵0۷  متولد 13۷3/0۵/06 ، صادره از 

تهران ، فرزند متوفی. 
2-هانیه رستم آبادی فرزند حبیب هللا  به شماره 
ملی 2980816892  متولد 13۷۵/06/01 ، صادره از 

کرمان ، فرزند متوفی. 
3-طاهره برخوردار برواتی فرزند علی به شماره ملی 
3111230066  متولد 13۴3/01/03 ، صادره از بم ، 

همسر متوفی. 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینك   
مزبور یك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه به 
این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و 
وصیت نامه ای جزء رسمی و سری بعد از این مورد 
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد.م/الف 26
اختالف شعبه 1  دفتر شعبه شورای حل  مسئول 
دهقان کروکی مهدیه   . بروات  اختالف  حل  شورای 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9۴0012۵ شش دانگ خانه پالک ثبتی 2۴86 فرعی از 1818 
اصلی واقع در رفسنجان خیابان کارگر کوچه 2۷ پالک 31 کد پستی۷۷16۷۴6633 که سند آن 
در صفحه 301 دفتر 2۵۷ به شماره ثبت۴39۷9  بخش 9کرمان رفسنجان به نام آقای محمد 
قرائی صادر شده است طبق سند رهنی ۷26۷0 دفترخانه 21 رفسنجان در قبال مبلغ ۴۵0.000.0000 
ریال)چهارصدو پنجاه میلیون ریال( در رهن بانک ملت شعبه رفسنجان می باشد. طبق سند به مساحت38۵.8۵ 
متر مربع که محدود به حدود: شماال: به طول1۷.1  متر درب و دیواریست به کوچه ،شرقا: اول به طول 10.۵ متر 
دیوار به دیوار خانه پالک 28۷ فرعی دوم که جنوبی است به طول ۴.۷ متر سوم به طول 19.1 متر دیوار به دیوار 
خانه از باقیمانده پالک 288 فرعی،جنوبا: به طول 10.۵ دیوار به دیوار خانه از باقیمانده پالک 288 فرعی ،غربا: 
اول به طول19.6۵ متر دیوار مشترک با خانه از باقیمانده پالک 288 فرعی دوم به طول 10.8۵ متر  درب و دیوار 
است به کوچه ،،مشخصات ملک از نظر عرصه و اعیان ،اسکلت آجری با سقف تیرآهنی_ دارای نمای سرامیک 
با طرح آجر در شمال_ نمای جنوبی سیمان سیاه_ از داخل نازک کاری ها تکمیل و دارای سفید کاری_ رنگ_ 
سرویس ها دارای کاشی و سرامیک_ آشپزخانه با کابینت ام دی اف و دیوارپوشش آذران پالستیک_ فرش حیاط 
به صورت موزاییک فرسوده و باغچه_ دیوارهای حصار سیمان سیاه_ درب ماشین رو در خلوت شمالی پنجره 
تک جداره فلزی اندود بام کاهگل که طبق نظر هیات کارشناسی رسمی به مبلغ8.800.000.000 ریال)هشت میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی شده است.پالک فوق از ساعت 9 الی  12 روز شنبه مورخ1۴00.06.2۷ به فروش 
می رسد، مزایده از مبلغ8.800.000.000 ریال)هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش منوط به پرداخت ده )%10( 
 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ 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 و تلفن 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 این که 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 نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه چک بانکی در 
 وجه اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان به مبلغ ده  درصد قیمت پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند.

تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: در روز سه شنبه مورخ1۴00.06.09
 علی خسرو انجم _مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهی مزایده نوبت اول 
احکام  اجرای  دوم  شعبه   0000010 اجراییه کالسه  موجب  به 
حقوقی دادگستری بم صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری 
بخش بروات له مهدیه ملک آبادی و علیه محمد بنی اسدی 
مبنی بر فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی که توسط 
محکوم له معرفی و توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و 

توقیف احتمالی گردیده است.
کاربری  با  زمین  قطعه  یک  فروش  جهت  بازدید  مورد  ملک   
درختان سردسیری  تعدادی  به  در حال حاضر مشجر  کشاورزی که 
ضلع  دهباغ  پارک  و  پل  جنب  دهبکری  در  واقع  محصور  گردو  و 

ملکی  بست  بن  کوچه  انتهای  دوم  کوچه  راست  سمت  پل  جنوب 
بازدید  کارشناس  توسط  که  عادی  سند  دارای  اسدی  بنی  محمد 
و  متعلقات  تمام  با  ملک  فعلی  قیمت  نتیجه  در  که  آمد  بعمل 
اتاق مسکونی  ملحقات شامل آب آشامیدنی یک انشعاب یک باب 
به میزان  با مصالح سنگ و سیمان و محصور که عرصه ملک فوق 
۷۵0 متر مربع و تمام اعیانات موجود جمعا به مبلغ۴/۵00/000/000 
مقرر  میگردد  ارزیابی  ریال(  میلیون  پانصد  و  میلیارد  چهار   ( ریال 
گردید ملک موصوف در روز سه شنبه مورخ  1۴00/06/23 از ساعت 
مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  طریق  از  10:30 صبح  تا   8:30
قیمت  برسد  فروش  به  فارس  خلیج  بلوار  در  واقع  بم  دادگستری 

قیمت  باالترین  به کسانی که  و  شروع  شدن  ارزیابی  بهای  از  پایه 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی  نماید فروخته خواهد شد  پیشنهاد  را 
المجلس از برنده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
این  غیر  در  نماید  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده  پرداخت  به  نسبت 
تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  صندوق  نفع  به  اولیه  10درصد  صورت 
از  قبل  روز  پنج  می توانند  تمایل  صورت  در  متقاضیان  گردد.  می 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آن از ملک موثر 

شود.م/الف2۵ داده  مزایده 
 علیرضا شیده
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم
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ابراز نگرانی شرکت آب منطقه ای تهران از وضعیت سدها در سال آبی آینده:

تهران آب ندارد
آب منطقه ای تهران: ورودی  آب به مخازن سدهای تامین کننده آب شرب شهرهای تهران و کرج 40 درصد کاهش داشته است

| مدیر دفتر بهره برداری 
از تاسیسات آبی شرکت 

آب منطقه ای تهران |

  | محمد شهریاری |

| معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی استان تهران |

  | حمیدرضا زکی زاده |

|  
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سخنگوی صنعت برق خبر داد:

کاهش 25 درصدی 
ذخایر سوخت نیروگاه ها 

نسبت به سال قبل
تسریع  بر  تاکید  با  برق  صنعت  سخنگوی 
زمان  از  گفت:  نیروگاه ها  به  سوخت رسانی 
مگاوات   ۷00 تاکنون  برق  مصرف  اوج  شروع 
واردات برق انجام شده که بخش عمده  آن از 
بوده  آذربایجان  سپس  و  ترکمنستان  کشور 
به  اشاره  با  مشهدی  رجبی  مصطفی  است. 
محدودیت های 2۴ روزه تامین برق در زمستان 
اکنون ذخایر سوخت  افزود: هم  سال گذشته 
مایع نیروگاه های کشور در مقایسه با سال قبل 
2۵ درصد کاهش یافته برای جلوگیری از بروز 
تامین  روند  امسال  زمستان  در  خاموشی ها 

شود. تسریع  باید  سوخت 
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه شبکه 
برق ایران 18 سال فروپاشی کامل نداشته است، 
گفت: در صورت بروز مشکل، شبکه سراسری 
برق کشور در مدت 2 تا 3 دقیقه به طور کامل 
از دسترس خارج شده و خاموشی گسترده در 
کشور ایجاد می شود، درحالی که که برای بازیابی 
دوباره شبکه بیش از 6 تا ۷ روز زمان نیاز است 
البته همه تالش صنعت برق جلوگیری از این 
اضطراری  مواقع  برای  اما  بود،  خواهد  داد  رخ 

گروه هایی ویژه نیز پیش بینی شده است.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه میزان واردات 
می تواند تا ۷ برابر افزایش یابد گفت: واردات 
بوده  ساعت  کیلووات  میلیارد   2.2 ما  ساالنه 
که بخش عمده آن از ترکمنستان است که به 
دلیل محدودیت های ایجاد شده در سال جاری، 
تفاهم نامه ای نیز با کشور آذربایجان امضا کردیم 

تا سقف واردات برق بیشتر شود.
او با اشاره به اینکه صادرات برق در سال 9.۷ 
میلیارد کیلووات ساعت است که 8۵ درصد از 
این رقم به کشور عراق بوده گفت: در تابستان 
امسال 120 تا 130 مگاوات برق به افغانستان و 
پاکستان برق صادر کردیم و البته صادرات برق 

به عراق قطع شده است.

یک کارشناس سیاست گذاری 
آب مطرح کرد:

انتقال آب به مناطق 
مرکزی یک دور باطل است

موضوع انتقال آب سالهاست در کشور محل 
چالش است و انتقادهای کارشناسانه بسیاری 
به آن وارد است. با این وجود دستگاه اجرایی 
کشور همواره بر این سیاست پافشاری و تاکید 
دارد و با اینکه نتایج اجتماعی و اقتصادی این 
سیاست گذاری به وضوح در بسیاری از شهرها 
قابل مشاهده است، همچنان برخی بر اجرای 
چنین پروژه هایی تاکید دارند. حمید سینی ساز 
کارشناس سیاست گذاری آب دیروز در گفت 
و گو با مهر در مورد برنامه اعالمی وزیر نیرو 
مبنی بر انتقال آب دریا به فالت مرکزی گفت: 
علی رغم اینکه انتقال آب، چه از آب های شیرین 
موجب  مدت  کوتاه  در  دریا،  طریق  از  چه  و 
کاهش تنش آبی می شود ولی در بلندمدت 
انجام این پروژه ها موجب مهاجرت و با سرعت 
زیاد موجب افزایش تقاضا در مقصد می شود. 
تقاضای کاذب موجب می شود  افزایش  این 
محاسبات مسئوالنی که اقدام به تعریف پروژه 
انتقال کرده بودند، اشتباه از آب در بیاید چون 
با هر انتقال آب، یک اقتصاد جدیدی شکل 
می گیرد و جمعیتی به امید سهم پیدا کردن 
اقتصاد جدید، مهاجرت کرده و  از اشتغال و 
بارگذاری این جمعیت جدید در فالت خشک 
جدید  آبی  نیاز  ایجاد  موجب  مرکزی کشور، 
خواهد شد و در حقیقت یک دور باطل است.
برخی  گفت:  آب  سیاست گذاری  کارشناس 
پروژه هایی که تعریف می شود در شرایط غیر 
بحرانی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و 
با مبلغ خیلی کمتر از آنها می توان مشکالت 
کمبود آب را برطرف کرد. اما همین که اوضاع 
بحرانی جلوه داده می شود، پروژه های نجومی 
از قبیل همین انتقال آب ها و برخی سازه های 
آبی که صرفًا منافع شرکت های پیمانکاری در 
بخش آب را به خوبی تأمین می کند، به سرعت 
روی میز تصمیم گیری مسئوالن قرار می گیرد 
و متأسفانه اغلب هم بی چون و چرا مصوب 
می شود. به نظر می آید بحران نمایی در بخش 
آب کشور به ابزاری برای سهم گیری از صندوق 

توسعه ملی تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه شفافیت در حوزه آب تبدیل 
ابتدایی ترین  در  ما  شعارشده گفت:  یک  به 
مراحل شفافیت، یعنی شفافیت در آمار پایه 
نظیر میزان بارش در یک منطقه هم مشکل 
داریم و آمار برخی مراجع و دستگاه ها بعضًا 
با هم هماهنگ نیست. بعضی از آمار توسط 
سازمان ها قباًل ارائه عمومی می شد و اآلن فقط 
به مسئوالن ارائه می شود و بعضی آمار هم کاًل 
وجود ندارد. قباًل در تارنمای شرکت مدیریت 
سال  نظیر  سدها  فنی  آمار  ایران،  آب  منابع 
ساخت، حجم مخزن، نام پیمانکار و لوکیشن 
سدها وجود داشت، اما االن دسترسی عمومی 

آن برداشته شده است.

ابتدای تابستان بود که معاون وزیر نیرو در 
کشور  شهر   300 اعالم کرد  آبفا  و  آب  امور 
پیش  دارند.  قرار  آبی  تنش  وضعیت  در 
و  تامین آب شرب  مورد  در  بارها  آن هم  از 
احتمالی  و مشکالت  وضعیت ذخیره سدها 
پیش رو هشدارهایی از سوی مسئوالن داده 
به  آبی جاری  در سال  بارشی  بود. کم  شده 
کمک بی تدبیری ها و سو مدیریت ها در حوزه 
منابع آب آمده تا کشور با چالشی جدی در 
تامین آب  روبه رو شود. چیزی به پایان سال 
می گویند  پیش بینی ها  و  نمانده  جاری  آبی 
روند کم بارشی همچنان ادامه خواهد داشت 
خست  با  احتماال  هم  بعدی  آبی  سال  و 
میان  این  در  بود.  خواهیم  روبه رو  آسمان  
یکی از نگرانی های اصلی متولیان حوزه آب، 
تامین آب شرب پایتخت است. پایتختی که 
نیاز جمعیت میلیونی  تامین آب مورد  برای 
آن، به تمام منابع اطراف و حوضه های آبریز 
دست اندازی شده، حاال با چالشی جدی در 

روبه رو شده است. تامین آب شرب  
دیروز محمد شهریاری؛ مدیر دفتر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران از کاهش میزان ذخیره 
سدهای تهران خبر داد، خبری که از ابتدای 
سال بارها با اعداد و ارقام مختلف و از سوی 
شد،  اعالم  نیرو  وزارت  مختلف  مسئوالن 
خبری که با هشداری جدی در مورد تامین 

آب پایتخت همراه است. شهریاری از کسری 
3۵1 میلیون مترمکعبی خبر داده و می گوید: 
سدهای  آبی  ذخایر  میزان  حاضر  حال  »در 
پنج گانه تهران ۵8۵ میلیون متر مکعب است 
که نسبت به روز مشابه سال گذشته که این 
حجم 936 میلیون متر مکعب بوده با کسری 
امسال  میلیون متر مکعبی مواجهیم«   3۵1
تهرانی ها روزانه بالغ بر سه میلیون مترمکعب 
آب شرب مصرف کردند، میزانی که نسبت به 
افزایش  درصد   3 تا   2 حدود  سال گذشته 
داشته است. البته آمارها می گویند تهرانی ها 
میانگین کشوری  از  بیشتر  30درصد  حدود 
آب مصرف می کنند و حدود 1۷ تا 18 درصد 
آب شرب کشور در پایتخت مصرف می شود. 
این در حالی است که منابع تامین آب تهران 
کمتری  ورودی  بارش ها  کاهش  دلیل  به 
نسبت به سال های گذشته داشتند. به گفته 
شهریاری از ابتدای سال آبی ورودی سدهای 
تهران یک میلیارد و 288 میلیون مترمکعب 
آبی  سال  مشابه  مدت  در  حجم  این  بوده، 
گذشته دو میلیارد و 1۵6 میلیون مترمکعب 
ورودی  درصد کاهش   ۴0 بر  بالغ  بوده،یعنی 
آبریزی که  حوضه  یعنی  سدها،  مخازن  به 
سدهای اطراف تهران را تغذیه می کند، مثل 
بسیاری از مناطق کشور وضعیت خوبی ندارد.
هفته گذشته شهریاری اعالم کرده بود: »اگر 
در شرایط کنونی تامین آب به صورت پایدار 

انجام می شود به این دلیل است که دو سال 
تر را پیش سر گذاشتیم و عمال با یک ذخیره 
اما  شدیم  جدید  آبی  سال  وارد  خوبی  آبی 
و  نیست  اینگونه  شرایط  متاسفانه  امسال 
انتهای شهریور ماه امسال با حجم نامطمئنی 

وارد سال آبی جدید می شویم.
بختیاری  محمدرضا  که  بود  مرداد  اواسط 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
در خصوص تنش آبی در پایتخت ابراز نگرانی 
شهرهای  برای  آبی  تنش  بود  و گفته  کرده 
بزرگ مانند تهران بسیار گرا ن  تمام می شود، 
اما این گران تمام شدن در درجه اول متوجه 
بود  خواهد  آب  توزیع  و  تولید  امر  متولیان 
نه شهروندان. او همان روز در گفت و گو با 
ایلنا از مصارف غیرمجاز در پایتخت هم گفته 
بود: » در شرایطی که تهران با معضل کمبود 
منابع آبی دست و پنجه نرم می کند، وجود 
انشعاب های غیرمجاز تهدید بزرگی است که 
آن  به  ارگان های ذی ربط  و  نهادها  باید کلیه 
توجه داشته باشند. مطابق قانون هر شخص 
حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب 
تاسیسات  از  آب  مصرف  به  قانونی  و  مجاز 
کند  اقدام  روستایی  یا  شهری  آب رسانی 
آب  مصرف  به  انشعاب،  داشتن  با  یا  و 
مصرف کننده  مبادرت کند،  مقررات  با  مغایر 
غیرمجاز است.« بختیاری میزان مصرف این 
بالغ بر ۷1  انشعابهای غیرمجاز را در هر ماه 

میلیون لیتر اعالم کرده بود. عالوه بر این از 
میزان باالی مصرف در ویالها، دامداری ها و 
زمین های کشاورزی و فضای سبز شهری گله 
خصوص  در  نظرها  اظهار  شنیدن  بود.  کرده 
و  بهینه  منابع آب، مصرف  موضوع مدیریت 
تازگی  برای هیچکس  الگوی مصرف  اصالح 
ندارد، اما توجه به آنها و یا تالش برای عمل 
از  فرسنگ ها  کارشناسان  توصیه های  به 
برنامه های مدیران شهری دور است و کسی 
چیزی  زمینه  این  در  خود  عملکرد  درباره 
نمی گوید. به عبارتی راهکار حل مسائل آب در 
پایتخت سالهاست که پا را از مرز تئوری فراتر 

است. نگذاشته 
گونه ای  به  کدام  هر  شد  ذکر  که  مواردی 

جدی  چالشی  با  را  پایتخت  آب  تامین 
مواجه کرده اند، اما یکی از مواردی که کمتر 
زکی زاده  حمیدرضا  و  شده  پرداخته  آن  به 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 
چالش«  »ابر  آنرا  تهران  استان  آبخیزداری 
مخازن  وارد  که  است  رسوباتی  می داند، 
طوالنی  در  موضوع  این  می شوند.  سدها 
مدت می تواند تبدیل یکی از مسائل جدی 
زکی زاده  شود.  تهران  آب  تامین  حوزه  در 
»تغییرات کاربری  بود:  پیش گفته  چندی 
در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  و  اراضی 
آب  سدهای  باالدست  آبخیز  حوضه های 
شدن  وارد  موجب  تهران،  استان  شرب 
رسوبات ناشی از تخریب کاربری تراضی به 
بسیار  را  سد  مفید  عمر  و  شده  لتیان  سد 
به  توجه  با  است.  داده  قرار  تحت الشعاع 
کیلومتری   200 از   بیش  شعاع  تا  اینکه 
تامین   منظور  به  سد  ساخت  امکان  تهران 
نفری  میلیون   12 جمعیت  شرب  آب 
پایتخت و شهرهای اقماری آن وجود ندارد. 
تهران  شرب  آب  تامین کننده  سدهای  اگر 
با افزایش رسوبات پر شود، مجبور هستیم 
آب استان تهران را از دریای خزر یا دریای 
تامین  پرهزینه  بسیار  آب  انتقال  با  عمان 
ندارد که  خبر  زکی زاده  شاید  البته  کنیم.« 
مسئوالن  ذهن  به  هم  دیگری  راهکارهای 
رسیده است و آن تامین آب از منابع استان 
مازندران است. چندی پیش »پیام ما« در 
گزارش در مورد اجرای پروژه ای برای انتقال 
آب مازندران به تهران که عنوانی گمراه کننده 
به  به تفصیل  انتخاب شده است،  آن  برای 
این موضوع پرداخت. پروژه ای تحت عنوان 
در  که  الر«  سد  آب  نشت  مهار  »سامانه 
آب  انتقال  سد که  آب  نشت  مهار  نه  عمل 
آبی  مقدار  است  قرار  پروژه   این  در  است. 
که از سد الر به سمت دره هراز و مازندران 
جاری می شود، دوباره به سمت تهران و سد 
بازگردانده شود. کارشناسان معتقدند  لتیان 
انجام این پروژه منجر به بروز مشکالتی در 
دشت هراز که یکی از مناطق مهم در تامین 
به  اما  می شود.  است،  غذایی کشور  امنیت 
هر حال این پروژه توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا-موسسه فاطر در حال اجراست.
در کشور،  اساس مطالعات صورت گرفته  بر 
تمام شهرهای ایران در سال جاری متاثر از 
طرز  به  بارش ها  پدیده خشکسالی هستند. 
بی سابقه ای کاهش داشته و این موضوع روی 
بسیاری از منابع آب تجدیدپذیر اثر مستقیم 
داشته، از سویی برداشت های بی رویه از منابع 
آب  ذخایر  میزان  شده  باعث  هم  زیرزمینی 
نگران کننده ای  به حد  از شهرها  در بسیاری 
کاهش پیدا کند. حال که پیش بینی ها نشان 
نیست  قرار  رو هم  آبی پیش  می دهد سال 
روی خوش به منابع آبی کشور نشان دهد، 
بیش از همیشه می توان به ضرورت نگاه بلند 
مدت مدیران به ویژه در حوزه مدیریت منابع 
آب   مسئله  با  قرنهاست  کشوری که  در  آب 

روبه رو است، پی برد.

آب های  از  بهره برداری  موضوع  است  مدتی   
گرفته  قرار  تاکید  مورد  گذشته  از  بیش  ژرف 
و در مورد آن اظهار نظر می شود. موضوعی که 
سال هاست در باره آن اختالف نظر وجود دارد. 
تاکید وزیر نیرو بر این امر باز هم موجب نگرانی 
بسیاری از صاحب نظران حوزه منابع آب شده 
است. مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی 
سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران  دیروز 
است:  ایلنا گفته  به  این موضوع  در خصوص 
بخش بسیار بزرگی از اشتغاِل کشور در سه دهه 
اخیر بر دوش آب کشور گذاشته شده است. 
در همین راستا استفاده نابخردانه از منابع آب 
سطحی و زیرزمینی باعث توسعه فوق بحرانی 
نابودی  مختلف،  مناطق  در  زمین  فرونشست 
حدود 30 درصد از آب تجدیدپذیر کشور و در 
نهایت منجر به ورشکستگی آبی شده است. در 
فناوری های  با توسعه  نه چندان دور  روزگاری 
حفاری و پمپاژ، استحصال آب از قسمت های 
عمیق تر سفره های آب زیرزمینی میسر شد و 
و  گرفت  قرار  دسترس  در  آب جدیدی  منابع 
استفاده اصولی و صحیح از این فناوری برای 
اعمال مدیریت صحیح منابع آب به فراموشی 
سپرده شد و به جای تکیه بر استفاده بهینه از 
افزایش تولید و درآمد،  آب استحصالی برای 

روز به روز افزایش مقدار استحصال و تامین 
آب در دستور کار قرار گرفت. این تجربه بسیار 
تلخی است که کشور با رویکردهای تأمین محور 
در مدیریت منابع آب با آن مواجه شده است و 
نگرش به بهره برداری از آبهای ژرف قبل از رسیدن 
راهبردی  اشتباه  تکرار  الزم،  مدیریتی  بلوغ  به 
است که در گذشته مورد آزمون قرار گرفته است. 
بنابراین برای نجات آب، انتقال بار اشتغال بر 
سایر پتانسیل های فراوان کشور مانند صنعت 
ایران  باستانی  و  طبیعی  گردشگری  بی نظیر 
اجتناب ناپذیر است. گام نخست در این مسیر، 
تعامل با سایر قوا برای رفع محدودیت های خود 

ساخته توسعه گردشگری خارجی است.
ملی  کمیته  سیالب  ارزیابی  کمیته  رئیس   
سدسازی های  گفت:  ایران  بزرگ  سدهای 
غیراصولی ناپایدار، توسعه بی رویه و کم راندمان 
و  طرف  یک  از  دیم  و  آبی  از  اعم  کشاورزی 
نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی از طرف دیگر 
به توسعه فرسایش  این چهار دهه، منجر  در 
خاک در حوضه های آبریز کشور و نهایتا زوال 
منابع ارزشمند خاک شده است که آثار و تبعات 
مخرب آن بسیار گسترده تر از ورشکستگی آبی 

است.
وزارت خانه ها  سایر  با  تعامل  شرایط،  این  در   

برای رفع موانع طرح های تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی، آبخیزداری، ساماندهی طرح جامع 
آب کشور و سند ملی آمایش سرزمین گره گشا 

خواهد بود.
اساسی  مسئله  می گوید:  فدایی فرد  مصطفی 
دیگر، ساختار ناصحیح و غیر کارشناسی حاکم 
بر مدیریت منابع آب در کشور است که امکان 
دخالت های سیاسیون و دیگر متنفذان محلی 
در مدیریت منابع آب در یک منطقه را فراهم و 
تسهیل کرده است. این ساختار نامناسب باعث 
شده است که مفاهیمی مانند یکپارچه نگری در 
مدیریت منابع و حکمرانی آب در سطوح اجرایی 
و محلی به کلی نادیده انگاشته شوند. بسیاری از 
سدهای ساخته شده در کشور که عملکرد قابل 
دفاعی ندارند، در اثر فشار نمایندگان مجلس 
کاربر ی های  استقرار  بر  اصرار  شده اند.  احداث 
مختلف پرمصرف منابع آب در مناطق کم آب 
افزایش  و  خودکفایی  بر  تاکید  همچنین  و 
محصوالت کشاورزی با تأکید بر تأمین منابع آب 
جدید به هر قیمت بدون توجه به آب مجازی 
ناصحیح  مدیریتی  ساختار  همین  زاییده  نیز 
بوده است. در  ناکارآمد منابع آب در کشور  و 
واقع در ساختارهای فعلی مدیریت منابع آب،  
بلکه  نمی کنند  حکمرانی  آب  صنعت  مدیران 

سیاستمداران و متنفذان محلی بدون دیدگاه 
مدیریت یکپارچه منابع آب، حکمرانی کرده اند.
درباره  کشور  آب  جامع  طرح  اسبق  مدیر 
بهره برداری از منابع آب ژرف به عنوان راه حلی 
از بحران آب گفت: تاکنون  برای خروج کشور 
تعریف دقیقی از آب های ژرف و به خصوص 
ندارد.  زیر زمین وجود  آنها در  قرارگیری  عمق 
بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی و زمین شناسی 
آبهای  برای  هر منطقه ای در جهان، عمقی که 
ژرف تعریف شود، متفاوت خواهد بود. منظور 
از آب های ژرف، آب های موجود در قسمت های 
و  آبرفتی  زیرزمینی  آب  سفره های  عمیق 
سازندی عمیق و آب موجود در پهنه های گسلی 
عمیق است که بازهم برای هیچکدام حدی از 

تعریف نشده است. عمق 
فدایی فرد در خصوص تجربه کشورهای دیگر 
می گوید: در عربستان ضمن حفاری های مربوط 

فسیلی  ژرف  آب  منابع  به  نفت،  اکتشاف  به 
برخورد کرده  و با توسعه برنامه اکتشاف، منابع 
مورد  و  شناسایی  آب ها  نوع  این  از  عظیمی 
بهره برداری قرار گرفته است. حدود ۵0 درصد 
از آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت این 
کشور از این نوع آب های زیرزمینی تامین  شده 
و ۵0 درصد مابقی، توسط شیرین کردن آب دریا 
بدست می آید.  در کشور لیبی نیز در پروژه بزرگ 
و معروف »پروژه رود بزرگ دست ساز« اقدام 
به بهره برداری گسترده از آب های ژرف کرده اند. 
ذخایر  لیبی،  و  عربستان  کشورهای  بر  عالوه 
آب ژرف فسیلی در تعدادی دیگر از کشورهای 
جنوب خلیج فارس و آفریقا نیز مورد استفاده 
قرار گرفته اند. البته در بسیاری از این کشورها با 
توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها، این ذخایر رو 
به اتمام هستند و همچنین تبعات و مشکالت 
سومحیط زیستی نیز به همراه داشته است. 

رئیس کمیته ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران:

بهره برداری از آب های ژرف، تکرار اشتباه راهبردی است

آب و انرژی

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران از وضعیت شکننده سدهای تهران خبر داد و 
باز هم تاکید کرد که سال آبی سختی پیش رو است. موضوعی که از ابتدای سال آبی جاری همواره در مورد آن هشدار داده شده بود. 
سالی که به گفته احد وظیفه رئیس مرکز ملی خشکسالی، بارش ها نه تنها در تهران که در سطح کشور بالغ بر 41 درصد کاهش داشت. 
حاال به گفته محمد شهریاری سدهای تهران 351 میلیون متر مکعب کسری دارند و این در حالی است که بر اساس پیش بینی احتمال 
تداوم کم بارشی ها تا زمستان وجود دارد و این احتمال معنای آمارهای مربوط به ذخیره سدها را تغییر داده و نشان می دهد بعد از یک 

تابستان سخت گویا باید در انتظار یک زمستان سخت تر باشیم. 

بر اساس پیش بینی ها با 
کاهش 310 میلیون متر مکعب 

ذخیره آبی وارد سال جدید 
می شویم که مطمئنا شرایط را 

برای ما شکننده خواهد کرد

اگر سدهای تامین کننده آب 
شرب تهران با افزایش رسوبات 

پر شود، مجبور هستیم آب 
استان تهران را از دریای خزر یا 
دریای عمان با انتقال آب بسیار 

پرهزینه تامین کنیم

بسیاری از سدهای ساخته شده 
در کشور که عملکرد قابل 

دفاعی ندارند، در اثر فشار 
نمایندگان مجلس احداث 

شده اند. در ساختارهای فعلی 
مدیریت منابع آب، مدیران 

صنعت آب حکمرانی نمی کنند 
بلکه سیاستمداران و متنفذان 
محلی بدون دیدگاه مدیریت 
یکپارچه منابع آب، حکمرانی 

کرده اند
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مساحت پالک ثبتیقطعه

)مترمربع(
قیمت پایه هر 
مبلغ سپرده شرکت قیمت پایه )ریال(مترمربع )ریال(

آدرس ملکدر مزایده

122
99۷0 فرعی از 38 اصلی 

بخش ۵
193/0۴230000000۴۴3992000002219960000

قزوین ، تقاطع بلوار حکیم و بلوار 
امیرکبیر ، به شرح نقشه الصاقی

223
99۷1 فرعی از 38 اصلی 

بخش ۵
196/29230000000۴۵1۴6۷0000022۵۷33۵000

قزوین ، تقاطع بلوار حکیم و بلوار 
امیرکبیر ، به شرح نقشه الصاقی

32۴
99۷2 فرعی از 38 اصلی 

بخش ۵
199/۵230000000۴۵88۵000000229۴2۵0000

قزوین ، تقاطع بلوار حکیم و بلوار 
امیرکبیر ، به شرح نقشه الصاقی

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده و فراخوان دستگاه اجرایی

نوبت دوم

سازمان جهاد كشاورزی استان سیستان و بلوچستان

فراخوان تجدید مزایده 
و مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان جهاد كشاورزی استان سیستان و بلوچستان درنظر دارد معامالت زیر را در قالب مزایده و مناقصه عمومی 
یک مرحله ای در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت از طریق واجدین شرایط به انجام رساند

زمان، محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می بایست عضو سامانه ستاد تدارکات الکترونیک 
دولت بوده و از مورخ 1400/06/09 لغایت 1400/06/10 با مراجعه به آدرس: www.setadiran.ir  نسبت به دریافت 
اسناد مناقصه اقدام و در زمان تعیین شده در اسناد نسبت به درج قیمت پیشنهادی خویش در بستر سامانه فوق اقدام 
نمایند و ضمن درج تصویر ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد، اصل آن را نیز به شرح مندرج 

در شرایط مناقصه/مزایده به صورت فیزیکی به آدرس زیر تحویل نمایند
مهلت ارائه پیشنهادات در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت: مورخ 1400/06/20 می باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه شمسی بعد از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها می باشد
محل بازگشایی پیشنهادات: زاهدان، بلوار شهید مطهری، مقابل فرمانداری، ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی 

استان، سالن جلسات می باشد و حضور نماینده پیشنهاددهندگان در صورت داشتن معرفی نامه بالمانع است

موضوع مناقصه/مزایده
شماره 
مناقصه/
مزایده

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه/

مزایده )ریال(

زمان بازگشایی 
پیشنهادات

گواهی 
صالحیت 
مورد نیاز

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات 
نظافت، نگهبانی و پذیرائی دفتر استان و مدیریتهای 
جهاد کشاورزی شهرستانهای: زاهدان، زابل، هامون، 

زهک، میرجاوه،فنوچ، قصرقند، سراوان، خاش، 
سرباز، ایرانشهر، بمپور، نیکشهر، چابهار، کنارک، سیب 

وسوران، مهرستان، راسک، دلگان، نیمروز و هیرمند

00-0۷1/۵00/000/000
ساعت 9 صبح 
مورخ 1۴00/06/21

حداقل رتبه 
۷ خدماتی 
و گواهینامه 
صالحیت 

ایمنی

مزایده عمومی فروش لوله های پلی اتیلن به قطر 20 
pn۴ میلیمتر با فشار

00-081/280/000/000
ساعت 10 صبح 
مورخ 1۴00/06/21
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سازمان جهاد کشاورزی 
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تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/09
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/10

شناسه اگهی 1182999 میم الف 425

نوبت اول

شهر  شورای  منتخب  شهردار  امینی،  رضا 
اهواز، در سال 92 با 13 رای رئیس شورای 
لیسانس  او  شد.  اصفهان  شهر  چهارم 
مهندسی کشاورزی دارد و فوق  لیسانسش 
برنامه ریزی فرهنگی است. در سابقه کاری 
دانشگاه صنعتی  بسیج  فرهنگی  معاون  او 
دانشگاه  بسیج  ناحیه  فرمانده  اصفهان، 
صنعتی اصفهان، عضو ستاد ارشاد دانشگاه 
اتحادیه  مدیرعامل  و  اصفهان  صنعتی 
استان  محلی  مصرف  تعاونی  شرکت های 
اصفهان به چشم میخورد او با آغاز سومین 
دوره شورای اسالمی شهر اصفهان به سمت 
شهردار منطقه هشت اصفهان منصوب شد. 
از محکومیت قضایی  در شورای پنجم بعد 
مهدی مقدری و رای دادگاه، رضا امینی از 
علی البدل  عنوان عضو  به  فرمانداری  سوی 
اصفهان  شهر  اصالح طلبان  شورای  وارد 
عنوان  به  وقتی   98 سال  امینی  شد. 
خبرنگار  به  شد  شورا  وارد  علی البدل  عضو 
ورود  انگیزه  همکارانش  بود که  گفته  مهر 
داده اند:  افزایش  را   شهر  شورای  به  او 
مردم  که  است  خشنودی  ابراز  »جای 
همراه  آشوبگران  با  ابتدا  از  اصفهان  فهیم 
با  به شهر  آرامش  بازگشت  برای  و  نشدند 
تالش  آشوبگران  بی وقفه  فعالیت  وجود 
کردند.« او که در این گفت وگو از نیروهای 
بود، گفت:  کرده  تشکر  نظامی  و  انتظامی 
راستای  در  که  می خواهیم  مسئوالن  »از 
بازار  بر  نظارت  و  خود  وعده های  به  عمل 

قیمت ها  افزایش  از  جلوگیری  منظور  به 
تمام تالش خود را به کار بندند.« امینی در 
سال 99 و در زمان حضور در شورای پنجم 
رسانه ها  ترک کرد،  را  یکبار جلسه  اصفهان 
نام گذاری  به  اعتراض  در  را  او  ترک  علت 
اصفهان  شهر  در  میرزاخانی  مریم  خیابان 
با  گفت وگویی که  در  امینی  عنوان کردند. 
گفته  اینباره  در  داشت،  فارس  خبرگزاری 
جلسه  گذشته  هفته  یکشنبه  »روز  بود: 
از تغییر  شورای شهر را به دلیل عصبانیت 
را  نامی  یک  ترک کردم،  خیابان  یک  نام 
برای چهارراهی که قباًل نام داشته و مردم 
در  و  می شناسند  فرایبورگ  نام  با  را  آن 
مراودات خود بیش از ۷ سال است که آن 
میرزاخانی  مریم  نام  به  می برند  به کار  را 
قابل  ایشان  علمی  کنیم.مقام  نام گذاری 
بیش  هم  اصفهان  شهر  اما  است،  احترام 
از 9 هزار شهید در دفاع مقدس و 23 هزار 
شهید در استان اصفهان داشته است. باید 
یک نسبتی بین قهرمانان، هنرمندان، شعرا 
برای  بتوان  تا  باشد  برقرار  دانشمندان  و 
پیشتر  امینی  کرد.«  الگوسازی  بعد  نسل 
در   96 سال  اردیبهشت   2۴ تاریخ  در  نیز 
نکاتی  فارس،  خبرگزاری  در  مناظره ای 
مباحث  و  زیستی  محیط  مسائل  درباره 
انتقال آب مطرح کرده بود که بحث برانگیز 
شد، او گفته بود: »اگر انتقال آب در دولتی 
می شد  انجام  اصالحات  دولت  از  غیر  به 
به  این کار  چرا که  نبود  حساسیت  اینقدر 

عنوان ادای دین به زادگاه برداشت شد، در 
حال حاضر آب تبدیل به مافیای اقتصادی 
که  رسیده اند  باور  این  به  مردم  و  شده 
است؛  موضوع  این  پشت  رانت هایی 
اجتماعی  تنش  از  هراس  با  هم  دولت 
کار خاصی نکرد، در اسفند 9۴ روحانی در 
آمده  که  جمعیتی  مقابل  در  امام  میدان 
بودند قول داد زاینده رود جاری باشد؛ این 
بود؟  نشده  یا  بود  شده  حرف کارشناسی 
عملی  رئیس جمهور  قول  صورت  دو  هر  در 
نشد.« امینی همچنین در تاریخ 22 مرداد 
امنیت  کمیسیون  بازدید  به  اشاره  با   96
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
راه  تنها  رود،  زاینده  حوضه  از  اسالمی 
احیای این حوضه را، اجرای طرح 9 ماده 
طرح  این  سریعتر  باید  می دانست که  ای 
اجرایی شود. او در ادامه صحبت های خود 
که در خبرگزاری ایمنا، وابسته به شهرداری 
عملی  بر  تاکید  با  شده،  منتشر  اصفهان 
بر  مبنی  پیشین  رئیس جمهور  قول  شدن 
نیز  رود  زاینده  در حوضه  آب  بودن  جاری 
گفته بود: »رئیس جمهور در سفرهای خود 
به اصفهان این وعده را دادند و با توجه به 
مشکالت زیست محیطی اصفهان باید این 

شود.« عملی  زودتر  هرچه  طرح 

 انتقاداتی به روند انتخاب شهردار 
امینی سرانجام دیروز به عنوان شهردار 
شورای  اعضای  انتخاب شد.  اهواز  منتخب 
این شهر در گفت وگو با رسانه ها عنوان کرده 

بودند که کارنامه و برنامه ۴0 نفر را بررسی 
روند  رسیدند.  امینی  به  نهایت  در  و  کردند 
انتخاب شهردار اهواز اما برای فعاالن شهری 
روشن نیست. مجتبی قلی، طراح شهری در 
اهواز به روزنامه پیام ما می گوید برنامه های 
امینی برای تصدی پست شهرداری منتشر 
نشده و به نوعی انتخاب او برای مردم شهر 
شوک بوده است: »در اهواز افراد توانمندی 
وجود دارند که می تواند سکان اداره شهر را 
به عهده بگیرند، اینکه کسی رئیس شورای 
خوبی  شهردار  نمی تواند  لزوما  بوده،  شهر 
لزوما  و  ناظرند  نهاد  شوراها  زیرا  باشد، 
مدیران اجرایی قوی نیستند.« او همچنین 
می گوید گرفتن سکان شهر در اهواز نیازمند 
استانداری  نفت،  شرکت  با  قوی  تعامالت 
است:  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  و 
برقراری  نمی شناسد،  را  شهر  که  »کسی 
قلی  است.«  دشوار  برایش  تعامالت  این 
زیستی  محیط  موضوعات  و  آب  انتقال  به 
به  دست  مجازی  فضای  در  روزها  این  که 
دست می شود نیز اشاره می کند و می گوید: 
وظیفه ای  شهرداری،  آب  انتقال  بحث  »در 
ندارد و صرفا شاید بتواند تریبون باشد، باید 
بیشتر به این موضوع توجه کرد که شهردار 
چندبار به اهواز سفر کرده و چه قدر می تواند 
مشکالت شهر را رفع و رجوع کند.« محمد 
در  نیز  اجتماعی  فعال  و  شهرساز  الری، 
به  بیشتر  ما،  پیام  روزنامه  با  گفت وگو 
نحوه انتخاب امینی انتقاد دارد و می گوید 
برای  دیگری  افراد  نام  اخیر  روزهای  در 
شده  مطرح  شهرداری  پست  به  رسیدن 
شده  انتخاب  امینی  نهایت  در  اما  بود 
است  معتقد  قلی  مانند  هم  الری  است. 
به  باید  که  آنچنان  آب  انتقال  بحث  که 
اهواز مربوط نیست: »اما چون  شهرداری 
آمده است، مردم  از شهر دیگری  شهردار 
مدام می پرسند که موضع ایشان به عنوان 
چیست؟«  آب  انتقال  موضوع  در  شهردار 
مورد  سه  را  اهواز  شهر  مشکالت  الری 
می داند: حاشیه نشینی، مساله فاضالب و 
بودجه شهر اهواز می داند: »۴۵0 هزار نفر 
شهر  کپری  حاشیه ای  سکونتگاه های  در 
حدود  مساحتی  که  می کنند  زیست  اهواز 
این  دستفروشی  می شود،  اهواز  سوم  یک 
است که  موضوعاتی  از  یکی  شهر  در  افراد 

است. اهواز شده  روزها مساله شهر  این 
زیرزمینی  آب  سطح  اهواز  در  همچنین   
را  جا  هر  و  است  جلگه ای  خاک  باالست، 
فضا  این  در  می رسید،   آب  به  کنید  حفر 
کرد.  شیب بندی  را  فاضالب  نمی شود 
آب نصب  اعماق  در  باید  فاضالب  لوله های 
شود به همین دلیل باید در فضایی مسطح 
اینها  و  گذاشت  کار  را  فاضالب  لوله های 
به خارج  و  را ساکشن کنند  مدام فاضالب 
درازمدت  در  لوله ها  این  بفرستند.  شهر  از 
اینکه  دیگر  می شوند.  استهالک  دچار 
با  اهواز در مقایسه  بودجه شهرداری  سرانه 
در  و  است  چهارم  یک  اصفهان  شهرداری 
یک  تبریز  و  شیراز  شهرداری  با  مقایسه 
میلیارد  یک  سالی  شهرداری  است.  سوم 
و چهارصد میلیون تومان حقوق می دهد و 
است.«  دویست  و  میلیارد  یک  درآمدش 
به  موضوع  سه  این  برای  است  معتقد  او 
راحتی نمی توان راهکار قطعی ارائه کرد. باید 

چیست  آن ها  برای  امینی  راهکار  دید 

اهواز  در  مردم  معیشت  وضعیت   
نیست  زیبنده 

در  دیروز  اما  اهواز  شهر  شورای  رئیس 
از  تعدادی  به  شهردار  معارفه  جلسه 
او  ایسنا،  بنابر گزارش  داد.  پاسخ  ابهامات 

گفته است: از روز نخست اعالم کردیم که 
می رویم.  پیش  معیار  و  مالک  اساس  بر 
یا  بومی  آیا  که  می کردند  سوال  برخی 
شرط  شورا  برای  شهردار  بودن  غیربومی 
اهواز  شهردار  بودن  بومی  خیر،  است؟ 
شرط نیست و مالک، معیارها و شاخص ها 
است. سیاوش محمودی درباره معیارهای 
داشتن  است:  گفته  اهواز  شهردار  انتخاب 
9 سال سابقه مدیریت ارشد، متخصص و 
انقالبی بودن، داشتن تجارب شغلی مرتبط 
عملیاتی  برنامه  داشتن  شهرداری،  با 
متناسب با مشکالت اهواز، داشتن روحیه 
برای  جدی  عزم  انقالبی،  و  جهادی  کار 
داشتن  شفافیت،  ایجاد  و  فسادستیزی 
نخبگان،  و  دلسوزان  با  مشورت  روحیه 
انقالبی  و  متخصص  جوانان  به  معتقد 
رویکرد  داشتن  و  کارسازی  رویکرد  با 
نظر  مورد  شاخصه های  از  برخی  اقتصادی 
با  او  هستند.  اهواز  شهردار  انتخاب  برای 
گفت:  شهردار  انتخاب  چگونگی  به  اشاره 
گزینه ها  معرفی  فراخوان  انتشار  پی  در 
گزینه   ۴0 اهواز،  شهرداری  سمت  برای 
مذاکره  نفر   1۵ با  بررسی شد که  و  مطرح 
شهرهای  در  گزینه   1۵ از  برخی  کردیم. 
اهواز  یا سمت شهردار  دیگر سمت گرفتند 
برنامه  نفر  پنج  نهایت  در  نکردند.  قبول  را 
اهواز  از  افراد  این  دادند که  ارائه  عملیاتی 
بازدید کردند. دو نفر از این تعداد، انصراف 
اهواز  در  نمی توانند  کردند  اعالم  و  دادند 
برای  سه گزینه  تنها  بنابراین  خدمت کنند 
در  او  ماند.  باقی  اهواز  شهرداری  سمت 
و  رزمنده  است:  گفته  نیز  امینی  توصیف 
جانباز دفاع مقدس و برادر شهید بودن از 
او دارای مدرک  امینی است.  سوابق آقای 
رشته  دکترای  و  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
بین المللی  و گواهینامه های  جامعه شناسی 
بهره وری،  مدیریت،  حوزه های  در 
در  سوابقی  و  بودجه ریزی  و  برنامه ریزی 
است. تعاونی  مدیریت  و  حوزه کشاورزی 
 مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان 
 8 منطقه  86، شهردار  تا   82 در سال های 
اصفهان از سال 86 تا 92، ریاست شورای 
دو  سال،  چهار  مدت  به  اصفهان  شهر 
شهر  شورای  پنجم  دوره  در  عضویت  سال 
شهرداری  در  فعالیت  سال   10 و  اصفهان 
کاری  سوابق  از  مدیریت  ثبات  داشتن  و 
و  جهادی  روحیه  امینی  آقای  است.  او 
اهواز  در  می ماند.  پای کار  و  دارد  مردمی 
انجام نشده  سال   1۵ ملکی  تعریض  یک 
موارد  او  که  حالی  در  است  مانده  باقی 
نشستن  با  را  مواردی  چنین  و  تعریض ها 
بین مردم انجام داده است. فسادستیزی 
نیز  امینی  است.  او  خصوصیات  از  نیز 
خبری  نشست  در  انتخاب  از  بعد  دیروز 
است:  گفته  اقداماتش  درباره  خود 
مشکالت  دچار  گذشته  در  اهواز  کالن شهر 
فاضالب  آنها  مهم ترین  که  شده  زیادی 
حاشیه  سطحی،  آب های  دفع  و  شهری 
نبود  و  شهر  زیباسازی  و  نظافت  نشینی، 
مختلف  مناطق  به  خدمات دهی  در  تعادل 
و  برخوردار  نیمه  برخوردار،  مناطق  از  اعم 
کرده  تاکید  همچنین  او  است.  محروم 
زیبنده  اهواز،  شهر  کنونی  موقعیت  است: 
خوزستان و اهواز و نظام جمهوری اسالمی 
اهواز  در  معیشت  وضعیت  این  نیست؛ 
بنابراین  نیست  پذیرش  قابل  و  زیبنده 
همه هم و غم و تجربه 18 سال مدیریت 
تقدیم  اهواز  مردم  به  را  اصفهان  شهری 
برای  مایه ای  خمیر  امیدوارم  و  می کنم 

باشد. اهواز  پیشرفت  و  توسعه 

رضا امینی، رئیس اصولگرای شورای چهارم شهر اصفهان با 13 رای  به عنوان شهردار اهواز انتخاب شد 

مدافع انتقال آب کارون، شهردار اهواز شد

توضیحات یک عضو 
 شورای شهر درباره 

حکم زاکانی
عضو شورای شهر تهران درباره انتخاب زاکانی 
و تایید حکم شهردار شدن او توضیحاتی داد. 
اشاره  با  تهران  امانی عضو شورای شهر  ناصر 
باشگاه  به  تهران  شهردار  وضعیت  آخرین  به 
خبرنگاران جوان گفت: بعد از انتخاب شهردار 
منتخب تهران مصوبات و مدارک الزم به وزارت 
کشور ارسال شده اما به دلیل اینکه دوران گذر 
کابینه دولت بود، این کار دچار تاخیر شد. او 
نهایی  انجام کارهای  می کنم  فکر  داد:  ادامه 
زاکانی به  دوره جدید وزارت کشور منتقل شده و 
امیدواریم به زودی با استقرار وزیر کشور تکلیف 
بسیاری از شهرداران مناطق مشخص و روشن 

شود.

 ایران مرداد ماه
 600 بار لرزید 

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری 
به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  وابسته 
زمین لرزه   600 از  بیش   1۴00 مردادماه  در 
شبکه های  ایسنا،  گزارش  به  کردند.  ثبت  را 
لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به 
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مردادماه 
1۴00 تعداد 6۴۷ زمین لرزه را ثبت کردند. این 
زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی 
لرزه نگاری  توسط شبکه های  و  رخ داده  مرزی 
ثبت و تعیین محل شده اند. در مردادماه 1۴00 
در  از ۴.0  بیش  بزرگی  با  زمین لرزه  تعداد 10 
داخل کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به 
تاریخ  آنها در  ثبت رسیده است که بزرگترین 
21 مردادماه 1۴00 با بزرگی 9/۴ حوالی عنبرآباد 
واقع در استان کرمان، رخ داده است. از لحاظ 
آماری ۵83 زمین لرزه با بزرگی کوچک تر از 3، 
تعداد ۵۴ زمین لرزه با بزرگی بین 3و۴، تعداد 
10 زمین لرزه با بزرگی بین ۴ و ۵ بوده  است.

سخنگوی شورای شهر شیراز درباره 
احراز نشدن صالحیت شهردار شیراز: 
نامه ای از وزارت کشور 

دریافت نکردیم 
تاکنون  گفت:  شیراز  شهر  شورای  سخنگوی 
در  وزارت کشور  سوی  از  رسمی  نامه  هیچ 
خصوص شهردار منتخب این کالن شهر دریافت 
سلطانی،  علی اکبر  ایلنا  گزارش  نکرده ایم.به 
شبکه های  در  مطالبی  انتشار  به  واکنش  در 
صالحیت  نشدن  احراز  بر  مبنی  اجتماعی 
شهردار منتخب شورای شیراز به دلیل نقض 
مدرک، گفت: هیچ مکاتبه و تماس رسمی از 
سوی وزارت کشور در خصوص شهردار منتخب 
سلطانی  است.  نشده  انجام  شورا،  با  شیراز 
تاکید کرد: هیچگونه نامه رسمی از وزارت کشور 
تاکنون به دست شورای شهر شیراز نرسیده و 
هیچگونه اعمال نظری هم از این وزارتخانه در 
خصوص تایید شدن یا نشدن شهردار معرفی 
شده، به شورا ارسال نشده است.او ادامه داد: 
استانداری  به  باید  ابتدا  اظهارنظری  هرگونه 
به  نهایتا  و  فرمانداری شیراز  فارس، سپس 
شورای شهر شیراز اعالم شود و ضمنا نامه ای 
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، فاقد 

امضا است.

یک فعال شهری: در اهواز 
افراد توانمندی وجود دارند 
که می تواند سکان اداره شهر 
را به عهده بگیرند، اینکه کسی 
رئیس شورای شهر بوده، لزوما 
نمی تواند شهردار خوبی باشد، 
زیرا شوراها نهاد ناظرند و لزوما 
مدیران اجرایی قوی نیستند

رئیس شورای چهارم شهر اصفهان، شهردار اهواز شد. دیروز در جلسه شورای شهر اهواز، رضا امینی به عنوان سکاندار جدید شهر انتخاب 
شد. امینی که پیشتر نامش برای تصدی گزینه شهرداری کرمان مطرح بود،  در  سوابق کاری اش شهرداری منطقه 8 اصفهان، رئیس شورای 
چهارم شهر اصفهان و نمایندگی شورای پنجم و مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان به چشم می خورد. دیروز اما همزمان با انتخاب 
امینی عده ای در فضای مجازی به اظهار نظرهای قبلی اش درباره موضوع انتقال آب کارون اشاره کردند و با توجه به اعتراض های مردم 
خوزستان در چند ماه اخیر به مساله انتقال آب به انتخاب شورای شهر انتقاد کردند. عده ای دیگر، می گویند امینی آنچنان که باید به مسائل 

شهر اهواز واقف نیست و ریاست شورای شهر لزوما نمی تواند، تضمینی برای موفقیت در گرفتن سکان یک شهر دیگر باشد.
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افقی
ایمان قلبی،   1 - ریه، عدد نفس کش - 
پایین  اعتماد - ستایش، وصف - طبقه 
می گفتند،  زمانهای گذشته  در  را  جامعه 
ابریشم خام -  رعیت2 - جام ورزشی - 
ماهر، استاد3 - لقب پیامبر اسالم )ص( 
- پژمردگی۴ - خیس، ضد خشک - درهم 
پیچیدن - باج و خراج، رشوه۵ - پایتخت 
جزایر سلیمان - شیوه ای در فیلمبرداری 
6 - قورباغه درختی - محل فعالیت کارمند، 

خانه دوم كارمند - بندگی۷ - اخمو - نوعی 
رنگ مو، رنگ موی فوری - حزب سیاسی 
کوچک  - داماد8 - سنت، رسم و روش، 
دین - دریاچه روسیه - صفت ها، تعاریف و 
تفضیل ها9 - پول خرد  - پیامبران و انبیا - 
هواپیمای عجول، هواپیمای سریع السیر10 
- پوالد - جربزه - ستون كشتی11 - جمع 
ذیل، دامن ها - استخوانی كه در شرط بندی 
می شكنند - پیشوا12 - کاشف ماده د.د.ت 
- غول برفها - پایتخت لیختن اشتاین13 - 
ابر رقیق، ماه کارگری - فرقه ای مذهبی در 

عربستان - مجموعه کارمندان یک اداره1۴ 
- خسیس تر، زبون تر، فرومایه تر - مایه 
حیات، مایه روشنایی، مظهر پاكی - كاله 
فرنگی - سنگینی1۵ - منحرف - سوزانیدن 
كردن،  رشد   -  16 مطالعاتی  مرجع    -
گوالیدن - با تجربه، کار آزموده - گوشتی 
كه در نمك خوابانده باشند1۷ - سال ترکی، 
سال آذری - برانگيزنده تر - نوعی ساز - 

جست و خیز

عمودی
از  از میطالت نماز -  1 - تردید، دو دلی، 
آثار پل سارتر - جلگه وسیع، جلگه بزرگ 
گوزن،  سالح   - زبان2  گرفتگی   - علفزار 
خوار  حیوانات گیاه  برخی  دفاعی  وسیله 
- باکو در هم - تكیه - جام معروف3 - 
گالش  - کاشف گردش خون۴ - از دوران 
الفت،   - مالک  زمین شناسی - خداوند، 
انس گرفتن، عادت۵ - طایفه - نام ترکی، 
اتمی  زیردریایی  اولین   - آذربایجانی  نام 
- صابون خیاطی، گل بتونه6 - پافشاری 
كردن، اصرار نمودن، به ستوه آمدن - بی خبر 
از پیاده، مقابل پیاده - برآمدگی ته كفش، 
دندانه سوهان۷ - جابجا كردن چیزی - 
سرخ  ترسان،  زائو  خاندان،   - دادن  رشوه 
كمرنگ - تهمت زدن، بهتان8 - پدر رستم، 
سپید موی شاهنامه - مفرد وجنات، بزرگی 
- تیر پیكاندار - جمع اشباح، مشابهت9 - 
طالی سیاه - کمربند طبی، شکم بند طبی 
- گذشتن از جایی، عبور كردن از10 - مرد بی 
زن - اداره استخدام - تن11 - آشكاركردن، 
مطلبی را به روشنی و وضوح بیان كردن، 

تعجب  تعجب،  حرف   - ساختن  آشكار 
زنانه، گشوده - حرف انتخاب، بله آلمانی، 
حرف گزینش - پارچه مالیدنی، بنده رااز آن 
كالهی نیست12 - نشانه مفعولی، عالمت 
مفعول بی واسطه - پسوند صفت ساز - 

انگور  می گویند که آن نشده مویز شدی، 
ترش، انگور نرسیده را گویند - محصول آب 
و صابون13 - شماردن - صدمه و آسیب، 
كارتن باز نشده - بی رواج - فشار روحی، 
هیجان1۴ - پوشیدگی، اختفای نظامی - 

رها کردن - دسته وگروه1۵ - همبازی پت 
- سوره بیست و هشتم - درب و داغان16 - 
نابینا - متحیر - از احشام، پرفسور حیوانات 
- همسر مرد1۷ - بر پلک روییده - اسیر، 

مقابل رها - ماركی بر اتومبیل

جدول شماره 2093

صنعت

اولین نشست سراسری مدیران ارشد وزارت صمت 
برنامه های  تشریح  هدف  با  سیزدهم که  دولت  در 

برگزار شد. وزارتخانه  این 
مادرتخصصی  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
صندوق حمایت از صنایع پیشرفته  در این نشست 
صمت  وزیر  امین  فاطمی  سیدرضا  ریاست  به  که 
نقی پوراصل،  رضا  شد،  برگزار  سیزدهم  دولت 
انتخاب  تبریک  مدیرعامل صحا، در سخنانی ضمن 
فاطمی امین به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت 

موفقیت کرد. آرزوی  او  برای  جدید  دولت  در 
پیشران،  صنایع  و  دانش  و  فناوری  به  ویژه  توجه 
به جوانان  بنیان، توجه  توجه به شرکت های دانش 
یک  ایجاد  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  راستای  در 

ریسک  قدرت  بردن  باال  بر  مبنی  سازمانی  فرهنگ 
محافظه  از  ایشان  کردن  جدا  و  مدیران  پذیری 
محترم  ریاست  شعارهای  به  ویژه  توجه  کاری، 
سال  چندین  که  سیاست هایی  از  دوری  جمهور، 
وزیری  هر  رفتن  با  وزارتخانه  در  عده ای  است 
جذب  دارند،  آن  رساندن  انجام  به  در  سعی 
تبعیض  عدم  کشور،  معتبر  دانشگاه های  نخبگان 
با  صمت  وزارت  نظر  زیر  اجرایی  دستگاه های  بین 
و  قانون  مبنای  بر  آن ها  تشکیل  فلسفه  به  عنایت 
نقی پور  رضا  سخنرانی  محورهای  اهم  از  شاخص 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  اصل 
پیشرفته  صنایع  از  حمایت  صندوق  مادرتخصصی 

بود.   نشست  این  در 

مدیرعامل صحا در نشست سراسری مدیران ارشد وزارت صمت خواستار شد

توجه ویژه به صنایع دانش بنیان و استفاده 
از ظرفیت جوانان نخبه

سمیه باقرزاده/ مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: یک هزار پروژه گازرسانی با مبلغ 
چهار هزار و 800 میلیارد ریال در هفته دولت 
این  در  یا کلنگ زنی  برداری  بهره  آماده   1۴00

است. استان 
  حسن افتخاری با گرامیداشت یاد و خاطره 

شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت 
اظهار کرد: در هفته دولت سال گذشته مجموعا 
٢٤٤ پروژه گازرسانی در استان خراسان رضوی 
به بهره برداری رسید و اینک در هفته دولت 
امسال یکهزار پروژه گازرسانی در استان افتتاح 
و کلنگ زنی می شود که از این آمار 13۵ پروژه 
روستایی و 86۵ مورد نیز طرح های گازرسانی 

به واحدهای تولیدی و صنعتی است.
روستا   ۷6 روستایی  بخش  در  افزود:  او 
کشور  شبکه گاز  به  خانوار   8930 جمعیت  با 
های  پروژه  اجرایی  عملیات  و  شده  متصل 
جمعیت  با  دیگر  روستای   ۵9 در  گازرسانی 
  100 و  هزار  دو  مجموع  با  نیز  خانوار   ۴23۵

شود. می  آغاز  ریال  میلیارد 
ادامه  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تولیدی  واحدهای  به  در حوزه گازرسانی  داد: 
افتتاح  پروژه شامل  صنعتی هم 86۵  مورد 

تولیدی  واحد   320 در  گازرسانی  های  طرح 
صنعتی و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به 
و  دو هزار  اعتبار  با مجموع  دیگر  واحد   ۵۴۵

می شود. اجرایی  ریال  میلیارد   ۷00
طرح های  اعتبار  مجموع  گفت:  افتخاری 
گازرسانی در خراسان رضوی طی هفته دولت 
امسال رقمی بالغ چهار هزار و 800 میلیارد ریال 

است.
"تولید،  نام  به  که  سالی  در  شد:  یادآور  او 
نامگذاری شده  پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" 
واحد  تعداد  بیشترین  به  گازرسانی  است 
گاز  شرکت  توسط  کشور  تولیدی  صنعتی 
و  شده  هدف گذاری  رضوی  خراسان  استان 
امیدواریم با همت همکاران شرکت گاز استان 
و حمایت های شرکت ملی گاز  تا پایان سال 
تولیدی  واحد   900 مندی  بهره  شاهد   1۴00

باشیم. الهی  گاز  نعمت  از  جدید  صنعتی 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد:

بهره برداری و کلنگ زنی 1000 پروژه گازرسانی 

و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل   / کوهستانی  نگین 
آغاز واکسیناسیون 1۵00  از  فضای سبز شهرداری قم 
فضای  حوزه  پرسنل  و  کارشناسان  کارگران،  از  نفر 
سبز شهرداری قم خبر داد. پیام جوادیان با اشاره به 
شهرداری  سبز  فضای  نیروهای  شبانه روزی  فعالیت 
در محیط های شهری و پرخطر اظهار داشت: پس از 
واکسن  سهمیه  تخصیص  و  انجام شده  پیگیری های 
حوزه  در  شاغل  نیروهای  واکسیناسیون  کار  کرونا، 
فضای سبز مدیریت شهری قم از روز چهارشنبه آغاز 

است. شده 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
با تأکید بر اقدامات نیروهای فعال در حوزه فضای سبز 
در ایام شیوع ویروس کرونا افزود: با توجه به مصوبات 
ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا، دستورالعمل های 
زمان  کمترین  در  ویروس  این  با  مقابله  برای  الزم 

ممکن تهیه و ابالغ شد.
و  توسعه  روزمره  فعالیت های  ادامه  به  اشاره  با  وی 

اقدامات  بر  عالوه  کرد:  ابراز  سبز  فضای  از  نگهداری 
جاری در بخش های توسعه و نگهداری از فضای سبز 
قرمز،  شرایط  در  بوستان ها  ورودی  انسداد  قم،  شهر 
فضاهای عمومی بوستان ها، سرویس های بهداشتی و 
کلیه مجموعه های بازی و حرکت درمانی شهر به صورت 
و  مایحتاج  عرضه  مراکز  فعالیت  بر  نظارت  مستمر، 
مراکز رفاهی و تفریحی و جلوگیری از تجمع خانواده ها 
این  در  اقدامات  از  بخشی  کرونایی  قرمز  شرایط  در 

بوده است. حوزه 
جوادیان برگزاری جلسات متعدد در خصوص راه های 
بوستان ها  در  ویروس  گسترش کرونا  از  پیشگیری 
از  پس  خدا  امید  به  و گفت:  قرارداد  توجه  مورد  را 
می شود  ریشه کن  بیماری  این  واکسیناسیون  اتمام 
از بوستان ها به راحتی استفاده می کنند.  و شهروندان 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
سازمان  زیرمجموعه  غرفه های  برای  خاطرنشان کرد: 
که در بوستان ها و فضاهای شهری هم دستورالعملی 

صادر شده تا ملزم به رعایت نکات و دستورالعمل های 
باشند.  مردم  نیاز  مورد  اقالم  عرضه  در  بهداشتی 
واکسن  تأمین  با  می شود  پیش بینی  شد:  یادآور  او 
مورد نیاز طی روزهای آینده، در مجموع بیش از1۵00نفر 
از نیروهای فضای سبز شهرداری قم دوز اول واکسن 

را دریافت کنند. کرونا 

مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: با تالش، پیگیری و همدلی مدیران ارشد 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  اندرکار  دست  و کارکنان  اجرایی  ستادی، 
گیالن تعداد ۵90 پروژه شهری و روستایی در خصوص احداث و بهینه سازی 
ولتاژ  تقویت  برای  برق  ترانسفورماتورهای  و  متوسط  و  ضعیف  فشار  شبکه 
برق مشترکان افتتاح می شود. هنرمند گفت: ۴ پروژه برق رسانی روستایی 
نیز  به مبلغ بیش از 3 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری  
خواهد رسید. مدیرعامل توزیع برق گیالن افزود: روستای کلستان در شهرستان 
بوسیله  تالش همگی  در شهرستان  پرت  لتن  و  روستاهای کلمر   الهیجان، 
نیز  و روستای هده  برق دار می شوند  فتوولتاییک  بصورت  و  انرژی خورشید 
بوسیله احداث شبکه مورد برق رسانی قرار می گیرد. او تاکید کرد:  با اجرای 
این پروژه های تامین برق روستایی، مجموعًا  تعداد 181 خانوار روستایی از 

نعمت روشنایی برق؛  بهره مند خواهد شد.
هنرمند اظهار داشت: تعداد روستاهای برقدار استان گیالن 2۵6۴ روستا است 
،  در سال  که تمامی روستاهای باالی 20 خانوار طبق سرشماری سال 8۵ 
1389 برقدار شده اند و در حال حاضر برق رسانی به روستاهای زیر 10 خانوار 
پس از تامین اعتبار به ترتیب اولویت و درصورت اخذ مجوز از سازمان منابع 

طبیعی در دست اقدام است. 

واکسیناسیون 1500 نفر از باغبانان و کارشناسان فضای سبز شهری قم افتتاح 594 پروژه  شرکت توزیع برق گیالن

| قم | | گیالن  |

تجهیز 86 هکتار از باغات 
مزرعه نمونه آستان قدس 

به سامانه نوین آبیاری 

باغات پسته مزرعه  از  86 هکتار  در سال جاری 
نوین  سامانه  به  رضوی  قدس  آستان  نمونه 

می شود. مجهز  آبیاری 
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوی گفت: با توجه به نتایج به دست آمده از 
سیستم های  ارزیابی  و  خاک  و  آب  آزمایشات 
موجود در سطح باغات مزرعه نمونه، مقرر شد از 
سیستم تحت فشار قطره ای استفاده کنیم واین 
طرح با  قطره چکان)دریپر( 2۴ لیتر در ساعت، 

در باغات سنتی پسته مزرعه نمونه اجرا شود.

افزایش بهره وری آبیاری تا 80 درصد
بهره وری  افزایش  به  اشاره  با  جمشیدی  حسن 
آب در روش جدید آبیاری تصریح کرد: با تجهیز 
از  آبیاری  راندمان  نوین،  سامانه  به  باغات  این 

افزایش خواهد یافت. 80 درصد  به  ۴0 درصد 
طرف  دو  در  مذکور  سیستم  در  داد:  ادامه  او   
هر  ازای  به  و  می شود  اجرا  لوله  خط  دو  نهال، 
نهال روی هر خط یک عدد دریپر نصب می شود 
حداقل  با  و  ممکن  شکل  بهترین  به  آبیاری  تا 

گیرد. صورت  آب  هدررفت 
میلیارد   2۷ حدود  را  طرح  این  مالی  اعتبار  او   
ریال برآورد کرد و گفت: حدود 8۵ درصد از این 
دولتی  بخش  بالعوض  تسهیالت  قالب  در  مبلغ 
مزرعه  و صنعت  توسط کشت  مابقی  و  پرداخت 

می شود. تامین  نمونه 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
برابر رای شماره 1۴00603190۷800۴61۵ مورخه 1۴00/0۵/16 هیات دوم 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 صدیقه علیزاده 
سیرچی فرزند ماشالله بشماره شناسنامه 12۷ صادره از کرمان به شماره ملی 29931۴9326 و آقای علی حاج غنی به شماره شناسنامه 66 
کدملی 60۷981888۴ صادره از ماهان فرزند ابراهيم بالمناصفه در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 303/1 مترمربع 
تحت پالک 108 فرعی از 330۷ اصلی بخش 2 کرمان واقع در خیابان 1۷ شهریور کوچه ۴2 نبش شرقی 1۵ خریداری از مالک رسمی آقای 
رمضان فنایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ۴99
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/09-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/06/23

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴00603190۷800۴662 مورخه 1۴00/0۵/1۷ هیات دوم 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 احسان 
احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192۷32 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۴9/۷۵ مترمربع تحت 
پالک 1663۴ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 10۵0 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب فرسنگی خیابان 
شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ۴9۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/06/23

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۴006031900800090۷هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد یزدانی احمدآبادی 
فرزند نصراله به شماره شناسنامه 1 صادره از زرند در یکباب خانه به مساحت 2۴3.۴۵ مترمربع از پالک 2361 اصلی باقیمانده واقع 
در زرند خیابان مدرس کوچه ۴ خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحسین جعفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 1۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/6/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/6/2۴
حسین توحیدی نیا_  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

))آگهی ابالغ اجرائیه((
بدین وسیله به خانم 1- کلثوم محمودی سیوکی فرزند 
نصراله به ش . ش 1۴02-2- محمد اسماعیل محمودی 
محمد   -3-1283 ش0ش  به  نصراله  فرزند  سیوکی 
-131۷ ش0ش  به  نصراله  فرزند  سیوکی  محمودی 
۴- فاطمه محمدی سیوکی فرزند نصراله به ش0ش 
) سیوکی  محمودی  ابراهیم  محمد  مرحوم  29)ورثه 
ابالغ می گردد که خانم معصومه حجازی فرزند مهدی 
به کدملی 0۷02۴91۵61 به استناد سند نکاحیه شماره 
شماره  ازدواج  دفتر  در  1۷22۵-1382/10/08تنظیمی 
به کالسه  اجرائیه  صدور  به  مبادرت  حیدریه  تربت   11
1۴000030۷ و به تعداد 1۴ عدد سکه بهار آزادی شماره یک 
طال به انضمام یک میلیون و چهارصد هزار تومان علیه 
مورث شما نموده است و چون برابر اعالم مامور ابالغ اداره 
پست تربت حیدریه با توجه به مراجعه در آدرس اعالمی 
شناسائی نشده و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده 
18 آئین نامه اجرا ء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از 
تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب و ظرف مدت 
ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد 
یافت و شما موظف به ثبت نام و دریافت حساب کاربری 
جهت ابالغات می باشید و به جز آگهی مزایده اگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. تاریخ انتشار : 1۴00/06/09

محمد کاظم باقرزاده – رئیس ثبت اسناد و امالک تربت 
حیدریه - شماره 1048- ت ح ج

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی-برابر رای شماره 1۴00603190۷80010۴2 مورخه 1۴00/02/0۴ هیات دوم 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 فاطمه رضائی گزکی فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 9 صادره از راین کد ملی ۴829901۵86 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 26۵/2 مترمربع تحت پالک 3۵8 
فرعی از 1۷1۴ اصلی بخش 28 کرمان واقع در راین روستای گزک خریداری از مالک رسمی آقای حیدر رضایی گزکی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ۴91
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/09-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/06/23

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴00603190۷800۴661 هیات دوم مورخه 1۴00/0۵/1۷ هیات دوم 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 احسان 
احمدی نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192۷32 کد ملی 2980192۷32 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
1۴9/۷۵ مترمربع تحت پالک 16636 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 10۵0 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در 
خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ۴93
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/09-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/06/23

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۴00603190۷800۴6۵9 مورخه 1۴00/0۵/1۷ هیات دوم 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 احسان احمدی 
نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2980192۷32 کد ملی 2980192۷32 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۴9/۷۵ 
مترمربع تحت پالک 1663۵ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 10۵0 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در سرآسیاب 
فرسنگی خیابان شهید بختیاری اول کوچه سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 ۴9۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴00/06/09-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/06/23

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

کارت سبز وسند ماشین وانت پیکان 1600i رنگ 
سفید شیری-روغنی مدل 1392 شماره شاسی 
NAAA36AA1DG613830 و شماره موتور 
118P0006053 وشماره پالک 69 ق 65-983  
فرزند حسین  پورکوهستان  خالق  علی  نام  به 
صادره از کهنوج کد ملی 5360257891 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
کارت سبز و سند
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مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
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آیسان زرفام، فرزانه قبادی
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El Sol/»پدیده آب وهوایی قوس مه در اسکله ای در اسکاتلند- »ملوین نیکولسون

»قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم در 
جدیدترین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه سی وچهارمین 
جشنواره فیلم »درنو هیمات فیلم« کشور اتریش، موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم شد. غالمرضا موسوی تهیه کننده و مریم مقدم 
یکی از 2 کارگردان و بازیگر نقش نخست فیلم به نمایندگی از گروه 
در مراسم اختتامیه این جشنواره حضور داشتند و جایزه بهترین 
فیلم را دریافت کردند. جشنواره »در نو هیمات فیلم« اتریش هر 
ساله در شهر تاریخی و قرون وسطایی فریشتاد برگزار می شود و 
میزبان بسیاری از عالقه مندان سینما در این شهر تاریخی است. 
فیلم »قصیده گاو سفید« در نخستین نمایش جهانی خود در 
بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین حضور 
داشت و موفق به کسب جایزه تماشاگران از این جشنواره شد. این 
فیلم تاکنون در جشنواره های دیگری چون ترایبکا، کارلووی واری، 

ادینبورو، ملبورن و … به نمایش درآمده است./ مهر

کین  ریچل  از  هیوال«  »شکار  جنایی  و  وحشت  ژانر  رمان 
نویسنده ای آمریکایی ترجمه و روانه بازار نشر شد. با انتشار رمان 
ژانر وحشت و جنایی »شکار هیوال« که در ادامه رمان »دریاچه 
متروک« است، دیگر الزم نیست مخاطبان این اثر چشم انتظار 

بچه هایش شوند. و  احوال زن  و  قاتل  سرگذشت یک 
با دو  آنجایی شروع می شود که گوئن  از   رمان »شکار هیوال« 
در یک مسافرخانه  پلیس  و کانر تحت حمایت  لنی  فرزندش 
زندگی می کنند. اما چون به آنها خبر رسیده که ملوین رویال از 

زندگی خود هستند. نگران  فرار کرده،  زندان 
 در همین گیر و دار گوئن باید مهم ترین تصمیم زندگی اش را 
بگیرد؛ تصمیمی که یک سوی آن مرگ است و سوی دیگر آن 
زندگی. رمان »شکار هیوال« نوشته ریچل کین با ترجمه حسین 
مسعودی آشتیانی در ۴60 صفحه و در انتشارات کتاب کوچه به 

چاپ رسیده است./ فارس

| سینما |

| چاپ و نشر  |

حلقه ای دیگر به زنجیره تولید چادرملو 
یژه یک تیر و دو نشان   

ش و
زار

گ

شرکت چادرملو که همواره در پی 
ایجاد ارزش افزود در روند فعالیت 
های معدنی و صنعتی خود می باشد 
با ارائه چندین طرح صنایع پائین 
دستی فوالد و اخذ مجوزهای الزم 
از جمله کارخانه تولید ورقه های 
آلیاژی، اکنون گام را فراتر گذاشت 
و با مشارکت در خرید یک واحد 
تولید لوازم گرمایشی و سرمایشی، 
حلقه ای دیگر به زنجیره تولیدات 
خود افزود. 

بروز  پی  در  ما،   خبرنگار  گزارش  به 
ارز،  قیمت  افزایش  از  ناشی  مشکالت 
اولیه،  مواد  نبود  و  تحریمها  تشدید 
کننده  تولید  ایساتیس   صنعتی  گروه 
رادیاتورهای  دیواری،  شوفاژ  پکیج 
پانلی و حوله¬ ای و کولرگازی اسپلیت 
ادامه  به  قادر  پیش  سال   2 حدود  از 
فعالیت نشد و  در نتیجه با توقف تولید 
عماًل این واحد نوپا و مدرن صنعتی در 
برخوردار  دنیا  روز  تکنولوژی  از  یزد که 
تعطیلی  و   ورشکستگی  مرز  به  است 
مجموعه  این  اما   شد.  کشیده  کامل 
گذاری   سرمایه  و  مشارکت  با  صنعتی 
و  طوس  آسفالت  شرکت  چادرملو، 
و  تعطیلی  خطر  از  یزد  شهداب  شرکت 
بیکاری حدود ۴۵0 نیروی کار رها شد .
صنعتی  گروه  واگذاری  مراسم  در 
جدید،  سهامدارن  به  ایساتیس 
عامل  مدیر  زاده  تقی  ناصر  مهندس 

با  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
فرمایشات  به  عمل  ضرورت  به  اشاره 
حمایت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
اقتصاد  سمت  به  حرکت  و  تولید  از 
از  یکی  چادرملو   : گفت  مقاومتی 
شرکت های موفق در عرصه اقتصادی 
نه  هستیم   مکلف  ما  و  است  کشور 
تنها از سرمایه های سهامداران حقیقی 
بلکه  کنیم  صیانت  خود  حقوقی  و 
به گردش  برای   را  نهایت تالش خود 
و  کشور  اقتصاد  های  چرخ  درآوردن 
  . آوریم  عمل  به  و کارها  رونق کسب 
مقامات  درخواست  با  اساس  این  بر 
بر آن شدیم  گروه  و مسئوالن استان 
احیاء  مجددًا  را   ایساتیس  صنعتی 

. کنیم 
وی افزود با این اقدام عالوه بر محقق 
در  ارزش  ایجاد  استراتژی  ساختن 
رونق  مسیر  در  عملی  گامی  چادرملو  

 . برداشتیم  اشتغالزایی  و  اقتصادی 
مهندس تقی زاده یادآوری کرد در حال 
حاضر اجرای دهها پروژه صنعتی و زیر 
بنایی را به ارزش ۷00 هزار میلیارد ریال 
در دستور کار داریم و انتظار می رود با 
همکاری دستگاههای اجرای استان که 
تا کنون نیز بسیار ارزنده بوده است این 
طرح ها در استان یزد به اجرا درآید . 

 ، جمعه  امام  مراسم،  این  ادامه  در 
استاندار و نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی ضمن تقدیر از از تالشها 
چادرملو  شرکت  بخش  اثر  اقدامات  و 
گرای  توسعه  نگاه  و  یزد   اقتصاد  در 
مهندس تقی زاده و اذعان به اثر بخش 
بودن این اقدامات در رونق اقتصادی و 
خود  حمایتهای  تداوم  بر  اشتغالزایی، 
از سرمایه گذاری های تولیدی و طرح 
یزد  استان  در  چادرملو  بنایی  زیر  های 

. تاکید کردند 

آب را َهدر ندهیم

| چاه های تال |
حلقه های  نادری  قلعه  جوار  در  و  الفت  در 
به چشم می خورد که مردم  چاه آب فراوانی 
دل  در  زیاد  زحمت  با  منطقه  سخت کوش 
حفر  محوطه  انتهای  سنگ های شیست کفه 
هدایت  چاه ها  این  به  مشرف  تل  کرده اند. 
می کند و چون کفه چاه ها به یک الیه گچی 
طوالنی  مدتی  برای  آب  است  شده  ختم 
می ماند.  باقی  آن  در  خنک  و  سالم  نسبتًا 
دیدنی ترین  از  یکی  طال  یا  آب  تل  چاه های 
در  است که  ایران  جاذبه های  جذاب ترین  و 
قرار  قشم  جزیره  از  ۷0 کیلومتری  فاصله ای 
دارد و این مکان را می توانید حتی به عنوان 
آخرین جاذبه گردشگری تور قشم مورد بازدید 
قرار دهید چرا که تا فرودگاه فقط 2۵ کیلومتر 
به  چاه ها  این  تعداد  می گویند  دارد.  فاصله 
و  بوده  حلقه   366 سال کبیسه  ایام  تعداد 
باز  را  آن ها  از  یکی  دهانه  ازسال  روز  هر  در 
غلط  به  بعضی  استفاده   کرده اند.  آن ها  از  و 
این  در جزیره  آب  بسیار  ارزش  دلیل  به  اما 

واژه را طال می نویسند و می گویند در حالی که 
صحیح آن تال ) تل آب به معنی آب گرفته از 

است. تل(  شیب 
چاه های آب این مکان نشان از نحوه ذخیره 
آب در دوره هخامنش و زرتشت بوده است. 
مردم در این مکان در دل سنگ ها چاه هایی را 
به سختی برای جمع آوری آب ایجاد کرده اند. 
است  تاریخی  مکان  یک  تنها  نه  مکان  این 
قرن  به  مربوط  باستانی  آثار  می توانید  بلکه 
1۷ ام هم به صورت مجزا در باالی تل مشاهده 
کنید. هر کدام از چاه ها در گویش محلی به 

لوینی  غرابو،  از جمله  اسمی خوانده می شود 
اشکال  به  تاریخی  چاه های  و  عاشوری  و 
متفاوت دایره ای، مربع و بیضی است و  برخی 
نحوه ی ساخت آن را مانند چاه های ساسانی 
می دانند. در باالی چاه های طال دو اثر تاریخی 
وجود  1۷ ام  قرن  از  بازمانده  دیده بانی  برج 
خانه های  بادگیرهای  همه  از  بیش  اما  دارد. 
برای گردشگران  جهت  دو  در  الفت  روستای 
تور قشم شگفت انگیز هستند. این آثار از نظر 
فناوری تهویه هوا در نقاط گرمسیری در نوع 

بی نظیراند. خود 

از آن  به یک موش دارد ولی  نوتریا شباهت زیادی 
بزرگ تر و از خرگوش کمی کوچک تر است. دمی بلند، 
لوله ای شکل و بدون مو دارد . سر قدری مثلثی شکل، 
چشم ها و گوش ها کوچک و انگشتان پا دارای پرده ای 
جهت شنا کردن در آب است. موهای این حیوان بسیار 
انبوه و نرم هستند. رنگ موها در پشت قهوه ای متمایل 
به زرد و زیر بدن خاکستری است. به علت تطابق با 
محیط های آبی ، پستان ها در پهلوها قرار دارد به طوری 
که بچه ها در حال شنا کردن قادر به خوردن شیر هستند. 
طول سر و تنه این جانور ۴2 تا 63 میلی متر، درازای 
دم آن 2۵ تا ۴2 میلی متر ، طول پا 12 تا 1۴ میلی متر 
و میانگین وزنی شان ۵ تا 10 و در موارد استثنایی به 1۷ 

کیلوگرم نیز می رسد.

محل اصلی زندگی این حیوان آمریکایی جنوبی است 
ولی به علت فرار حیواناتی که جهت تکثیر مصنوعی 
منتقل  دیگر  به کشورهای  آن  پوست  از  استفاده  و 
شده بودند، در برخی از نواحی اروپا و آسیا به صورت 
کلنی های وسیعی پراکندگی یافته اند. در ایران نوتریا 
تاکنون در حوالی رود ارس ، آستارا ) لوندویل ( تالش 
، جلفا و تاالب آق گل در ایران مشاهده شده است.

و  تالش  نظیر  مناطقی  در  ولی  نوتریا شبگرد است. 
آق گل روزها نیز مشاهده می شود. معمواًل به صورت 
اجتماعی زندگی می کند. نیمه آبزی است و برای ایجاد 
النه تونل های  طوالنی که گاهی طول آن به 1۵ متر 
می رسد، حفر می کند. همچنین در بین گیاهان راه هایی 
ایجاد می کند که گاهی فاصله آن ها تا النه حدود 1۵0 
متر است. روی النه را از علف های خشک می پوشانند. 
دهان راهرو معمواًل کمی باالتر از سطح آب قرار دارد. 
مرداب  سطح  انبوه گیاهان  دربین  را  النه  نیز  گاهی 

می سازد و یا در النه حیوانات دیگر ساکن می شود. 
بیشتر وقتش را به شنا کردن و خوردن گیاهان آبزی 

می گذراند . شناگر بسیار ماهری است.
او بیشتر از مواد گیاهی تغذیه می کند. و گیاهان آبزی را 

از باالی ریشه قطع می کند./ کویرها و بیابان های ایران

نوتریا
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