
سخنگوی قوه قضاییه:

صحنه های منتشرشده از زندان اوین 
قابل توجیه نیست

انتشار فیلم های هک شده زندان اوین مهمترین موضوع نخستین نشست خبری  
سخنگوی قوه قضاییه بود. ذبیح هللا خدائیان درباره فیلم های منتشر شده از دوربین 

مدار بسته زندان اوین توضیحاتی را ارائه کرد.

با مشارکت انگلستان و در حوزه هایی 
 چون حمل و نقل و توسعه شهری 

صورت می گیرد

گام بلند تایلند برای 
هوشمندسازی شهر ها

شهر هوشمند )smart city( از آن دسته اصطالحاتی 
پایدار  به توسعه  ادبیات مربوط  امروزه در  است که 
از  وسیع  استفاده  می شود.  استفاده  آن  از  بسیار 
طریق  از  داده ها  جمع آوری  و  اطالعات  فناوری 
در  اعمالشان  و  آنها  دسته بندی  سپس  و  اینترنت 
در  عنصر  اصلی ترین  مختلف،  مشکالت  و  موارد 

تعریف یک شهر هوشمند است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی خبر داد

کاهش ۱.۹۶ میلیار د 
 مترمکعبی آب
دریاچه ارومیه

از  غربی  آذربایجان  منطقه ای  آب  مدیرعامل شرکت 
کاهش ۶۰ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه خبرداد. یاسر 
رهبردین با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه 
گفت: »تراز فعلی دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۳۴ متر بود.

در نشست آسیب شناسی بحران 
 فرونشست ها و ماموریت نوآوران

 و استارت آپ ها بیان شد

 فروچاله ها
 در کمین تخت جمشید

دشت های فارس تشنه مانده و این تشنگی طوالنی به 
فرونشست دامن زده و مدت هاست که میراث تاریخی 
را تهدید می کند. فرونشست مرودشت بر بعضی آثار 
باستانی اثر گذاشته. مطالعاتی که چندی پیش در این 
فرونشست  می دهد،  نشان  شده  انجام  استان 
مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت تأثیر 
قرار داده و تا ۳۰۰ متری سازه تخت جمشید ادامه دارد. اشتر اک منافع سیاسی؛ علیه محیط زیست

  ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص و نگرش تصمیم گیران از مهمترین چالش های ارزیابی آثار  اجرای پروژه ها است

اتاق بازرگانی ایران درباره بی توجهی به پیامدهای محیط  زیستی پروژه های عمرانی هشدار داد 

| نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار
و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران |

| حسن فروزان فرد |

 تعارض منافع 
در تدوین گزارش های 
ارزیابی محیط زیستی 

در دوره جدید اتاق بازرگانی کمیسیونی به 
نام کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست 
وجود دارد که در این کمیسیون به بررسی 
فرآیند تدوین ارزیابی اثرات محیط زیستی 
پروژه ها پرداختیم و در این زمینه پژوهش 
برای  ذی نفعان  و  پژوهنده ها  از  و  کردیم 
بررسی ها  این  نتایج  دعوت کردیم.  تعامل 
نشان می دهد که این فرایند در ایران دچار 
است.  جدی  منافع  تعارض  و  گرفتاری ها 
تهیه کننده  که  اینجاست  اصلی  تعارض 
زیستی  محیط  اثرات  ارزیابی  گزارش های 
باید  قرارداد خود را با متقاضی اجرای طرح 
متقاضی  پیمانکار  عنوان  به  و  منعقد کند 

باشد. تهیه کننده گزارش  طرح، 

توقف کوچ حیوانات، پشت دیوار مرزیتوقف کوچ حیوانات، پشت دیوار مرزی
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نخستین جلسه کمیته گذر از پیک زمستان سال ۱۴۰۰ با موضوع بررسی 
وضعیت تامین سوخت نیروگاه ها در زمستان پیش رو برگزار شد. در این 
برنامه زمانبندی  جلسه مقرر شد برای تامین پایدار سوخت نیروگاه ها 
شده سوخت رسانی تدوین و همچنین در مساله مدیریت مصرف، عالوه 
برنامه  یک  اساس  بر  صنایع  مشارکت  از  صرفه جویی،  به  تشویق  بر 
تا  آن شد  بر  استفاده شود. همچنین تصمیم  انرژی  زمانبندی مصرف 
برنامه  خصوص  در  موارد،  دقیق تر  بررسی  ضمن  بعدی  جلسه های  در 
به شرایط زمستان تصمیم گیری شود. در  با توجه  نیروگاه ها  تعمیرات 
این جلسه که با حضور اعضای کمیته گذر از پیک زمستان برگزار شد، 
سال  زمستان  از  موفق  عبور  نیازمندی های  و  شرایط  با  مرتبط  مسایل 

۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.

 چاره اندیشی برای تامین
 سوخت زمستانی نیروگاه ها

3 پیام مریاث

2 پیام خرب
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طرح  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش  تازه ترین 
رسمی  کشتارگاه های  دام  کشتار  آمارگیری 
 ٤٩ افزایش  از  جاری  سال  تیر  ماه  در  کشور 
کشتارگاه های  در  قرمز  گوشت  عرضه  درصدی 
سال  به  نسبت  امسال  تیرماه  در  رسمی کشور 
عرضه  درصدی   ۴9 رشد  دارد.  حکایت  قبل 
سال  به  نسبت  امسال  تیرماه  در  قرمز  گوشت 
اعالم  ایران  آمار  مرکز  سوی  از  حالی  در  قبل، 
شده که فعاالن صنعت دام مدت هاست نسبت 
به خشکسالی و کمبود علوفه و در نتیجه اجبار 

می دهند. هشدار  دام هایشان  کشتار  به 
وزن گوشت  آمار،  مرکز  این گزارش  اساس  بر 
در  ذبح شده  دام های  انواع  عرضه شده  قرمز 
جمعًا   ۱۴۰۰ تیر  در  رسمی کشور  کشتارگاه های 
گوشت  سهم  که  بوده،  تن   88۳ و  هزار   ۵٣
است.  دام  انواع  سایر  از  بیش  و گوساله  گاو 
در  رسمی کشور  عملکرد کشتارگاه های  مقایسه 
نشان دهنده  قبل  سال  مشابه  ماه  با   ۱۴۰۰ تیر 
قرمز  عرضه گوشت  مقدار  درصدی   ٤٩ افزایش 
بر اساس  در کشتارگاه های رسمی کشور است. 

 ۱۴۰۰ تیر  در  عرضه گوشت  مقدار  گزارش  این 
گوسفند  برای  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
درصد،   ٢١ بزغاله  و  بز  برای  درصد،   ٧٢ بره  و 
برای گاو و گوساله ٣٩ درصد، برای گاومیش و 
بچه گاومیش ٤٥ درصد، و برای شتر و بچه شتر 
این  نتایج  است.  داشته  افزایش  درصد   ٣٣
عرضه گوشت  مقدار  می دهد که  نشان  گزارش 
تیرماه  در  رسمی کشور  کشتارگاه های  در  قرمز 
هم  خردادماه  یعنی  قبل  ماه  به  نسبت  امسال 

است. داشته  افزایش  درصد   ٥ حدود  در 
اما در حالی گزارش جدید مرکز آمار از افزایش 
در  قرمز  عرضه گوشت  درصدی   ۵۰ به  نزدیک 
می رسد  نظر  به  که  دارد  حکایت  کشتارگاه ها 
باید آن را یک زنگ خطر برای صنعت دامداری 
عضو  فارغی  غالمعلی  پیش  چندی  دانست. 
که  بود  گفته  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
 ۶۰ از  بیش  وابستگی  و  خشکسالی  دلیل  به 
بسیاری  داخلی،  علوفه  به  دام  صنعت  درصدی 
از دامداران حتی دام های مولد خود را به دلیل 
بر همین  او  به کشتارگاه می برند.  کمبود علوفه 

اساس تاکید کرده بود اگرچه این موضوع فعال 
خواهد  قرمز  قیمت گوشت  روی  اثرات کاهنده 
تولیدات  بر  خشکسالی  اصلی  اثر  اما  داشت 
دامی از پاییز به بعد خود را نشان خواهد داد. 
آبان  از  بود  داده  هشدار  فارغی  اساس  این  بر 
ماه به بعد یا باید واردات گوشت قرمز افزایش 
افزایش  قرمز  گوشت  قیمت  یا  و  کند  پیدا 

یافت. خواهد 

 زنگ خطر برای کشتار دام مولد:

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه ها 49 درصد افزایش یافت
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5ادامه در صفحۀ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2540    و   شناسه ملی ۱0۶30۱07۱3۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 2540    و   شناسه ملی ۱0۶30۱07۱3۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 راس ساعت 16:30 در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر شمالی – کوچه 4 – پالک 86  بصورت محدود برگزار خواهد شد حضور 
بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می باشند می توانند با در دست داشتن اوراق سهام و كارت شناسایی معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ كارت ورود به 

محل برگزاری مراجعه نمایند. 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 راس ساعت 18  در محل دفتر مرکزی واقع در کرمان خیابان والفجر 
شمالی – کوچه 4  پالک 86  بصورت محدود برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلســه می باشند می 
توانند با در دست داشتن اوراق سهام و كارت شناسایی معتبر یك ساعت قبل از جلسه جهت اخذ كارت ورود به محل برگزاری مراجعه نمایند. 

دستور جلسه :
به  منتهی  مالی  عملکرد سال  در خصوص  مدیره  هیئت  1-استماع گزارش 

.1399/12/30
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی 

منتهی به 12/30/ 1399.
3-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 .

4-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

مالی منتهی  برای سال  قانونی  بازرس  و  5-انتخاب حسابرس مستقل 
. به 1400/12/29 

6-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7-انتخاب اعضاء هیئت مدیره.

8-سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 
می باشد. 

دستور جلسه :
1-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

 هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(2-سایر موارد.

آگهی مزایـده

اداره پیمان و رسیدگی و امور قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
کارفرما

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی

شرایط 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند  ارجاع 
کار )ریال(

قیمت کل )ریال(
مساحت عرصه 

و اعیان
)مترمربع(

کاربری پالک ثبتی نشانی موضوع شماره فراخوان ردیف

نقد  135.000.000 2.700.000.000 37.76 تجاری
قسمتی از پالک 4478 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 3322 
فرعی از 18834 اصلی واقع در 

بخش 13 شهرستان زرند

زرند – مجموعه ی 
مسکن مهر )جنب 

توانیر( خیابان 
مهرگان جنب مسجد

یک باب 
مغازه 

تجاری به 
شماره 1 

2000003501000003 1

۱۷۲.۵۰۰.۰۰۰ نقد ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴9.۷۶ تجاری

 تحت پالک ۴۴8۲ فرعی
 مفروز و مجزی شده از ۳۳۲۲
 فرعی از ۱88۳۴ اصلی واقع
در بخش ۱۳ شهرستان زرند

 زرند – مجموعه ی
 مسکن مهر )جنب

 توانیر( خیابان
مهرگان جنب مسجد

 یک باب
 مغازه

 تجاری به
 شماره ۵

۲۰۰۰۰۰۳۵۰۱۰۰۰۰۰۴ ۲

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت
اسناد و 
تحویل 

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل ۱۰ روز پیشنهادها مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل گشایش 
پیشنهادها

طبق اسناد مزایده مهلت

نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم 

 اصالحیـه
و تمدید آگهی

 مناقصه شماره ط – د – 3 – 6 / 1400
مربوط به واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی بم

 پیاپی 20۹4
-  ۱4

00/۶/۱0

 هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

بدینوسیله 
مورخ  چهارشنبه  روز  به  سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت  -زمان 

 1400/06/10
-زمان مهلت ارائه پیشنهادات به روز شنبه 1400/06/20 

-زمان باز گشایی پاکات به روز یکشنبه 1400/06/21  موکول میگردد.

  دیوارکشی ترکیه پس از تخریب نقطه داغ تنوع زیستی و تاالب »بورآالن« 
 به سمت مسدود کردن مسیر مهاجرت حیات وحش می رود
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این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام خرب2

ذبیح هللا خداییان دیروز سه شنبه 9 شهریور 
عنوان  به  خود  خبری  نشست  اولین  در 
تصاویر  مورد  در   قضائیه  قوه  سخنگوی 
منتشر شده از زندان  اوین گفت: صحنه هایی 
که در فیلم های منتشره مشاهده می شود 
مغایر قانون بود و به هیچ وجه  قابل قبول 
قوه  اساس  این  بر  نیست.  توجیه  قابل  و 

قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد.
است  تصاویری  به  مربوط  صحبت ها  این 
که در روزهای گذشته در شبکه های مجازی 
پیش  روز   ۱۰ حدود  است.  شده  منتشر 
گروهی با عنوان »عدالت علی« اعالم کردند 
که توانسته اند دوربین های مدار بسته زندان 
اوین را هک کنند. تصاویری که آنها منتشر 
کردند نشان می داد که تعدادی از کارکنان 
خشونت آمیزی  رفتار  زندانیان  با  زندان 
شتم  و  ضرب  مورد  را  زندانیان  و  داشتند 
قرار دادند. انتشار این فیلم ها واکنش های 
سازمان  رئیس  داشت.  پی  در  مختلفی 
زندان های کشور در صفحه شخصی اش در 
توئیتر از اتفاقات رخ داده عذرخواهی کرد. 
او نوشت: »در خصوص تصاویر زندان اوین؛ 
مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را 
پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم تکرار 
چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل 
عزیزمان،  رهبر  متعال،  خداوند  از  خاطی؛ 
البته  زندان بانان شریف که  و  بزرگوار  ملت 
زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده 
رئیس  شد،عذرخواهم.«  نخواهد  گرفته 
قوه قضائیه نیز همان زمان بر پیگیری این 
موارد تاکید کرده بود. اما چند روز بعد  محمد 
مصدق، معاون اول قوه قضائیه در سخنانی 
که انتقادهای زیادی را در پی داشت، این 
تصاویر را »مونتاژی« خوانده بود: »خیلی از 
این تصاویر پخش شده مونتاژ است و اصال 
ربطی به زندان ندارد. برخی از جاهای دیگر 
این ها را گرفته اند - نمی گویم همه اش- و 
اصال ربطی به قوه قضائیه ندارد«. دیروز اما 
سخنگوی قوه قضائیه در مواضعی روشن تر 
از پیگیری این موارد خبر داد: »ریاست قوه 

قضائیه در ابتدای امر دادستان محترم کل 
کشور را مسئول و مامور کرده اند که موضوع 
را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و  
مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مامور 
کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس  
۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی 
و ۲ نفر به دادسرای انقالب معرفی شدند و 
برخی بازداشت هستند و برای  دو نفر دیگر 
دستور احضار صادر شده است و  با برخی 
برخورد شده  در زمان خودش  از متخلفان 

است.«
او افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه 
یا کارمند متخلف سازمان زندان ها را به پای 
زندان ها  سازمان  زحمتکش  کارکنان  همه 
از سخت  یکی  زندان بانی  بنویسیم. شغل 
ترین و دشوارترین مشاغل در جهان است و 
همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در 
اختیار زندانیان هستند و  در هر قشری افراد 
متخلف هستند و ممکن است در سازمان 
و  شوند  تخلف  مرتکب  افرادی  ها  زندان 
ممکن است در آینده افرادی  هم مرتکب 
فیلم  این  در  کرد:  اظهار  خداییان  شوند. 
برخی  می شود که   مشاهده  صحنه هایی 
مرتبط با تخلفات کارکنان زندان ها است که 
جرم و قابل تعقیب است و  برخی مربوط 
به درگیری زندانیان و خودزنی است که در 
این موارد نمی توان ماموران را مقصر دانست. 
زندان افراد را از نظر روحی تحت تاثیر قرار 
می دهد و عصبانی می کند و برخی افرادی 
یک  را  نفرشان  یک  هستند  زندان  در  که 
شب کسی تحمل نمی کند و عربده کش و 
البته  مواد مخدرند  قاچاقچی  و  چاقوکش 
شرافتمندی  افراد  که  زندانیانی  بین  در 
هستند  چنین افرادی هم  هست.  در تمام 
زندان های جهان چنین صحنه هایی هستند.
دهنده  نشان  فیلم ها  این  او  گفته  به 
»تخلفاتی« است که »کارمندی یا خودزنی 
متهمان انجام داده اند و اینکه گفته می شود 
در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم  
هم  باز  البته  خدائیان  خیر«.  بگویم  باید 

مسئله مونتاژ تصاویر را به شکلی دیگر بازگو 
کرد: » کسانی که آن را  منتشر کردند مونتاژ 
کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای 
ماه ها و سال های قبل باشد و نباید تصور 
شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی 
را داریم«.او با بیان اینکه  برخی بی انصافی 
کردند و  گفتند مسئولین به حقوق زندانیان 
توجه نمی کنند، توضیح داد: آقای محسنی 
دستگاه  مدیریت  ماه  دو  حدود  اژه ای 
مروری  اگر  و   برعهده گرفتند  را  قضایی  
داشته باشیم متوجه می شویم ایشان برای 
حفظ حقوق شهروندان دغدغه دارد و اولین 
مالقات ایشان با مردم مالقات با زندانیان و 
خانواده های آنان بود و دستورات اکیدی را 
صادر کردند. در اولین سفر استانی به ایالم 
در زندان ایالم حضور یافتند و از نزدیک با 
زندانیان مالقات داشتند  و با دستورات او  
حدود 9۰ نفر از زندانیان این زندان با آزادی 
مشروط و تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند. 
دستورات اکیدی به دادستان ها صادر کردند 
که شخصا در زندان ها حضور یابند به همراه 
قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در 
تهران حدود دو ماه دادستان تهران ۵ مرحله  
بازدید کردند  زندان ها  از  به همراه  قضات 
 ۲9۰۰ حدود  و  داشتند  مالقات  هزار  و ۲8 
نفر از زندانیان مشمول عفو و ۵۷۷ نفر با 
آزادی مشروط آزاد و ۴۲۷  تعلیق اجرای 
مرخصی  به  نفر  هزار  و 9  مجازات گرفتند 
رفتند. رئیس دادگستری تهران نیز سه بار 
همین  و  بازدید کردند  تهران  زندان های  از 
زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد 
اما ریاست قوه قضائیه صرفا به صدور دستور 
اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و دوبار 
از زندان تهران و  رجایی شهر و اوین و بند 
زندانیان امنیتی بازدید کردند و عنایت خاصی 
به حقوق زندانیان دارند. خداییان تاکید کرد: 
ما اعتقاد داریم که کسی که محکوم به زندان 
می شود فقط باید حبس تحمل کند و کسی 
حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و با 

مرتکبین برخورد می شوند.

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی 
آبفای اهواز

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه ۶ مدیر آبفای اهواز به دلیل 
گفت:  شده اند  بازداشت  مالی  فسادهای 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  پرونده ای 
نفر  و حدود 8  است  تشکیل شده  اهواز 
ارتشا  و  اختالس  تشکیل شبکه  اتهام  به 
گرفتند  قرار  تعقیب  تحت  و کالهبرداری 
در  استفاده هایی  سو  گزارش  حسب  و  
آبفا  شرکت  که  هایی  قراردارد  با  ارتباط 
پروژه  و  صورت گرفته  داشته  پیمانکار  با 
خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 
شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه 
خانه برای شهرهای آبادان و  خرمشهر و 
از جمله  امام  بندر  و  و  شادگان  ماهشهر 
این  در  افزود:  او  اند.  بوده  موارد  این 
در  دالر  میلیون   ۴۶ حدود  اخیر  پرونده 
تصفیه  احداث  برای  اختصاص   9۴ سال 
خانه ها داده شد ولی با وجود اینکه اعتبار 
استفاده هایی  سو  اما  یافته،  تخصیص 

است. گرفته  صورت 

آماده  ظریف  صوتی  فایل  پرونده 
احضار متهمان است

خدائیان  خبری  نشست  این  ادامه  در 
پرونده  خصوص  در  سوالی   به  پاسخ  در 
انتشار فایل صوتی ظریف و بررسی نقش 
حسام الدین آشنا در این پرونده گفت: در 
خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده ای 
در دادسرای انقالب تهران تشکیل شده است 
و در جمع آوری دالیل تعداد زیادی از افرادی 
که به طور مستقیم و غیر مستقیم که به این 
فایل دسترسی داشتند ، بیش از ۲۰ نفر به 
عنوان مطلع احضار شدند و دالیل و مدارکی 
جمع آوری شده است و پرونده آماده برای 
احضار متهم یا متهمان است که در سوالی 
روزهای  در  داشتم  تهران  دادسرای  از  که 
اقدام  متهمان  این  احضار  به  نسبت  آتی 
خواهد شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی  درباره آخرین 
وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با 
سرباز راهور گفت: در مورد ایراد ضرب بدون 
آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر 
شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع 
به  نسبت  شاکی  شد.  ارجاع  نظر  تجدید 
شکایتش اعالم گذشت کرده است و پرونده 
همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر 
تصمیم این مرجع هستیم. او در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وکالی 
بازداشت  ارگان  اینکه  و  اتهامات  بازداشتی، 
با  است؟ گفت:  بوده  نهاد  آنها کدام  کننده 
گزارش ضابطان، پرونده ای در دادسرای تهران 
این  نفر در  تشکیل شده است و حدود 9 
ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند  و ۴ نفر 
همان روز اول آزاد شدند. ۵ نفر با قرار تامین 
با  تاکنون  آنها  از  نفر  دو  و  بازداشت شدند 
پذیرش قرار تامین آزاد شدند.  اتهامات  آنها 
اخالل در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت 
بود و  پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی 
است و اگر تحقیقات کامل شد اطالع رسانی 
صورت می گیرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی 
قوه قضائیه افزود: در رابطه با دسترسی آنها  
به خانواده هایشان نیز باید بگویم که با سوالی 
که از بازپرس داشتم در ابتدای امر به صورت 

تلفنی با خانواده شان ارتباط داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه:

صحنه های منتشر شده از زندان اوین 
قابل توجیه نیست

 سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد
تسهیل واردات سُرم 

به کشور
سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد که به دنبال 
بازرسی سرزده بازرس کل امور بهداشت و درمان 
سازمان از داروخانه ۱۳ آبان، یکی از مشکالت 
داروخانه کمبود سُرم عنوان شد. پیرو کمبود سُرم 
جدید  موج  با  هم زمان  داروخانه های کشور  در 
کرونا، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را 
از طریق سازمان غذا و دارو پیگیر شد که قرار 
شد با تولید و واردات سُرم مشکل کمبود سُرم 
در داروخانه ها حل شود. بر اساس پیگیری های 
بازرسی کل امور بهداشت و درمان و جلسه ای 
جهت  درمان  و  بهداشت  امور  بازرس کل  که 
بررسی مشکل کمبود سُرم با رئیس سازمان غذا 
و دارو داشت قرار شد با تولید و واردات سُرم 
اعالم  اساس  بر  شود که  تسهیل  مشکل  این 
این سازمان هفته گذشته اولین محموله سُرم 
به ظرفیت ۵۰۰ هزار وارد کشور شد. همچنین در 
بازدید بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان 
بازرسی کل کشور از داروخانه ۱۳ آبان اعالم شد 
مهر  و  سربرگ  با  تقلبی  نسخه  زیادی  تعداد 
داروهای  تهیه  برای  تهران  بیمارستان  از  یکی 
کمیاب و گران قیمت کرونا از جمله رمدیسیویر 
و فاویپیراویر به دست آمده که این موضوع منجر 
به بازدید تیم بازرسی از آن بیمارستان شد و در 
نهایت مقرر شد از طریق حراست آن بیمارستان 
افراد  برای شناسایی  قانونی مقتضی  اقدامات 
و  قضایی  مراجع  به  آنان  معرفی  و  متخلف 
همچنین تبیین راهکارهای الزم برای جلوگیری 

از تکرار موارد مشابه انجام شود.

محسنی اژه ای:

طراحی سازوکار هماهنگی 
بخش های نظارتی قوه قضائیه 

در حال پیگیری است
و  یکپارچه سازی  لزوم  بر  تاکید  با  قوه قضائیه  رئیس 
هماهنگی فعالیت بخش های نظارتی درون دستگاه قضا، 
گفت: این مسئله از سوی معاونت اول قوه قضائیه در دست 
پیگیری است تا ساز و کاری برای هماهنگی و هم افزایی 

بخش های نظارتی قوه قضائیه طراحی شود.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی 
دستگاهی  هر  عظیم  را سرمایه  انسانی  نیروی  قضات 
اندازه فناوری در یک سازمان  دانست و تأکید کرد هر 
انسانی سرمایه اصلی آن  باز هم نیروی  پیشرفت کند 

است. مجموعه 
محسنی اژه ای گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی دستگاه 
قضاست و در این میان قاضی رکن محوری دارد که همه 
ستاد و بخشی از صف در خدمت آن هستند تا او حکمی 

صادر کند که مورد رضای خدا و مردم باشد.
او افزود: هرگاه یک قاضی بما انزل هللا حکم بدهد و حق 
و عدل اجرا شود، جریان عدالت نعمت ها و برکات زیادی 
برای جامعه خواهد داشت؛ همانطور که صدور یک حکم 

باطل آثار سو و منفی در پی دارد.
نیروی  از  اول صیانت  اینکه گام  بیان  با  محسنی اژه ای 
خدمت  برای  غیرآلوده  و  سالم  فضای  ایجاد  انسانی 
اوست، افزود: اگر فضا برای کار قضات مناسب و به دور 
از هرگونه آلودگی نباشد و زمینه رشد و تعالی او فراهم 
و  نشود  بروزرسانی  اطالعات قاضی  و  تجارب  و  نباشد 
بخواهد از همان روش های گذشته استفاده کند، در این 

نمی دهد. جواب  شرایط 
رئیس قوه قضائیه گام دوم صیانت از نیروی انسانی را 
درمان عنوان کرد و گفت: اگر با وجود فضای سالم برای کار، 
نیروی انسانی دچار لغزش و خطا شد و فریب شیطان و 
هوای نفس را خورد باید بالفاصله به مداوای او پرداخت.

محسنی اژه ای جراحی را مرحله بعدی سالم سازی در یک 
دستگاه دانست و گفت: اگر کار به جایی رسید که حضور 
یک فرد در سازمان امکان پذیر نباشد، نباید احساساتی 
برخورد شود چرا که اغماض در برابر فرد خاطی به جامعه و 

اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می زند.
لزوم یکپارچه سازی و هماهنگی  بر  رئیس قوه قضائیه 
فعالیت بخش های نظارتی درون دستگاه قضا نیز تأکید 

کرد و این کار را در جهت بهبود نظارت موثر دانست.
بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  محسنی اژه ای 
اینکه بعضی از آلودگی ها قابل تحمل نیست، بر تسریع 
در رسیدگی به این موارد تاکید کرد و گفت: وقتی گزارش 
و مسئله ای مطرح می شود باید فورًا به آن رسیدگی شود 
تا صحت یا نادرستی آن مشخص و تعیین تکلیف شود.
او ادامه داد: اینکه گفته شود یک قاضی، مرتکب خطا 
یا تخلف شده و به آن ها رسیدگی نشده نشان می دهد 
را  نتوانسته ایم آن  آنکه ما  یا  بوده  یا گزارشات غلط  که 
اثبات کنیم و این خوب نیست که در کشاکش شایعات و 

گزارشات، موضوع مبهم بماند.
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات 
معلق از خدمت تاکید کرد و افزود: اگر درباره فردی که 
تعلیق شده به سرعت تصمیم گیری نشود برای او، خانواده 

و همکارانش و دستگاه قضایی تبعات دارد.

دبیرکل سازمان ملل 
خطاب به رئیسی:

روی همکاری شما 
حساب می کنم

آنتونیو گوترش در پیامی خطاب به رئیس جمهور 
تاکید کرد: اینجانب برای تداوم پیشبرد ارزش ها 
و آرمان های مندرج در منشور ملل متحد روی 

»همکاری« شما حساب می کنم.
به گزارش فارس، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل متحد در پیامی خطاب به رئیس جمهوری 
اسالمی ایران، با تبریک ریاست جمهوری آیت هللا 
سازمان  داشت:  اظهار  رئیسی،  ابراهیم  سید 
ملل متحد و اینجانب شخصًا عالقمند به کار با 
دولت جدید تحت رهبری شما به سوی تحقق 
صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر در 
سراسر جهان هستیم. متن پیام آنتونیو گوترش 
به رئیس جمهوری اسالمی ایران به این شرح 
بر  شما  تصدی  هستم  مایل  است:»اینجانب 
سمت ریاست جمهوری اسالمی ایران را تبریک 
بگویم. ریاست جمهوری شما مصادف با دورانی 
بوده،  جهان  و  منطقه  برای کشور شما،  خطیر 
همان گونه که ما با چالش های رایج بسیاری از 
جمله همه گیری کووید۱9، تغییرات آب و هوایی 
و همچنین منازعات طوالنی و ویرانگر از جمله 
منابع چشمگیر  مواجه هستیم.  خاورمیانه  در 
انسانی و طبیعی ایران سرمایه ای برای بهبود رفاه 
شهروندان، همچنین سایر مردم جهان هستند. 
سازمان ملل متحد و اینجانب شخصًا عالقمند 
به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به سوی 
و حقوق  پایدار  توسعه  امنیت،  و  تحقق صلح 
برای  اینجانب  هستیم.  جهان  سراسر  در  بشر 
تداوم پیشبرد ارزش ها و آرمان های مندرج در 
منشور ملل متحد بر روی همکاری شما حساب 
و  آرزوها  بهترین  لطفًا  عالیجناب،  باز می کنم. 

احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید.«

صعود والیبال نشسته 
به نیمه نهایی پارالمپیک 

مسابقه  آخرین  در  ایران  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
مرحله گروهی ۳ بر صفر چین را شکست داد تا بدون 

باخت حتی در یک ست به نیمه نهایی برسد.
با  ایران  والیبال نشسته  به گزارش فارس، تیم ملی 
آخرین  در  چین  ملی  تیم  مقابل  صفر  بر   ۳ برتری 
برد  سومین  کسب  ضمن  گروهی،  مرحله  مسابقه 
نیمه  راهی مرحله   B اول گروه  تیم  عنوان  به  پیاپی 
نهایی شد. این مسابقه دیروز در سالن ماکاهوری در 

شد. برگزار  حالی 
پیاپی و  با چین در سه ست  ایران در مصاف  تیم   
برنده   ۱۴ بر   ۲۵ ،  ۲۲ بر    ۲۵ ،  ۲۱ بر  نتایج ۲۵  با 
شد. مهدی بابادی با کسب ۱۷  امتیاز آورترین بازیکن 

شد. زمین 

معاون وزیر بهداشت توضیح داد:
علت تاخیر در تزریق دُز 
اول واکسن کرونا برای 
گروه های سنی جدید

واردات  از  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
از  کووید ۱9  واکسن  دز  میلیون  پنج  هفتگی 
هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم با واردات 
واکسن انبوهی که در راه است، بتوانیم سرعت 
واکسیناسیون مان را بسیار باالتر برده و گروه های 
مدنظرمان را واکسینه کنیم. علیرضا رئیسی با 
اشاره به چرایی تاخیر در تزریق دز اول واکسن 
کرونا برای گروه های سنی که اخیرا اعالم شده، 
گفت: در این هفته واکسن جدیدی وارد نشد 
و موکول به آخر هفته شد، یعنی به پنجشنبه 
و از آنجایی که نوبت دز دومی  ها رسیده است، 
ترجیح مان این است که دز دومی  ها را بزنیم 
تا واکسیناسیونشان به تاخیر نیفتد و کامل شود 
و از شنبه هفته آینده، گروه سنی که نوبت  دهی 
شدند، دز اول  شان را دریافت می  کنند و از هفته 
آینده نوبت  دهی جدید هم داریم و عالوه بر دز 
او  دومی  ها، دز اول ها را هم تزریق می  کنیم. 
ادامه داد: در زمینه بحث واکسیناسیون اکنون فاز 
یک که واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان بود، 
تمام شد. فاز دو هم واکسینه شدند. فاز سوم 
مربوط به مشاغل حساس و گروه  های شغلی 
و همچنین بیماران سرطانی، دیابتی، دیالیزی 
و هموفیلی، تاالسمی و بیماران خاص بود که 
خوشبختانه واکسیناسیون این عزیزان هم تقریبا 

باالی 8۰ تا 9۰ درصد پایان پذیرفته است.

شاکی پرونده درگیری نماینده 
مجلس با پلیس راهور نسبت 
به شکایتش اعالم گذشت کرده 
است و پرونده همچنان در 
مرجع تجدید نظر است و منتظر 
تصمیم این مرجع هستیم

انتشار فیلم های هک شده زندان اوین مهم ترین موضوع نخستین نشست خبری  سخنگوی قوه قضائیه بود. ذبیح هللا 
خدائیان درباره فیلم های منتشر شده از دوربین مدار بسته زندان اوین توضیحاتی را ارائه کرد. او خبر داد که در این رابطه 
6 نفر شناسایی و 4 نفر به دادسرای نظامی و 2 نفر به دادسرای انقالب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای  دو 

نفر دیگر دستور احضار صادر شده است.

در پرونده وکالی بازداشتی 
اتهامات آنها اخالل در نظم و 

برخی از جرایم علیه امنیت بود 
و  پرونده در مرحله تحقیقات 

مقدماتی است و اگر تحقیقات 
کامل شد اطالع رسانی صورت 

می گیرد

ساعت  آمریکا که  نظامی  هواپیمای  آخرین 
۲۴ روز دوشنبه به وقت افغانستان فرودگاه 
کابل را ترک کرد، ژنرال کریس دوناهو و راس 
و  و سفیر  نظامی  آخرین  عنوان  به  ویلسون 
دیپلمات آمریکایی در هواپیمای C ۱۷ از این 
کشور خارج شدند اما این خروج چالش های 
زیادی را برای مردم این کشور بجا گذاشت.

فرمانده  مکنزی  ژنرال کنت  ایرنا،  به گزارش 
ستادمشترک ارتش آمریکایی  پس از آخرین 
پرواز هواپیمای نظامی آمریکا پایان ماموریت 

رسمی این کشور را در افغانستان اعالم کرد.
آمریکا پس از ۲۰ سال حضور در افغانستان 
که به گفته مکنزی ۲ هزار و ۴۶۱ نظامی این 
کشور در مناطق مختلف افغانستان کشته و 
۲۰ هزار نفر دیگر زخمی شدند، کابل را ترک 
باند  از  هواپیما  این  پرواز  با  طالبان  کرد. 
فرودگاه وارد آن شده با شلیک تیرهای هوایی 

کردند. شادمانی 
فرودگاه کابل  به  ورود  با  طالبان  افراد گروه 
چشمان  از  را  خواب  ممتد  تیراندازی های  و 

شادی  در  غرق  آنها  پایتخت نشینان گرفتند، 
بر  پیروزی  برای  یکدیگر  به  تبریک  و 

بودند. آمریکایی ها 
خاک  در  خارجی  نظامی  هیچ  دیگر  اکنون 
و  کشور  این  اما  ندارد،  حضور  افغانستان 
مردم آن پس از ۲۰ سال اشغال در وضعیت 
از  درایت،  با  اگر  که  دارند  قرار  نابسامانی 
کشور  امور  پذیری  همدیگر  و  خودگذشتگی 
اداره و دولت فراگیر تشکیل نشود، خطر جنگ 

می کند. تهدید  را  این کشور  مردم  داخلی 
اکنون نوبت طالبان است که نشان دهند پس 
افغانستان  سابق  دولت  و  آمریکا  بر  غلبه  از 
برای آینده این کشور چگونه تصمیم می گیرند 
و  افغانستان  شکسته  نجات کشتی  برای  و 
عملکردی  چه  نجات  ساحل  به  آن  رساندن 
سخنگویان  حال،  این  داشت.در  خواهند 
این گروه  از حضور مالهبت هللا رهبر  طالبان 
در قندهار خبر داده و گفته است که رهبر این 
گروه دیدارهای با مردم برای تشکیل دولت 

است. داده  انجام  آینده 

چالشی که اکنون مقابل طالبان قرار دارد، از 
یک طرف فرماندهان و گروه های مختلف زیر 
چتر طالبان است که باید رضایت همه آنها در 
دولت آینده فراهم و از انشعاب و درگیری های 
داخلی برای رسیدن به قدرت جلوگیری شود.
زیرا همین ابتدای کار نشانه هایی از درگیری 
داخلی برای رسیدن به قدرت بین افراد این 
گروه مشاهده شده و طالبان در شهرستان 
کنترل  برای  غزنی  استان  جاغوری 
تلفاتی  شده اند که  درگیر  هم  با  فرمانداری 
هم برجای گذاشته است و اگر توجه جدی 
سطوح  در  الگو  این  ممکن  نگیرد،  صورت 

دهد. رخ  نیز  بزرگتر 
این گروه از طرف دیگر با اقوام و گروه های 
مختلفی در داخل این کشور مواجه هستند و 
اگر نتوانند با تحمل و همدیگر پذیری رضایت 
مردم افغانستان را برای دولت ملی و فراگیر 
بدست آورند، خطر جنگ دیگری این کشور را 

تهدید می کند.

خروج کامل آمریکا از افغانستان
جهان

ادامه این وضعیت در آینده 
خطرناک است و باید افراد 
دانشمند تحویل جامعه 
دهیم بسته به شرایط 
می  توان کالس ها را به شیوه 
مختلفی ارائه کرد در روش 
ترکیبی همه کالس ها باید 
دایر شود؛ اما با توجه به 
شرایط استانی باید در مورد 
میزان حضور دانشجویان 
تصمیم گیری شود

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
ما  اصلی  برنامه های  از  یکی  گفت: 
بنابراین  است  دانشگاه ها  بازگشایی 
هدفمند  واکسیناسیون  با  دانشگاه ها 
دانشجویان و اساتید باید بازگشایی شود.
اجالس  بیستمین  در  عین اللهی،  بهرام 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور، در نخستین نشست خود با روسای 
ویدیوکنفرانس  صورت  به  دانشگاه ها که 
برگزار شد، گفت: به دلیل شیوع کرونا و 
تعطیلی آموزش حضوری این موضوع در 
کشور ما و سایر کشورها دچار صدمه شده 
است. بهترین روش آموزشی نوع چهره به 
نمی  تواند  مجازی  آموزش  و  است  چهره 
برنامه های  از  یکی  شود.  آن  جایگزین 
اصلی ما بازگشایی دانشگاه  ها خواهد بود 
هدفمند  واکسیناسیون  با  دانشگاه  ها  و 

دانشجویان و اساتید باید بازگشایی شود.
او اضافه کرد: ادامه این وضعیت در آینده 
دانشمند  افراد  باید  و  است  خطرناک 
شرایط  به  بسته  دهیم.  جامعه  تحویل 
می  توان کالس  ها را به شیوه مختلفی ارائه 
کرد. در روش ترکیبی همه کالس ها باید 
دایر شود؛ اما با توجه به شرایط استانی 
دانشجویان  حضور  میزان  مورد  در  باید 
تصمیم گیری شود. اما تشکیل کالس ها 
برای کار  است.  الزامی  اساتید  حضور  و 
صورت  ریزی  برنامه  باید  هم که  عملی 
نباید  اصل  در  افزود:  عین اللهی  گیرد. 
کمبود دارو داشته باشیم و اکنون دارو به 
میزان کافی وجود دارد؛ اما ممکن است 
بیاید.  توزیع دارو پیش  کمبود کاذب در 
توجه به ثبت داروها با سیستم تی  تک 

است.  مهم  بسیار 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

دانشگاه ها با واکسیناسیون اساتید و دانشجویان 
بازگشایی می شود
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در  فرونشست  پدیده  روی  که  مطالعاتی 
می دهد  نشان  شده  انجام  فارس  استان 
از  بی رویه  استفاده  و  ناچیز  بارندگی 
فرونشست  زیرزمینی  آب های  سطح 
چشمگیری  گسترش  استان  این  در 
در  نیز  این  از  پیش  است.  داشته 
گسترش  درباره  بارها  گذشته  سال های 
هشدار  مرودشت  دشت  در  فروچاله ها 
عالوه  که  فروچاله هایی  بود؛  شده  داده 
کشاورزی  اراضی  به  منطقه،  طبیعت  بر 
و  زیربنایی  تاسیسات  می زنند،  خسارت 
این  را هدف قرار می دهند و  زیرساخت ها 
آسیب  از  هم  تاریخی  بازمانده های  میان، 
همه  درباره  نگرانی  نمی گذارند.  بی نصیب 
از  بارها صحبت  آسیب ها سبب شده  این 
حفر  از  جلوگیری  بیاید؛  میان  به  چاه ها 
چاه های جدید، نصب کنتور روی چاه های 

غیرمجاز. چاه های  پرکردن  و  مجاز 

 فرونشست های بسیار نگران کننده
شیراز  دانشگاه  استاد  مطالعات 
جمشید  تخت  محوطه  در  می دهد  نشان 
در  آنها  به گفته  و  ایجاد شده  فرونشست 
نشود،  روند گرفته  این  جلوی  صورتی که 
عزت هللا   داد.  خواهد  رخ  فروچاله  آن  در 
آب شناسی  گروه  استاد  اردکانی،  رئیسی 
علم آب شناسی  پدر  به  که  دانشگاه شیراز 
نیز  این  از  پیش  است،  مشهور  هم  کشور 

از این مطالعات سخن گفته بود. او مرداد 
ماه امسال به فارس گفته بود که »میزان 
برداشت از سطح سفره آب های زیرزمینی 
کشور  در  بلکه  فارس  استان  در  تنها  نه 
از  و  ندارد  خوانی  هم  بارندگی  میزان  با 
زیرزمینی  آب های  شدید  افت  با  رو  این 
و به دنبال آن ایجاد فرونشست در زمین 
اضافه  از  انتقاد  با  او  هستیم«.  روبه رو 
کرده  اضافه  زیرزمینی  منابع  از  برداشت 
زیرزمینی  آمدن سطح آب های  پایین  بود 
و  استان شده  در  فرونشست  ایجاد  باعث 
تا زمانی که مردم مانند سال های ترسالی 
به کشت محصوالت کشاورزی کنند  اقدام 
که  حالی  در  دارد  ادامه  روند  این  قطعًا 
که  دهند  ارائه  راهکارهایی  مسئوالن  باید 
در زمان های خشکسالی مردم مانند زمان 
قحطی کشاورزی کنند. به گفته رئیسی در 
حال حاضر دو نوع فرونشست وجود دارد. 
»ما فقط فرونشست هایی که روی زمین به 
ایجاد شده می بینیم  یا حفره  عنوان چاله 
زمین که  روی  بر  فرونشست  در حالی که 
مطالعات  با  فقط  و  نیست  مشاهده  قابل 
نگران کننده تر  بسیار  می شود  مشخص 
در  آب  بی رویه  برداشت های  است.« 
سال های اخیر در این منطقه باعث تشدید 
در  فروچاله  ایجاد  نهایتًا  و  انحالل  پدیده 
توضیح  اساس  بر  و  شده  منطقه  این 

دشت  سطح  فرونشست  رئیسی اردکانی، 
بخش های دامنه ای به علت تفاوت در نرخ 
فرونشست، شکاف های طویل و عمیقی را 

است. داده  شکل  دشت  حاشیه  در 
مجازی  نشست  در  گذشته  روز 
فرونشست ها  بحران  آسیب شناسی 
استارت آپ ها  و  نوآوران  ماموریت  و 
فروچاله  با  فرونشست  اینکه  بیان  با 
از  هم  باز  رئیسی اردکانی  است،  متفاوت 
تاریخی گفت.  آثار  تهدید  و  فرونشست ها 
بی رویه  برداشت  دلیل  به  »فرونشست 
در  می دهد که  رخ  رسی  الیه های  از  آب 
نفوذ  به زمین  این شرایط آب سطحی که 
و  می کند  عبور  رسی  الیه های  از  می کند 
آب ذخیره شده در زیر این الیه به عنوان 
ستون الیه خاک عمل می کند.« او با بیان 
اینکه با برداشت آب های زیرزمینی، ستون 
الیه خاک برداشته می شود، ادامه داد: »با 
رسی کاهش  الیه  ضخامت  آب،  برداشت 
فرونشست  پدیده  با  رو  این  از  می یابد، 

می شویم.« مواجه 
 رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پدیده 
در  کشور  دشت های  همه  در  فرونشست 
حال رخ داد است، اضافه کرد: »در گذشته 
ایران با قنات و چشمه اقدام به مدیریت 
به  امروزه  ولی  است،  می کرده  آب  منابع 
دلیل خشکسالی و برداشت بی رویه آب از 

ذخایر آبی که سالیان دراز در زمین ذخیره 
سازی شده است، زمین را از تعادل خارج 

کردیم.«
دانشگاه  آب شناسی  گروه  استاد  این 
بر  بشر  که  »زمانی  کرد:  تاکید  شیراز 
واکنش های  با  کند،  عمل  طبیعت  خالف 
از  بسیاری  در  می شود.  مواجه  آن 
احداث  چاهی  اینکه  با  حتی  مناطق 
در  است.  شده  ایجاد  فرونشست  نشده، 
از  شده  جاری  آب های  از  دشت هایی که 
آبی  دیگر  می شدند،  سیراب  کوهستان 
سطح  رو  این  از  نمی شود،  وارد  دشت  به 
آنکه  بدون  شده  ایجاد  فرونشست  زمین 
باشد.« شده  حفر  منطقه  آن  در  آبی  چاه 

 راهکار چیست؟
استاد گروه آب شناسی دانشگاه شیراز 
دنیا  در  آب  مصرف  برای  اساسی  روش 
افزایش  و  آبی  منابع  در  صرفه جویی  را 
عملکرد در واحد بهره برداری از آب دانست 
برای  روش  موثرترین  »این  عنوان کرد:  و 
در  ولی  است،  موجود  آب  از  بهره برداری 
ایران ما همچنان به دنبال منابع آب جدید 
بر  را  موجود  آب  آنکه  جای  به  هستیم، 
به  او  استفاده کنیم.«  استانداردها  اساس 
مطالعاتش در حوزه آب و فرونشست اشاره 
می دهد  نشان  »تحقیقات  و گفت که  کرد 
اندازه ای  به  فرودگاه  اطراف  فرونشست 
ایجاد  آنجا  در  چاه  میدان  که  است  زیاد 
است  دلیل  این  به  امر  این  است که  شده 
این  در  زیرزمینی  آب های  اندازه ای  به  که 
آب های  که  است  شده  برداشت  منطقه 

می شود«. کشیده  نیز  اطراف 
رئیسی اردکانی در ادامه از تخت جمشید هم 
آمار تازه ای داد: »در این مطالعات شکافی به 
طول ۳۰۰ متر و عرض یک متر و به عمق ۱۰۰ متر 
ایجاد شده است و در نقش رستم ۳۰ سانتی متر 
است که  رو  این  از  و  می دهد  نشان  را  افت 
وضعیت تخت جمشید نگران کننده است.« او 
با بیان این آمار راه عالج بخشی این میراث 
را  انسان سازی  فرهنگی در معرض مخاطرات 
بسته شدن ۲ چاه در حریم شماره ۱ و ده ها چاه 

در حریم شماره ۲ عنوان کرد.
تاکید کرد که  آب شناسی  حوزه  محقق  این 
اگر جلوی این روند گرفته نشود، در محوطه 
این اثر باستانی فروچاله ایجاد می شود، این 
در حالی است که تخت جمشید یک اثر ثبت 
شده بین المللی است و اگر اتفاقی برای آن 
رخ دهد، برای حیثیت ایران بد است و برای 
همین است که باید مطالعات زیادی در این 

منطقه صورت گیرد.
دانشگاه  استاد  دهقانی،  مریم  که  اینطور 
فارس گفته  فرونشست  درباره  این  از  پیش 
شهر  تمام  مرودشت  دشت  فرونشست  بود، 
محدودی  قسمت  فقط  و  کرده  احاطه  را 
نیست  روبه رو  پدیده  این  با  شهر  مرکز  از 
الی ۱۵  میانگین سالیانه حدود ۱۰  به طور  و 
درصد این دشت نشست می کند. به گفته او 
نگرانی دیگری که در دشت مرودشت وجود 
انتقال گاز، راه آهن و دو  دارد عبور لوله خط 
شهرک صنعتی و همچنین پاالیشگاه است که 
فرونشست به نزدیکی پاالیشگاه هم رسیده و 
واقعًا وضعیت وخیم و بحرانی وجود دارد. او 
اینکه پدیده فرونشست در دیگر  به  با اشاره 
نقاط استان و کشور هم وجود دارد، ادامه داد: 
دشت هایی دیگر نیز در نقاط کشور وجود دارند 
که وضعیت بدتری نسبت به استان دارند اما 
با این وجود باید تدابیری اتخاذ کرد تا از ادامه 
این روند جلوگیری شود. این میان به گفته 
او دهقانی یکی از راهکارها توقف کشاورزی در 
استان، کاهش برداشت از سفره های زیرزمینی 
تا حد امکان و پلمب چاه های غیرقانونی است.

در نشست مجازی آسیب شناسی بحران فرونشست ها و ماموریت نوآوران و استارت آپ ها بیان شد

فروچاله ها در کمین تخت جمشید
استاد گروه آب شناسی دانشگاه شیراز: راه حل نجات تخت جمشید، بسته شدن 2 چاه در حریم شماره 1 و ده ها چاه در حریم شماره 2 است

 حضور 30 اثر از کشورهای
 عضو اکو

رونمایی از لباس ایرانیان 
باستان در »نخ و نگاره«

نخ  جشنواره  دومین  خبری  نشست  |پیام ما| 
خصوصی  بخش  حضور  بر  تاکید  با  نگاره  و 
در اقتصاد هنر و با اشاره به رقابت 8۷۰ اثر از 
نیکجوی  شد.مریم السادات  برگزار  هنرمندان 
دبیر دومین جشنواره نخ و نگاره با اشاره به آثار 
رسیده به این دوره از جشنواره گفت: »در این 
دوره شاهد حضور ۳۲8 شرکت کننده بودیم که 
۲۱9 هنرمند در بخش دوخت های سنتی و ۱۰9 
هنرمند در زمینه طراحی لباس نسبت به ارسال 
دومین  »در  افزود:  بودند.«او  اقدام کرده  آثار 
جشنواره و در بخش طراحی لباس، مجموعه 
هیما از حضور هنرمندان کشورهای عضو اکو بهره 
مند شده است و این هنرمندان از کشورهای 
ما  با  ترکمنستان  و  افغانستان  تاجیکستان، 
همراه شدند که در حال حاضر ۳۰ اثر فاخر از 
هنرمندان عضو اکو در نمایشگاه در معرض دید 
»در  اضافه کرد:  هیما  بود.«مدیرعامل  خواهد 
مجموع هنرمندان 8۷۰ اثر را به صورت تصویر 
در مرحله اول به سایت جشنواره ارسال کردند 
به صورت مجازی  اول که  و در داوری بخش 
برگزار شد، ۱8۱ هنرمند در بخش دوخت های 
سنتی با تعداد ۳9۷ اثر و 8۰ هنرمند در طراحی 
لباس با تعداد ۱۰۴ اثر مورد قبول هیئت داوران 
واقع شدند و رای مثبت داوران را دریافت کردند. 
به بیان دیگر در مجموع ۲۶۱ هنرمند و ۵۰۱ اثر 
وارد مرحله دوم شدند.«دبیر دومین جشنواره نخ 
و نگاره با بیان اینکه این جشنواره در چندین 
بخش برگزار می شود، افزود: »ما تالش کردیم 
تا عالوه بر شناسایی و تعامل بین هنرمندان 
اصالت  بر دو اصل حفظ  اکو  کشورهای عضو 
و حفظ محیط زیست تاکید بسیار داریم.او در 
خاتمه گفت: در این نمایشگاه عالوه بر ارائه آثار 
سوزن دوزی  بی بدیل  و  نفیس  آثار  منتخبان، 
از چند به نمایش گذاشته می شود و طراحی 
ویژه لباس الهام گرفته از ایرانیان باستان برای 
اولین بار رونمایی می شود.سرور بختی، رییس 
موسسه فرهنگی اکو نیز در این نشست تاکید 
کرد: یکی از اهداف اصلی مجموعه فرهنگی اکو، 
حفظ میراث فرهنگی کشورهای عضو و انتقال 
آن به نسل آینده است.او افزود: در نخستین 
نمایشگاه نخ و نگاره که سال گذشته در تهران 
برگزار شد، عالقه مندان به هنر، آثار ارزشمندی از 
هنرمندان ایرانی را شاهد بودند و این نمایشگاه 
تاثیرات بسیار داشت. امسال تصمیم گرفته شد 
این نمایشگاه فراتر از ایران برگزار و از هنرمندان 
کشورهای عضو اکو دعوت شود تا آثار خود را 
برای نمایشگاه ارسال کنند.او گفت: البته به علت 
شیوع ویروس کرونا، متاسفانه هنرمندان برخی 
از کشورهای عضو موفق نشدند آثار خود را به 
نمایشگاه ارسال کنند. با این حال عالقه مندان 
به هنر، نمایشگاه پرمحتوایی را شاهد خواهند 
بود و از بسیاری از کشورها آثار قابل توجهی به 
دست ما رسید و امسال جشنواره بسیار پربارتر 
از سال گذشته خواهد بود.همچنین عبدالمجید 
شریف زاده، رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی 
پژوهشکده  گفت:  نیز  فرهنگی  میراث  وزارت 
هنرهای سنتی وزارت میراث به دنبال وظایفی 
که برای حفظ، احیا و ترویج هنرهای سنتی 
دارد، یکی از رشته های بسیار مهم فعالیتش را 
در سال گذشته با برگزاری نمایشگاه نخ و نگاره 
آغاز کرد.او با بیان اینکه نقطه قوت این نمایشگاه 
حضور بخش خصوصی بود، گفت: »دوخت های 
سنتی ما با بیش از ۱۵۰ نمونه در دنیا شهرت 
جهانی دارد و در منطقه نقاط اشتراک باال میان 
از  یکی  است.  ساخته  فراهم  کشورها  دیگر 
مهم ترین نکاتی که باید در حوزه هنرهای سنتی 
شکل بگیرد بخش بازاریابی است که هنرمندان 
خودشان نمی توانند در این زمینه ها فعالیت کنند 

و باید بخش خصوصی وارد شود.«

ثبت جهانی محور ساسانی 
کرمانشاه، نیازمند 800 

میلیون اعتبار
کرمانشاه  ساسانی  محور  پایگاه  مدیر 
برای  شده  انجام  اقدامات  آخرین  درباره 
ثبت جهانی شدن این محور گفت: تاکنون 
پرونده  تشکیل  راستای  در  کارهای خوبی 
ایم،  داده  انجام  محور  این  جهانی  ثبت 
باید  است که  زیادی  اما کماکان کارهای 

شود. انجام 
امین قهرمانی با بیان اینکه در این محور ۱۷ 
تا ۱8 اثر شاخص تنها از دوره ساسانی وجود 
مطالعاتی  گذشته  در  ایسنا گفت:  به  دارد، 
انجام  محور  این  شدن  جهانی  ثبت  برای 
آن  دارد که  بازنگری هایی  به  نیاز  اما  شده، 
را در دستور کار قرار داده ایم. از سوی دیگر 
برای برخی دیگر از آثار هم باید مطالعاتی 
 ۱۳99 سال  افزود:  قهرمانی  گیرد.  صورت 
توانستیم  استانی  و  ملی  اعتبارات  از محل 
و مطالعات  اجرا  در حوزه  را  کارهای خوبی 
سال  برای  اگر  امیدواریم  و  دهیم  انجام 
سال گذشته  مانند  اعتبارات  رقم  هم   ۱۴۰۰
برداریم. را  بازهم گام های مهمی  باشد،  باال 

مطالعاتی که روی پدیده 
فرونشست در استان فارس 

انجام شده نشان می دهد 
بارندگی ناچیز و استفاده 
بی رویه از سطح آب های 

زیرزمینی فرونشست در این 
استان گسترش چشمگیری 

داشته است. پیش از این نیز 
در سال های گذشته بارها درباره 
گسترش فروچاله ها در دشت 
مرودشت هشدار داده شده بود

|پیام ما| دشت های فارس تشنه مانده و این تشنگی طوالنی به فرونشست دامن زده و مدت هاست که میراث تاریخی را تهدید می کند. 
فرونشست مرودشت بر بعضی آثار باستانی اثر گذاشته. مطالعاتی که چندی پیش در این استان انجام شده نشان می دهد، فرونشست 
مرودشت مجموعه تاریخی نقش رستم را تحت تاثیر قرار داده و تا 300 متری سازه تخت جمشید ادامه دارد. اگرچه با توجه به قرارگیری 
تخت جمشید بر روی سنگ و کوه احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن این اثر هخامنشی کم است اما باز هم نگرانی هایی وجود دارد. حاال 
استاد گروه آب شناسی دانشگاه شیراز در نشست مجازی آسیب شناسی بحران فرونشست ها گفته که راه نجات تخت جمشید از خطر 

فرونشست و فروچاله ها، بستن همه چاه هاست.

عزت هللا رئیسی: بر اساس 
مطالعات تازه شکافی به طول 

۳۰۰ متر و عرض یک متر و 
به عمق ۱۰۰ متر ایجاد شده 
است و در نقش رستم ۳۰ 

سانتی متر افت را نشان می دهد 
و از این رو است که وضعیت 

تخت جمشید نگران کننده است

|  
رنا

 ای
 |

خوردن  زمین  پی  در  که  دوائی  پرویز 
شده،  بستری  پراگ  در  بیمارستانی  در 
همچنان دوره نقاهت خود را در بیمارستان 

می گذراند.
علی میرزائی، مدیر مسئول ماهنامه »نگاه 
نو« درباره آخرین وضعیت این نویسنده، 
مترجم و منتقد فیلم که سال هاست در 
پراگ )جمهوری چک( زندگی می کند، به 
ایسنا گفت: »طی صحبتی که با همسرش 
داشتم، گفت زمانی که آقای دوائی زمین 
شده  آسیب  دچار  سر  ناحیه  از  خورده 
است. االن قادر به نوشتن نیست اما خطر 
رفع شده و دوره نقاهت را در بیمارستان 
راه  در تالش هستند که  فعال  می گذراند. 

رفتنش به روال عادی برگردد.«
تهران  در   ۱۳۱۴ سال  متولد  دوائی  پرویز 
ادبیات  دانشکده  فارغ التحصیل  او  است. 
دانشگاه تهران در رشته زبان انگلیسی است 
و همین تسلط به زبان باعث شد که مترجم 
مقاالت مختلف سینمایی و متن گفت وگو 
برای دوبله فیلم ها باشد. با مجالت سینمایی 
فیلم  به عنوان منتقد  و  مختلفی همکاری 
شهرت پیدا کرد. از مجالتی که دوائی با آن ها 
همکاری کرده می توان به »سپید و سیاه«، 
»فردوسی«، »رودکی«، »روشنفکر و سینما« 
و »نگین« اشاره کرد. آخرین مقاله اش در 
دوران زندگی در ایران را در سال ۱۳۵۳ در 

مجله »سپید و سیاه« با عنوان »خداحافظ 
به  برای یک دوره آموزشی  رفقا« نوشت و 
او  شد.  پراگ  ساکن  و  رفت  چکسلواکی 
همچنین از پایه گذاران کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در کنار پرویز کالنتری، 
نورالدین  صادقی،  اکبر  کیارستمی،  عباس 
خسرو  و  طاهباز  سیروس  زرین کلک، 
جشنواره  دبیر  هم  مدتی  و  است  سینایی 
فیلم کودکان و نوجوانان در سال های ۵۰ و 
۵۲ بود.»باغ«، »بازگشت یکه سوار«، »سبز 
دل های  »بلوار  آبشار«،  »ایستگاه  پری«، 
ستاره«،  سینما  در  »امشب  شکسته«، 
»درخت ارغوان« )نامه هایی از پراگ(، »به 
»روزی  پراگ(،  از  )نامه هایی  باران«  خاطر 

از  و  پراگ(  از  )نامه هایی  آمد«  تو خواهی 
»خیابان شکرچیان« )نامه هایی از پراگ( از 
جمله کتاب های تالیفی پرویز دوائی هستند. 
»تنهایی  کتاب های  ترجمه  همچنین  او 
پرهیاهو« و »نی سحرآمیز و چند داستان 
»سینما  هرابال،  بهومیل  نوشته  دیگر«  
تروفو،  فرانسوا  از  هیچکاک«  روایت  به 
پریش،  رابرت  زندگی نامه  هالیوود«  »بچه 
تیلور،  ای  ساموئل  فیلمنامه  »سرگیجه« 
اثر جان دوهاتوگ، »۲۰۰۱: ادیسه  »استال« 
در  »ذن  سی. کالرک،   آرتور  اثر  فضایی« 
هنر نویسندگی« نوشته ری برادبری و »فن 
در  را  ویل  یوجین  نوشته  نویسی«  سناریو 

دارد. خود  کارنامه 

آخرین وضعیت پرویز دوائی در بیمارستان
چهره

| سمت |

| نویسنده |

یژه
ش و

زار
گ

طرح اضطراری آبرسانی 
به بلورد سیرجان افتتاح شد

طرح اضطراری آبرسانی به بلورد 
شهرستان سیرجان با حضور 
استاندار کرمان، نماینده سیرجان 
در مجلس شورای اسالمی، امام 
جمعه سیرجان و بلورد، فرماندار 
سیرجان، مدیرعامل و معاون بهره 
برداری شرکت آبفا استان کرمان 
،مدیرعامل شرکت آبفا سیرجان و 
جمعی از مسئوالن ، همزمان با هفته 
دولت به بهره برداری رسید.

شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
آبفا استان کرمان، محمد طاهری در 
آیین افتتاح این طرح گفت: پروژه 
اضطراری آبرسانی به بلورد با اعتبار 
برداری  بهره  به  ریال  میلیارد   ۶۰
رسید و برای اجرای این طرح یک 
 ۲۵ تامین  ظرفیت  با  چاه  حلقه 
شد. تجهیز  و  حفر  ثانیه  در   لیتر 

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان 
 ۲ را  طرح  این  انتقال  خط  اجرای 
ادامه  و  بیان کرد  متر   9۳۰ و  هزار 
متر   ۵۰۰ و  هزار   ۱۴ میزان  به  داد: 
بازسازی  اتیلن   پلی  جنس  از 
بلورد- آب  شبکه  توسعه  و 
است. شده  انجام   کشکوئیه  
پروژه  این  اجرای  در  افزود:  وی 

به  برق  انتقال  خط  همچنین 
است شده  اجرا  متر  هزار   طول 
شرکت  کرد:  نشان  خاطر  طاهری 
آب گستر،  جوی  مهاب  سبزدشت، 
الکترو  گرداب  بردسیر،  کار  خادم 
این  پیمانکاران  عنوان  به  نیر  پمپ 
برعهده  را  اجرائی  عملیات  طرح 

اند. داشته 
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ترکیه  که  نیست  همسایه ای  اولین  ایران 
با  بتنی  سازه  با  را  مرزش  گرفته  تصمیم 
داخلی  جنگ  شروع  از  پس  جدا کند.  او 
در سوریه، ترکیه در مرز خود با این کشور، 
8۳۲ کیلومتر دیوار کشید؛ دیواری که پس 
آمریکا  مرزی  دیوار  و  چین  بزرگ  دیوار  از 
به  دنیا  طوالنی  دیوار  سومین  مکزیک،  با 

می آید. حساب 
ترکیه  در  »صباح«  روزنامه  زمان،  همان 
ترکیه  مرزی  دیوار  در  بود که  داده  گزارش 
 ۲ عرض  به  سیمانی  بلوک های  سوریه،  و 
روی  و  رفته  کار  به  متر   ۳ ارتفاع  و  متر 
شده  نصب  خاردار  سیم  هم  بلوک ها  این 
طول  در  گزارش،  همین  اساس  بر  است. 
این دیوار مرزی چندین برج دیده بانی هم 
هم  از  متری   ۳۰۰ فواصل  به  دارد که  قرار 

شده اند. ساخته 
سمت  به  ایران  مرز  از  عبور  دشوارکردِن 
و  شده  شروع  است که  سالی  چند  ترکیه، 

دارد. قرار  خود  نهایی  بخش  در  اکنون 
وقت  فرماندار  دورانی دینچ«،  »یوسف 
که  پیش  سال  چهار  چالدران  شهرستان 
آمده  میان  به  دیوار  این  ساخت  زمزمه 
بود که  »آناتولی« گفته  خبرگزاری  به  بود، 
از  »جلوگیری  دیوار  این  ساخت  از  هدف 
مهاجرت  تروریسم،  با  مبارزه  قاچاق،  انواع 
آرامش  و  مرزی  امنیت  تامین  غیرقانونی، 

است. شهروندان« 

آغاز  و  کیلومتری   81 دیوار  اتمام 
دیوار 64 کیلومتری

اعالم کرد که  ترکیه  وزارت کشور    99 آذر 
این  مرز  در  کیلومتری   8۱ دیوار  ساخت 
چند  و  رسیده  اتمام  به  ایران  با  کشور 
استاندار  بیلمز،  امین  محمد  بعدش  ماه 
سه  برگزاری  از  »وان«  شهردار  جانشین  و 
مناقصه برای احداث ۶۴ کیلومتر دیگر خبر 

دارد. این فرآیند از بهار امسال شروع شده 
 ۱۳۰ به  را  دیوارکشی  مساحت  مجموع  و 

است.  رسانده  کیلومتر 
حیات  استاد  ضیایی،  هوشنگ  که  آنطور 
وحش و نویسنده کتاب »راهنمای صحرایی 
این  می گوید  »پیام ما«  به  پستانداران« 
و  ثریا شروع می شود  کنار چشمه  از  دیوار 
پیر  بازرگان،  مرزی  مناطق  از  عبور  از  پس 
عراق  مرز  تا  سیلوانه  و  سرو  احمد کندی، 
حدود  بتنی  دیوار  این  ارتفاع  دارد.  ادامه 
٥/٢ متر است و وروى آن با سیم خارداری 
است.  شده  پوشیده  متر   ٥/١ ارتفاع  به 
تاکنون حدود ١٣٠ کیلومتر از مسیر چشمه 
ثریا به سمت ارومیه با دیوار بتنی مسدود 
برای  جاده  احداث  مسیر  تسطیح  و  شده 
در  عراق همچنان  مرز  تا  بتنی  دیوار  ایجاد 

است. انجام  دست 
چشمه ثریا در دامنه کوه آرارات است  و از 
مى گیرد.  سرچشمه  سنگ  تخته  یک  زیر 
تاالب  با  مجاورت  علت  به  چشمه که  این 
می شود  خوانده  هم  نام  این  به  »بوراالن« 
است،  ارس«  »رود  سرچشمه  مهمترین  و 
جمهوری  و  ترکیه   ایران،  سه کشور   بین 

دارد. قرار  آذربایجان 
مطالعات  تاکنون  اگرچه  ضیایی  گفته  به 
دیوار  این  احداث  اثرات  مورد  در  جامعى 
صورت  آن  همجوار  مناطق  اکوسیستم  بر 
مسیر  در  دیوار  این  که  آنجا  از  نگرفته، 
ترکیه  ییالقی  مناطق  از  حیوانات  مهاجرت 
قشالقی  مناطق  به  آرارات  رشته کوه  مانند 
»آغگل«  ممنوع  شکار  منطقه  مانند  ایران 
جوامع  بر  مخربی  تاثیر  مسلما  دارد،  قرار 
در  او  مناطق خواهد گذاشت.  این  جانوری 
منطقه  »در  می دهد:  توضیح  ارتباط  این 
است،  بتنی  دیوار  شروع  نقطه  که  بوراالن 
شدن  سرد  با  پاییز  اواسط  در  ساله  همه 

کوهستانی  مناطق  در  برف  بارش  و  هوا 
این  علفخوار  پستانداران  از  برخى  آرارات 
بز  و  و کل  میش  و  قوچ  قبیل   از  منطقه 
گرگ،  سیاه گوش،  مثل  گوشت خوارانى  و 
مناطق  به  مسیر  این  از  خرس  و  پلنگ 
و  مهاجرت کرده   »اغگل«  مانند  قشالقی 
بهار دوباره به مناطق ییالقی خود  اوایل  در 
بر مى گردند. بنابراین با تکمیل دیوار مرزی 
این حیوانات کامال مسدود  مسیر مهاجرت 

می شود.«
آرارات  دامنه  های  در  دیوارکشی  تبعات 
مهاجرت  مسیر  کردن  مسدود  به  محدود 
بخش  که  آنجا  »از  نیست.  حیوانات 
حوضه  در  منطقه  این  اراضى  از  وسیعی 
جاده کشى  عملیات  دارد  قرار  آرارات  آبریز 
و ایجاد دیوار بتنی که با تخریب مسیرها و 
پرکردن دره ها همراه است، از ورود آب هاى 
به  زیرزمینی  وآب هاى  سیالب ها  جارى، 
جاده سازی  برای  خاک  علت کوبیده شدن 
کرد.  خواهد  جلوگیری  داخل کشورمان  به 
با  مرزی  مناطق  »بوراالن«  منطقه  بر  عالوه 
»مارمیشو«  دریاچه  مانند  دیگری  ارزش 
این  احداث  علت  به  تاالب ها  از  بسیاری  و 

خواهند دید.« آسیب  شدیدا  دیوار 
وحش  حیات  کارشناس  این  گفته  به 
علت  به  را  آرارات  کوه  از  ده کیلومتر  ترکیه 
سختی مسیر هنوز دیوار نکشیده اما دیوار 
مناطق گذشته  سایر  و  »بورآالن«  تاالب  از 
کندی«  »پیراحمد  منطقه  تا  است  قرار  و 

یابد. ادامه 

چرخه هیدرولوژیک را به هم زدند
در  بود  قرار  زمانی  بورآالن  تاالب 
فنی  معاون  شود.  ثبت  رامسر  کنوانسیون 
آذربایجان  اداره کل حفاظت محیط زیست 
مهر  به  دراین باره   9۴ ماه  آبان   ۲۴ غربی  
بورآالن  به قرار گرفتن  بود: »با توجه  گفته 

و  ترکیه  کشور  سه  با  ایران  مرز  در  ماکو 
ارمنستان،  و  نخجوان  خودمختار  جمهوری 
پارک صلح و دوستی  به عنوان  تاالب  این 
معرفی می شود. همچنین در آینده نزدیک، 
بین المللی  سطح  به  ارتقا  با  تاالب  این 
با  می شود.«  ثبت  رامسر  کنوانسیون  در 
وسط  افتاد  درست  ترکیه  دیوار  حال  این 
همین مسیر. صیاد شیخی، فارغ التحصیل 
دکترای تنوع زیستی دانشگاه تهران که تز 
بوده  منطقه  همین  با  رابطه  در  دکترایش 
جزء  »تاالب   ها  می گوید:  »پیام ما«  به 
وقتی  هستند.  اکوسیستم ها  غنی ترین 
چرخه هیدرولوژیک به هم می خورد و این 
اکوسیستم  می شوند  آنجا گذاشته  سازه ها 
تاثیر قرار می گیرد و همان بالیی که  تحت 
احداث جاده میان گذر روی ارومیه به وجود 
آورد این سازه بتنی برای این تاالب ایجاد 
این  دیوار  این  تبعات  خواهد کرد. کمترین 
می ریزد  هم  به  تاالب  آبی  است که چرخه 
سختی  به  ریزد  هم  به  چرخه  وقتی  و 
داشت.«  نگه  پویا  را  اکوسیستم   می توان 
تهدید اصلی اما خسارت سنگین به منطقه 
جهان،  سراسر  در  است.  زیستی  تنوع  داغ 
»کانون های  شرایط  واجد  منطقه   ۳۴
و  زیستی« شناخته شده اند  تنوع  حساس 
احتمالی هستند.  نامزد  دیگر هم  منطقه   9
درصد   ۶۰ به  نزدیک  حساس،  مناطق  این 
پستانداران،  پرندگان،  گونه های گیاهان،  از 
تشکیل  را  جهان  دوزیستان  و  خزندگان 
گونه های  آن ها  از  بسیاری  که  می دهند 

هستند. بومی 

دیوار کشی منطقه داغ تنوع 
زیستی را دو نیم تقسیم کرد

منطقه  این  حساسیت  به  بی توجه  ترکیه 
منطقه  این  در  زمان جنگ  از  را  دیوارکشی 
ادامه داده. شیخی در این ارتباط می گوید: 
»این منطقه شامل کشورهای ترکیه، ایران، 
و  آذربایجان  و کشور  عراق  شمالی  بخش 
گرجستان و ترکمنستان و ارمنستان است. 
این دیوار بین ترکیه و سوریه کشیده شده 
و به سمت ایران هم آمده، سرجمع  بیش 
از 8۰ درصد راه ارتباطی بین بخش شرقی 
این  با  زیستی  تنوع  داغ  منطقه  غربی  و 
به  را  منطقه  این  و  شده  مسدود  دیواره 
کرده  تفکیک  غربی  و  شرقی  قسمت  دو 

است.«
زیستی،  تنوع  کارشناس  این  گفته  به  بنا 
این  از  اکولوژیکی  حساس  منطقه  چهار 
تاالب  اول  می بینند:  آسیب  دیوارکشی 
بورآالن و رودخانه قره سو که بین دو کشور 
رودخانه  و  یاریم قیه  تاالب  دوم  مشترکند، 
و  می ریزد  تاالب  این  به  که  »ساری سو« 
تاالب  سوم  است،  مشترک  دو کشور  بین 
ایران  سرزمینی  محدوده  در  که  »آغ گل« 
در  »آغری داغ«  ملی  پارک  چهارم  و  است 
این همه، مسائل  با  ترکیه.  پهنه سرزمینی 
و  دفاعی  بین بحث های  در  زیستی  محیط 
زمان  که  همانطور  شده؛  فراموش  امنیتی 
ایران  و  افغانستان  بین  دیوار  احداث 
فراموش شد. دیواری در سال 9۶ استاندار 
وقت سیستان و بلوچستان از وجود نقص 
فنی و اشتباه محاسباتی در آن و جا ماندن 
افغانستان گفته  در  ایران  خاک  از  بخشی 

بود.

از دفتر زیستگاه ها  مکاتبه ای 
نگرفت صورت 

رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  مناطق 
به »پیام ما« می گوید که هیچ مکاتبه ای از 
دیوارکشی  مسئله  درباره  دفتر  این  سمت 
صورت نگرفته است. »این دیوار به دفتر ما 
نیست  این کار  درگیر  ما  دفتر  ندارد.  ربطی 
موضوع  این  به  جع  را  مکاتبه ای  هیچ   و 
و  است  مرزی  منطقه  آنجا  نداده.  انجام 

ندارد.« حفاظت شده ای  منطقه  هیچ 
حفاظت  قانون   ۶ ماده  »و«  بند  استناد  به 
محدوده  اما   زیست  محیط  بهسازی  و 
۷ کیلومتر  عرض  به  زمینی کشور  مرزهای 
شکار  عنوان  به   8۲ اسفند  یکم  تاریخ  از 
اگرچه  شده اند.  اعالم  ممنوع  تیراندازی  و 
چهارگانه  مناطق  جزء  شکارممنوع  مناطق 
برای  عرصه ها  این  اما  نمی آیند  حساب  به 
داده  اختصاص  جانوری  جمعیت  ترمیم 
سایر  به  توجه  با  می توان  که  می شود 
مناطق  از  یکی  عنوان  به  را  آنها  معیارها، 
حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت  چهارگانه 

کرد. تعیین  ایران  زیست  محیط 

تجریشی: وزارت کشور مکاتبه نکرد
محیط  معاون  تجریشی،  مسعود 
اما  زیست  محیط  سازمان  انسانی  زیست 
موضوع  این  به  نسبت  که  است  معتقد 
»پیام ما«  به  او  است.  شده  بی توجهی 
این  وارد  تنهایی  به  می گوید: »ما خودمان 
بحث نمی شویم. به لحاظ پروتکل ها وزارت 
اعتراض  مسئله  این  به  باید  خارجه  امور 

. کند
گرد وغبار  پدیده  مورد  در  مثال  عنوان  به   
که یک پدیده منطقه ای و بین کشورهاست 
می دهیم  خوراک  خارجه  امور  وزارت  به  ما 
بین المللی  مجامع  در  فعاالنه  آن ها  و 
ائتالف  طریق  همین  از  و  می شوند  وارد 
مجمع  مصوبه  و  دادند  شکل  بین المللی 
درباره  اما  گرفتند.  را  ملل  سازمان  عموم 
ما  که  حساسیتی  با  مرز،  در  دیوارکشی 
انتظار داریم اقدامی انجام نشده و حداقل 
که  نخواستند  ما  از  و  نکردند  درگیر  را  ما 
راجع به این موضوع کار کنیم. مثال در مورد 
ارس ما دو جلسه گذاشتیم و به وزارت امور 
خارجه فشار آوردیم که حتما با طرف ارمنی 
و روسی بنشیند و تعیین تکلیف کنند. اما 
درباره دیوار هیچ عکس العمل و حساسیتی 

ندیدم.« ایرانی  طرف  سمت  از 

یا  مکاتبه  هیچ  تاکنون  تجریشی  به گفته 
درخواستی از سمت وزارت کشور درباره این 
»برای  می گوید:   او  نگرفته.  صورت  مسئله 
بنشیند  کشور  که  است  عجیب  بسیار  من 
و نگاه کند که  آن ها دیوار بکشند و جنگل 
را نصف کنند. بعد از دیوارکشی، گذر حیات 
حداقل  بود؟  خواهد  شکل  چه  به  وحش 
می کردیم.  کار  باید  قسمت ها  این  روی 
محیط  سطح  در  مکاتبه ای  هیچ  من  اما 
زیست ندیدم. در واقع  حساسیتی که روی 
با  با  ارتباط  در  می بنیم  غبار  و  و گرد  ارس 

نداشت.« وجود  دیوارکشی 
ایران  مرزی  دیوار  گالیه ها،  همه  وجود  با 
اکنون  و  را پیش می رود  راه خود  ترکیه  و 
است.  پایانی  مراحل  کردن  طی  حال  در 
تبعات این دیوارکشی اما به مراتب از دیوار 
آمریکا  دیوار  و  افغانستان  و  ایران  مرزی 
ضیایی  هوشنگ  است.  بیشتر  مکزیک  و 
که  مناطقی  »در  می گوید:  ارتباط  این  در 
باشد، دیوارکشی خیلی   زیستگاه یکنواخت 
تاثیرگذار نیست؛ ولی  وقتی که کوه آرارات 
کل  از  حیوانات  می شود  برف  از  پوشیده 
سیاه  و  خرس  و  پلنگ  تا  گرفته  قوچ  و 
سمت  به  و  می کنند  مهاجرت  همه  گوش 
چنین  اما  سیبری  شمال  می آیند.  ایران 
گرمسیری  منطقه  یک   ندارد،   حالتی 
و  دارد  یکنواختی  پوشش گیاهی  و  است 
با احداث دیوار لطمه  زیادی نمی بیند، ولی 
ترکیه در حال مسدود کردن مسیر مهاجرت 

است.« حیوانات 
ایران پیش از این نیز نتیجه این اقدامات 
دیده  منطقه  وحش  حیات  جمعیت  بر  را 
ترکمنستان  و  ایران  بین  مرز  وقتی  است؛ 
ترکمنی  گور  عبور  مانع  و  فنس کشیدند  را 
کوالن به ایران  شدند. اینطور که محمودرضا 
دانشگاه  وحش  حیات  استاد  همامی، 
دیوارکشی  می گوید،  »پیام ما«  به  اصفهان 
عبور  مسیر  جاده ،  و  آهن  خط  ساخت  یا 
آن  دنبال  به  و  می کند  قطع  را  حیوانات 
انقراض  احتمال  و  شده  ایزوله  جمعیت ها 
در شمال شرق  وقتی  او  به گفته  رود.  باال 
و  فنس کشیدند  ترکمنستان  و  ایران  بین 
بین  ارتباط  محدود کردند،  را  مرور  و  عبور 
گور ایرانی و گور ترکمنی که از یک زیرگونه 
بودند،  قطع و دست آخر جمعیت این گونه 

شد. محدود 

دیوارکشی ترکیه پس از تخریب نقطه داغ تنوع زیستی و تاالب »بورآالن« به سمت مسدود کردن مسیر 
مهاجرت حیات وحش می رود

توقف کوچ حیوانات، پشت دیوار مرزی
معاون محیط زیست انسانی: درباره دیوارکشی با حساسیتی که انتظار داریم اقدامی انجام نشده است
هوشنگ ضیایی، استاد حیات وحش: مسیر مهاجرت حیوانات کامال مسدود می شود
شیخی، دکترای تنوع زیستی: تاالب های بورآالن، یاریم قیه، منطقه شکار ممنوع آغ گل و پارک ملی »آغری داغ« در ایران 
و ترکیه آسیب می بینند

معاون سازمان جنگل ها:
بخشی از مطالبات 

نیروهای حفاظتی به زودی 
پرداخت می شود

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 
پیگیری های  با  گفت:  جنگل ها  سازمان 
و  برنامه  عنایت سازمان  و  مستمر سازمان 
از  به زودی  خزانه داری کل کشور  و  بودجه 
از  بخشی  خزانه،  از  دریافتی  تنخواه  محل 
حفاظتی  نیروهای  حقوق  معوقه  مطالبات 

می شود. پرداخت  جنگل ها  سازمان 
و  پیگیری ها  با  اعالم کرد:  بازدار  عبدالرضا 
جنگل ها،  سازمان  رئیس  مساعدت های 
مراتع و آبخیزداری کشور بخشی از اعتبارات 
تأمین  نیروهای حفاظتی  به حقوق  مربوط 
به  پرداخت  جهت  استان ها  به  امروز  و 

می شود. ابالغ  قرارداد  طرف  شرکت های 
گذشته  ماه  پنج  طی  اینکه  بیان  با  او 
هیچگونه اعتباری به این سازمان تخصیص 
نیافته و همین امر پرداخت حقوق نیروهای 
است،  داده  قرار  تحت الشعاع  را  حفاظتی 
عنوان کرد: البته با دستور مسعود منصور -  
رئیس سازمان جنگل ها - در ابتدای سال 
از طرق مختلف برای  جاری تمهیدات الزم 
سال  اول  ماهه  چهار  تا  سه  حقوق  تامین 
طرف  شرکت های  طریق  از  و  اتخاذ  جاری 
از  بخشی  است که  شده  پرداخت  قرارداد 
مطالبات معوقه نیز امروز جهت پرداخت به 

می شود. ابالغ  استان ها 
سازمان  اصلی  اولویت های  از  افزود:  بازدار 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفظ و 
حراست از عرصه های منابع طبیعی است و 
در خط مقدم این ماموریت ۳۷۰۰ نفر شامل 
نیروهای حفاظتی، قرقبان ها و دیده بان هایی 
مختلف  شرکت های  قالب  در  که  هستند 

مشغول انجام وظیفه هستند.
او در ادامه اظهار کرد: این نیروها در انجام 
مأموریت های حفاظتی نظیر اطفای حریق، 
با تخریب و  با قاچاق چوب، مقابله  مبارزه 
می کنند  نقش آفرینی  ملی  اراضی  تصرف 
در  همکاران  و  من  تالش  تمام  همواره  و 
جنگل ها،  سازمان  رئیس  تأکید   راستای 
پرداخت  جمله  از  مطلوب تر  خدمات  انجام 

است. حفاظتی  نیروهای  حقوق  به موقع 
سازمان  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بازدار  آبخیزداری کشور،  و  مراتع  جنگل ها، 
معوقه  حقوق  مابقی  خصوص  در  پایان  در 
به صورت  کرد:  تأکید  حفاظتی  نیروهای 
اعتبارات  مابقی  تخصیص  پیگیر  جدی 
نیروها  این  مطالبات  تا کلیه  بود  خواهیم 

شود. پرداخت  منظم  و  کامل  به صورت 

استاندارد تخلیه پساب 
به دریا تدوین و ابالغ شد

معاون محیط زیست دریایی و تاالبی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: استاندارد تخلیه 
پساب به دریا تدوین و به همه دستگاه های 

اجرایی مرتبط ابالغ شده است.
تدوین  به  اشاره  با  الهیجان زاده  احمدرضا 
آن  ابالغ  و  دریا  به  پساب  تخلیه  استاندارد 
به همه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 
نهادها  خدمات کشوری،  مدیریت  قانون   ۵
امنیتی  انتظامی،  نظامی،  دستگاه های  و 
این  گفت:  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و 
ریاست  امضای  با  و  دستور  به  بخشنامه 
شده  ابالغ  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
است. او افزود: بر اساس آیین نامه جلوگیری 
رعایت   ،۱۳۷۳ سال  مصوب  آب  آلودگی  از 
الزامات مندرج در استانداردهای ابالغی توسط 
شده  اشاره  بهره برداران  تمام  برای  سازمان 
دستگاه های  و  نهادها  همه  و  است  الزامی 
مخاطب، حسب مورد و وظیفه قانونی مکلف 
به اعمال مقررات و در صورت لزوم معرفی 
قضایی  صالح  ذی  مقامات  به  متخلفان 
مدیرکل  رضایی،  محمود  همچنین  هستند. 
دفتر بررسی و مقابله با آلودگی  های دریایی 
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
از  جلوگیری  آیین نامه   ۵ ماده  اساس  بر 
وظیفه   ،   ۱۳۷۳ سال  مصوب  آب  آلودگی 
تهیه و تدوین، ابالغ، اجرا و نظارت بر اجرای 
ذکر  با  آب  آلودگی  به  مربوط  استانداردهای 
روش های سنجش و سایر مقررات مربوطه 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  عهده  بر 
همکاری وزارتخانه ها و مؤسسات ذکر شده در 

است. آیین نامه  این   )۳( ماده 
رضایی ادامه داد: در راستای اجرای تکالیف 
مقرر در آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و 
به منظور تقویت زیرساخت های قانونی امور 
مرتبط با پایش محیطی و تطبیق جنبه های 
در  مستقر  فعالیت های  زیستی  محیط  بارز 
مناطق ساحلی- فراساحل با الزامات محیط 
اجرای  ضروریات  همچنین  و  ابالغ  زیستی 
این  در  توسعه ای  صنعتی-  فعالیت های 
مناطق، تهیه و تدوین استاندارد های تخلیه 
پساب به دریا در حوزه های دریایی شمال و 
جنوب کشور برای اولین بار در دستور کار قرار 

گرفت.

ضیایی می گوید از آنجا که 
بخش وسیعی از اراضى این 
منطقه در حوضه آبریز آرارات 
قرار دارد، عملیات جاده کشى و 
دیوارکشی با تخریب مسیرها 
و پرکردن دره ها همراه است، از 
ورود آب هاى جارى، سیالب ها 
وآب هاى زیرزمینی جلوگیری 
خواهد کرد

دیوار مرزی ترکیه درست افتاده وسط مسیر مهاجرت کل، قوچ و میش و حیوانات وحشی. حاال گله های قوچ و میش زمستان که از 
»آرارات« پایین بیایند، می خوردند به دیوار 2 متری و سخت بتنی که 1.5 متر هم رویش سیم خاردار دارد. دیوارکشی از سال ها قبل 
آغاز شد؛ سیاستی دفاعی که ترکیه ابتدا در مقابل سوریه به کار گرفت. سومین دیوار بزرگ جهان که پشت پا زد به  منطقه داغ تنوع 
زیستی جهانی )هات اسپات( و اولین قدم بود برای دور زدن محیط زیست. بخش غالبی از منطقه داغ تنوع زیستی همان موقع زیر 
دیوار رفت. این دیوار حاال با اوج گرفتن قدرت طالبان در افغانستان، با هدف جلوگیری از مهاجرت همین افراد از مسیر ایران به ترکیه 
با سرعت بیشتری در مرز ایران و ترکیه پیش می رود. ترکیه با سه هدف مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و  تامین امنیت مرزی 
دیوار بتنی اش را از تاالب »بوراالن« که از گزینه های ثبت در کنوانسیون رامسر بود عبور داده و همینطور پیش می رود تا مسیر مهاجرت 

گونه های وحشی را هم سد کند.
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همامی، استاد حیات وحش: 
وقتی در شمال شرق بین ایران 
و ترکمنستان فنس کشیدند و 

عبور ومرور را محدود کردند، ارتباط 
بین گور ایرانی و گور ترکمنی که از 
یک زیرگونه بودند،  قطع و دست 
آخر جمعیت این گونه محدود شد

| روزنامه نگار   |

| مرضیه قاضی زاده |

پایش

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی خبر داد

کاهش 1.96 میلیارد مترمکعبی آب دریاچه ارومیه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
تراز  سانتی متری   ۶۰ کاهش  از  غربی 

خبرداد. ارومیه  دریاچه 
یاسر رهبردین با اشاره به آخرین وضعیت 
فعلی  »تراز  ایرنا گفت:  به  ارومیه  دریاچه 
دریاچه ۱۲۷۰.۷۴ متر است که این میزان 
 ۱۲۷۱.۳۴ گذشته  سال  مشابه  مدت  در 
متر بود و آمار مقایسه ای نشان از کاهش 

دارد.« دریاچه  تراز  ۶۰سانتی متری 
کیلومتری   ۱۳۳۴ کاهش  به  اشاره  با  او 

وسعت دریاچه عنوان کرد: »وسعت فعلی 
است  کیلومتر مربع   ۲۲۳۷ ارومیه  دریاچه 
که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 

بود.« کیلومتر مربع   ۳۶۰۷
دریاچه  حاضر  حال  »در  افزود:  رهبردین 
مترمکعب  میلیون   ۲۰ و  میلیارد   ۳ ارومیه 
سال گذشته  مشابه  مدت  در  دارد که  آب 
میلیون   98۰ و  میلیارد   ۴ میزان  این 
یک  دریاچه  آب  حجم  بود.  مترمکعب 
کاهش  مترمکعب  میلیون   9۶۰ و  میلیارد 

آب  حجم  اساس  این  بر  است.«  داشته 
دریاچه ارومیه نسبت به پارسال که نزدیک 
شده  ارزیابی  متر مکعب  میلیارد  پنج  به 
یافته  کاهش  درصد   ۴۰ اینک  هم  بود، 
است. معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
ایرنا گفته  به  نیز  غربی  آذربایجان  زیست 
است که »امسال به دلیل کاهش بارش ها 
ارومیه  تامین حقابه دریاچه  روان آب ها،  و 
با مشکل مواجه شده« هرچند که »محیط 
ولی  داده  انجام  را  الزم  مکاتبات  زیست 

تاکنون رهاسازی حقابه این دریاچه مقدور 
است«. نشده 

پیش  نیز  دریاچه  حقابه  موضوع  درباره 
استاندار  شهریاری،  محمدمهدی  این  از 
»متاسفانه  بود:  گفته  آذربایجان غربی 
ذخایر  کاهش  موجب  بارندگی ها  کاهش 
است  شده  استان  سدهای  پشت  در  آبی 
با  استان  آبی  منابع  در  حاضر  حال  در  و 
این  در  و  هستیم.  مواجه  محدودیت هایی 
آبی،  منابع  مدیریت  در  اولویت  شرایط 
حجت  حاال  است.«  شرب  آب  تامین 
حفاظت  اداره کل  فنی  معاون  جباری، 
گفته  غربی  آذربایجان  زیست  محیط 
دامن زده  وضعیت  این  به  که  کم بارشی 
بلند  به  نسبت  بارندگی  »میزان  است: 

مدت ۱8 درصد و سال گذشته ۲۲ درصد در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه کاهش دارد که 
حیات دریاچه را به مخاطره انداخته است. 
و  کشاورزان  بارش ها،  کاهش  وجود  با 
بهره برداران حوضه دریاچه ارومیه همچنان 
در حال مصرف بی رویه آب بوده و کاهشی 

است.« نداده  رخ  زمینه  این  در 
سال  ابتدای  از  استان  در  بارش ها  میزان 
ثبت  میلی متر   ۲۷9.8 تاکنون   آبی جاری 
مدت  در  بارش  میزان  که  درحالی   شده 
 ۳8۱.۴ حدود  آن  گذشته  سال  مشابه 
زاب  حوضه  در  این کاهش  بود.  میلی متر 
 ۲۵ ارومیه  دریاچه  حوضه  در  درصد،   ۳۰
بوده  درصد   ۲8 ارس  حوضه  در  و  درصد 

است.
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1ادامه از صفحۀ

تعارض منافع در تدوین 
گزارش های ارزیابی 

محیط زیستی  
این مساله باعث شده که در عمل تا این 
گزارش مورد تایید  قرار نگیرد. تهیه کننده 
را  قراردادش  پول  نمی تواند  مطالعات 
بگیرد در حالی که قرار بوده در این فرایند 
یک متخصص به عنوان شخص ثالث نظر 
مشکالت  چه  مطرح شده  پروژه  که  بدهد 
و  می آورد  وجود  به  را  زیستی  محیط 
و  شود  برطرف  باید  مشکالت  این  چگونه 
اصال می تواند اجرایی شود یا خیر. اکنون 
کاغذبازی  فرایند  در  سندی  به  گزارش ها 
کپی شده  و  کم  بسیار  علمی  ارزش  با  و 
فرآیند  این  نتیجه  و  است  شده  تبدیل 

نیست. واقعیت  نمایش 
این  به  آزاد  دسترسی  دیگر  مساله 
گردش  قانون  اساس  بر  گزارش هاست. 
قرار  دیگر  قانونی  مواد  و  اطالعات  آزاد 
برای  گزارش ها  این  به  دسترسی  بود 
صورت  این  غیر  در  باشد.  فراهم  عموم 
نسبت  می توانند  چگونه  تشکل ها  و  مردم 
غیراصولی   و  غیرحرفه ای  رفتارهای  به 
زیستی  محیط  آثار  که  سرمایه گذاران 
با  و  دهند  نشان  واکنش  دارد  نامناسب 
کنند؟  برقرار  تعامل  طرح ها  مجریان 

به  مردم  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 
بعد  حتی  دارند.  دسترسی  این گزارش ها 
معلوم  پروژه  یک  شروع  از  سال  ده ها  از 
است چه کسی ارزیابی محیط زیستی آن 
بوده  کارشناسی چه  نظر  و  داده  انجام  را  
می تواند  تنهایی  به  مساله  همین  است. 
فراهم کند  را  ارتقا کیفیت گزارش ها  زمینه 
کم  و  شده  کپی  گزارش  تدوین  اجازه  و 
محتوا را ندهد.  همچنین باید دسترسی به 
ارزیابی محیط زیستی پروژه هایی  گزارش 
که به مشکل خورده، وجود داشته باشد و 
این گزارش ها بررسی حرفه ای شوند. مثال 
نه  است،  نیاز  مساله  این  گتوند  مورد  در 
این  اینکه  برای  بلکه  مجازات  برای  صرفا 
حالی که  در  نشود.  تکرار  دیگر  اشتباهات 
روابط  و  افرادخاص  از  محافظت  برای  ما 
جلوگیری  اقدامات  اینگونه  از  خاص 
اشتباهات  تکرار  برای  را  زمینه  و  می کنیم 

 . می کنیم  فراهم  دوباره 
الیح  عنوان  با   98 سال  که  الیحه ای  در 
جامع شفافیت تدوین و به مجلس تقدیم 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  هم  شد 
اطالعات  که  بود  شده  موظف  و  مکلف 
در  سامانه  یک  قالب  در  را  این گزارش ها 
اختیار مردم قرار دهد  اما این الیحه بعد 
مسکوت  مجلس  طرف  از  وصول  اعالم  از 
را  آن  اصال  هم   بعدی  مجلس  و   ماند 
بررسی نکرد و ترجیح داد به جای بررسی 
که  اکنون  کند.  ارائه  را  طرح هایی  لوایح 
میان دولت و مجلس همسویی وجود دارد 
بررسی  به  قانون گذاری  روند  امیدواریم 
الیحه  این  مورد  در  و  بازگردد  الیحه ها  
بر  عالوه  بگیرد.  صورت  الزم  اقدامات  هم 
اینکه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی 
منتشر  را  دیگری  زودی گزارش  به  ایران 
می کند و پیشنهادات خود را برای از میان 
تهیه  زمینه  در  منافع  تعارض  برداشتن 
زیستی  محیط  اثرات  ارزیابی های  گزارش 

می کند. ارائه 

اتاق بازرگانی ایران درباره بی توجهی به پیامدهای محیط  زیستی پروژه های عمرانی هشدار داد  

اشتراک منافع سیاسی؛ علیه محیط زیست
  ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص و نگرش تصمیم گیران از مهمترین چالش های ارزیابی آثار  اجرای پروژه ها است
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به  زیست  محیط  تخریب  تبعات  و  آثار 
ملموس ترین  از  یکی  که  انسان  دست 
است،  زمین  و گرمایش  اقلیم  تغییر  آنها 
به  دنیا  در  را  سیاست گذاران  از  بسیاری 
و  زیست  محیط  حفظ  به  توجه  صرافت 
است.  انداخته  آن  تخریب  از  پیشگیری 
در  باید  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آنها 
از  حفاظت  به  خود  برنامه ریزی های کالن 
باشند.  داشته  ویژه  توجه  زیست  محیط 
و  تفاهم نامه  قالب  در  دلیل  همین  به 
قواعدی  به  را  خود  بین المللی  پیمان های 
پایبند می کنند تا با اجرای آنها حال زمین 

شود. بهتر 
 یکی از این موارد اجالس »سران زمین« 
ریودوژانیرو  در   ۱99۲ سال  در  که  بود 
به طور  اجالس  این  در  برگزار شد.  برزیل 
ارزیابی  انجام  اهمیت  و  ارزش  بر  ویژه 
آثار  پیش بینی  و  زیستی  محیط  اثرات 
محیط  بر  انسانی  اقدامات  پیامدهای  و 
برای كاهش  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  زیست 
انسانی  فعالیت های  سو  پیامدهای  و  آثار 

شد.  تاکید  زیست  محیط  بر 
سال  در  ریو  بیانیه  مختلف  بندهای  در 
ارزیابی  از  مختلفی  جنبه های  بر   ۱99۲
فعالیت های  پیامدهای  و  آثار  كاهش  و 
شده  اشاره  زیست  محیط  بر  انسانی 
اتاق  پایدار  توسعه  کمیسیون  است. 
منتشر  را  پژوهشی  اخیرا  تهران  بازرگانی 
اجرای  تاریخچه  به  آن  در  است که  کرده 
و  ایران  در  زیستی  محیط  ارزیابی های 
در  موانعی که  و  عوامل  و  پرداخته  جهان 
مسیر اجرای این امر در کشور وجود دارد 

است. داده  قرار  بررسی  مورد  را 
برای  است  هشداری  پژوهش  این   
صورت  در  ایران  زیست  محیط  وضعیت 
با  مواجهه  در  موجود  سیاست های  تداوم 
به  توجه  بدون  عمرانی  پروژه های  اجرای 
درباره  پروژه  این  آنها،  زیستی  آثار محیط 
در  زیست  محیط  وضعیت  شدن  بحرانی 

راهبردی  ارزیابی های  به  بی توجهی  نتیجه 
این  اجرای  از  پیش  زیستی  محیط 

است.  داده  هشدار  پروزه ها 

محیط  پیامدهای  ارزیابی  چرا 
است؟ مهم  پروژه ها  زیستی 

پیامدهای  زیستی،  محیط  ارزیابی 
آثار  و  عمرانی  فعالیت های  احتمالی 
زیست  محیط  بر  را  كالن  برنامه های 
بروز  از  با روش های مناسب،  شناسایی و 

می کند. پیشگیری  آنها 
 هدف از انجام ارزیابی محیط زیستی در 
پیامدهای  شناسایی  طرح،  تهیه  مراحل 
 ، اجرا  از  پیش  مراحل  در  زیستی  محیط 
اجرا و پس از اجرا است. تا از این طریق 
محیط  متوجه  که  آسیب هایی  و  تخریب 
برساند. حداقل  به  را  می شود  زیست 
بررسی  برای  ابزاری  ارزیابی  عبارتی  به 
مشخص  و  پروژه ها  منفی  پیامدهای 
كردن اقدامات اصالحی در جهت استفاده 
محیط  از  در جهت حفاظت  منابع  از  بهینه 

است. زیست 
جنبه  دو  شامل  زیستی  محیط  ارزیابی   
طرح  یک  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات 
پیامدهای  بررسی  با  که  است  عمرانی 
از  ناشی  تبعات  و  آثار  زیستی،  محیط 

می دهد. قرار  بررسی  مورد  را  پروژه 
در  زیستی  محیط  پیامدهای  ارزیابی   
پروژه های کالن منافع بسیاری دارد از جمله 
» تضمین پایداری توسعه و محیط زیست« 
زیستی  محیط  اثرات  بروز  »پیش بینی   ،
و  پایبندی  از  اطمینان   «  ، پایدار«  و  مهم 
مقررات  و  قوانین  معیارها،  ضوابط،  رعایت 
»همسوسازی   ، دولتی«  زیستی  محیط 
مختلف  بخشهای  سیاست های  و  اهداف 
پایداری  »ارتقا   ، پایدار«  توسعه  اهداف  با 
فرایند توسعه در پهنه سرزمین« ، »تقویت 
جنبه های پایداری تصمیم گیری ها و سازگار 
با معیارهای حفظ محیط  كردن تصمیمات 

توسعه پایدار«  و  زیست 

موانع اجرای دقیق ارزیابی محیط 
ایران زیستی پروژه ها در 

است:  آمده  اشاره  مورد  پژوهش  در 
محیط  بر  پروژه ها  اجرای  اثرات  »ارزیابی 
زیست در ایران به رغم اهمیت موضوع از 
نیست،  برخوردار  طوالنی  چندان  پیشینه 
و  قوانین  در  احکامی  و  نشانه ها  اما 
دارد.  وجود  زیست كشور  محیط  مقررات 
اصطالح  به  صراحتا  قوانین،  این  در  البته 
اشاره  آن،  متعارف  مفهوم  به  »ارزیابی« 
از مفاد این قوانین می توان به  اما  نشده، 
نحوی توجه به موضوع ارزیابی را استنباط 
 ٧ ماده  قوانین  این  مهم ترین  از  کرد. 
زیست  محیط  بهسازی  و  حفاظت  قانون 
مصوب سال ۱۳۵۳ است كه در آن مقرر 
طرح های  از  یک  هر  اجرای  چنانچه  شده 
به  طرح ها  آن  از  بهره برداری  یا  عمرانی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  تشخیص 
حفاظت  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  با 
باشد،  داشته  مغایرت  زیست  محیط 
به  را  سازمان حفاظت محیط زیست مورد 
اعالم کند  مربوطه  موسسه  یا  و  وزارتخانه 
تا برای رفع مشكل اقدام صورت گیرد. تا 
ارزیابی  بر  سال ۱۳۷۳ هیچ قانونی مبنی 
سازمان  اما  نداشت،  وجود  كشور  در 
 ۱۳۵۵ سال  در  زیست  محیط  حفاظت 
براساس ماده ٦ قانون حفاظت و بهسازی، 
مبادرت به تشكیل یک بخش ویژه به نام 
بر محیط  توسعه  اثرات  بررسی  »مدیریت 
در تشکیالت خود کرد كه وظیفه  زیست« 
محیط  در  توسعه  آثار  بررسی  دفتر  این 
زیست بود. در سال ۱۳۵۵ دفتر مدیریت 
بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست زیر 
سازمان  انسانی  محیط  امور  معاون  نظر 
داشت.  فعالیت  زیست  محیط  حفاظت 
این  با کوچک شدن ساختار   ۵8 در سال 
حذف  تشکیالت  از  مذکور  دفتر  سازمان، 
شد و در سال ۶۵ مجددا فعالیت خود را 
از سر گرفت. با تصویب قانون برنامه دوم 

از  ارزیابی  جایگاه   ۱۳۷۴-۱۳۷8 توسعه 
شد  برخوردار  مستحكم تری  قانونی  ابعاد 
و در قالب تبصره 8۲ مطرح و به تصویب 
مجریان  آن  اساس  بر  که  رسید  مجلس 
و  تولیدی  بزرگ  پروژه های  و  طرح ها 
و  اجرا  از  قبل  تا  شدند  مكلف  خدماتی 
و  امكان سنجی  مطالعات  انجام  مرحله  در 
ارزیابی،  تهیه گزارش  به  نسبت  مکانیابی 
عالی  شورای  مصوب  الگوهای  اساس  بر 
برنامه های  در  کنند.  اقدام  زیست  محیط 
شد  تصویب  بعد  دوره های  در  که  توسعه 
که  ششم  برنامه  تا  شد  تکرار  امر  این 
الف  بند  در  و  پیدا کرد  ضعیفی  موقعیت 
بر  صرفًا  ششم  برنامه  قانون   ۳8 ماده 
زیست  محیط  راهبردی  ارزیابی  بر  نظارت 
و ارزیابی اثرات محیط زیستی تاکید شد 
در  آیین نامه  تدوین  به  اشارهای  هیچ  و 

است« نشده  خصوص  این 
شده  منتشر  پژوهش  موارد  این  کنار  در 
اتاق  پایدار  توسعه  کمیسیون  سوی  از 
و  موانع  مهم ترین  می دهد  نشان  تهران 
محیط  ارزیابی  مسیر  در  که  چالش هایی 
»ابهامات  کرد:  ذکر  می توان  زیست 
شرایط  متخصص،  نیروی  کمبود  قانونی، 
منابع  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
تصمیم گیران،  نگرش  و  رویکردها  مالی، 
جامعه  مختلف  اقشار  آگاهی  میزان 
و  عام  طور  به  زیست  محیط  اهمیت  از 
خاص،  صورت  به  زیستی  محیط  ارزیابی 
عدم ضمانت اجرایی قوانین، سطح پایین 
مشارکت مردمی و کمبود اطالعات« است.
دارد  تاکید  موضوع  این  بر  مطالعه  این 
گونه ای  به  كشور  اقتصادی  »ساختار  که: 
از  پروژه ها  از  بسیاری  معموال  كه  است 
كه  نهادی  و  می شوند  اجرا  دولت  سوی 
قرار  ارزیابی  مورد  را  پروژه ها  این  باید 
دهد )سازمان حفاظت محیط زیست( نیز 
باعث  این موضوع  دولتی است.  نهاد  یک 
این  در  تصمیم گیری  و  قضاوت  می شود 

اختالف،  بروز  هنگام  ویژه  به  خصوص، 
پروژه ها  و  طرح ها  مجریان  نفع  به  بیشتر 
باشد.« یکی دیگر از مواردی که به عنوان 
به  پژوهش  این  در  چالش  مهم ترین 
دیدگاه های  وجود  ایت،  شده  اشاره  آن 
تصمیم گیری  روند  در  غیرکارشناسانه 
و  »ساز وكارها  پروژه هاست:  مورد  در 
كشور  در  توسعه  برنامه های  فرایندهای 
دارای خالها و گسست هایی است كه باعث 
و  غیرکارشناسانه  دیدگاه های  تا  می شود 
سیاسی امكان ورود به اهداف برنامه ها را 
امكان  این  مثال،  عنوان  به  باشند.  داشته 
وجود  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  برای 
منطقه ای  و  سیاسی  مالحظات  با  تا  دارد 
قانونی  مواد  در  را  گسترده ای  تغییرات 

کنند« اعمال  برنامه ها 
این پژوهش همچنین ابهامات موجود در 
قرار  بررسی  مورد  را  توسعه  برنامه ششم 
داده و آورده است: »در حال حاضر حكم 
اثرات  ارزیابی  زمینه  در  قانونی  اصلی 
راهبردی  ارزیابی  و   EIA زیست  محیط 
ماده  الف  بند  در   SEA زیست  محیط 
شده  مطرح  توسعه  ششم  برنامه   ۳٨
موظف  دولت  بند  این  اساس  بر  است. 
شده نسبت به نظارت بر ارزیابی راهبردی 
محیط زیست در سیاست ها و برنامه های 
زیستی  محیط  آثار  ارزیابی  و  توسعه ای 
دستگاه های  كلیه  بزرگ  طرح های 
تعاونی،  و  خصوصی  بخش  و  اجرایی 
پهنه  در  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
ضوابط  شاخص ها،  براساس  سرزمینی 
زیست  محیط  پایداری  معیارهای  و 
نظارت  به  صرفا  بند  این  در  کند.  اقدام 
تاکید  زیست  محیط  اثرات  ارزیابی  بر 
این  اجرای  برای  آیین نامه ای  و  شده 
اجرای  و كماكان  نظارت پیش بینی نشده 
ارزیابی  آیین نامه  اساس  بر  قانون  این 
اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های 
عمل  عمرانی  و  خدماتی  تولیدی،  بزرگ 
با  قانونی  ماده  این  مفاد  رابطه  می شود. 
نیست.  مشخص  زیست  محیط  ارزیابی 
می شود  مشاهده  متعددی  موارد  در 
بدون  دولتی  دستگاه های  از  بسیاری 
همچنین  و  قانون  ماده  این  مفاد  رعایت 
آیین نامه  و   ۳8 ماده  الف  بند  مفاد 
و  طرح ها  زیستی،  محیط  آثار  ارزیابی 
و  خدماتی  تولیدی،  بزرگ  پروژه های 
می رسانند  مجلس  تصویب  به  را  عمرانی 
محیط  حفاظت  سازمان  عمل  در  كه 
انجام شده قرار  را در مقابل عمل  زیست 
ارزیابی  است كه  حالی  در  این  می دهند. 
مرحله  در  باید  زیستی  محیط  اثرات 
شود،  انجام  امكان سنجی  و  مكان یابی 
مكان  موارد  از  بسیاری  در  كه  حالی  در 
بسیاری از این طرح ها – پیش از ارزیابی 
قید  بودجه  قانون  در   - زیستی  محیط 
پژوهش  این  دیگر  بخش  در  می  شود« 
عنوان  به  را  قوانین  اجرای  ضمانت  نبود 
مطرح  موضوع  این  در  چالش  مهم ترین 
مختلف،  دالیل  »به  است:  آورده  و  کرده 
طرح ها  مجریان  كه  تعهداتی  از  بسیاری 
هستند،  آن  انجام  به  متعهد  پروژه ها  و 
در  و  نشده  برخوردار  اجرایی  ضمانت  از 
از  بهره برداری  و  اجرا  مراحل  در  مواردی 
ضمانت  نبود  می روند.  طفره  تعهدات  این 
اجرایی الزم برای اجرای پاره ای از قوانین 
باعث  كشور  در  زیست  محیط  مقررات  و 
مغایرت  به غم  پروژه ها  از  تعدادی  شده 
دارا  و  و مقررات محیط زیست  قوانین  با 
بودن آثار و تبعات سوء بر محیط زیست، 
را  موجود  قوانین  عمال  و  درآیند  اجرا  به 
نادیده می گیرند. این مسئله باعث تهدید 
قابل  مالی  منابع  اتالف  و  زیست  محیط 
در  نیز  مواردی  در  و  می شود  توجهی 
بسیار  موارد  می شوند«  متوقف  راه  میانه 
موانع  عنوان  به  پژوهش  این  در  دیگری 
درست  تحقق  راه  در  که  چالش هایی  و 
پروژه های  زیستی  محیط  آثار  ارزیابی 
قرار  اشاره  مورد  دارد،  وجود  عمرانی 
است،  نگرانی  موجب  آنچه  است.  گرفته 
هیچ  به  توجه  بدون  است که  پروژه هایی 
و  می آیند  در  اجرا  به  مصوبه ای  و  قانون 
طبیعی کشور  میراث  حفظ  به  توجهی  نه 
در  تاریخی که  میراث  دغدغه  نه  و  دارند 
بهانه  با  -که  پروژه ها  این  اجرای  پی 
همیشه  برای  می روند-  پیش  توسعه 

می شوند. تخریب 

عدم  و  اولیه  مواد  قیمت  بی رویه  افزایش  با 
حمایت دولت، تولید فرش دستباف کاهش 
یافته و عالوه بر افول  صادرات در قطب فرش 
سبقت  گوی  نیز  خارجی  کشورهای  ایران، 
اتحادیه  رئیس  ربوده اند.  ایرانی  تجار  از  را 
تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تبریز 
به مهر گفته است: تحریم ها نقش موثری در 
اینکه فرش  با وجود  و  کاهش صادرات دارد 
یک کاالی فرهنگی و هنری است و نباید شامل 
نیست.  چنین  متاسفانه  اما  باشد  تحریم ها 

برگشت ارز در حوزه صادرات فرش، چند نرخی 
بودن و نوسانات ارز و عدم تثبیت قیمت آن، 
سردرگمی صادرکنندگان کاهش صادرات را در 
تامین  برای  عنوان  هیچ  به  دولت  دارد.  پی 
بخش مهمی از مواد اولیه فرش که از خارج 
کشور وارد می شود نقشی نداشته و عالوه بر 

این، ارز دولتی نیز به آن تعلق نمی گیرد.
هیچ گونه  اینکه  وجود  با  دولت  چمنی گفت: 
اما  ندارد  فرش  اولیه  مواد  تامین  در  کمکی 
توسط  نیمایی  ارز  باید  صادرات،  هنگام  به 

که  شود  بازگردانده  کشور  به  صادرکنندگان 
آنان می شود.  به متضرر شدن  همین، منجر 
حدود  در سطح کشور  فرش  ساالنه  صادرات 
۴۰۰ میلیون دالر بود اما در 9 ماه سال گذشته، 
به ۵۲ میلیون دالر کاهش یافته است اما با 
تولید  پایه صادرات در کشور،  اینکه  به  توجه 
است در حال حاضر، افزایش بی رویه قیمت 
مواد اولیه، منجر به عدم تامین مواد اولیه از 
سوی تولیدکنندگان فرش دستباف شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 

دستباف قطع بیمه قالیبافی را یکی از مهم ترین 
علل کاهش تولید دانسته و گفت: در سال های 
گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر از قالیبافان در 
سطح کشور از حق بیمه برخوردار بودند اما در 
در سطح کشور  نفر  هزار  به ۳۰۰  حال حاضر 
کاهش یافته است. در سطح استان آذربایجان 
شرقی، نزدیک به 9۰ هزار نفر از بیمه قالیبافی 
برخوردار بودند که در حال حاضر به ۴۰ هزار نفر 

کاهش یافته است.
اعظم ستاری فرد بازرس هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تبریز 
می گوید: در سال های اخیر هنر صنعت فرش، 
دولتی  مسئوالن  و  متولیان  بی مهری  مورد 

و  آنجایی که هیچ گونه طرح  از  و  قرار گرفته 
حمایت های مادی و معنوی از این هنر صورت 
نگرفته، کم کم شغل قالیبافی و صنوف همگن 
از رونق افتاده است. با افزایش بی رویه قیمت 
افزایش  با  فرش  فروش  قیمت  اولیه،  مواد 
حداقلی همراه بوده و به دلیل مقرون به صرفه 
زندگی  مایحتاج  حد  از  بیش  تورم  و  نبودن 
خانوارها، تولیدکنندگان دست از کار کشیده اند. 
عمدتًا تولید و اتمام فرش پروسه ای زمان بر 
است و در این مدت چندین بار قیمت مواد 
اولیه و حتی دستمزد دچار تورم می شود و در 
آخر قیمت تمام شده، قیمتی نیست که بتوان 

در بازار خارجی رقابت کرد.

کاهش 52 میلیون دالری صادرات فرش 
بازار

| پیام ما | توسعه و محیط زیست در ریلی متقاطع حرکت می کنند و گذرشان در موارد بسیاری به هم می افتد. این برخورد در اغلب 
مواقع با چالش  و آسیب هایی همراه است. در دنیایی که محیط زیست با عناوین مختلف در معرض خطر و تخریب قرار می گیرد، سهم 
توسعه در این تخریب بیش از باقی عوامل است. به همین دلیل سال هاست که با اصول توسعه پایدار تالش می شود تا این سهم کمتر 
شده و محیط زیست بتواند تا حدودی در کنار توسعه مصونیت پیدا کند. اما مطالعات نشان می دهد به رغم قانونی شدن این روند، 
همچنان محیط زیست و میراث طبیعی زیر تیغ توسعه قرار دارند. هر چند قانون برای کاهش و پیشگیری از این تخریب ها »ارزیابی 
محیط زیستی« را به عنوان یک راهکار معین کرده است، اما مطالعات نشان داده این موضوع کارایی کافی را در حفاظت از محیط زیست 
در مقابل تخریب های ناشی از اجرای پروژه های عمرانی، ندارد. پژوهشی که اخیرا توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران 
صورت گرفته، آثار توسعه -به ویژه اجرای پروژه های عمرانی- را بر محیط زیست در ایران را بررسی کرده و مهم ترین موانع و چالش ها 
پیش روی ارزیابی محیط زیست را ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، رویکردها و نگرش تصمیم گیران، نبود 

ضمانت اجرایی قوانین و... عنوان کرده است. 

ساختار اقتصادی كشور به 
گونه ای است كه معموال 

بسیاری از پروژه ها از سوی 
دولت اجرا می شوند و نهادی 
كه باید این پروژه ها را مورد 
ارزیابی قرار دهد )سازمان 

حفاظت محیط زیست( 
نیز یک نهاد دولتی است. 
این موضوع باعث می شود 

قضاوت و تصمیم گیری در این 
خصوص، به ویژه هنگام بروز 

اختالف، بیشتر به نفع مجریان 
طرح ها و پروژه ها باشد

ساز و كارها و فرایندهای 
برنامه های توسعه در كشور 
دارای خالها و گسست هایی 

است كه باعث می شود تا 
دیدگاه های غیرکارشناسانه و 

سیاسی امكان ورود به اهداف 
برنامه ها را داشته باشند. به 

عنوان مثال، این امكان برای 
بسیاری از نمایندگان مجلس 

وجود دارد تا با مالحظات 
سیاسی و منطقه ای تغییرات 
گسترده ای را در مواد قانونی 

برنامه ها اعمال کنند 

1600i پیکان  وانت  سند کمپانی 
مدل 1388سفید - روغنی رنگ 
به شماره  موتور11488069716 
شاسی شماره  و 
 NAAA36AA5AG880268
462ج  پالک84ایران  شماره  به 
فرزند  پایداره  رضا  به  69متعلق 
اعتبار  درجه  واز  شهریارمفقود 
منوجان   . است  گردیده  ساقط 

برمودا  موتور  سبز  برگ  و  کارت 
به   1396 مدل  مشکی  رنگ  به 
شماره موتور 125813 وبه شماره 
بدنه 00036 و شماره پالک 816-
چوپانی  حامد  نام  به   94563
گلوساالر فرزند عباس صادره از راور 
به شماره ملی 3210055211 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است

مفقودی 

اگهی مفقودی 
کارت وبرگ سبز 

 موتورسیکلت
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رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران: 
از نظر میزان تلفات وضعیت 
مناطق یک تا ۵ به دلیل نوع 
ساخت و ساز و نزدیکی به گسل 
از همه بدتر است

مدیریت بحران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران: 

60 درصد سازه های پایتخت با زلزله 
6 و نیم ریشتری فرو می ریزند 

 در صورت وقوع زلزله در مجموع دو میلیون کشته و مصدوم شدید خواهیم داشت 
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
 ۶۰ حدود  گفت:  تهران  شهرداری  بحران 
درصد سازه ها در زلزله ای به وسعت ۶ و نیم 
ریشتری دچار آسیب جدی می شوند که در 
درصد   ۴۰ به  عدد  این  مقاوم سازی  صورت 

می رسد. 
به گزارش ایلنا، در جریان هشتمین جلسه 
سازمان  عملکرد  تهران گزارش  شهر  شورای 

پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران 
این  قرائت شد. رضا کرمی محمدی، رئیس 
خود گفت:  صحبت های  ابتدای  در  سازمان 
شهر تهران آکنده از پتانسیل های بحران با از 
جمله زلزله، سیل و مواردی از این دست را 

می شود. شامل 
پالسکو  مانند  حادثه ای  اینکه  بیان  با  او 
بحران تلقی نمی شود، گفت: تاکنون بحرانی 

بحران  مقیاس  و  نداشتیم  جنس  این  از 
است. متفاوت 

کرمی محمدی با تاکید بر اینکه در مدیریت 
بحران، مدیریت باید بر مبنای داده ها باشد، 
و  جمع آوری  واقعی  داده های  باید  گفت:  
و  پیش بینی  آنها  براساس  و  شود  تحلیل 

صورت گیرد. سریع  هشدار 
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 

مخاطرات  اینکه  بیان  با  تهران  شهر  بحران 
گفت:  دارد،  رصد  به  نیاز  تهران  شهر 
رخ  اتفاق  این  شویم که  منتظر  نمی توانیم 
همین  به  و  برنامه ریزی کنیم  بعد  و  دهد 
سریع  هشدار  ازجمله  سامانه هایی  دلیل 
زلزله  خسارت  تخمین  سیل،  هشدار  زلزله، 
دو سال  این  در  را  این دست  از  مواردی  و 

کردیم. تجهیز 
مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  رئیس 
مساله  به  ادامه  در  تهران  شهرداری  بحران 
زلزله در تهران اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ 
و   ۶ وسعت  به  زلزله ای  در  سازه ها  درصد 
می شوند  جدی  آسیب  دچار  ریشتری  نیم 
 ۴۰ به  عدد  این  مقاوم سازی  صورت  در  که 
درصد می رسد. بعالوه ۲۰ درصد ساختمان ها 

می شوند  فروریزش  دچار  مناطق  تمام  در 
درصد   ۵ حدود  به  مقاوم سازی  از  بعد  که 

می رسد.
تلفات  میزان  نظر  از  افزود:  کرمی محمدی 
نوع  دلیل  به   ۵ تا  یک  مناطق  وضعیت 
ساخت و ساز و نزدیکی به گسل از همه بدتر 
بررسی  انجام  حال  در  مطالعات  در  است. 
در  زلزله  وقوع  صورت  در  که  است  شده 
مجموع دو میلیون کشته و مصدوم شدید 
دقیقه  یک  در  کشته  ۴۰۰هزار  حدود  و  در 
گزینه  به  باید  نتیجه  در  داشت.  خواهیم 
دفن جمعی فکر شود، اگر الزم است فتوایی 
برای  باید  گرفته شود و جایی تعیین شود 
انجام  مقاوم سازی  اگر  اما  شود.  اقدام  آن 
دهیم به کمتر از ۱۰۰ هزارنفر کشته می رسیم.

تا همین چند سال قبل، بیشتر در قاره اروپا و 
آمریکا می شد شهرهای هوشمند را پیدا کرد اما 
امروزه شهرهای مختلف شرق آسیا با سرعتی 
در حال هوشمند کردن بخش های  شگفت آور 
مختلف خود مانند بخش حمل و نقل، خدمات 
شهری، انرژی، محیط زیست و حتی محیط های 
فرهنگی هستند. تایلند یکی از کشورهایی است 
که با کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا 
شهرهای خود را به سمت هوشمندسازی پیش 
اطالعاتی  پایگاه  گزارش  اساس  بر  می برد. 
طی  انگلستان  است  قرار   ،OpenGovAsia

شکل گیری  زمینه  تایلند  کشور  با  قراردادی 
شهرهای هوشمند را در این کشور فراهم کند. 
طبق این توافق، انگلیس و تایلند بر سر مساله 
زیرساخت های  و  شهری  توسعه  حمل و نقل، 
مختلف همکاری می کنند و بیش از ۲۰۰ کسب 
و کار از این همکاری به وجود خواهد آمد. این 
همکاری بیش از تایلند به نفع انگلیس است. 
فناوری  آکادمی  از  طرح  این  ابتکار  واقع  در 
بریتانیا است که در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی 
از استراتژی دولت این کشور برای حمایت از 
همه گیری  از  حاصل  قرنطینه  از  مشاغلی که 

این  ارائه شد. طبق  بودند،  دیده  آسیب  کرونا 
طرح، از بین ۱۰۰ شرکت تجاری در مجموع ۳۰ 
تجاری  ماموریت  در  تا  انتخاب شدند  شرکت 
شهرهای  هوشمندسازی  و  تایلند  با  مشترک 
این کشور مشارکت داشته باشند. گفتنی است 
 )virtual trade( که ماموریت تجارت مجازی
یکی از مولفه های اصلی شکل گیری شهرهای 
هوشمند در تایلند است که سود فراوانی برای 
دو کشور به خصوص انگلیس دارد. طبق توافق 
دو کشور انگلیس و تایلند، قرار است به زودی 
 Smart City( کتابچه راهنمای شهر هوشمند

همکاری  سازمان  با کمک  که   )Handbook
اقتصاد دیجیتال )DEPA( تدوین شده، منتشر 
 data( شود. به جز این، قرار است یک مرکز داده
center( در بانکوک برای جمع آوری اطالعات 
و استفاده از آنها برای تصمیم گیری در مورد 
مشکالت شهری پایتخت تایلند و سایر مناطق 
هوشمند این کشور دایر شود. همچنین شبکه 
 )Digital Trade Network( تجارت دیجیتال
که چندی پیش به عنوان یک برنامه آزمایشی 
۳ ساله کار خود را در انگلستان آغاز کرد، فعالیت 
خود را در تایلند شروع می کند. این اقدامات 
روابط تجاری بین انگلستان و تایلند را عمیق تر 
می کند. در طول سال گذشته، تجارت دو طرف 
از ۵ میلیارد پوند فراتر رفته است و دو کشور 
امیدوارند در طول چند سال آینده درآمد حاصل 
از همکاریشان دو برابر بیشتر از این مقدار شود.

شهر هوشمند دقیقا چه شهری است؟
اما شهر هوشمند چیست؟ شهر هوشمند 
به شهری گفته می شود که از فناوری اطالعات 
رفع  و  پایدار  توسعه  برای   )ICT( ارتباطات  و 
چالش های شهری استفاده  کند. در این شهرها 
جمع آوری اطالعات و تنظیم و دسته بندی آن ها 
و ارائه بهترین راه حل به افراد و نهادهای دولتی و 
غیردولتی در اولویت قرار داد و معضالت شهر از 
طریق همین جمع آوری اطالعات حل می شود.
و  هوشمند  شهر  مفهوم  درست  درک  برای 
از برخی مثال ها استفاده کرد.  باید  کارکردش 
ترافیک هر روزه شهرهای بزرگ را در نظر بگیرید. 
برخی معابر به علت تراکم خودروها، تنگ بودن 
معابر، وجود ایستگاه بی آرتی و ... ساعت ها 

ترافیک می شوند. دچار 
به  شروع  اپلیکیشن  یک  فرض کنید  حال،   
جمع آوری داده در رابطه با این ترافیک کند. این 
اپلیکیشن ساعت شلوغی، محل آغاز ترافیک، 
محل تنگ شدن معابر و ... را به دست آورده 
و به اطالع کاربر می رساند. همزمان بر اساس 
اطالعات شهری، این اپلیکیشن می تواند بهترین 
زمان برای حضور در بزرگراه، مسیرهای فرعی 
خلوت و سایر اطالعات مفید برای فرار از ترافیک 
دقیقا کارکردی  این  دهد.  ارائه  مخاطب  به  را 
است که شهر هوشمند دارد. در شهر هوشمند 
یک سیستم اینترنتی مرکزی و گسترده وجود 
دارد که اطالعات دقیق را از سایر بخش ها که 
خود هوشمند هستند، دریافت کرده و سپس بر 
اساس جدول داده ها، گزارشی دقیق از مشکالت 

شهری و راه حلشان ارائه می دهد.
از سیستم هوشمند  امروزه شهرهای بسیاری 
ابر  از  مناطقی  می کنند.  استفاده  مرکزی 
شهرهایی مانند سئول، استکهلم، تایپه، نیویورک، 
سنگاپور و ... هوشمند شده اند و از این شهرها 
بابت پیشرفت در زمینه هوشمندسازی و توسعه 

پایدار تقدیر شده  است.

ساختمان هوشمند، ارمغانی جدید برای 
شهرهای هوشمند

که  است  این  هوشمند  شهر  یک  الزمه 
هوشمند  هم  آن  مختلف  اجزاء  و  تجهیزات 
باشند. سطل های زباله، چراغ های راهنمایی و 
رانندگی، پل ها، گاردریل ها و حتی ساختمان های 
این  شوند.  هوشمند  باید  همه  و  همه  شهر 
هوشمندسازی از این جهت الزم است که اوال 
به  باید  تجهیزات هوشمند  از طریق  اطالعات 
سیستم مرکزی مخابره شود و ثانیا، خود این 
بخش ها به تنهایی می توانند در افزایش کارایی 

باشند. داشته  نقش  شهر 

بخش های  جمله  از  هوشمند  ساختمان های 
مهم برخی شهرهای هوشمند هستند. بر اساس 
 ،CEMEX Ventures گزارش پایگاه مهندسی
ساختمان هوشمند، سازه ای مجهز به فناوری های 
نوآورانه است که اجازه می دهد تمام سیستم های 
تنظیم  خود  و  خودکار  ساختمان،  در  موجود 
)self-regulated( شوند. ساختمان هوشمند 
با استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا 
)IoT(، به دنبال بهبود قابلیت تجهیزات مختلف 
بنا، بهینه سازی و افزایش ایمنی است. در واقع، 
ساختمان هوشمند همانند شهر هوشمند عمل 
کرده و سعی می کند از طریق پردازش اطالعات 
بنا را سرپا نگه دارد. به طور مثال، سامانه های 
کنترل انرژی میزان مصرف انرژی را زیر نظر 
قرار داده و آن را با بازدهی بیشتری مدیریت و 
حفظ می کنند. این سیستم ها باعث می شوند در 
صورت اتالف انرژی، سیستم به صورت خودکار 
انرژی  اتالف  یا  را خاموش  پرمصرف  دستگاه 
به  به صاحب خانه که  یا حداقل  را کنترل کند 
سیستم مرکزی ساختمان هوشمند دسترسی 
مرکزی  سیستم  همچنین،  دهد.  اطالع  دارد، 
از طریق سنسورهای  یک ساختمان هوشمند 
موجود در بخش های یک ساختمان، ناکارآمدی 
بخش های مختلف یک سازه را آنالیز کرده و 
بهترین راه حل را برای کاهش این ناکارآمدی 
که  گفت  می توان  رو  این  از  می دهد.  ارائه 
و  اصلی ترین  از  یکی  هوشمند  ساختمان 
مهم ترین بخش های یک شهر هوشمند است 

که می تواند توسعه پایدار آن شهر را تضمین کند.

با مشارکت انگلستان و در حوزه هایی چون حمل و نقل و توسعه شهری صورت می گیرد

 گام بلند تایلند 
برای هوشمندسازی شهر ها

مدیرعامل سابق منطقه آزاد 
ارس، شهردار تبریز شد

با  کالنشهر  شهردار  انتخاب  نهایی  جلسه 
حضور رئیس و تمام اعضای شورای شهر به 
صورت علنی برگزار و با رای اکثریت اعضای 
شورای شهر،  عباس رنجبر به عنوان شهردار 

انتخاب شد. تبریز 
گیری  رای  براساس  ایلنا،  گزارش  به 
و  رای   ۴ منجم   رای،   ۷ رنجبر  انجام شده 
به  را  شهر  شورای  آرای  از  رای   ۲ سلیمانی 
خود اختصاص دادند و به این ترتیب عباس 
شد.  انتخاب  تبریز  شهردار  عنوان  به  رنجبر 
ارس،  آزاد  منطقه  مدیرعاملی  رنجبر، 
مناطق  شهرداری  و  مرند  ویژه  فرمانداری 
تبریز را در کارنامه خود دارد. شهردار منتخب 
شورای  اعضای  به  خطاب  پیامی  در  تبریز 
خوبی  روزهای  داشتن  شهروندان،  و  شهر 
را وعده داد و از آغاز فصل جدید عمران و 

سخن گفت. این کالن شهر  در  آبادانی 
»اکنون  است:  آمده  رنجبر  عباس  پیام  در 
که با اعتماد نمایندگان شما در شورای شهر، 
به عنوان خادم تبریز انتخاب شدم، بر خود 
وظیفه می دانم شاکر الطاف بی حد پروردگار 
متعال باشم و از اعتماد شورای شهر قدردانی 
خویش،  حیات  از  مقطع  این  در  که  کنم 
توفیق خدمت در عرصه مدیریت شهری را 

به اینجانب واگذار کردند.«
اضافه شده  پیام  این  از  دیگری  بخش  در 
و  اراده  تجلی  شهر  شورای  »اعضای  است: 
خواست مردم است و بنده در مسیر خدمت 
به مردم، در تعامل و هماهنگی کامل با تمام 
مردم  همه   و شهردار  بوده  مردم  نمایندگان 
شهرم خواهم بود و در مسیر تحقق اهداف و 
رویکردهای این دوره از شورا، تمام توان خود 

را به کار می گیرم.« 
»واقعیت  است:  شده  تاکید  پیام  این  در 
نیست!  خوب  شهرمان  حال  است که  این 
فعلی  وضعیت  باورند  این  بر  شهروندان 
آن  تاریخی  صبغه  و  نام  با  تناسبی  تبریز، 
در  چشمگیر  تغییراتی  ایجاد  با  لذا  ندارد. 
چهارسال آینده، باید لحظه لحظه را غنیمت 
بشماریم و از هیچ فرصتی برای خدمت به 

نکنیم.« غفلت  شهروندان  و  شهر 

نایب رئیس شورای شهر تهران خبر داد
حکم شهرداری زاکانی 

تاپایان هفته امضا می شود
نایب رئیس شورای شهر تهران از نهایی شدن 
عنوان شهردار  به  زاکانی  علیرضا  حکم رسمی 
تهران تا پایان هفته خبر داد. به گزارش مهر، 
پرویز سروری در حاشیه جلسه شورای شهر در 
جمع خبرنگاران گفت: باید نگاهی متفاوت تر 
از گذشته را در مقابله با کرونا داشته باشیم و 
برنامه ریزی های خوبی انجام شده که با انتخاب 
رسمی شهردار شاهد اجرای آنها خواهیم بود.

نایب رئیس شورای شهر افزود: یکشنبه هفته 
نهایی  فرعی  کمیسیون های  تمامی  آینده 
می شود. سروری با اشاره بر آخرین وضعیت 
انتخاب شهردار تهران عنوان کرد: متأسفانه وزارت 
کشور در دوره گذشته اهتمام زیادی به این امر 
به دولت جدید کشید. در حال  و کار  نداشت 
حاضر جلسات زیادی با وزارت کشور داشتیم و 
به توافقاتی رسیدیم و تا پایان هفته حکم زاکانی 
از سوی وزارت کشور نهایی می شود. او درباره 
آخرین وضعیت مهدی چمران رئیس شورای 
شهر عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر در 
وضعیت خوبی قرار دارند و احتمااًل روز یکشنبه 

در جلسه حضور پیدا می کنند. 

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: 
پیش بینی  می کنیم 

بهشت زهرا برای 3 تا 5 
سال ظرفیت دفن اموات 

را داشته باشد
)س( گفت:  زهرا  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
روزانه نزدیک به ۲۰۰ متوفای کرونایی و روزانه 
دفن  زهرا  بهشت  در  کرونایی  غیر  فوتی   ۲۰۰
می شوند.  به گزارش مهر،  سعید خال مدیرعامل 
سازمان بهشت زهرا )س( در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: در پیک پنجم کرونا، حدود ۴۰ درصد 
متوفیان کرونایی کل کشور سهم بهشت زهرای 

تهران بود.
خال تصریح کرد: در پیک فعلی کرونا روزانه 
 ۲۰۰ روزانه  و  متوفای کرونایی   ۲۰۰ به  نزدیک 
اموات  مجموع  داریم که  کرونایی  غیر  فوتی 
روزها حدود ۴۰۰  این  در  تهران  زهرای  بهشت 
گفت:  نیز  رایگان  قبور  درباره  او  است.  فوتی 
هرکس درخواست دارد می تواند از سه طبقه یک 
طبقه را رایگان دریافت کند. بیشترین قیمت 
قبور نیز طبقه ای ۲۵ میلیون تومان و کم ترین 

است. رایگان  قیمت هم طبقه ای 
توسعه  درباره  زهرا  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
بهشت زهرا گفت: در حال تالش هستیم که 
بهشت زهرا را توسعه دهیم. پیش بینی می کنیم 
که بهشت زهرا سه تا پنج سال ظرفیت داشته 
باشد اما در تالشیم این زمان را افزایش دهیم.

ساختمان هوشمند همانند 
شهر هوشمند عمل کرده و 
سعی می کند از طریق پردازش 
اطالعات بنا را سرپا نگه دارد

شهر هوشمند )smart city( از آن دسته اصطالحاتی است که امروزه در ادبیات مربوط به توسعه پایدار بسیار از آن استفاده می شود. 
استفاده وسیع از فناوری اطالعات و جمع آوری داده ها از طریق اینترنت و سپس دسته بندی آنها و اعمالشان در موارد و مشکالت مختلف، 

اصلی ترین عنصر در تعریف یک شهر هوشمند است.

الزمه یک شهر هوشمند این است 
که تجهیزات و اجزا مختلف آن 
هم هوشمند باشند. سطل های 

زباله، چراغ های راهنمایی و 
رانندگی، پل ها، گاردریل ها و حتی 
ساختمان های شهر همه و همه 

باید هوشمند شوند
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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
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  روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : پیمان خدمات فنی منطقه خلیج فارس بصورت 

حجمی 
مبلغ برآورد مناقصه : ۱۱۳/9۲۵/8۱۱/۳9۱ ریال

1-محل و مكان اجرای كار: مسیر خط لوله "۲۶ بندرعباس / رفسنجان 
و مراکز انتقال نفت مهرآران/قطب آباد/بندرعباس 

2-مدت اجرای كار: یک سال
3-نام دستگاه نظارت:  امور اداری منطقه خلیج فارس  

۴-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه 
گردد.

نوع و مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار : مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۵ ریال 
بصورت یك یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، 
پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 
۵۰۶9/۱۲۳۴۰۲ مورخ 9۴/9/۲۲ هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه 
بانك   ۳۲۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۶8۷۱۲۰۲۰۴۳ شبا  شماره  به  میبایست  نقد 
مركزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا 

رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
-درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در 

پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. 
-ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعی  در زمینه های تعمیر و نگهداری ساختمان و امور تأسیسات  

الزامی میباشد.
-ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی) از اداره كار( الزامی میباشد.

شركت كنندگان  سامانه:  از  مناقصه   اسناد  خرید  نحوه   و  -زمان 

با  مهلت دارند  تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ و 
مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت) ستاد( به نشانی  
www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از 

طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام نمایند.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فرخوان تا انتخاب 
برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ 
گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی 

سامانه ستاد به شماره ۰۲۱۴۱9۳۴ تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه :شركت كنندگان 
می بایست تا ساعت۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰   نسبت به 
تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك دولت) 
ستاد(  و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع 
كار( الك و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و 

دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله درساعت ۰9:۳۰ روز 
آدرس:   به  مناقصات  درمحل كمیسیون  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵  دوشنبه 
تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالك ۱88-  
طبقــه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( 
بازگشایی و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در 

محل كمیسیون مناقصات در روز بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
روش ارزیابی مالی: دستورالعمل ارزیابی و فرآیند قیمت متناسب در 
مناقصات صنعت نفت به شماره ۷9۶-۲۰/۲ مورخ 99/۱۲/۱۱ وزارت 

نفت.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي نوبت اول
) 200000۱۱0500008۱(

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 9027938-0917 تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir                
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افقی
 ۱ - خانه، لقب امیران ترك - درمان - سفید 
آذری - سایه۲ - سودای ناله، نفس بلند، 
نوعی طاق محدب  آید -  بر  پر سوز  از دل 
دام  اندوه و غصه -  اندوه، غصه،  آجری - 
صیاد  - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، ضمیر 
عربی۳ - سازمان کشاورزی سازمان ملل - 
سجل، برگه هویت۴ - چونكه، برای اینكه، 
از آهن جهت - نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، 
کاشف   - دختر   - کنند  رسوا  تا  میدهند 
عربستان۵ - شاعری از نیکاراگوا - روستا، 

قریه، هم عمران است هم روستا۶ - پروردگار 
زاویه  غالم،  و  بنده   - پرستش   - عالمیان 
هدف گیری برای توپخانه - مایه حیات، مایه 
روشنایی، مظهر پاكی - نت آخر، عدد ماه، 
عدد کارمندی، تایید ایتالیایی۷ - رمق آخر - 
اساطیر یونان باستان  - گل یقه نشین، مایع 
نشاسته - خبر گزاری اتریش8 - فیلمی از 
مجید مجیدی - سو وارونه - نوعی تخت9 
- حیوان باركش - رمانی ازعباس معروف۱۰ 
- خودم، ضمیر وزنی، سه کیلو - دستگاهی 
برای خشک کردن موی سر - پسوند شباهت 
- نیكوكار، مقابل شر۱۱ - غذای شب، سوریه 

قدیم - ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 
برونته - آینده - سنگ سبز قیمتی، سنگی 
است شبیه عقیق به رنگهای سفید . كبود و 
سبز تیره - از غالت، اتمسفر۱۲ - همسن - 
فیلمی از احمدرضا درویش۱۳ - آتشپا - آزاد 
و رها، افسار گسیخته - یكی از دو جنس، 
مذکر، جنس به ظاهر قوی - كلمه شگفتی۱۴ 
فرشته   - كوچك  نهر  آموزنده،  سرگرمی   -
صور، از فرشتگان مقرب الهی، فرشته بعث 
در روز رستاخیز - رشک ۱۵ - نفس خسته 
- واگیر - از انواع خورش ها۱۶ - باز شده و 
گشاده  - مهار، قدیمی - منبع و سرچشمه۱۷ 
- ابریشم، حریر - امید داشتن  - رجولیت، 
مرد بودن، آراستگی به صفات نیک انسانی - 

مخترع تلفن، گرفتنی از هوا

عمودی
۱ - سنگ سخت، گرانیت - انبار كشتی - نام 
سابق شهرضا - سو، طرف۲ - سودای ناله، 
نفس بلند، از دل پر سوز بر آید - مایع زرد 
رنگ كبد، صفرا - نام نهادن۳ - فدراسیون 
والیبال - آب منجمد، آب صفر درجه - فلز 
سرخ، فلز بادیه، فلز رسانا - نت سوم، نت 
مخمور، پیشوند فعل مضارع۴ - زننده - 
 - رضاخان  مبارزدوره  روحانیون  از  اموزگار، 
نوعی بازی كودكانه۵ - برهنگی - اگر به زار 
اضافه شود مکانی را گویند که در آن برنج می 
کارند، خوشه برنج - از پرندگان كوچك۶ - 
چغندر پخته - کتابی از جمالزاده - کشاورز، 
زبانهای  از   - ندا  حرف   - برزگر۷  دهقان، 
رسمی، زبان باستانی مردم ایتالیا - تشکر 
فرانسوی، متشکرم ، ممنونم 8 - رودی در 
كرمان - متصدی تلفنخانه، متصدی تلفن 
- تیزی آرنج9 - سنگ آسیای عصاری  - 

نیمی از یگان - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز 
شاکی - ضمیر داخلی، داخل، دوم شخص 
مفرد - عیوس، ترشرو۱۰ - باشگاه فوتبال 
پرتغال - از سازهای ضربی۱۱ - واحد بازی 
تنیس، عدد شش عرب - خدای زرتشت 

دریغ،  - شجاع۱۲ - سنگریزه - حسرت، 
اندوه سخت - دریا - قشون و سپاه، سپاه، 
جند۱۳ - محل ذخیره آب - تابان۱۴ - نادر 
- ازرمان نویسان ایرانی۱۵ - ماله برزگران، 
دانه حنظل - میوه هزار دانه، میوه بهشتی، 

بلقیس،  سرزمین   - رمان  ساوه،  سوغات 
بلقیس ملکه این سرزمین بود۱۶ - زیر پا 
یهودی   - اوستا  ازبخشهای  یکی   - مانده 
- خوب مختصر۱۷ - اشعه نافذ - سنگ 

جادوگری  - آتون - بخشش

جدول شماره 2094

کرمان

فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مهندسی  و  فنی  معاون 
گل  گهر گفت: رسالت اصلی شرکت توسعه آهن و فوالد 
و  اسفنجی  آهن  تولید  حوزه های  در  فعالیت  گل گهر 
مهدی  است.  فوالدسازی  و  توسعه ای  پروژه های  نیز 
مکی آبادی، افزود: از جمله اقداماتی که توسط شرکت 
در  مشارکت  دارد  قرار  کار  دستور  در  انرژی  حوزه  در 
ترکیبی  نیروگاهی سیکل  بلوک های  توسعه  طرح های 
شرکت گهر انرژی است. همچنین پست برق ۴۰۰/۳۳ 

و تکمیل است. احداث  کیلوولت، در حال 
سیستم  اصالح  با  شرکت  این  مکی آبادی  گفته  به 
تصفیه آب یکی از واحدهای تولیدی، مصرف آب خود 
را ۲۰ درصد کاهش داده است. در پروژه های تصفیه آب 
برگشتی  آب  از  استفاده مجدد  گرفتن  نظر  در  جدید، 
در  ایرکولر  خنک کن  سیستم  از  استفاده  همچنین  و 
واحد سوم این شرکت، در مجموع، منجر به کاهش ۴۰ 

آب می شود.  درصدی مصرف 

فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مهندسی  و  فنی  معاون 
گل  گهر افزود: پروژه های بهینه سازی متعدد شرکت که 
انرژی کمک شایانی  بهینه سازی مصارف  به  می توانند 
کنند که از جمله این موارد می توان به بازیافت آب های 
دورریز دستگاه »RO« و آب های سطحی و انتقال به 
صنایع پایین دستی به منظور استفاده در فرآیند تولید 

کنسانتره در منطقه گل  گهر اشاره کرد.

معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه آهن و فوالد گل  گهر:

پروژه های استفاده بهینه از آب در دست اجرا است
استان های  به  سفر  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
شعب  از  بازدید  و  اردبیل  و  آذربایجان شرقی 
شعب،  زنجیره  توسعه  درکنار  گفت:  منطقه 
برای مشتریان  گسترش خدمات غیرحضوری 
و ارائه محصوالت نوین در اولویت برنامه های 

دارد. قرار  بانک  این  ای  توسعه 
 دکتر ایمانی با حضور در جمع همکاران شعب 

منطقه، ضمن قدردانی از زحمات آنان در تحقق 
عملکردی  های  شاخص  ارتقا  و  بانک  اهداف 
گفت: تکریم مشتری و پاسخگویی مناسب به 
بانک  شکوفایی  و  رشد  زمینه ساز  رجوع  ارباب 
است و رضایتمندی مشتریان حرکت رو به جلو 

برنامه های توسعه ای را سرعت می بخشد.
او افزود: تداوم برنامه های توسعه ای بانک در 

مشتریان،  برای  غیرحضوری  خدمات  راستای 
اقتصادی  نظام  با  شدن  همسو  برای  را  مسیر 
فراهم  عزیز  میهنان  هم  سالمتی  و  کشور 

می کند.
دکتر ایمانی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل 
باالی منطقه در افزایش سهم بازار تاکید کرد و 
گفت: با استفاده از خدمات متنوع بانک و ارائه 
تسهیالت مناسب به بنگاه های تولیدی و ارتقا 
توانایی آنان می توان به جذب منابع جدید و 
کمک به اشتغال زایی که یکی از اهداف ترسیم 

شده بانک است، دست پیدا کرد.
معاون  یزدی خواه  سفر  این  در  است  گفتنی 
بانک  بازرسی  مدیر  جالئی  و  مناطق  و  شعب 
همراه مدیرعامل بودند و شعبه آیت هللا کاشانی 
در اردبیل را افتتاح و از شعب میانه و خلخال 

بازدید کردند. نیز 

مدیرعامل بانک سینا:

دسترسی آسان به خدمات غیرحضوری از اولویت های ما است

نگین کوهستانی / مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم گفت: »در 
مراسمی با حضور استاندار قم از کتاب هنرمندان موفق خوشه انگشتر استان رونمایی 
شد.« علیرضا ارجمندی اظهار کرد: »با حضور بهرام سرمست از کتاب هنرمندان موفق 
خوشه  انگشتر و زیورآالت سنتی قم رونمایی شد، در این کتاب زندگی نامه ۲۷ هنرمند 
خوشه انگشتر استان قم معرفی شده است.« مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی قم با بیان این که هدف از انتشار این کتاب استفاده از تجارب و رمز 
موفقیت هنرمندان موفق و مطرح انگشترسازی استان است، ادامه داد: »شهر قم به 
واسطه ۱۲۰۰ هنرمند تولید کننده انگشتر دست ساز، ظرفیت باالیی در این هنر – صنعت 
دارد.« ارجمندی با اشاره به ثبت شهر به عنوان شهر ملی انگشتر در سال ۱۳99 افزود: 
»این افتخار بدون تالش بی وقفه هنرمندان انگشتر ساز در طی سالیان متمادی به 
دست نمی آید، به همین دلیل حفظ و انتقال تجارب پیشکسوتان و هنرمندان موفق 

این عرصه می تواند چراغ راه برای نسل های آینده باشد.«
او گفت: »کتاب هنرمندان موفق خوشه انگشتر با همکاری این اداره کل و شرکت 
شهرک های صنعتی استان در راستای برنامه های توسعه خوشه انگشتر، تهیه، تدوین 

و چاپ شده است.«

نشست برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون عمومی کرونا در ذوب آهن اصفهان با حضور مهدی 
بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی و دست اندرکاران این پروژه برگزار شد. معاون پشتیبانی 
و خدمات اجتماعی شرکت  در این زمینه  گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت واکسیناسیون عمومی 
کارکنان مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی در کنترل و مهار بیماری کرونا، ذوب آهن اصفهان نیز همراه 
با اقدامات متنوع بهداشتی قبلی خود در برنامه ای جدید و با هماهنگی مراکز بهداشتی در استان و 
تهران اقدام به تهیه واکسن کرد و از روز شنبه ۶ شهریور ماه جاری واکسیناسیون عمومی کارکنان در 
مقابل بیماری کرونا را شروع شد.  او با بیان اینکه این برنامه تا روز ۲۰ شهریور ماه جاری ادامه خواهد 
داشت ، اظهار داشت: با توجه به فرصت زمانی اعالم شده تمامی کارکنان و همکاران شرکت های 
اقماری و رانندگان باید در این فرصت مراجعه کرده  و از تسهیالت فراهم شده و سهمیه واکسن 
موجود استفاده کنید، چرا که در صورت عدم مراجعه، محدودیت ها ی کشوری و برنامه ریزی برای 
مرحله دوم تزریق واکسن در شرکت ، مشکالتی را در پی خواهد داشت. علیرضا امیری مدیر روابط 
عمومی شرکت نیز طی سخنانی با اشاره به اقدامات مختلف ذوب آهن در امر مقابله با کرونا از 

مساعدت های مدیریت عالی شرکت و تمامی دست اندکاران مربوطه قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان گفت: به مناسبت هفته دولت، 
۱۷ پروژه برق رسانی در نقاط مختلف شمال این استان با صرف اعتباری بالغ بر 

۴۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری  رسید.
محمد سلیمانی گفت: برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تقویت ولتاژ در 
برخی مناطق، از اول امسال تا کنون ۱۷۰ میلیارد تومان پروژه در بخش توسعه و 

اصالح شبکه تامین اعتبار و در حال اجراست. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در ادامه به پروژه های 
برق رسانی به روستاهای فاقد برق نیز اشاره و اضافه کرد: عملیات برق رسانی 
به  هفت روستای بدون برق  شمال استان با سرمایه گذاری بیش از ۵۰  میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت آغاز می شود  و زمینه برخورداری بیش از ۶۰  خانوار 
روستایی از نعمت  برق  پایدار را فراهم می کند. سلیمانی  یادآور شد: از ابتدای 
سال تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر در شمال استان با 

اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان نیز نصب و به بهره برداری رسیده است.

 رونمایی از کتاب هنرمندان موفق 
خوشه انگشتر در قم

در نشست برنامه ریزی و هماهنگی واکسیناسیون عمومی 
کرونا در ذوب آهن اصفهان:

مشارکت در تسریع واکسیناسیون  
ایمنی در برابر کرونا را افزایش می دهد

مدیرعامل  شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان خبر داد:

بهره برداری از 17 پروژه برقی 
به مناسبت هفته دولت

| قم | | اصفهان | | کرمان |
افتتاح گازرسانی به 184 

واحد صنعتی در سطح استان 
کرمان در هفته دولت

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از افتتاح پروژه های 
گازرسانی به ۱8۴ واحد صنعتی در سطح استان کرمان 
در هفته دولت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان کرمان، منوچهر فالح با اشاره به اینکه هفته 
و  سازمان ها  ارائه گزارش  برای  مغتنم  فرصتی  دولت 
پروژه های  شرکت  این  افزود:  است،  دولتی  ادارات 
گازرسانی به ۱8۴ واحد صنعتی سطح استان را در هفته 
دولت افتتاح می کند که بهره برداری از آنها بالغ بر هزار و 
۷۳۰ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.  مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمان گفت: این ۱8۴ واحد صنعتی در 
9 شهرستان کرمان، جیرفت، کهنوج، فاریاب، رفسنجان، 
شهربابک، سیرجان و زرند واقع شده اند. به گفته او با 
افتتاح این پروژه ها تعداد کل صنایع استان که به شبکه 
گازرسانی متصل هستند به بیش از ۱۱۰۰ صنعت می  رسد.
پروژه ها  این  اجرایی  عملیات  پی  در  بیان کرد:  فالح 
۱۶۵کیلومتر خطوط شبکه تغذیه نیز توسط شرکت گاز 
شرکت گاز  مدیرعامل  است.  شده  اجرا  استان کرمان 
استان کرمان در پایان تصریح کرد: انشاهللا سال ۱۴۰۰ 
نقطه عطفی در حوزه گازرسانی به صنایع در تاریخ این 

بود. خواهد  شرکت 

همراه کارت بانک آینده 
ابزاری هوشمند برای ارائه 

خدمات خودرویی 
پرداختی  نرم افزارِ  آینده،  بانک  کارت  همراه   سامانه 
متفاوت است که از طریق آن می توانید خدمات متنوعی 
از جمله خدمات مربوط به خودرو، هم چون: استعالم و 
برای استفاده  را دریافت کنید.  پرداخت خالفی خودرو 
از این امکان، کافی است با نصب سامانه همراه  کارت 
)hamrahcardir( در صفحه اصلی آن، گزینه "خدمات 
خودرو  پالک  مشخصات  و  کرده  انتخاب  را  خودرو" 
این  از خدمات خودرویی  ترتیب،  بدین  و  وارد کنید  را 
نرم افزار، بهره مند شوید. سامانه همراه  کارت بانک آینده، 
حال  در  است که  رایگان  و  ساده، کاربردی  نرم افزاری 
حاضر، قابل استفاده برای تلفن های همراه و تبلت های 
است.    iOS و  اندروید  سیستم عامل های  با  هوشمند 
هم چون:  کارت  بر  مبتنی  خدمات  ارائه  با  سامانه  این 
انتقال وجه کارت به کارت، دریافت موجودی، خرید شارژ 
و اینترنت، پرداخت قبوض شهری، نیکوکاری، خدمات 
اینترنتی،  پرداخت های  و  بانکی  اعتبارسنجی  خودرو، 
توانسته است؛ به ویژه در شرایط همه گیری کرونا، جایگاه 
ویژه ای را در میان کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، 

کسب کند.

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ مورخه   ۱۴۰۰۶۰۳۱9۰۷8۰۰۴8۰۴ شماره  رای  برابر 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  و ساختمانهای 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سعید حسین زاده سیرچی فرزند على بشماره شناسنامه 
۲98۰۳۱۰۰۴۲  کدملی ۲98۰۳۱۰۰۴۲ صادره از کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۲۱/89 متر مربع پالک ۱۶۶۴۰ فرعی 
از ۳9۶8 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 88۱ فرعی از اصلی 

مذکور، واقع در بخش ۲ کرمان آدرس
کرمان سرآسیاب فرسنگی شهید ماهانی ۱۷ جنوبی 8 انتهای 
کوچه خریداری از مالک رسمی آقای احمد فتحی زاده محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ 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 ۵9۱
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰-تاریخ انتشار نوبت 

دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جغتای

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱8۰۰۰۱۷۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جغتای تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی موقوفه تكیه جغتای به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه جغتای، 
یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 9۶۴۰.۲۶ مترمربع، از پالك ۴۱ فرعی از 
۱۷ اصلی موسوم به اراضی طرسک از بخش ۷ سبزوار از محل مالکیت رسمی 
خود متقاضی ) موقوفه تکیه جغتای (  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :     ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :     ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
حمیدرضا آریان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای

آگهی فقدان سند مالکیت
برگ  دو  باستان  زاده  مصطفی  رمضانعلی  اقای  اینکه   به  نظر 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است 
سند مالکیت ششدانگ پالک ۷۰۴ مفروز و مجزی شده از ۴۶۱ متصل به ۱۳8 
فرعی واقع دراراضی حسنی سفلی از ۲۳۳ اصلی دهستان اربعه بخش یک 
تربت حیدریه که متعلق به نامبرده میباشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که 
با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند مالکیت 
مذکور ذیل دفتر ۱۴۱صفحه ۴۱۰ و شماره ثبت ۴9۷۰9 بنام رمضانعلی مصطفی 
زاده فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱8 صادره صومعه صادر و تسلیم 
گردیده است و سامانه مدیریت کشوری امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا 
به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اسالمی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر وبا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
انتشار:۱۴۰۰/۰۶/۱۰

شماره 1047
محمد کاظم باقرزاده
رییس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱9۰۷8۰۰۴۶۵۴ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ 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 اکرم حسینی زارعی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۳۱8  صادره از کرمان کد ملی ۲99۱۷۰۰۱۳۰ در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۱۳۰/۵ متر مربع پالک ۱۶۶۱9 فرعی از ۳9۶8 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳9۶8 اصلی بخش ۲ کرمان 
واقع در میدان بیرم آباد بلوار شهیدان محمدی کوچه ۲۲ خریداری از مالک 
رسمی آقای رستم کوچک زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۵۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

منطقه دو کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱9۰۷8۰۰۲۵۵۲ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  کرمان  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نفیسه شجاعی باغینی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه ۷۳  صادره از کرمان شماره ملی ۲99۳۰۱۶۲88 در 
 ۲۰۱ پالک  مربع  متر   ۲۲۴/۳۱ مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
فرعی از ۲8۳۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از اصلی 

امام کوچه ۵8  بزرگراه  واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان  مذکور 
ایراندخت هرندی محرز  از مالک رسمی خانم  سمت چپ خریداری 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند  نسبت  در صورتی که اشخاص  آگهی می شود  روز   ۱۵
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
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 ۵9۵
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسنادو امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
درخواست  به  بنا  مالکیت:  سند  فقدان  آگهی 
یکتا  شماره  به  رستمی  باجمالو  غالمعلی  مالک  وکیل 
۱۴۰۰8۰۰۰۱۱۱8۰۰۰۲8۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰مبنی بر اعالم مفقودی 
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  تقاضا  مورد  ملک  مالكيت  سند 
۱۴۰۰/۰۴/۱9در  مورخ   ۵۴۵۶۶ شماره  ذیل  شده  امضا  گواهي 
دفترخانه اسناد رسمی ۲۳ ورامین به ضمیمه درخواست مالک 
صدور  تقاضای  که   ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۳998۵۶۰۱۰۶۰۰۰۶۳9۲مورخ 
 ۱۲۰ ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  المثنی  مالكيت  سند 

میگردد.  آگهی  ذیل  بشرح  ثبت  قانون  نامه  آیین 
میزان   .۲ رستمی   باجمالو  غالمعلی  مالک:  وخانوادگی  ۱.نام 
دانگ  شش  از  مشاع  دانگ   ۲ دو  مالکیت  سند  مالکیت: 
قطعه  ۱۳۴/۴مترمربع  بمساحث  همکف  طبقه  تجاری  یکواحد 
۱۰8 اصلی واقع در  از  ۲ تفکیکی تحت پالک ثبتی ۱۰8۵فرعی 
مذکور  اصلی  از  فرعی  بالک۱9۶  از  مفروز  ورامین  پازوکی  بهنام 
با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که در دفتر الکترونیکی 
ثبت  رستمی  باجمالو  غالمعلی  بنام   ۱۳99۶۰۳۰۱۰۲۰۶۰۰۰۵۷۰۳
سپس  است که  شده  صادر   ۴8۱۰۶۰ چاپی  شماره  به  سند  و 

. است  نموده  المثنی  سند  درخواست  نامبرده 
۳. علت از بین رفتن: جابجایی

به  تا کنون نسبت  ۴: بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک 
مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان 
سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعالم 
ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  اشخاصی  یا  تا شخص 
انجام داده اند و با مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
ورامین  اسناد  ثبت  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ۱۰روز  مدت  ظرف 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت با سند 
اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  چنانچه  و  نماید  تسلیم   ، انتقال 
صادر  مقررات  و  قانون  طبق  المثنی  مالكيت  سند  نشود  واصل 

تسلیم خواهد شد. و 
م الف ۲۶۳

اگهی ۱۱8۳۵۴۵ شناسه 
داودی محمود 
ورامین  شهرستان  اسنادوامالک  ثبت  ریئس 
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کارزار آبخوان

 رویش کاخ از شالیزار روستای مالکال استان مازندران/ میزان

آفت کش ها
از مواد که برای پیش گیری،  هر ماده ای یا مخلوطی 
مهار یا نابودی هر آفتی شامل ناقالن عوامل بیماری زا 
گیاهان  از  ناخواسته  گونه های  جانوران،  و  انسان  به 
مانند علف های هرز یا جانورانی مانند حشرات، کنه ها 
تولید،  دوره ی  در طول  و جوندگان که سبب خسارت 

فرآوری، انبارداری، حمل ونقل و بازاررسانی مواد غذایی، 
محصوالت کشاورزی، چوب و علوفه استفاده می شود. به 
همه ی سمومی که در کشاورزی برای از بین بردن آفات 
و بیماری ها استفاده می شود، بدون توجه به منشا آن ها، 
موادی  طبیعت  در  آفت کش ها  می گویند.  آفت کش 
بیگانه به شمار می روند و در برهم زدن تعادل طبیعی 
محیط زیست تاثیر زیادی دارند. در میان آفت کش ها، 

خطرات  آبی  محیط هایی  در  که  را  ترکیب هایی 
زیست محیطی ایجاد می کنند، آالینده های سمی درجه ی 
اول می نامند. امروزه استفاده از آفت کش ها به شدت 
رواج  یافته است. از میان انواع آفت کش ها، علف کش ها 
بیش ترین مصرف ساالنه را دارند، زیرا علف های هرز، 
در مقایسه با حشرات، برای محصوالت کشاورزی تهدید 

جدی تری هستند./ دانشنامه محیط زیست

هفتمین جشنواره بین المللی مستند درخت زردآلو برگزیدگان خود را 
شناخت و دو مستند »بالورا« و »کل فاطمه« موفق به دریافت جایزه 
از این جشنواره شدند. »بالورا« ساخته عبدالقادر خالدی موفق به 
دریافت جایزه ویژه هیات داوران در بخش کوتاه شد و »کل فاطمه« 
به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری جایزه جنبی مارتین آدوران را 
گرفت.  در این جشنواره که از تاریخ ۳۱ مرداد آغاز و تا ۷ شهریور 
ماه ادامه داشت، لیال حسینی فعال حوزه بین الملل مرکز گسترش 
به همراه دو داور دیگر بخش داوری آثار را برعهده داشتند. جشنواره 
بین المللی مستند درخت زردآلو در دو بخش مسابقه فیلم های بلند 
)۳۰ دقیقه و بیشتر ( و فیلم های کوتاه ) کمتر از ۳۰ دقیقه ( برگزار 
شد. مستندهای »کل فاطمه« )مهدی زمانپور کیاسری(، »ناخدا 
دریایی« )مازیار مشتاق گوهری( و »بالورا« )عبدالقادر خالدی( از 

ایران در این جشنواره نمایش داده شدند. / ایسنا

همراهی  با  و  کرمی  سعید  آهنگسازی  به  »فریاد«  اثر 
ارکستری از کشور ترکیه منتشر شد. سعید کرمی آهنگساز 
جوان کشورمان، مجموعه آثاری دارد که با جمعی از نوازندگان 
مطرح ترکیه آن ها را ضبط کرده است. تعدادی از این آثار دو 
»خزان«  آهنِگ  هم  هفته گذشته  شد.  منتشر  پیش  سال 
قرار  موسیقی  به  عالقه مندان  دسترس  در  مجموعه  این  از 
انتشار آهنگ »فریاد« رسیده  به  نوبت  اکنون هم  و  گرفت 
و  ترکی  در فضای موسیقی  را  این هنرمند »فریاد«  است. 
عربی و در مقاِم حجاز ساخته؛ فضایی که در موسیقی ایرانی 
سعید  است.  شوشتری  آواز  و  همایون  دستگاه  به  نزدیک 
کرمی آهنگساز و نوازنده کالرینت است که سال های بسیاری 
را در ترکیه مشغول آموختن موسیقی و نوازندگِی کالرینت 

بوده است./ مهر

آموزش  ابزار  به  معلمان  تجهیز  درخواست  نام  با  کارزاری 
مجازی در وب سایت کارزار در جریان است که با هشتگ 
#تجهیز- معلمان پیگیری می شود. در بخشی از متن این کارزار 
خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی آمده 
است: »همان طورکه مستحضرید میانگین دریافتی فرهنگیان 
شریف، ۵ میلیون تومان در ماه و به عبارتی ۶۰ میلیون تومان در 
سال است. کمتر از یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید مانده 
است. با توجه به اینکه تمام ابزار آموزشی الزم )گوشی، کامپیوتر 
و...( برای معلمان در طول دو سال اخیر مستهلک شده و قیمت 
با سایر وسایل ضروری  یک دستگاه لپ تاپ و تلفن همراه 
آموزش بیشتر از حقوق یک سال یک معلم است، معلمان 
قادر به آموزش مجازی با تجهیزات شخصی خود نیستند. به 
همین دلیل الزم است تا قبل از مهرماه معلمان را به حداقل ابزار 
الزم برای آموزش مجازی )گوشی تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت 
یا...( تجهیز کنید. لذا خواهشمند است تدبیری اندیشیده تا 
سال تحصیلی جدید بدون مشکل آغاز شود. یادآور می شویم که 
معلمان در شرایط اقتصادی فعلی حتی توان خرید یک تلفن 
همراه را ندارند .«  امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه 

پیگیر » تهیه تجهیزات آموزش آنالین برای معلمان« شوند.
این کارزار از٠٧ شهريور ١٤٠٠آغاز شده و تا ٠٧ مهر ١٤٠٠ ادامه دارد. 
همچنین این کارزار یکی از کارزارهای محیط زیستی کارزار بوده 

و از سوی ۳8 هزار و ۴۶8 نفر امضا شده است.

حلقه های زلف جانان تا سراندر سرزده است

دل ز من بگریخته است و زیر زلف او شده است

گر شب تاریک خواب آرد همی در چشم من

زلف شبرنگش چرا خواب از دو چشمم بسته است

گر ز اصل جادویی و شعبده خواهی نشان

چشم او بنگر که اصل جادویی و شعبده است

تا که او را دو رده است از در مکنون و عقیق

از سرشک و لعل او بر چهره من صد رده است

گر بود آتشکده آرامگاه موبدان

عشق او چون موبدست و جان من آتشکده است

پارسا چون باشم از عشق وی و توبه  کنم

کان بت عیار تیر غمزه بر جانم زده است

با چنان غمزه  که او دارد مرا و جز مرا

پارسایی باطل است و توبه  کردن بیهوده است

دارد آن خورشید لشکر صورت فردوسیان

گویی از فردوس پیش تخت سلطان آمده است

خسرو گیتی ملکشاه آن  که اندر شرق و غرب

نه بود هرگز چنو سلطان و نه هرگز ُبده است

امیر معزی

خوزستان  استان  در  شوشتر  آبی  سازه های 
واقع است. سازه های آبی شوشتر در دوران 
آب  نیروی  از  بهره گیری  جهت  ساسانیان، 
به عنوان محرک آسیاب های صنعتی ساخته 
شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان 
آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های عظیم 
هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت 
و تفریح است قابل توجه و جالب هستند. 
محوطه آبشارهای شوشتر در جنوب پل بند 
است.  شده  واقع  شریعتی  خیابان  و  گرگر 
دقیقا مشخص نیست که این محوطه در چه 
زمانی به وجود آمده ولی شواهد موجود نشان 
می دهد که احتمااًل در دوره ساسانی، به ویژه 
در زمان سلطنت شاپور اول بنا شده است. 
سلسله  )بنیان  گذار  بابکان  اردشیر  زمان  در 
ساسانی در سال ۲۲۴میالدی( به خاطر این  
که آب را به شرق و جنوب شوشتر رسانده 
ساخت  دهند،  رونق  را  منطقه  و کشاورزی 
فرزند  شاپور،  سلطنت  تا  و  رود گرگر شروع 
اردشیر، ادامه یافت. بر روی این نهر، پل بند 
گرگر ساخته شد، که نه تنها از طغیان آب های 
اضافی جلوگیری می کرد، بلکه شهر شوشتر 
اهواز(  و  سلیمان  مسجد   ( آن  شرق  با  را 

در گذشته  به طوری که  مرتبط می ساخت. 
نزدیک این پل بند، دروازه گرگر وجود داشت. 
درون محوطه آبشارها، حدود ۴۰ آسیاب وجود 
داشت که این آسیاب ها در بخش شمالی، 
شرقی و غربی قرار داشتند. از آسیاب ها برای 
بر  زمان  مرور  به  استفاده می شد.  آرد  تهیه 
اثر حوادث طبیعی )سیل و زلزله( و عوامل 
تخریب  به  را  آسیاب ها  این  اکثر  انسانی 
نهادند. در حال حاضر آسیاب رضا گالب توسط 
پایگاه میراث فرهنگی سازه های آبی تاریخی 
شوشتر، مرمت و در حال فعالیت است. در 
آسیاب ها،  ساختمان  بزرگ،  مجموعه  این 
آبشارها، کانال ها و تونل های عظیم هدایت آب 
و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریح 
است قابل توجه و جالب هستند. در قسمت 
انتهایی ضلع غربی این مجموعه، سیکا قرار 
دارد که دسترسی به فضای درون آن از طریق 
چند پله دستکند میسر است. درون این فضا 
یک حوض 8 ضلعی با کانال های کوچک به 
چشم می خورد. آب این حوض از طریق یک 
جوی که از دیواره سیکا خارج می شود تأمین 
و از طریق دو کانال کوچک به درون رودخانه 

هدایت می شود. / سیری در ایران

| سینما  |

| موسیقی |

 درخواست تجهیز معلمان سازه های آبی شوشتر
به ابزار آموزش مجازی

گاهی آماده ایم تا مثل یک پرنده آزاد و رها 
باشیم. روح خود را به هر سو که می خواهیم 
روانه کنیم و ماجراجویی های هیجان انگیزی 
داشته باشیم. اما آیا همیشه موفق بوده ایم 
زندگی کنیم؟  می خواهیم  که  همان طور  تا 
برای  را  آیا خانواده و جامعه همیشه بستر 
ما فراهم کرده است تا محدودیت ها را کنار 
بگذاریم یا خود مانعی در سر راه ما بودند؟ 
احتماال گم شده ام نوشته ی سارا ساالر روایتی 
امروز که  زنی در عصر  از گم گشتگی  است 
محدودیت ها باعث تناقضات و پیچیدگی های 
روحی او شده است. کتاب احتماال گم شده ام 
از زبان زنی است که در میان روز بین خاطرات 
گذشته و حوادث حال در رفت و آمد است. 
او به خاطراتش با دوست دوران دبیرستانش 
گندم فکر می کند؛ اما گندم چرا انقدر ذهن 
آیا گندم همان  را آشفته کرده است؟  راوی 
ُبعد آزاد و رهای راوی است که به دنبال خود 
واقعا دوست  یا گندم  گمشده اش می گردد 
ذهن  به  خاطراتش  اوست که  گذشته های 
راوی هجوم آورده است؟ کتاب احتماال گم 
ایرانی  معاصر  نویسنده ی  اثر  اولین  شده ام 
سارا ساالر است که در سال ۱۳8۷ از سوی 
انتشارات چشمه منتشر شد. این اثر داستان 
و  گذشته  به  فکرش  تمام  که  است  زنی 
خاطرات آن گره خورده است. یک  سال بعد 
از انتشار این کتاب چهار بار تجدید چاپ شد 

که این خود نشان دهنده ی عالقه ی بسیاری 
به قلم و نثر خانم نویسنده بود. کتاب احتماال 
گم شده ام به زبان آلمانی هم ترجمه و منتشر 
شده است. سارا ساالر بعد از انتشار اولین رمان 
خود »احتماال گم شده ام« توانست جایزه ادبی 
بنیاد گلشیری را بگیرد. این کتاب ۱۴۳ صفحه 
دارد و جزو داستان های خوش خوانی است 
که در زمان کوتاهی خواندنش تمام می شود. 
کتاب احتماال گم شده ام داستانی است چند 
خطی به این شکل که خواننده از ابتدا تا انتها 
است.  مواجه  فردی  و  زمانی  پرش های  با 
حرکت  صاف  خط  یک  روی  داستان  اصل 
می کند اما شیوه ی روایت نویسنده متفاوت 
است. از طرفی می توان گفت داستان احتماال 
گم شده ام گونه ای شهری دارد. فضای داستان 
در بستر جزئیات زندگی آپارتمانی و شهری 
روایت می شود؛ که برای ما شبیه داستان های 
مدرن و امروزی است و در ادامه حوادث و 
خاطراتی که به شکل پراکنده در ذهن راوی 

مرور می شوند.

| احتمااًل گم شده ام  | 
| نویسنده : سارا ساالر |

آگهی تجدید مزایده 
20 قطعه زمین با کاربری مسکونی

نوبت اول

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده  در جدول ذیل  واقع در شهرستان 
سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه حضوری به 
بنیاد مسکن شهرستان سیرجان با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی اقدام نمایند و برای هماهنگی و پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و 
موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص شده به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع در بلوار سید جمال 
الدین اسدابادی مراجعه نمایند. در ضمن متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 42302002 بنیاد مسکن شهرستان 

سیرجان آقای مهندس سعیدی تماس حاصل نمایند.

واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان شهر نجف شهر

1-نوع فراخوان : مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل.
2-زمان دریافت اسناد از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/06/10 تا ساعت 14 روز سه شنبه 1400/06/16

3-محل دریافت اسناد : بنیاد مسکن شهرستان سیرجان  به آدرس فوق
4-آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 14 روز شنبه 1400/06/27 و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان

5-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت : روز دوشنبه 1400/06/29 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتیبانی

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه )ریال(مساحت قطعه )متر مربع(شماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف

a۳۶۰۱۰.۰۰۰.۲۲۴.۰۰۰۱۴۰۰/۱ ۳۱۴نجف شهر فاز ۱سیرجان۱

۴۶۰۱9۲.۶۷.۰۰۰.۱۶۲.۶۵۶۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۲سیرجان۲

۴۱۳۳۰۰.988.۰۰۰.۱۶8.۷9۲۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۲سیرجان۳

۳۰۲۳۶۰۱۲.۰۰۰.۲۴۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۲سیرجان۴

۱۴۷۳۴۷.۴۵9.۰۰۰.۳۱۰.۰۵۵۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۲سیرجان۵

۶۳۳۱9۳.۲۵۶.۰۰۰.۱۴۱.9۵۰۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۲سیرجان۶

a۲8۱.۷۵8.۰۰۰.۰9۴.۰۲۵۱۴۰۰/۱ ۶۳۵نجف شهر فاز ۲سیرجان۷

b۱۷۳.۷۷۶.8۰۰.۱۷۶.۱۶۴۱۴۰۰/۱ ۴۵۱نجف شهر فاز ۲سیرجان8

۳۳9۲۵۱.۲۴۶.۵۰۰.۰8۱.۲8۰۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۳سیرجان9

۲۵۰۶.۷۰۰.۲۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱ ۲9۲نجف شهر فاز ۳سیرجان۱۰

۲۷۵۷.۰۰۳.۱۵۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱ ۲۵۶نجف شهر فاز ۳سیرجان۱۱

۲۷۰۶.۱۰۰.۲۷۲.۰۰۰۱۴۰۰/۱ 8۰نجف شهر فاز ۳سیرجان۱۲

۲۴۷۱۶9.۴۵.۰۰۰.۱88.۳۰۴۱۴۰۰/۱نجف شهر فاز ۴سیرجان۱۳

۲۰۰۷.۴8۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱ ۴۵نجف شهر فاز ۴سیرجان۱۴

۲۰۰۷.۲99.۶۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱ ۳9۴نجف شهر فاز ۵سیرجان۱۵

۲۳9.۵۵.999.8۵8.۲۰۰۱۴۰۰/۱ ۳۳۰نجف شهر فاز ۵سیرجان۱۶

a ۱۷۱.8۵.999.۷۷۱.۴۰۰۱۴۰۰/۱ ۲9۲نجف شهر فاز ۵سیرجان۱۷

۲۵۵.۵۵8.999.۷۰۴.۳۵۰۱۴۰۰/۱ ۲89نجف شهر فاز ۵سیرجان۱8

۳۳۷.8۴۷.999.9۱۶.۶۵۲۱۴۰۰/۱ ۲88نجف شهر فاز ۵سیرجان۱9

۱9۷.۷۶۶.9۰۰.۲۴۱.9۲۰۱۴۰۰/۱ ۱۱۶نجف شهر فاز ۵سیرجان۲۰


