
 تاکید سخنگوی وزارت خارجه بر لزوم پایبندی آمریکا 
به حقوق بین الملل در مذاکرات 

تضمین می خواهیم 
کمتر از 10 روز دیگر برجام دوباره شاهد نشست طرفین توافق برای احیای خود خواهد 
بود. مذاکرات وین قرار است از همان نقطه ای که متوقف شده بود، دوباره آغاز شود ولی 
از ایران تیمی متفاوت در آن شرکت خواهد کرد. دیگر خبری از آنان که برجام را به 

فرجام رساندند.

پایان مشعل سوزی
 در پاالیشگاه بیدبلند

مراسم پایان مشعل سوزی و ارسال گازهای اسیدی 
منطقه  به  فارس  خلیج  بیدبلند  پاالیش  مجتمع 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  حضور  با  آغاجاری 
زیست انجام گرفت. علی سالجقه در پایان سفر خود 
به خوزستان در مراسم مشعل سوزی و ارسال گازهای 
به  فارس  خلیج  بیدبلند  پاالیشگاه  مجتمع  اسیدی 
منطقه آغاجاری گفت: در گالسگو اعالم کردیم که ایران 
گام به گام و منطبق با اسناد باالدستی در حال پیش 
رفتن برای کاهش گازهای گلخانه ای است که امروز 

نماد عینی این کار را در این پاالیشگاه دیدیم.

عالوه بر یک روستا در گناوه، زمین های 
کشاورزی هفت روستای دیلم با 

شکستگی لوله های نفت آلوده شد 

 گناوه و دیلم
 در محاصر ه نفت

 کشاورزان گناوه و دیلم می گویند گندم هایشان بوی 
نفت گرفته. از هفته پیش بار دیگر تاسیسات نفتی 
نشت کرده و هفت روستای دیلم و یک روستای گناوه 
همجوار  آنها که  برای  فرسوده  لوله های  شده.  آلوده 
بوده.  تاسیسات زندگی می کنند، همیشه مشکل ساز 
هفته پیش نفت از خطوط انتقالی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران به سمت تلمبه خانه گوره به رود و 

زمین های کشاورزی دیلم را آلوده کرد.

 از ابتدای پاییز امسال هوای تهران
 ۱۰ روز برای گروه های حساس ناسالم بود 

 رکود طرح های
 کاهش آلودگی هوا 

 اولین پنجره ای که بعد از ورود به سامانه کنترل کیفیت 
هوای تهران، مقابل شما باز می شود اطالعیه نارنجی 
رنگی است که حکایت از ناسالم بودن کیفیت هوای 
تهران برای گروه های حساس دارد. اطالعیه به شهروندان 
توصیه کرده است که از فعالیت سنگین و طوالنی در 

معرض هوای باز خودداری کنند و در خانه بمانند.

توسعه فرع بر محیط زیست است
رئیسی: جلوی صید ترال را بگیرید

رئیس جمهور در نخستین نشست تخصصی خود با فعاالن و استادان محیط زیست

| کارشناس  آب |

| علی حاجی مرادی |

 فرصت هایی
که از دست می رود

استان های  به  نیرو  وزیر  هفته گذشته  سفر 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری و وعده حل 
مشکل آب اصفهان در عرض دوسال، نه تنها 
نتوانست منجر به آرامش کشاورزان شود، بلکه 
کسانی که توقع یک وعده دو هفته ای را داشتند، 
نا امیدتر کرد. البته همین تعهد دو ساله وزیر 
نیرو برای رفع مشکالت کسری منابع آب مورد 
نظر کشاورزان  از  نیاز بخش های مختلف که 
وعده ای درازمدت قلمداد شد. از سوی دیگر با 
انتقادات برخی کارشناسان مدیریت منابع آب 
در غیرممکن بودن حل مسائل در هم تنیده 
حوضه آبریز زاینده رود در یک بازه کوتاه مدت دو 
ساله بود. به هر روی در سالی که به گواه سخن 
رییس دولت در جمع فعاالن محیط زیستی، 
سخن اول و آخر تمامی 10 استانی که در عرض 
سه ماه گذشته به آن سفر داشته اند، مطالبه آب 

و حل مشکالت آبی استان بوده است

 گزارش میدانی »پیام ما« از اعتراض به کم آبی در اصفهان: 
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صنایع  و  تغذیه  علوم  دانشکده  علمی  عضوهیات  
به  یارانه  نمی توانیم  ما  اگر  است:  معتقد  غذایی 
فرآورده های  و  شیر  مصرف  برای  جامعه  کل 
لبنی تخصیص بدهیم حداقل در مورد دهک های 
افزایش  دارند،  ثابتی  درآمدهای  که  آسیب پذیرتر 
درآمدشان  افزایش  و  بوده  محدود  درآمدهایشان 
این کاالی ضروری شده،  قیمت  افزایش  از  کمتر 
اختصاص  را  یارانه های  مختلف  قالب های  در 
دالیل  درباره  مفید  وحید  ایلنا  به گزارش  بدهیم. 
دلیل   2 کشور، گفت:  در  لبنیات  مصرف  کاهش 
لبنیات در کشور شد.  باعث کاهش مصرف  اصلی 
نخست اینکه در این زمینه آگاهی و فرهنگ سازی، 
الزم را انجام ندادیم. باید اطالعات تغذیه ای جامعه 
با مزایای غذایی شیر و  ببریم که  باال  را در حدی 
فرآورده های شیری آشنا شوند و در انتخاب غذایی 
مصرف خودشان و خانواده شان غذاهایی را انتخاب 
دارد.  مناسب  و  مطلوب  غذایی  ارزش  که  کنند 
مصرف کنندگان  اکثر  رسیده  با گزارش های  مطابق 
لبنی،  فرآورده های  دیگر  و  شیر  انتخاب  جای  به 

غذایی  ارزش  فاقد  می کند که  انتخاب  را  خوراکی 
الزم است و حتی می تواند در درازمدت مشکالت 
سالمتی ایجاد کند. قیمت لبنیات در 2 سال اخیر 
تولید  هزینه  است.  خود گرفته  به  افزایشی  روند 
شیر خام افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت 
تاثیرش را در مصرف شیر و دیگر فرآورده های لبنی 
گذاشته است چرا که 70 درصد قیمت تمام شده 
فرآورده های شیری به قیمت شیر خام برمی گردد. 
پس وقتی قیمت شیر خام افزایش پیدا کند بدون 
تردید شاهد باال رفتن نرخ شیر و دیگر محصوالت 

بود. خواهیم  تولیدی  کارخانه های  در  لبنی 
مفید در پاسخ به این پرسش که کاهش مصرف 
لبنیات چه نتایجی روی سالمت جامعه می گذارد؟ 
نیازهای  افراد  زندگی  مختلف  دوره های  در  گفت: 
اکثر  که  می دانیم  دارند  متفاوتی  تغذیه ای 
متخصصان تغذیه شیر را به عنوان کامل ترین غذا 
و  پروتئین  چراکه  می کنند.  معرفی  و  می شناسند 
ارزش غذایی این محصول باالست و تامین  کننده 
ویتامین ها و امالحی چون کلسیم است. همچنین 

چربی شیر و بقیه عناصر شیر ارزش غذایی منحصر 
تنها  شیر  زندگی  از  دوره ای  در  دارند.  را  فردی  به 
غذایی است که یک نوزاد با آن زنده می ماند و اگر 
حیات  به  آن  با  نمی تواند  نوزاد  یک  نباشد  کامل 
بنابراین شیر غذای کاملی است  ادامه دهد.  خود 
باشد  نیاز  حد  از  کمتر  شیر  این  مصرف  اگر  حاال 
به  نیاز  اندازه  به  آن  در  موجود  غذایی  مواد  طبعا 
مصرف کننده نمی رسد. اگر کاهش مصرف لبنیات 
در سنین کودکی باشد در شکل گیری ساختار کلی 
بدن اعم از ساختار فیزیکی، ذهنی و تکامل ذهنی 
فرد دچار مشکل می شود. در دوره های میانسالی و 
کهنسالی هم نیازهای برای مصرف کنندگان وجود 
تامین  مغذی  مواد  توسط  اینها  بایستی  دارد که 
شود. به عالوه اگر فردی در دوران کودکی، نوجوانی 
و جوانی تغذیه مناسبی نداشته باشد آنها در دوران 
کهنسالی با مشکالت بیشتری مواجه خواهند شد 
و شاهد بروز بیماری های مانند پوکی استخوان و... 

در آنها خواهیم بود.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: ابنیه تاریخی 
خواهد  بین  از  آینده  دهه  دو  طی  اصفهان  شهر 
رفت، در این راستا از کمیسیون فرهنگی مجلس 

درخواست می شود به این موضوع توجه کند.
به گزارش مهر، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی در خالل سفر خود به اصفهان، دیروز 
جلسه ای مشترک با اعضای شورای شهر اصفهان 
برگزار کردند. در این جلسه درباره مسائل مختلفی 
از جمله زاینده رود، فرونشست، گردشگری و مسائل 

فرهنگی و ورزشی بحث و تبادل نظر شد.
در  شهر  شورای  رئیس  نایب  قربانی،  ابوالفضل 
این نشست خواستار حمایت از احداث موزه در 
و  تاریخی  شهری  اصفهان  و گفت:  شد  اصفهان 
می تواند  اصفهان  دستی  صنایع  است،  هنری 
اقتصاد بخشی از کشور را در دست بگیرد، در این 
راستا باید به صنایع دستی اصفهان توجه جدی 
شود. از طرفی شهر اصفهان یک موزه در خور ندارد، 
احداث  از  امیدواریم کمیسیون فرهنگی مجلس 

موزه در اصفهان حمایت کند.
متأسفانه  اصفهان  تاریخی شهر  ابنیه  افزود:  او 
آینده  دهه  دو  طی  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
از بین خواهد رفت، در این راستا از کمیسیون 
این  به  می شود  درخواست  مجلس  فرهنگی 

کند. توجه  موضوع 
سپس مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های 
الیحه  بررسی  درخواست  شهر  اسالمی  شورای 
افزایش تعطیالت آخر هفته را از نمایندگان مجلس 
داشت و توضیح داد: افزایش تعطیالت آخر هفته 
اقتصاد و رونق گردشگری کمک  به توسعه  قطعًا 

شهرهای  خواسته  این  تحقق  صورت  در  می کند. 
اقتصادی  فرصت  این  از  می توانند  پذیر  گردشگر 

استفاده کنند.
او تاکید کرد: هر روز که قانون مدیریت واحد شهری 
دیرتر تصویب شود، قطعًا خسرانی را برای شهرها 
به همراه دارد، زیرا این تفویض اختیار به مدیریت 
و  شهرها  در  را  عظیمی  تحوالت  می تواند  شهرها 

استان های کشور رقم بزند.
سپس نوبت به علی صالحی، سخنگوی شورای شهر 
رسید، او با اشاره به اینکه »در استان اصفهان حدود 
۵00 هزار نفر حاشیه نشین وجود دارد« تصریح کرد: 
اخیرًا هم طرحی برای ساماندهی به این محله ها 
ابالغ شده که کارایی الزم را ندارد. شورای اسالمی 
شهر اصفهان خواستار بازنگری در این طرح است 
زیرا از باال ابالغ شده و نظرات استان ها در آن دیده 
نشده است، همچنین وظایف دستگاه های مختلف 
به نحوی مشخص نشده که چرخه کامل در برخورد با 
کارتن خواب ها، حاشیه نشین ها و مهاجران مشخص 

باشد.
او ادامه داد: اکنون این افراد جمع آوری و نگهداری 
به  ماه مجددًا  تا شش  از سه  اما پس  می شوند 
چرخه آسیب باز می گردند، بنابراین الزم است طرحی 
ارائه شود که این افراد به چرخه اقتصادی وارد شده و 
دالیل ریشه ای که منجر به ورود آن ها به آسیب های 
اجتماعی شده شناسایی و مرتفع شود تا به زندگی 

عادی بازگردند.
یک  عنوان  به  اصفهان  تعریف  خواستار  صالحی 
مقصد گردشگری زیارتی شد و گفت: حرم حضرت 
زینب بنت موسی )س( ظرفیت جدیدی در اصفهان 

بوده و گردشگری شیعی را در این شهر رونق داده 
پیاده روی  برای  هم  مسیری  مکان  این  از  است. 
اربعین ایجاد شده است لذا این مکان می تواند برای 
ایام حج هم به عنوان یکی از محل های گردشگری 

اسالمی دیده شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان به پروژه نیمه 
تمام موزه دفاع مقدس هم اشاره و تاکید کرد: موزه 
دفاع مقدس اصفهان بعداز سال های طوالنی که از 
با  است.  نشده  راه اندازی  می گذرد،  آن  گلنگ زنی 
توجه به اینکه اصفهان بخشی از تاریخ دفاع مقدس 
است راه اندازی این مجموعه که با هزینه ای بین ۸0 
تا 100 میلیارد تومان تکمیل خواهد شد برای این 

شهر ضروری به نظر می رسد.
او ظرفیت دهکده المپیک اصفهان را نیز یادآور شد 
با حمایت صنایع و  و گفت: اخیرًا یک استادیوم 
۳0 میلیارد تومان سرمایه گذاری درون استانی به 
بهره برداری رسیده که بزرگترین طرح ورزشی پس 
منظوره،  اما همچنان سالن چند  است،  انقالب  از 
پیست دوچرخه و ۶0 درصد از مجموعه استخرهای 

آن تکمیل نشده است.
صالحی افزود: ظرفیت ملی قابل توجهی در اصفهان 
مجموعه  برای  جایگزینی  می تواند  دارد که  وجود 
ورزشی آزادی باشد و تا آن مجموعه هم به عنوان 
یک سرمایه ملی کمتر مستهلک شود. بستر توسعه 
این مجموعه فراهم بوده و شهرداری و مجموعه های 
این  ساماندهی  برای  هم  استان  ورزشی  بزرگ 
مجموعه اعالم آمادگی کرده اند که اگر با حمایت ملی 
به بهره برداری کامل برسد می توان در حوزه اقتصاد 

ورزش هم از این ظرفیت استفاده کرد.

شرکت توانیر در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، 
آمارهایی در خصوص میزان مصرف انرژی در میان 
مشترکین خانگی ارائه داده است. در این گزارش اعالم 
شده  قریب  ۸۶ درصد مشترکین خانگی کمتر از ۳00 
کیلووات ساعت در ماه برق مصرف می کنند. مواردی 
که مصرف برق مشترکین خانگی را افزایش می دهد 
به  بازده  تجهیزات کم  از  استفاده  قبیل:  از  مواردی 
خصوص یخچال، فریزر، بی توجهی به خاموش کردن 
تجهیزات برقی در صورتی که نیاز به استفاده از آنها 
ندارند از جمله: تلویزیون، المپ اضافی و کولر، استفاده 

از کولر گازی در مناطق مرکزی و شمالی کشور و...

بر اساس این گزارش نزدیک به  ۳۵ درصد مصرف 
به  اختصاص  غیرگرم  مناطق  و  تابستان  برق 
کولرهای آبی،27 درصد به یخچال و فریزر، 20 درصد 
به تجهیزات صوتی و تصویری، ۵ درصد به روشنایی 
جاروبرقی،  جمله:  از  تجهیزات  سایر  به  مابقی  و 
ماشین لباسشویی، اتو، سشوار و.... دارد.توانیر در 
این گزارش آورده است  استفاده از کولرهای گازی 
افزایش  سبب  شمال کشور  و  مرکزی  مناطق  در 
به عنوان  شد.  خواهد  برق  قبض  قیمت  چشمگیر 
مثال اگر در شهر تهران یک کولر گازی 24000 هر 
روز 10 ساعت روشن باشد مصرف برق آن در ماه 

قریب ۶۶0 کیلووات ساعت خواهد بود و با اضافه 
کردن مصرف برق سایر تجهیزات این رقم به بالغ 
بر ۸۶0 کیلووات ساعت در ماه می رسد. بهای برق 
دو ماه یک مشترک که متوسط مصرف ماهیانه آن 
۸۶0 کیلووات ساعت است نزدیک به یک میلیون و 
دویست هزار تومان است. در صورت استفاده از کولر 
آبی و سایر تجهیزات معمول مصرف برق ماهیانه 
کمتر از ۳00 کیلووات ساعت بوده که بهای برق دو 
ماه آن برابر ۵4000 تومان خواهد شد. به عبارتی با 
برابر   22 برق  مبلغ  مصرف،  برابری   2.9 افزایش 

پیدا می کند. افزایش 

هشدار عضوهیات  علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی:

تخصیص یارانه هدفمند غذایی ضروری است
 نایب رئیس شورای شهر اصفهان: 

نیمی از بناهای تاریخی شهر تا 2۰ سال دیگر از بین می رود
سخنگوی شورای شهر اصفهان: اصفهان شهری زیارتی شود

نگاهی به رفتار مشترکین خانگی برق در مصرف انرژی
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صفحه 6

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

فراخوان تجدید 
مناقصه عمومی  
  252-00-K شماره

خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ۱4۰۰/۰8/23 می باشد.  اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس 
از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.  حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 5۰ امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ ۱4۰۰/۰8/23 الی ساعت 
۱4 تاریخ ۱4۰۰/۰8/3۰

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت ۱4 تاریخ ۱4۰۰/۰9/۱4

ت اول
نوب

شناسه آگهی: 1222949میم الف -1

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال فكس  : ۰6۱52622683                 
تلفكس : ۰6۱5262۰897       تلفن : ۰6۱52622273 داخلي23۱7۰

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :   مرکز تماس :  ۰2۱-4۱934
دفتر ثبت نام :  88969737- 85۱93768 

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 6 قلم قطعات مکانیکی توربین سوالر( به شماره )2۰۰۰۰93228۰۰۰2۰5( 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر 
مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : 

تأمین کاال  083/ت ک آ ج/1400
شرکت ملی نفت یران

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)سهامی خاص(

صفحه 8
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

"متن آگهی"
آگهی مزایده 

واگذاری واحد تجاری
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کم نبودند آنان که سیزدهمین دولت جمهوری 
اسالمی را دولتی برای حفظ محیط زیست 
معرفی می کردند. آنان توجه به محیط زیست 
را در کنار رشد اقتصادی از جمله برنامه های 
می کردند،  اعالم  رئیسی  ابراهیم  سید 
محیط  فعال   ۳1۳ دعوت  هم  گواه شان 
زیستی از رئیسی برای ثبت نام در انتخابات 
بود. دولت که به رئیسی رسید رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با تاخیری قابل توجه 
و پس از رایزنی ها و کش و قوس های بسیار 
انتخاب شد. علی سالجقه با اقبال فعاالن 
محیط زیستی روبه رو شد و در دولت هم 
دیروز هم  او شکل گرفت.  از  حمایت هایی 
نخستین نشست تخصصی رئیس جمهوری 
با فعاالن محیط زیست و اساتید این حوزه 
محیط  سیاست های کلی  ابالغ  سالروز  در 
 94 سال  در  رهبری  توسط  ایران  زیستی 
برگزار شد. نشستی که در جریان آن تنی چند 
از کارشناسان به تشریح دغدغه های محیط 
زیستی خود پرداختند و رئیسی نیز در پاره ای 
از موارد وعده رسیدگی داد. رئیس دولت با 
تاکید بر لزوم توجه به محیط زیست، بیان 
کرد: »جامعه بشری باید نسبت به تعرض 
و طغیان علیه محیط زیست حساس باشد 
متاسفانه قدرت های بزرگ بدترین استفاده را 
از محیط زیست به عمل می آورند و سپس 
با سازوکاری، از موضوع محیط زیست بعنوان 
توسعه  حال  در  کشورهای  علیه  حربه ای 
استفاده می کنند همانند مساله حقوق بشر 
که امروز بزرگترین ناقضان آن مدعی حقوق 

بشر در سایر کشورها هستند.«

 اول، محیط زیست
دوگانه حفظ محیط زیست یا دستیابی 
مطرح  ایران  در  توسعه مدت هاست که  به 
است. فعاالن هر حوزه تالش می کنند ایده 
رفته  نابودی  اما  تبلیغ کنند  را  خود  مدنظر 
رفته محیط زیست ایران سبب شده تا افکار 
عمومی بیش از پیش از لزوم توجه به محیط 
نیز  رئیس جمهوری  بگویند.  زیست سخن 
دیروز با تاکید بر ارجحیت توجه به محیط 
زیست بر توسعه یافتگی و فعالیت اقتصادی 

و اینکه توسعه یافتگی فرع بر محیط زیست 
و  یافتگی  توسعه  »اگرچه  گفت:  است، 
فعالیت های اقتصادی یک موضوع ضروری 
است اما حتما باید از پیوست محیط زیستی 
برخوردار باشد و توجه به محیط زیست در 
تمام طرح های توسعه و فعالیت اقتصادی به 
دقت لحاظ شود ضمن اینکه محیط زیست 
هم باید پیوست اقتصادی داشته باشد.« او 
همچنین ارائه آموزش در صیانت از محیط 
دانست و گفت: »امروز  را ضروری  زیست 
دانشگاه ها،  جمعی،  رسانه   های  است  الزم 
حوزه ها و صاحبان تریبون در زمینه آموزش 
ایفای نقش کنند. آموزش می تواند به جلب 
مشارکت عمومی بیانجامد و هر کجا که مردم 
احساس مسئولیت کرده و مشارکت می کنند، 

مشکالت به راحتی برطرف می شود.«

 کم آبی، مشکل همه است
به  اشاره  با  ادامه  در  رئیس جمهوری 
اینکه امروز کمبود آب، مشکل همه مردم 
کشور در استان های مختلف است، گفت: 
مهم ترین  استانی،  سفرهای  جریان  »در 
می کنند،  مطالبه  را  آن  مردم  مشکلی که 
این زمینه معتقدم  تامین آب است و در 
توجه  کشور  در  آب  مدیریت  به  باید 
توجه  و  بهینه  استفاده  با  و  شود  جدی 
بخش  می توان  اقلیمی  ظرفیت های  به 
زیادی از مشکالت موجود را کاهش داد.« 
رئیس دولت سیزدهم توجه به ظرفیت ها 
را  کشور  مختلف  مناطق  قابلیت های  و 
»بی تردید  کرد:  اظهار  و  دانست  ضروری 
دانشگاه ها در این حوزه ها مطالعاتی دارند 

و می توانند با نگاه تخصصی، قابلیت های 
هر استان را شناسایی کنند و دولت مکلف 
کردن  فعال  برای  یافته ها،  این  از  است 
استفاده  استان  هر  موجود  ظرفیت های 
کند.« رئیسی با اشاره به مشکل پسماند ها 
این  بر  غلبه  »برای  گفت:  نیز  کشور  در 
برای  فعال  سازوکار  ایجاد  نیازمند  مشکل 
مدیریت پسماند در کشور هستیم و ایجاد 
چنین مجموعه ای ضرورت دارد تا مسائل 
مربوط به حوزه پسماند را به طور متمرکز 

فصل کند.« و  حل 

 ترال؛ ممنوع
یکی از کارشناسان حاضر در نشست، 
را مطرح کرد. موضوعی  ترال  مساله صید 
تاکید کرد.  آن  به خطرات  نیز  رئیسی  که 
از  ناشی  خطرات  ادامه  در  رئیس جمهور 
و  بوشهر  ترال و دغدغه های صیادان  صید 
بندرعباس در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
شود  ترال گرفته  صید  جلوی  باید  »حتما 
و  دریا  آبزیان،  به  صید  نوع  این  چرا که 
حتی صیادان آسیب می رساند و از رئیس 
با  که  می خواهم  زیست  محیط  سازمان 
جدیت این موضوع را پیگیری کند. سازمان 
وزارت  در  را  بهداشت  حکم  زیست  محیط 
مقدم  درمان  بر  و  دارد  درمان  و  بهداشت 
است و اینکه سازمان محیط زیست زیر نظر 
رئیس جمهوری تعریف شده برای این است 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  به  نسبت  که 
محیط  حفظ  بر  برتری  جایگاه  از  اجرایی 
زیست تاکید کند. صرفا با توصیه نمی شود 
محیط زیست را حفظ کرد و در کنار آن بعضًا 

نیز الزم است.« اقدام و عمل جدی 
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اهمیت 
مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در 
صیانت از محیط زیست، گفت: »سازمان های 
مردم نهاد نقش ارزشمندی در حوزه محیط 
زیست دارند و باید از فعالیت مردم در این 
حوزه حمایت شود و اینها بهترین پشتوانه 
برای دولت هستند. توجه به محیط زیست 
و  نیست  زمانی  خاص  مقطع  به  منحصر 
همواره باید نسبت به آن دغدغه داشت.« 
رئیسی همچنین با اشاره به اهمیت توجه به 
مدیریت آب و آبخیزداری گفت: »باید برای 
متفاوتی،  راهکارهای  مختلف  اقلیم های 
متناسب با آن اقلیم اتخاذ و اجرایی شود.« 
رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اهمیت 
»جنگل  کرد:  خاطرنشان  جنگل ها  حفظ 
ثروت عظیم ملی و حفظ آن برای نسل های 
نسبت  باید  و همواره  است  آینده ضروری 
به حفظ و صیانت از ثروت های عظیم ملی 
حساس باشیم و غفلت از این سرمایه های 

عظیم می تواند کشور را دچار آسیب کند.«

رئیس جمهور در نخستین نشست تخصصی خود با فعاالن و استادان محیط  زیست

توسعه فرع بر محیط زیست است
رئیسی: جلوی صید ترال را بگیرید

 واکنش تهران
 به تحریم های جدید آمریکا 
علیه 6 فرد و یک نهاد ایرانی

تشدید  با  همزمان  آمریکا  متحده  ایاالت 
رایزنی ها و تالش ها برای بازگشت دوباره طرفین 
تحریم های  اعمال  به  اقدام  مذاکره،  میز  به 
کرده  ایرانی  نهاد  یک  و  فرد   ۶ علیه  جدید 
از  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  است. 
این روند انتقاد کرد. سعید خطیب زاده در مورد 
تحریم  های جدید ایاالت متحده »به بهانه واهی 
مداخله در انتخابات آمریکا«، گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران تالش های جدید تحریمی آمریکا 
فشار  خورده  شکست  سیاست  ادامه  در  را 
حداکثری ترامپ و اقداماتی از روی استیصال 
و فاقد مشروعیت دانسته و آن را محکوم می 
کند.« این مقام مسئول در وزارت امور خارجه 
ایران متذکر شد: »این نوع فرافکنی ها از سوی 
دولت آمریکا که خود سابقه طوالنی مداخله در 
کشورهای مختلف به اشکال و انحا مختلف 
افکار  راستای فریب  در  و  بی اساس  دارد،  را 

ارزیابی می شود.« عمومی این کشور 

انتقاد خانواده شهدای 
هسته ای از قاضی زاده هاشمی

دو تن از خانواده های شهدای هسته ای با انتشار 
و  »توهین«  دلیل  به  شهید  بنیاد  از  هایی  متن 
خانواده ها  این  به  نهاد  این  مسئوالن  »تحقیر« 
فخری  شهید  فرزند  ی  گفته  به  کردند.  انتقاد 
شهدای  خانواده  با  دیداری  شهید  بنیاد  زاده، 
آن  لغو  ضمن  اما  بود،  داده  ترتیب  ای  هسته 
»توهین«  هسته ای  شهدای  همسران  به  جلسه، 
زاده،  فخری  شهید  فرزند  گفته  به  است.  کرده 
با خانواده شهدای هسته ای  بنیاد شهید دیداری 
به  جلسه،   آن  لغو  ضمن  اما  بود،  داده  ترتیب 
کرده  »توهین«  ای  هسته  شهدای  همسران 
برخی  ادعای  بنابر  انتخاب،  گزارش  به  است. 
برای  ای  جلسه  دیدار،  این  توییتری،  فعاالن 
شهدای  خانواده  از  شهید  بنیاد  رئیس  تجلیل 
هسته ای بوده است. به دنبال تاخیر چند دقیقه 
هاشمی  زاده  قاضی  ریاست  حوزه  رئیس  ای، 
به  خطاب  تند  لحنی  با  سپس  و  لغو  را  جلسه 
را  نشست  لغو  علت  هسته ای،  شهدای  همسران 
است.  دانسته  خانواده ها  این  حضور  در  تاخیر 
بود  نوشت: »گل  باره  این  در  زاده  مهدی فخری 
اتفاقات  همه  از  بعد  شد.  آراسته  نیز  سبزه  به 
رسیده که  جایی  به  کار  شهید،  بنیاد  در  عجیب 
نهادی که موجودیتش را از شهدا و خانواده شهدا 
دیداری  بی ادبی  و  وقاحت  کمال  با  می گیرد، 
لغو  بوده،  آن  خواهان  و  داده  ترتیب  خود  را 
توهین  هسته ای  شهدای  همسران  به  و  می کند 
در  که  نیست  و  رفت  پدرمان  آقایان،  می کند. 
مادرمان  به  که  نمرده ایم  که  ما  بزند.  دهانتان 
خوردیم  را  بنیاد  این  حلوای  توهین کنید.ما که 
و فاتحه اش را فرستادیم.« منصوره کرمی همسر 
اینستاگرام  صفحه  در  نیز  محمدی  علی  شهید 
از  عزیزتر  هم  است  سخت  »چقدر  نوشت:  خود 
مورد  و هم  بدهی  انقالب  و  برای کشور  را  جانت 
از  است  قرار  که  بگیری  قرار  مسئوالنی  تحقیر 
حمایت کنند.  شهدا  خانواده  و  شهادت  و  شهید 
خواهش می کنم از باالی ما نان نخورید و شعار 
خانواده های  از  حمایت  شعار  دروغ  به  و  ندهید 

ندهی.« را  شهدا 

پرداخت  2۱ هزار و 532 
میلیارد تومان یارانه نقدی 

در 6 ماه
یک نماینده مجلس یازدهم خبر از پرداخت 
ماه   ۶ در  تومان  میلیارد  هزار   21 از  بیش 
ابتدایی سال جاری به عنوان یارانه نقدی به 
مردم خبرداد. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون 
ایسنا گفته  خبرگزاری  به  مجلس  اقتصادی 
در  محاسبات  دیوان  گزارش  »طبق  است: 
بخش منابع، ۶ درصد از کل منابع، از محل 
صندوق توسعه ملی به میزان 2۳ هزار میلیارد 
تومان، ۵4 درصد از کل منابع، از محل درآمدها 
به میزان 19۵هزار میلیارد تومان، 7 درصد از کل 
منابع از محل فروش منابع نفتی به میزان 2۶ 
هزار میلیارد تومان، ۳1.۶ درصد از کل منابع، 
از محل فروش اوراق مالی اسالمی به میزان 
است.  شده  محقق  تومان  میلیارد  114هزار 
واگذار  اسالمی  مالی  اوراق  میزان  همچنین 
شده در چهار ماهه ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده 
به این ترتیب دولت در دو ماهه سوم سال 
مبلغ 49هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که 
این به معنای رشد 7۶ درصدی است. عالوه بر 
این فروش اموال منقول و غیرمنقول، واگذاری 
طرح ها و واگذاری شرکت های دولتی عملکرد 
نزدیک به صفر داشته  است. انتشار اوراق به 
بند)ح(  محل  از  تومان  میلیارد  مبلغ 94۳0 
منتشره  اوراق  بازپرداخت  جهت  تبصره)۵( 

سررسید شده انجام شده است.«

واکنش روسیه به بیانیه 
کشورهای اروپایی و عربی 

بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
اخیر  بیانیه  نوشت که  توییتی  در  وین  در  واقع 
همکاری  شورای  و  آمریکا  اروپایی،  تروئیکای 
دوگانه  احساسات  ایجاد  باعث  فارس  خلیج 
اولیانوف،  میخائیل  ایسنا،  گزارش  به  می شود. 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  ویژه  نماینده 
شورای  اخیر  بیانیه  به  واکنش  در  وین  در  واقع 
همکاری  شورای  و  اروپایی  تروئیکای  آمریکا، 
این  از  »من  نوشت:  توییتی  در  فارس  خلیج 
بیانیه این پیام را گلچین می کنم که نیازی برای 
برجام  مورد  در  شده  مذاکره  راه حلی  به  حصول 
پیشرفته  منطقه ای  گفت وگوهای  همچنین  و 
احساسات  بیانیه  این  عناصر  باقی  دارد.  وجود 
دوگانه ایجاد می کند.« در بیانیه مشترکی که روز 
وزرای  سیاسی  معاونان  دیدار  از  پس  پنج شنبه 
آمریکا  ویژه  نماینده  اروپایی،  تروئیکای  خارجه 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  و  ایران  امور  در 
سیاسی  دبیران  امروز  بود:  آمده  شده،  منتشر 
انگلیس(  و  آلمان  )فرانسه،  اروپایی  تروئیکای 
اعضای  با  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  و 
در  اردن  و  مصر  فارس،  خلیج  همکاری  شورای 
شرایط  درخصوص  آن ها  کردند.  رایزنی  ریاض 
اقدامات  جمله  از  منطقه  در  امنیتی  و  سیاسی 
ایران تبادل نظر داشتند. آن ها همچنین هفتمین 
دور مذاکرات درخصوص بازگشت ایران و آمریکا 
جامع  برنامه  به  مشترک  و  کامل  پایبندی  به 
قرار  بررسی  مورد  را  )برجام(  مشترک  اقدام 
آمریکا  و  اروپایی  تروئیکای  نمایندگان  دادند. 
برای  راه حلی  فوری  اجرای  و  حصول  لزوم  بر 
ایران  هسته ای  برنامه  بودن  آمیز  صلح  تضمین 

کردند. تاکید 

کنایه رئیسی به روحانی 
در سالروز اعتراضات 

آبان 98
سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم 
خود  استانی  سفر  جریان  در  شرایطی  در 
دولت  رئیس  روحانی،  حسن  به  زنجان  به 
دوازدهم درباره اعتراضات آبان 9۸ طعنه زده 
که خود آن زمان رئیس قوه قضائیه و عضو 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود و یکی از 
امضا کنندگان مصوبه افزایش قیمت بنزین آن 
هم بدون اطالع رسانی قبلی. به گزارش ایرنا، 
او در دیدار نخبگان زنجان گفته است: »عملکرد 
اساس  بر  و  محور  تحول  سیزدهم  دولت 
عدالت بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب است. 
ما باید نظام اقتصادی کشور را اصالح کنیم و 
این اصالح حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم 
است، دولت در این زمینه شوک اقتصادی وارد 
نمی کند و در اجرای تصمیمات و جراحی های 

اقتصادی مردم را غافلگیر نمی کنیم.«

روایت معاون پارلمانی 
رئیسی از اقبال مجلس 

به وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش

معتقد  رئیس جمهوری  پارلمان  معاون 
اقبال  یازدهم  مجلس  نمایندگان  است که 
به وزیر پیشنهادی جدید آموزش  مناسبی 
خبرگزاری  گزارش  به  دارند.  پرورش  و 
است:  گفته  حسینی  محمد  سید  فارس، 
در  مجلس  نمایندگان  که  است  »توقع 
فرصت باقی مانده تا روز یکشنبه 7 آذر که 
در صحن علنی رای گیری صورت می گیرد، 
نوری،  دکتر  برنامه  و  کارنامه  بررسی  با 
تا  مطرح کنند  را  خود  ابهامات  و  سواالت 
رئیس جمهور  و  پیشنهادی  وزیر  جانب  از 
و  شود  ارائه  الزم  توضیحات  محترم، 
به  بیشتری  خاطر  اطمینان  با  نمایندگان 
براساس  خوشبختانه  و  دهند،  رای  ایشان 
اطالعات اولیه، اقبال به آقای نوری چه از 
نمایندگان  از سوی  چه  و  فرهنگیان  سوی 

است.  بوده  توجه  قابل  تاکنون 

سید ابراهیم رئیسی در دیدار 
با فعاالن محیط زیست: اگرچه 
توسعه یافتگی و فعالیت های 
اقتصادی یک موضوع ضروری 
است اما حتما باید از پیوست 
محیط زیستی برخوردار باشد و 
توجه به محیط  زیست در تمام 
طرح های توسعه و فعالیت 
اقتصادی به دقت لحاظ شود 
ضمن اینکه محیط زیست هم باید 
پیوست اقتصادی داشته باشد.

ایران در آستانه از سرگیری 
مذاکرات وین بر سر بازگشت 
تهران و واشنگتن به برجام، بار 
دیگر خواستار ارائه تضمین از 
سوی ایاالت متحده شده است

رئیس جمهوری دیروز و همزمان با سالروز ابالغ سیاست های کلی محیط زیستی از سوی رهبر انقالب، در شرایطی با فعاالن 
و اساتید این حوزه دیدار کرد که مساله محیط زیست ایران به شکل یک ابرچالش رخ نمایان کرده است. خوزستان با 
کمبود آب شرب مواجه است، زاینده رود آب ندارد، سیستان و بلوچستان از خشکی رنج می برد و... کارشناسان معتقدند که 
ایران باید حل مسائل محیط زیستی الگوی توسعه را اصالح کند. مساله ای که دیروز در نشست سید ابراهیم رئیسی هم 

مطرح شد و با تاکید او بر اولویت محیط زیست بر توسعه همراه شد.
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تاکید سخنگوی وزارت خارجه بر پایبندی آمریکا به حقوق بین الملل در مذاکرات 

تضمین می خواهیم 
شاهد  دوباره  برجام  دیگر  روز   10 از  کمتر 
خود  احیای  برای  توافق  طرفین  نشست 
از  است  قرار  وین  مذاکرات  بود.  خواهد 
دوباره  بود،  شده  متوقف  نقطه ای که  همان 
در  متفاوت  تیمی  ایران  از  ولی  شود  آغاز 
آنان که  از  خبری  دیگر  می کند.  شرکت  آن 
برجام را به فرجام رساندند و موجبات توافق 
۶ قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه هسته 
نیست.  خبری  آوردند،  فراهم  را  تهران  ای 
تیمی از ایران قرار است بر سر احیای برجام 
از  پیش  که  کند  مذاکره  ها  تحریم  لغو  و 
توافق  مخالفان  زمره  در  مسئولیت،  پذیرش 
هسته ای قرار داشتند. موضعشان اینبار اما 
با آن روزها متفاوت است.  تا آسمان  زمین 
امکان  و  می گویند  ها  تحریم  لغو  لزوم  از 
سریع توافق میان ایران و آمریکا. یک سنگ 
هم  آن  دارد،  وجود  میان  این  در  اما  بزرگ 
تضمین خواهی ایران است. جمهوری اسالمی 

برجام  از  ترامپ  آمریکای  خروج  طعم  که 
بایدن  جو  از  بعد  دولت  نگران  چشیده،  را 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  است. 
دغدغه  این  تشریح  در  آمریکا  خارجه  امور 
»ما  است:  گفته  تهران  تضمین  مطالبه  و 
مجددا  آمریکا  می خواهیم که  تضمین هایی 
حقوق بین الملل را به سخره نخواهد گرفت. 
ایاالت متحده به شمول دولت فعلی آمریکا 
تضمین های  پای  نمی تواند  که  داده  نشان 
خود بایستد و امضای رئیس جمهور آمریکا، 
ارزش  و  اتکا  قابل  می کنند  ادعا  آنچنان که 
نیست لذا طبیعی است که جمهوری اسالمی 
ایران و تیم مذاکره کننده بر اخذ تضمین های 
الزم تاکید داشته باشد. این ها البته مواردی 
است که در اتاق مذاکرات به صورت جزئی و 

می گیرد.« قرار  بحث  مورد  عملیاتی 
مخالفان پیشین توافق با آمریکا هم در تهران 
فعال شده اند اما اینبار از لزوم رفع تحریم ها 

حاج علی  می گویند.  یکجا  صورت  به  هم  آن 
گفته  تهران  جمعه  نماز  خطیب  اکبری، 
برای  هسته ای که  مذاکره کنندگان  »از  است: 
مذاکرات ۸ آذر آماده می شوند و تا االن هم 
بسیجی وار جلو آمده اند، می خواهیم ذره ای در 
برابر زیاده خواهی اروپا و آمریکا کوتاه نیایند 
المللی  بین  آژانس  کودکانه  بهانه های  به  و 
انرژی اتمی توجه نکنند و با قدرت برخاسته 
از عقالنیت و صالبت در رفع کامل و یکپارچه 
تحریم ها اقدام کنند.« کشورهای اروپایی اما 
در این میان خط و نشان کشیدن برای تهران 
همزمان با آمریکا مشغول اند. ژان ایو لودریان، 
وزیر امور خارجه فرانسه یکی از این افراد است. 
او گفته: »اولین کاری که باید انجام دهیم این 
است که ببینیم مذاکرات از آنجایی که در ماه 
ژوئن با دولت پیشین ایران رها شده بودند، 
مذاکرات  این  اگر  نه.  یا  می شود  ازسرگرفته 
ساختگی باشد، برنامه جامع اقدام هسته ای را 

پوچ قلمداد خواهیم کرد.« آمریکا هم در حال 
تالش است که حمایت روسیه و چین از روند 
مدنظر خود را جلب کند. این گزارشی است که 
به  این خبرگزاری  رویترز منتشر کرده است. 
است:  نوشته  اروپایی  های  دیپلمات  از  نقل 
»کشورهای اروپایی همکاری نزدیکی با دولت 
داشته اند  برجام  احیای  برای  آمریکا  جدید 
اما  بوده است  روند  این  نیز حامی  و روسیه 

چین با خرید نفت از ایران، اهرم فشار آمریکا 
دیپلمات ها می گویند  است.  را تضعیف کرده 
که یکی از راه های تحت فشار گذاشتن ایران 
برای بازگشت به پایبندی به توافق هسته ای 
و یا -اگر بازگشت به برجام امکان پذیر نباشد 
- حصول توافق جدید این است که چین و 
این تهران است که  روسیه متقاعد شوند که 

مانع تراشی می کند و نه واشنگتن.«

فعاالن  دانشگاه،  استادان  از  شماری 
دیروز  رسانه  حوزه  و  مردم  سازمان های 
سخنرانی  از  پیش  یافتند،  فرصت 
رئیس جمهوری بخشی از مهم ترین مسائل 
رئیسی  با  را  ایران  زیست  محیط  حوزه 
علی  جلسه  ابتدای  در  بگذارند.  میان  در 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  سالجقه 
زیست از آخرین وضعیت اجرای سیاست 
انقالب در حوزه محیط  رهبر  ابالغی  های 
سالجقه  گفته  به  گفت.  سخن  زیست 
 47 فقط  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
اجرایی  برنامه  در  سیاست ها  این  درصد 
تحقق یافته است. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینکه این سازمان 
تدوین  زمینه  در  گذشته  سال های  در 
آئین نامه ها در برخی حوزه ها خوب عمل 
کرده است؛ گفت: در برخی حوزه ها هم در 
بخش تدوین دستورالعمل و هم حوزه اجرا 
عملکرد مناسب بوده و در برخی بخش ها 
مخدوم،  مجید  داشته ایم.  ضعف  هم 
بر  در سخنانی  تهران هم  دانشگاه  استاد 

لزوم نگاه یکپارچه به حوزه محیط زیست 
سخن گفت. مخدوم بار دیگر از لزوم ادغام 
عنوان  زیر  توسعه  متولی  دستگاه های 
»سازمان مدیریت سرزمین« سخن گفت. 
حجت میان آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب 
هم در این نشست به اهمیت توجه به آبهای 
مرزی و تعامل با همسایگان اشاره کرد و 
عملکرد کشور در این زمینه را ضعیف ارزیابی 
کرد. میان آبادی با اشاره به اقدامات ترکیه، 
شکل گیری  خواستار  افغانستان  و  عراق 
دیپلماسی فعال در این زمینه شد. گلزاری 
استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر 
شکل گیری  لزوم  بر  بود که  سخنرانان  از 
مدیریت یکپارچه پسماند در کشور تاکید 
کرد. او پیشنهاد کرد در این زمینه شرکت 
مادرتخصصی مدیریت پسماند کشور ذیل 
یکی از دستگاه ها شکل بگیرد. امین شول 
سیرجانی، سردبیر روزنامه پیام ما هم در 
سخنان کوتاهی از اهمیت توجه به تغییر 
الگوی توسعه سخن گفت. او با اشاره به 
اجرای طرح های اقتصادی متعدد در کشور، 

و  این طرح ها  اجرای  در  گفت: شفافیت 
زیستی  محیط  ارزیابی  مطالعات  انتشار 
آنها می تواند به کاهش مخاطرات بینجامد. 
سردبیر روزنامه پیام ما همچنین از رئیس 
جمهور درخواست کرد تمهیداتی اندیشیده 
تا زمینه فعالیت سازمان های مردم  شود 
نهاد در کشور تسهیل شود. او تقاضا کرد 
شدن  فراهم  منظور  به  جمهوری  رئیس 
زمینه عفو شماری از فعاالن محیط زیست 
که در زندان به سر می برند با رئیس قوه 
قضائیه مذاکره کند. محمد الموتی، فعال 
از شبکه  نمایندگی  به  محیط زیست هم 
تشکل های محیط زیست کشور بر اهمیت 
نهادهای مدنی در حفظ محیط  مشارکت 
زیست تاکید کرد. او همچنین با برشمردن 
برخی از کاستی های قانونی در حوزه محیط 
موجود  رویه های  اصالح  خواستار  زیست 
شد.  لزوم توقف صید ترال در کشور، توجه 
به حوزه فناوری، مدیریت منابع آب، رفع 
نیازهای جامعه محیط بانی کشور و… از 
دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود. 

فعاالن محیط زیست به رئیس جمهور چه گفتند؟
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بوشهر،  استان  شمالی  منتهی الیه  در  دیلم 
شرکت های  و  تاسیسات  مهم ترین  همسایه 
نفتی جنوب کشور است. در بارندگی چند روز 
پیش، رودخانه »دره گپ« طغیان کرد. محسن 
بنه احمد  روستای  شورای  عضو  خواجه گیری، 
مرکزی  بخش  شمالی  لیراوی  دهستان 
شهرستان دیلم فیلمی از نفتی که به دره گپ 
سرازیر شده گرفته و می گوید: »ببینید، این دره 
مملو از گازوئیل است. اگر باران بیاید، زمین های 
حد فاصل لیلتین، بویرات، و بنه احمد باز هم 
آلوده می شوند.« روستای بنه احمد هم به این 
در  می آید.  »گاوزرد«  از  است که  متصل  دره 
بارندگی های اخیر دیلم، زمین های زراعی بعضی 
از روستاهای دیلم به ویژه گاوزرد آلوده شدند. 
عضو شورای روستای بنه احمد می گوید هفت 
جنوبی،  باباحسنی  شده؛ گاوزرد،  آلوده  روستا 
باباحسنی شمالی، بنه احمد، شیخ زنگی، بویرات، 
لیلتین. »زمین های کشاورزی مردم آلوده شده. 
مردم عده ای محصول را کاشته اند و عده ای در 
حال کشتند و این آلودگی همه برنامه هایشان را 
به هم ریخته است. زراعت ما همیشه با همین 
رودخانه ثمر می داد اما حاال معلوم نیست چه 
آنها  با بخشداری مکاتبه کرده و  او  می شود.« 
قول پیگیری داده اند اما »هنوز کسی پیگیری 

است«. نکرده 
این اولین بار نیست که بنه احمد آلوده می شود. 
»پارسال هم همین اتفاق افتاد و گزارش کردیم 
و  ابزاری گذاشتند  و  آمدند  نفت  شرکت  از  و 

آلودگی را جمع کردند. قول دادند و هیچ خسارتی 
خواجه  گیری  چه؟  امسال  نکردند.«  پرداخت 
که  نیامده  حتی  هیچکس  امسال  می گوید 
حتی این فاجعه را ببیند. اهالی بنه احمد به این 
وضع معترض اند. آنها پیش از این به شورا نامه 
به مسئوالن  آلودگی  بار  از هر  بعد  و  نوشته اند 
شرکت نفت زنگ زده اند، »اما کسی به دادشان 

است«. نرسیده 
بنه احمد هفت  به گفته عضو شورای روستای 
روستایی که با نشت نفت آلوده شده، ۳0 هزار 
هکتار اراضی زراعی را در بر می گیرد. او نگران 
آلوده  هم  حاال  »دره همین  و می گوید:  است 
است. اگر امشب باران بیاید، آلودگی نفتی همه 

این وسعت را می گیرد.«
دو روز پیش عبدالرسول خالق پناه، رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست دیلم به ایرنا گفته بود 
که با توجه به قدمت باال و فرسودگی خطوط 
لوله های انتقال نفت در حوزه استحفاظی دیلم، 
ضروری است که مسئوالن راهکارهای اساسی 

بدهند و جلوی بروز چنین حوادثی را بگیرند.

فقط آلودگی نصیب مردم شد
نشتی نفت 1۵00 هکتار از اراضی روستای 
نعمتی،  غالمرضا  است.  کرده  آلوده  را  شول 
گناوه  طبيعت  ياوران  مردم نهاد  انجمن  مدیر 
برای  زیست  محیط  و  نفت  شرکت  می گوید 
بررسی وضعیت به شول که روستایی از توابع 
بخش مرکزی شهرستان گناوه است آمده اند و 
»گفته اند فعال امکان لکه برداری نیست و باید 

می گوید:  نعمتی  شود«.  هوا خشک  بگذاریم 
»اگر اینطور باشد باید تا تابستان منتظر بمانیم. 
قرار شد دور منطقه آلوده را بند خاکی بزنند که تا 
االن نزده اند. لوله نفتی چند وقت پیش خراب 
شد و آمدند تعمیر کردند اما نفتی که ریخته 
بود را برنداشتند. باران آمد و زمین ها را آلوده 
کرد.« او نگران بارندگی شنبه است. »مردم هنوز 
آلودگی  این  نکرده اند.  برداشت  را  محصولشان 
هم مانده. باران بعدی نفت را به همه جا سرازیر 

می کند.«
در روستای شول هم سال هاست که نفت فقط 
برای مردم مشکل آفرین بوده. سجاد ملک زاده، 
رئیس شورای این روستا می گوید با اینکه در 
و گازی  نفتی  تاسیسات  روستا  این  نزدیکی 
نفت  شرکت  اجتماعی  خدمات  از  دارد  وجود 
بهره ای نبرده و فقط آلودگی نصیب مردم شده . 
»هر سال سه، چهار بار این آلودگی اتفاق می افتد 
و همیشگی است.«  آلودگی نفتی اخیر عالوه 
بر زمین های کشاورزی به دامداری ها هم صدمه 
زده است. به گفته او روستای شول با1140 نفر 
جمعیت ساکن، ۸۵00 هکتار زمین کشاورزی 
دارد و نزدیک به 1۵00 هکتار از این زمین ها در 
دارد و همه صدمه  قرار  نفت  لوله  اطراف خط 
زراعی  زمین های  هکتار،   1۵00 این  دیده اند. 
11۵ نفر از اهالی روستاست که حاال نمی دانند 
چه کنند. »مردم روستا اعتراض کردند. ما هم 
رسید؟  به کجا  اعتراض  اما  آنهاییم.  نماینده 
زیست  محیط  به  نامه ای  شورا  کجا.«  هیچ 

گناوه فرستاده و محیط زیست وعده داده که 
میزان خسارت را بررسی کند تا نفت خسارت را 
بپردازد اما رئیس شورای روستای شول می گوید 
همسایه  نفتی  تاسیسات  نمی دهند.  خسارت 
شول، یکی و دو تا نیست اما هیچ نیرویی از 
شورا گله  رئیس  نگرفته.  همجوار  روستاهای 
می کند که »حتی برای یک درصد مردم ما هم 
اشتغال ایجاد نکردند، حتی آبدارچی و حراست 

را از شهرهای دور به اینجا آوردند«.
نفتی  تجهیزات  به  »شول  می دهد:  ادامه  او 
نزدیک تر از همه جاست. مرتب لوله گاز می ترکد 
و نشتی دارد. وقتی بوی گاز می آید، باید 1۵0-
بیایید  بگوییم  و  بوشهر  تا  برویم  ۶0 کیلومتر 
که لوله گاز نشتی دارد. یا برویم تا گچساران. 
تلفن هایمان هم در این روستا آنتن دهی ندارد. 
برای گرفتن یک نشتی باید ده روز معطل شویم. 
چند بار هم از شرکت نفت شکایت کردیم اما به 
کارمان نیامد.« در همسایگی شول یک روستای 
دیگر که سه، چهار کیلومتر با تاسیسات نفتی 
را  راه  نفتی  لوله های  »چون  اما  دارد  فاصله 
بسته اند، راه دسترسی روستا مسدود است«. 
نفر جمعیت،  با ۶0  روستای »احمد حسین« 
می شود  اداره  مرکزی  بخش  شورای  نظر  زیر 
می گوید:   شوراست  این  عضو  ملک زاده که  و 
»شرکت نفت می گوید باید پل زد اما خودشان 
نمی زنند. به مردم می گویند که شما پل بسازید. 
روستا  این  راه دسترسی  نمی توانند.  مردم که 
خاکی است و با هر باران بسته می شود. اهالی 

این روستا چهار، پنج مرغداری دارند که نه گاز 
دارد، نه آب دارد. به خاطر لوله ها نمی شود به آنها 

گاز و آب رساند.«

اعتراض دهیاران گناوه
ابتدای  در  روستای شول  اراضی  محدوده 
هفته گذشته، منطقه گلخاری در تیر ماه امسال، 
بهون  فصلی  دره   ،99 آبان  در  بینک  منطقه 
دی ماه 99، مردادماه 99 دو مرحله و مهر 9۸ 
در نوار ساحلی از نقاط مهم آلوده به مواد نفتی 
هشت  است.  مدت  این  در  گناوه  شهرستان 
انتقال نفت در جوار روستاهای این  خط لوله 
بخش عبور می کند. دهیاران روستاهای بخش 
مرکزی گناوه خرداد سال پیش گفته بودند که 
شرکت های نفتی مستقر در این منطقه از اجرای 
تعهد و مسئولیت های اجتماعی خود در قبال 
روستاهای این شهرستان غافل شده اند. در آن 
جلسه محمد بستانی، دهیار روستای مال قاید 
گفته بود که از روستای شول تا »مال قاید« 
گناوه تاسیسات نفتی و خط لوله  انتقال فراوانی 
وجود دارد اما حتی یک ایستگاه آتش نشانی 
در این منطقه نیست و در صورت آتش سوزی، 
ساکنان  خطر  و  نیست  و کنترل  مهار  امکان 
مراد  می کند.  تهدید  را  تاسیسات  این  اطراف 
منوچهری، دهیار روستای مال خلیفه هم در 
این جلسه گفته بود: این روستا در زمینه تعیین 
حریم لوله های نفتی سال ها است مشکل دارد 
و هنوز حل نشده است. شرکت نفت از سال 92 
تاکنون حریم لوله ها را  چندین بار تغییر و از 7.۵ 
در آن سال به  ۳0 و حتی ۶0 متر رسانده که این 
روند برای اجرای طرح ها، مردم و ساخت سازها 

مشکل ساز شده است.

نامه رئیس شورای دیلم به استاندار
شورای  رئیس  اکبری،  محمدجواد  دیروز 
اسالمی اسالمی شهرستان دیلم در نامه ای به 
استاندار بوشهر نوشت که آلودگی مکرر اراضی 
این منطقه به ویژه مزارع کشاورزی به مواد نفتی 
ضایعه ای  باعث  منطقه  لوله  خطوط  از  نشتی 
محیط زیستی پدید آورده و انتظار می رود از این 

معضل جدی جلوگیری شود.
در این نامه از استاندار بوشهر خواسته شده تا 
با درایت و پیگیری از این ضایعه جلوگیری و با 
جبران خسارت های ناشی از این معضل و انجام 
مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت، از تخریب 
شهرستان  این  روستاهای  زمین های  بیشتر 

جلوگیری کند.
رئیس شورای اسالمی شهرستان دیلم نوشته 
دیلم،  شهرستان  اخیر  بارندگی های  »در  که 
زمین های زراعی برخی از روستاهای شهرستان 
انتشار  از  حاصل  آلودگی  دچار  گاوزرد  به ویژه 
مواد نفتی شده است. فرسودگی خطوط انتقال 
نفت به جزیره خارگ و همجواری شرکت های 
بهره برداری، پمپاژ و انتقال، هر از چند گاهی باعث 
و  به کشاورزان  زیان  و  و ضرر  ایجاد خسارت 
مالکان اراضی این منطقه شده است«.   اکبری 
در ادامه این نامه همچنین نوشته است: »عمر 
و قدمت طوالنی این خطوط لوله و نشت نفت، 
همزمان با بارندگی های اخیر باعث شده است 
تا سرعت تخریب و جریان نفت در زمین های 
آماده کشت جریان بیشتری پیدا کند.« به گفته 
او با وجود چندین حلقه چاه نفت و تاسیسات 
شهرستان،  این  استحفاظی  حوزه  در  نفتی 
و  تعهدات  وظایف،  به  مربوطه  شرکت های 
مسئولیت های اجتماعی و خدمات ذاتی خود  
در قبال مردم این شهرستان عمل نمی کنند و 
محیط زیست منطقه را به ورطه نابودی سوق 
می دهند. رونوشت این نامه برای امام جمعه، 
فرمانداری و دادستان دیلم، مدیرکل حفاظت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
استان بوشهر و مدیر منطقه نفتی فالت قاره 
بهرگان ارسال شده است و دهیاران و اعضای 

شورای شهر منتظر پاسخ اند.

عالوه بر یک روستا در گناوه، زمین های کشاورزی هفت روستای دیلم با شکستگی لوله های نفت آلوده شد

گناوه و دیلم در محاصره نفت
خواجه گیری، عضو شورای روستای بنه احمد: پارسال هم روستای ما آلوده شد و برای مهار آن آمدند اما هیچ خسارتی پرداخت نکردند. امسال 

هیچکس حتی نیامده که این فاجعه را ببیند
ملک زاده، رئیس شورای روستای شول: هر سال سه، چهار بار آلودگی نفتی اتفاق می افتد و این بار زمین های زراعی ۱۱5 نفر از اهالی روستا 

آلوده شده است

نماینده مردم رشت:

پسماند سراوان مردم 
را با وضعیت بحرانی 

روبه رو می کند 
به  درباره  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
رشت  سراوان  پسماند  بحرانی  وضعیت 
هشدار داد و گفت: باید یک اقدام ملی در 
منطقه  این  پسماندهای  مشکل  رفع  جهت 
انجام شود در غیر این صورت مردم رشت 
و شهرستان های اطراف با وضعیت بحرانی 

می شوند. روبه رو 
محمدرضا احمدی به ایسنا گفت: سال های 
پیش  هنگامی که شخصی وارد شهر رشت 
خوش عطر  نسیم  وزیدن  شاهد  می شد 
دلیل  به  اکنون  ولی  بود،  جنگل  و  درختان 
مشکالت محیط زیستی که ایجاد شده بوی 
تعفن و شیرآبه های زباله احساس ناراحت 

می کند. ایجاد  افراد  برای  کننده ای 
سراوان  سایت  زباله های  افزود:  او 
شده  جدی  نگرانی  موجب  سال هاست که 
بارها در مجلس نسبت به این مهم  است. 
تاکید کردم. زباله های بیش از 17 شهرستان 
و شهر به این سایت منتقل می شود. دفن 
غیربهداشتی موجب شده است در هر ثانیه 
شیرآبه  لیتر   10 حداقل  متوسط  صورت  به 
سوی  از  شود،  خارج  سایت  این  از  زباله  
دیگر ورود این شیرآبه به رودخانه و ایجاد 
منطقه  مردم  مهاجرت  باعث  تعفن  بوی 

می شود.
احمدی ادامه داد: این شیرآبه ها همچنین 
وارد دو رودخانه مهم رشت یعنی گوهررود 
و زرجوب می شود؛ دو رودخانه ای که روزی 
شنای کودکان  و  صیادان  ماهیگیری  محل 
منطقه بود، اما امروزه این شیرآبه ها به همراه 
فاضالب شهری، صنعتی و بیمارستانی وارد 
گونه های  زیست  و  می شوند  انزلی  تاالب 
روبه رو  مخاطره  با  را  آبزیان  و  گیاهی 
از 7  بیش  می سازد. پیش تر گفته می شد 
میلیون پرنده وارد تاالب انزلی می شود که 
تا 1۵0 هزار قطعه کاهش پیدا کرده  اکنون 

است.
دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  رشت  نماینده 
آلودگی محیط زیستی باعث شده صیادان 
مسیر زیادی را از ساحل طی کنند تا بتوانند 
به صید ماهی بپردازند، این در حالی است 
که پیش تر صید ماهی در نزدیکی ساحل به 
راحتی امکان پذیر بود. اکنون بوی تعفن در 
نزدیکی ساحل موجب فرار ماهی ها و آبزیان 
روبه رو  خطر  با  را  آنها  زیست  و  می شود 

می سازد.
او بیان کرد: در این سال ها نتوانستند مشکل 
سایت سراوان را رفع کنند، باید یک اقدام 
این  پسماندهای  مشکل  رفع  برای  ملی 
منطقه انجام شود در غیر این صورت مردم 
اکنون  روبه رو می شوند،  با وضعیت بحرانی 
بیشترین بیماری های گوارشی و پوستی و 
سرطان را در شهرستان رشت و استان گیالن 
شاهد هستیم، این وضعیت یک اقدام ملی 
مردم  این  داد  به  باید  می طلبد،  جدی  و 
برسند و مشکل زباله و شیرآبه های زباله ها 

را برای همیشه رفع کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانی 
نقش جهان

مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف هللا متوقف است 

از  نقش جهان  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
دلیل  به  لطف هللا  شیخ  مرمت گنبد  توقف 
انتخاب نکردن استادکار جدید خبر داد و از 
ماه  تا یک  امام  مرمت گنبد مسجد  اتمام 

سخن گفت. آینده 
نیم  مرمت  ایلنا گفت:  به  فریبا خطابخش 
چیدمان  و  چهار شروع شده  و  سوم  ترک 
کاشی ها در پایین انجام می شود. از آنجایی 
که فصل سرما آغاز شده، با بهتر شدن هوا، 
و  خواهیم کرد  زیرسازی گنبد کار  روی  بر 
چیدمان کاشی ها بر روی قالب گنبد انجام 

می شود.
گنبد  مرمت  درباره  که  نقدهایی  درباره  او 
شیخ لطف هللا مطرح است، گفت: رحمت هللا 
از جمله استادکارهایی بود که خود  رضایت 
می شد.  وارد کار  و  داشت  عمل  در  دست 
بعد از آنکه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت، به 
دنبال جایگزین کردن او با استاد کار دیگری 
داشته  اجرا  و  عمل  در  دستی  برآمدیم که 
باشند و فقط به عنوان ناظر فعالیت نکنند.
جایگزین  فرد  هنوز  گفت:  خطابخش 
مناسب را پیدا نکرده ایم و تا مشخص شدن 
ماند. خواهد  متوقف  گنبد  مرمت  استادکار، 
به گفته او در خوشبینانه ترین حالت ممکن 
آینده  ماه  یک  تا  امام  مرمت گنبد مسجد 
تمام شود. درحال حاضر ترک های 1۵ و 1۶ 
همزمان باهم در حال مرمت است و حدود 
از انجام  2 تا ۳ متر آن باقی مانده و بعد 
باز  داربست ها  گنبد،  روی  بر  کلی  بررسی 

می شوند.

هشت خط لوله انتقال نفت 
در جوار روستاهای این 

بخش عبور می کند. دهیاران 
روستاهای بخش مرکزی گناوه 

خرداد سال پیش گفته بودند 
که شرکت های نفتی مستقر 

در این منطقه از اجرای تعهد و 
مسئولیت های اجتماعی خود در 
قبال روستاهای این شهرستان 

غافل شده اند

 کشاورزان گناوه و دیلم می گویند گندم هایشان بوی نفت گرفته. از هفته پیش بار دیگر تاسیسات نفتی نشت کرده و هفت روستای دیلم 
و یک روستای گناوه آلوده شده. لوله های فرسوده برای آنها که همجوار تاسیسات زندگی می کنند، همیشه مشکل ساز بوده. هفته پیش 
نفت از خطوط انتقالی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به سمت تلمبه خانه گوره به رود و زمین های کشاورزی دیلم را آلوده کرد. 
این آلودگی در ۱5۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای شول در گناوه هم تکرار شد. دهیاران و اعضای شورای این روستاها می گویند 
برای حل مشکل مردم کاری انجام نشده و فقط وعده داده اند، شرکت های نفتی توضیحی نداده اند و خسارتی نپرداخته اند و در این 

شرایط کشاورزان نمی دانند با محصوالت آلوده و زمین های نفتی شان چه کنند.

رئیس شورای اسالمی دیلم 
در نامه ای به استاندار بوشهر: 

آلودگی مکرر اراضی این منطقه 
به ویژه مزارع کشاورزی به مواد 

نفتی نشتی از خطوط لوله 
منطقه باعث ضایعه ای محیط 

زیستی پدید آورده و انتظار 
می رود از این معضل جدی 

جلوگیری شود
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| مهتاب جودکی |

اداره کل نوسازي مدارس استان کرمان

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان  در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده ۱2 قانون برگزاري مناقصات  در نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل 
را  با روش  مناقصه عمومی دو مرحله ای  از تولیدکنندگان و شرکت های واجد شرایط خریداری  نمايد. لذا از متقاضیان دعوت ميشود از تاريخ چاپ 

فراخوان نوبت اول به مدت  3  روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

فراخوان نوبت اول
شماره 1400-14/ ت

شناسه آگهی : ۱224649

مبلغ اعتبار ۱45.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طرح۱8۰۱۰27۰۰2 به صورت اسناد خزانه با سر رسید ۱4۰3/4/۱8

تعداد - دستگاهکاال

۵۸0اسپلیت 1۸000

1400/۸/29تاریخ انتشار نوبت اول

1400/۸/۳0تاریخ انتشار نوبت دوم

ساعت ۸:00 مورخ ۳//1400/9مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت ۸:00 مورخ 1400/9/1۳مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده وارائه پیشنهادها

ساعت ۸:10 مورخ 1400/9/1۳زمان بازگشایی پاکت ها

تا 1400/10/1۳ ساعت 19:00مدت اعتبار پیشنهادها

تا ساعت 12:00 مورخ 1400/9/17مهلت انعقاد قرارداد

مناقصه عمومی دومرحله ای
خرید یک دستگاه یوپی اس 4۰ کاوا با ورودی و خروجی سه فاز 

جهت بیمارستان سیدالشهداء رودبار جنوب

مناقصه عمومی دومرحله ای
 خرید یک دستگاه یو پی اس 6۰ کاوا با ورودی و خروجی سه فاز 

جهت بیمارستان امام حسین )ع( منوجان  

نوبت دوم

نوبت دوم

جیرفت  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی دو مرحله 
با ورودی و خروجی  ای خرید یک دستگاه پو پی اس 4۰ کاوا 
سه فاز جهت بیمارستان سیدالشهداء رودبار جنوب اقدام نماید.
الکترونیکی  تدارکات  به سامانه  واجدالشرایط میتوانند  اشخاص 
دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور 

نمایند. 
شماره فراخوان 2۰۰۰۰9۱۱68۰۰۰۰7۱

مهلت دریافت اسناد تا روز ۱4۰۰/8/3۰

مورخ   ۱4 ساعت  الف:  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  اخرین 
۱4۰۰/9/۱۰

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره 
شبا IR46۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰276994838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره:4۱۱3998۱3۱69 
کد ملی به شماره:۱4۰۰۰23586۰

همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به نشانی 
 – دانشگاه  –حراست  مرکزی  ستاد   – –انقالب  میدان  جیرفت 

کدپستی 786۰6342۰4 ارسال نمایید. 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت در 
نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی دو مرحله  ای 
خرید یک دستگاه یو پی اس 6۰ کاوا  با ورودی و خروجی سه 
نماید. اقدام   ) منوجان  )ع(  امام حسین  بیمارستان  فاز جهت 
الکترونیکی  تدارکات  به سامانه  واجدالشرایط میتوانند  اشخاص 
دولت )ستاد( مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور 

نمایند. 
شماره فراخوان )2۰۰۰۰9۱۱68۰۰۰۰72(
مهلت دریافت اسنادتا روز ۱4۰۰/8/3۰

مورخ   ۱4 ساعت  الف:  پاکت  تحویل  محل  و  مهلت  اخرین 
۱4۰۰/9/۱۰

ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مزایده  مبلغ را به شماره 
شبا IR46۰۱3۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰276994838 بانک رفاه واریز گردد.

کد اقتصادی به شماره:4۱۱3998۱3۱69  
کد ملی به شماره:۱4۰۰۰23586۰

))**همچنین الزامًا پاکت الف را تا پایان تاریخ مهلت ارسال ،  به 
نشانی جیرفت میدان –انقالب – ستاد مرکزی –حراست دانشگاه 

– کدپستی 786۰6342۰4 ارسال نمایید.((

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت
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بار  چندمین  این  دالل زاده،  آقای 
که  است  اخیر  سال های  در 
کشاورزان از مشکل کم آبی گله مندند و 
و  نشده  داده  آنها  حقابه  می گویند 
است.  خشک  زاینده رود  چرا  می پرسند 
در  کشاورزی  آب  مسئله  به  شما  نگاه 

چیست؟ اصفهان 
رودخانه  بدانیم  است که  این  نکته  اولین 
اما در  زاینده رود هرچند حاال خشک است 
پرآب  و  دائمی  رودی  هم  سالیان گذشته 
نبوده و حتی در بعضی از فصول بر اساس 
حتی  و  قدیمی ها  روایت   و  موجود  اسناد 
آب  سد،  احداث  از  قبل  سال های  آمار 
از  بعد  است.  بوده  جاری  آن  در  باریکه ای 
دانستن این نکته باید به مسئله کشاورزی 
در اقلیم اصفهان بپردازیم؛ بر اساس طومار 
استناد  بسیار  هم  آن  به  که  شیخ بهایی 
زمان  آن  اصفهان که  شرق  برای  می شود، 
آبان  آخر  تا  آبان  نیمه  از  بودند،  گندم کار 
بعد  و  می کردند  رها  را  رودخانه  آب  تمام 
تمام  خرداد  آخر  تا  خرداد ماه  نیمه  از  هم 
تیرماه  در  تا  می رساندند  شرق  به  را  آب 
در  هم  آن  از  بعد  شود.  برداشت  محصول 
کم آب  بسیار  معموال  رودخانه  تابستان 
اصفهان  شرق  در  حاال  اما  است.   شده 
منطقه  این  مناسب  می شود که  برنج کاری 
نیست. البته در منطقه لنجان برنج کاری از 
قدیم بوده. حاال کشاورزان به این وضعیت 
به درستی هم معترضند.  البته  و  معترضند 
آب  حقابه،  مطابق  الزم  مواقع  در  که  چرا 
در حقیقت  نیست.  اختیارشان  در  رودخانه 
را  منطقه  سال ها  این  در  سیاست گذاری 
سیاست های  این  کشانده.  سمت  این  به 
اشتباه بود که سبک زندگی و توقعات ما بر 
مبنای توسعه آب محور کشاند و سازگاری 
به  شد.  رها  بهره وری  ارتقا  و  طبیعت  با 
از  برخی  که  داریم  مناطقی  مثال  عنوان 
را  کشاورزی  گذشته،  دهه های  در  عشایر 
نه  حاال  شدند.  یکجانشین  و  کردند  آغاز 
کشاورزی.  نه  و  دارند  عشایری  زندگی 
است.  مردم  آن  برای  بزرگی  رنج  این 
این  به  هم  امروز  همین  اگر  طرفی  از  اما 
آیا حاضرند دست  منطقه آب رسانده شود 
فکر  بکشند؟  کرده اند  حفر  چاه هایی که  از 
باشند  زیاده خواه  آنها  آنکه  نه  نمی کنم. 
بلکه در کشور فضایی ایجاد شده که منافع 
شخصی زودگذر و روزمره بر منافع عمومی 

می شود. داده  ترجیح  آینده کشور  و 

چطور  شهر  داخل  در  وضعیت 
حاال  که  اصفهان  داخل  در  است؟ 
تهدید  شدت  به  را  آن  هم  فرونشست 
می کند میزان چاه های حفر شده چقدر 

است؟
حدود  در  چیزی  اصفهان  خود  داخل  در 
از  بخشی  که  داریم  چاه   ۳۶00 تا   ۳۳00
دولتی است.  و  نهادهای عمومی  برای  آنها 

و  سبز  فضای  آبیاری  برای  چاه ها  این 
می شود  استفاده  دست  این  از  مواردی 
چقدر  بپرسیم  باید  شرایط  این  در  حاال  و 
کوه  در  مثال  برای  است؟  نیاز  این کار  به 
با  آب  و  شده  زیادی  درختکاری های  صفه 
اگر  و  می شود  منتقل  آنجا  به  زیاد  هزینه 
آبیاری قطع شود،  این  باید  آیا  بپرسیم که 
نخواهند  هم  مردم  می پذیرد؟  کسی  چه 
پذیرفت و حتما ناراضی خواهند شد اما ما 
جسورانه ای  فنی  و  علمی  تصمیم  نیازمند 
توسعه  نیازهای  این  مقابل  که  هستیم 
کند.  تعطیل  را  کار  این  و  بایستد  کاذب 
تعارضات  و  برخوردها  است  ممکن  هرچند 
اما  باشد.  داشته  دنبال  به  هم   اجتماعی 
درهم  و  پیچیده  بسیار  سخت،  شرایط، 

است. تنیده 

هستیم،  آن  شاهد  که  اتفاقاتی 
نپذیرفتن  و  بی آبی  به  اعتراض 
این  اجتماعی  مسائل  آب،  مشکل 
مدتی  شما که  می کند.  پررنگ  را  حوزه 
محلی ها  با  اصفهان  مهیار  دشت  در 
و  دشت  فرونشست  مشکل  درباره 
صحبت  زیرزمینی  آب های  شدن  تمام 

کردید، نظرتان دراین باره چیست؟
احساس  بار  نخستین  برای   ۵0 دهه  در 
مهیار  دشت  زیرزمینی  آب  میزان  شد که 
اصفهان پایین رفته و همان زمان به عنوان 
دشت ممنوعه اعالم شد. این در حالی بود 
که در همان دهه هم مجوز حفر چاه داده 
بعد  می افتاد.  اتفاق  این  نباید  بود که  شد 
و  داده شد  خودکفایی  هم شعار  انقالب  از 
مجوزهای  کشاورزی  برای  طبیعی  منابع 
سال های  در  کرد.  صادر  چاه  برای  فراوانی 
خورد  که  ترک هایی  با  زمین   ۶4 و   ۶۳
در  زیرزمینی  آب  منابع  تمام شدن  هشدار 
این منطقه را داد اما کسی توجهی نکرد و 
در همان دهه ۶0 و 70 تعداد چاه ها یکباره 
وسیع  کشاورزی  آنجا  شد.  برابر  چندین 
بودند  عشایر  از  بخشی  و  نبود  سابقه دار  و 
طول  در  نتیجه  در  شدند.  یکجانشین  که 
دهه ها وضعیت بدتر و بدتر شد. در نهایت 
این وضعیت دشوار باعث شد طرحی برای 
چهار  بیاید.  وجود  به  خطر  در  دشت های 
تا  شدند  انتخاب  پایلوت  به عنوان  دشت 
ارزیابی  و میزان مشارکتشان  نظرات مردم 
ایوانکی  ورامین،  مهیار،  دشت های  شود. 
فارس  استان  در  دشت  یک  و  سمنان  در 
از  حد  از  بیش  استفاده  درگیر  همگی  که 
هستند.  فرونشست  و  زیرزمینی  آب های 
بی اعتمادی  مهیار  دشت  در  میان  این 
مردم صحبت کردیم،  با  ما  بود.  باال  بسیار 
شرایط را شرح دادیم و البته آنها ترسیدند 
به  چون  شود  افزوده  مشکالتشان  بر  که 
دستگاه های دولتی بی اعتمادند و از سویی 
معیشت جایگزینی برایشان تعریف نشده. 
آب  از  می شود  جایی که  تا  می گفتند  آنها 

می رویم.  اینجا  از  بعد  و  می کنیم  برداشت 
اینکه کجا می روند و چه می کنند مشخص 
نیست؛ اینها مسائل سخت اجتماعی است 
سختی  پیرمردها که  روبه روییم.  آن  با  که 
روزگار را چشیده بودند می گفتند بله، نباید 
این کار را کرد اما جوان ها می گفتند چاره ای 
باید امروز خودمان را سیر کنیم. نداریم و 

وضعیت در دشت های دیگر استان 
چگونه است؟

استان اصفهان ۳۵ دشت دارد که باالی 70 
درصد آنها دشت ممنوعه هستند. در قانون 
آب، فقط روی آب های سطحی آن هم در 
مالکیت  محل  عرف  و  قانون  وجود  صورت 
مالک  زیرزمینی  آب های  و  دارد  وجود 
مردم  به  را  بهره برداری  حق  دولت  و  ندارد 
داد  که  مجوزهایی  با  دولت  اما  می دهد. 
قانون  ایجاد کرد.  آن ها  برای  مالکیت  حق 
بهره برداری  پروانه  و  معقول  پروانه مصرف 
اینها  بر  باید به روز شوند که نشدند. عالوه 
در سال ۸9، قانون تعیین تکلیف چاه های 
تصویب  هم  بهره برداری  پروانه  فاقد  آب 
مجوز  هم  دیگری  بسیار  چاه های  و  شد 
زمانی  حتی  شد.  سخت تر  کار  و  گرفتند 
زیرزمینی  چاه های  برای  حق النظاره  دولت 

حذف کردند. هم  را  آن  اما  می گرفت 

به وضعیت زاینده رود برگردیم. دو 
و  می گذرد  رود  خشکی  از  دهه 
همسایه  استان های  میان  بحث هایی 
اصفهان بر سر آب زاینده رود باال گرفته. 

این شرایط چطور باید درست شود؟
شد،  زده  کوهرنگ  اول  تونل  که  زمانی 
چهارمحال وبختیاری به آب توجهی نداشت 

و  داد  انجام  زیادی  هزینه  هم  اصفهان  و 
حقابه  بر  عالوه  برایش  قانون  اساس  بر 
جدیدی  حقابه  تاریخی  و  طوالنی مدت 
آنها  بی آبی  شرایط  در  حاال  شد.  ایجاد 
برای  ببرند  سرچشمه  از  را  آب  می خواهند 
این  ببرند.  بهره  تا  کوه  روی  بر  باغ کاری 
باعث  بیاید  اینجا  به  آب  اگر  که  تصور 
است.  اشتباه  می شود  منطقه  آن  توسعه 
رواج  را  باغ کاری  می خواهند  منطقه ای  در 
گیاهان  و  است  مرتع خیز  خود  که  دهند 
متر   700 می خواهند  دارد.  فراوانی  دارویی 
آب پمپ کنند و مراتع و گیاهان دارویی را 
به باغ و زمین گندم تبدیل کنند. متاسفانه 
رفتارهایی از این دست شرایط را سخت تر 
زمانی  که  است  حالی  در  این  کرده. 
زاینده رود آب داشت و مسئوالن فکر کردند 
آب رسانی کنند.  همه جا  به  می توانند  ابد  تا 
زاینده رود  از  اصفهان  استان  شهرستان   14
آب  مانده اند.  همه  حاال  و  می کند  استفاده 
کاشان هم از اینجا تهیه می شود و در این 
یک  با  ما  نیست.  دیگری  چاره  شرایط 
تنیده  هم  در  و  پیچیده  مسائل  سلسله 

 . طرفیم
سال ها  این  در  منطقه ای  آب  طرح های 
نتیجه چندانی نداشت. در باالدست حوضه 
پالسجان  مثل  سرشاخه هایی  زاینده رود، 
از سرشاخه های  قرار دارد که می خواستند 
اما  بیاورد  آب  زاینده رود  حوضه  برای  دز 
برداشت  مسیر  در  آب  همه  و  نبود  موفق 
سابقه کشت  اصال  که  مناطقی  و  می شد 
نداشتند شروع به کشت و کار کردند. اینها 

است. وجهی  چند  مشکالتی 

آب  بازچرخانی  از  صحبت  زمانی 
زاینده رود هم در میان بود. اینکه 
آبی را پمپاژ کنند و در انتها همان آب 
را برگردانند. وضعیت آن طرح به کجا 

رسید؟
رد  علمی  مستندات  اساس  بر  طرح  این 
بازچرخانی  را  آبی  می خواهیم  اگر  شد. 
به  آن  از  بزرگی  بخش  بدانیم  باید  کنیم، 
زمین نفوذ می کند و از بین می رود و بخش 
بزرگ دیگری هم در راه برداشت می شود. 
شهری  بازه  در  ما  مطالعات  اساس  بر 
مترمکعب  دو  میزان  به  جریانی  اصفهان، 
در ثانیه باید اول اصفهان باشد تا رودخانه 
میزان  این  بماند.  زنده  اصفهان  شهر  در 
زمین  به  درصدش   ۸0 یا   70 از  بیش  آب 
و  پمپ کردن  برای  چیزی  و  می کند  نفوذ 
بیشتری  آب  باید  بعد  نداریم.  بازچرخانی 
خواهد  غیرقانونی  برداشت  اضافه کنیم که 
بود. آب های سطحی و زیرزمینی با یکدیگر 
زیرزمینی  نتیجه وقتی آب  در  ارتباطند.  در 
خوبی  وضع  هم  سطحی  آب  برود  بین  از 
نجف آباد،  دشت  سه  داشت.  نخواهد 
با  مرتبط  سه کاسه  مانند  لنجان  و  اصفهان 
می شد،  آب  هرکدام کم  بودند که  یکدیگر 
آبی  دیگر  وقتی  اما  یکی آب می رساند  آن 
آب  دیگری  به  نمی تواند  نیست، هیچکدام 
کشور  متولی  نهادهای  تمام  حاال  برساند. 
سلب  خود  از  یا  می گردند  مقصر  دنبال  یا 
یکی  در  می آید  یادم  می کنند.  مسئولیت 
شد که  مطرح  قضائیه  قوه  در  جلسات  از 
نیرو  وزارت  خصوص  به  و  مجریه  قوه 
چرا  است  مطرح  سوال  حاال  است،  مقصر 
این  در  مرتبط  نهادهایی  مناسب  زمان  در 
موارد دخالت نکردند؟ قوه مقننه قانون گذار 
نشد  وارد  چرا  مدعی العموم  قضاییه  قوه  و 
چاه ها  به  وقتی  بودند  کجا  نمی شود؟  و 
بین می رفت  از  مجوز داده می شد و منابع 
هیچکس  می دادند؟  هشدار  کارشناسان  و 

نمی دهد. پاسخ 

به  هم  گاوخونی  تاالب  شرایط 
نامناسب  زاینده رود  خشکی  دلیلی 
تاالب های  اصفهان  استان  گویا  است، 
دیگری هم داشته که در طول سالیان 

متمادی خشک شده اند.  
بله. اصفهان عالوه بر گاوخونی، تاالب دامنه  
گلپایگان  در  شور  تاالب  و  فریدن،  سمت 
و  شدند  خشک  دو  هر  داشت.  هم  را 

حتی  مناطق  آن  ساکن  جوانترهای  حاال 
داشته.  وجود  تاالب هایی  چنین  نمی دانند 
منطقه  این  شرق  در  گلپایگان  شور  تاالب 
آن  کشاورزی  برای  انقالب  اوایل  و  است 
توسعه کشاورزی  طرح  زهکشی کردند.  را 
دادند و بعد از مدتی تاالب خشکید. تاالب 
هستند.  تبادل  در  یکدیگر  با  رودخانه  و 
گاوخونی  ندارد  رمقی  زاینده رود  که  حاال 
برای  اتفاق  این  است.  شده  بی جان  هم 
دریاچه ارومیه هم به همین ترتیب رخ داد 
وضعیتی  چنین  شاهد  هم  دیگر  مناطق  و 

. هستند

که  صحبت هایتان  ابتدای  در  شما 
اشاره کردید، گفتید  به دشت مهیار 
شده  عیان  فرونشست  آثار   6۰ دهه  از 
هشداری  بعد  دهه های  در  چطور  بود. 
داده نشد و ناگهان ما با وضعیت قرمز 

فرونشست روبه رو شدیم؟
و  بارها  کارشناسان  مختلف  سال های  در 
بارها هشدار دادند که همین دشت ممنوعه 
یادم  است.  جدی  هشدار  یک  خود  شدن 
می آید اوایل سال 9۵ به صورت کامال جدی 
در جلسه ارائه نتایج یکی از مطالعات خود 
به وزیر راه و شهرسازی  استاندار و معاون 
اما  دادم.  فرونشست  هشدار  عمرانی 
زمین شناسی  سازمان  کنترل  تحت  گفتند 
اذهان  تشویش  گفتند  تلویحا  و  است 
نشان  را  بررسی ها  این  اسناد  نکنم. گفتم 
چون  چرا؟  نکردند.  را  این کار  اما  دهید، 
به نظر می رسد یا اصال چنین برررسی هایی 
این  بود.  دیگر  مطلب  یا  نداشته  وجود 
تبدیل  یافت که  ادامه  جایی  تا  بی توجهی 
اجماع  به  باید  شد. کارشناسان  بحران  به 
آمایش  طرح های  و  می رسیدند  عمومی 
سرزمین را بررسی و اجرا و اصالح مستمر 
منطقه  این طرح ها می گوید هر  می کردند. 
و  دارد  بهره برداری  ظرفیت  میزان  چه  تا 
چند  دارد؟  جمعیت  افزایش  امکان  چقدر 
پرسیدیم  شهری  مسئوالن  از  پیش  سال 
تا کجا قرار است جمعیت اصفهان افزایش 
 4۵ داریم؟  راهبردی  برنامه  آیا  پیدا کند؟ 
فرانکفورت  با  اصفهان  جمعیت  قبل  سال 
جمعیت  نفر  هزار   ۶00 حدود  و  بود  برابر 
کمی  فرانکفورت  حاضر  حال  در  داشت. 
شهر  جمعیت  اما  دارد،  جمعیت  بیشتر 
نفر  میلیون   ۳ تا  آن  حومه  و  اصفهان 
طول  در  نکات  این  است.  شده  برآورد 
سال ها مغفول ماند و حاال ما را با وضعیت 

است. مواجه کرده  قرمز 

درباره  چشم اندازتان  نهایت  در 
اصفهان  آب  وضعیت  آینده 

چیست؟
سال ها پیش در پاسخ به این سوال گفتم 
آب  تصمیم گیران  و  مسئوالن  نظرم  به 
دچار شده اند  روزمرگی  به  و حوضه  استان 
غیرکارشناسی کار  و  غیرعلمی  شکلی  به  و 
جدی  روزی  از  مشکالت  این  می کنند. 
همه  صاحب  کردند  فکر  دولت ها  شد که  
نظر  در  را  ذی حق ها  هستند.   مردم  چیز 
پول  خرج کردن  خاطر  به  البته  و  نگرفتند 
بر  آب  جمله  از  طبیعی  منابع  باج  و  نفت 
گذاشتند.  سرپوش  ضعف ها  از  بسیاری 
منابع  و  نفت  بادآورده  پول  چون  حاال 
عیان  مشکالت  نیست،  میان  در  سرشار 
شده اند و کاری هم از دست کسی ساخته 
کشاورزان،  حق  حقابه داران،  حق  نیست. 
حاال  و  ندادند  را   ... و  زیست  محیط  حق 
حال  این  با  روست.   پیش  وضعیت  این 
زیست  محیط  معتقدم  و  خوشبینم  من 
داد  خواهد  را  وضعیت  این  جواب  خودش 
را درست کنیم روند اصالح  اگر رفتارمان  و 
در پیش می گیرد. اما شاید هنوز این اراده 
و  ندارد و همین مشکل فعلی کشور  وجود 
باید  البته مردم  و  اصفهان است. مسئوالن 
بپذیرند  را  اشتباهشان  تصمیمات  عواقب 
در  اثری  چه  تصمیم گیری ها  این  بدانند  و 
است.  داشته  زیست  محیط  و  آینده کشور 
باید بپذیرند و امیدوار باشیم که راه دیگری 

گیرند. پیش  در 

 گفت وگوی »پیام ما« با علیرضا دالل زاده پژوهشگر آب در اصفهان

هشدارهای ما را کسی  نشنید
عالوه بر تاالب گاوخونی، تاالب دامنه  در فریدن و تاالب شور در گلپایگان را هم داشت که هر دو در دهه 6۰ خشک شدند
در اصفهان 36۰۰ چاه داریم که بخشی از آنها برای نهادهای عمومی و دولتی است و برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود

پایان مشعل سوزی 
در پاالیشگاه بیدبلند

مراسم پایان مشعل سوزی و ارسال گازهای 
خلیج  بیدبلند  پاالیش  مجتمع  اسیدی 
فارس به منطقه آغاجاری با حضور رئیس 
انجام  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

گرفت.
به  خود  سفر  پایان  در  سالجقه  علی 
خوزستان در مراسم مشعل سوزی و ارسال 
بیدبلند  پاالیشگاه  اسیدی مجتمع  گازهای 
گفت:  آغاجاری  منطقه  به  فارس  خلیج 
به  گام  ایران  که  کردیم  اعالم  گالسگو  در 
حال  در  باالدستی  اسناد  با  منطبق  و  گام 
پیش رفتن برای کاهش گازهای گلخانه ای 
است که امروز نماد عینی این کار را در این 

دیدیم. پاالیشگاه 
معاون رئیس جمهوری افزود: پیش از این، 
مشعل هایی  سوزاندن  شاهد  خوزستان  در 
بودیم که می توانستند به جای سوزاندن و 
محیط  مشکل  با  را  شهرها  و  آلوده  را  جو 
ارزش  ما  برای  کردن،  مواجه  زیست 
توانستیم  امروز  و  باشند  داشته  اقتصادی 
با استفاده از ظرفیت های عالی و استفاده 
از جوانان این مرز و بوم با خاموش کردن 
ما  دادیم که  نشان  دنیا  به  مشعل ها  این 
شرایط  سخت ترین  در  این کار  می توانیم. 
از  هیچ کدام  از  استفاده  بدون  و  تحریم 

شد. انجام  خارجی  ظرفیت های 
او بیان کرد: پنج درصد گازهای گلخانه ای را 
کاهش دادیم اما امروز با افزایش این روند 
در شرق کارون، حداقل این رقم به ۸ تا 10 

درصد رسیده است .

استشمام بوی آمونیاک در ماهشهر
رئیس سازمان محیط زیست در بازدید از 
خورموسی در ماهشهر نیز با بیان اینکه به 
دریا  در  پساب  رهاسازی  اجازه  وجه  هیچ 
تعطیلی  دنبال  به  گفت:  نمی شود،  داده 
پاالیشگاه هایی هستیم که چندین بار تذکر 
شده  مطرح  آن ها  پرونده های  و  گرفته اند 
است و در اولین فرصت بر اساس قانون با 

می شود. برخورد  آالینده  پاالیشگاه های 
حفاظت  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
محیط زیست خوزستان، سالجقه با اشاره 
به استشمام بوی آمونیاک ناشی از فعالیت 
گفت:  ماهشهر  در  آالینده  پتروشیمی های 
فرزندان این منطقه با استشمام این بوی 
خطرناک با مشکل مواجه می شوند. ذخایر 
دریایی و آبزیان منطقه نیز با مشکل مواجه 

شده اند.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
اقدامات  ارائه گزارش  در نشست  همچنین 
ویژه  منطقه  مجموعه  محیطی  زیست 
در  نیز  زیست  محیط  حوزه  در  ماهشهر 
این ارتباط گفت: فرسودگی و نوع سیستم 
منطقه  در  آمونیاک  بوی  و  پتروشیمی ها 
نیست.  پذیرفتنی  ماهشهر  مردم  برای 
رهاسازی پساب پتروشیمی ها در دریا نیز 
مترمکعب   20 روزانه  نیست.  پذیرش  قابل 
اسید خالص وارد آب این مجموعه می شود 

نیست. پذیرفتنی  که 
او با بیان اینکه کیفیت آب و خاک و هوا 
در ماهشهر در اثر فعالیت پتروشیمی ها با 
مشکل مواجه شده است، گفت: اگر دستگاه 
را  این مسائل  نمی تواند  قضایی خوزستان 
حل کند، در سطح ملی این مسائل را حل 
خواهیم کرد تا مردم توسعه و زندگی سالم 

باشند. داشته 

در سال های ۶۳ و ۶4 زمین با 
ترک هایی که خورد هشدار تمام 
شدن منابع آب زیرزمینی در 
دشت مهیار اصفهان را داد اما 
کسی توجهی نکرد و در همان 
دهه ۶0 و 70 تعداد چاه ها 
یکباره چندین برابر شد

سه دشت نجف آباد، اصفهان 
و لنجان مانند سه کاسه مرتبط 
با یکدیگر بودند که هر کدام 
کم آب می شد، آن یکی آب 
می رساند اما وقتی دیگر آبی 
نیست، هیچکدام نمی تواند به 
دیگری آب برساند. حاال تمام 
نهادهای متولی کشور یا دنبال 
مقصر می گردند یا از خود سلب 
مسئولیت می کنند

ضلع شمالی پل  خواجو، حدود دو هفته است که میزبان کشاورزان اصفهانی است. آنها به دل رود خشک زده اند و می پرسند حقابه  
کشاورزیشان کجاست؟ اما نه خشکی زاینده رود جدید است و نه اعتراض کشاورزان و دامداران و دیگر مردم. با این حال در تمام دو دهه 
گذشته چیز چندانی نصیب این رود نشده و از سویی استفاده از آب های زیرزمینی برای کشاورزی هم به یکی از انتقادات موجود در کشور 
بدل شده است. همین هم دلیلی است که علیرضا دالل زاده، کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی و پژوهشگری که  پروژه های بسیاری 
را با آب منطقه ای اصفهان انجام داده به »پیام ما« بگوید که این مشکل چندوجهی است و باید اراده درستی برای حل آن پیدا شود. او 
می گوید اوایل سال 95 در جلسه ارائه نتایج یکی از مطالعاتش به وزیر راه و شهرسازی، استاندار و معاون عمرانی درباره فرونشست زمین 
هشداری جدی داده اما در پاسخ به او گفتند که موضوع تحت کنترل سازمان زمین شناسی است و تلویحا گفتند تشویش اذهان نکند. او 
به آنها گفت اسناد این بررسی ها را نشان دهند، اما این کار را نکردند و حاال با دشت های تشنه و دو تاالب خشک شده و رودی تشنه رو 

در رو هستیم. مشکالتی که بحرانی شده اند و وضعیت قرمز را نشان می دهند.
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 |
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| فروغ فکری |

مفقودی

مفقودی

کشاورزی  تراکتور  سبز  برگ 
روغنی،  قرمز  رنگ   ITM399
موتور:  ش  و   ۱393 مدل 
شاسی:   ش  و   YAW2۰28B
 N3HKTAA5DEHP۰5568
به نام رضا اسدی مفقود گردیده 

و اعتبار ندارد.

پروانه زعفران کاری سه هکتاری 
 2۱/۱4/2488 پروانه  شماره  به 
۰۱/۰۱۱الف  شغلی ۰۱۱2/5/  و کد 
آخوندی  حسین  به  مربوط 
کدملی  به  محّمد  علی  فرزند 
۰7۰3۰۱54۱9 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره ۱۱۱5
ت ح ج

| پژوهشگر |

| علیرضا دالل زاده |
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 فرصت هایی
 که از دست می رود

داشت که  انتظار  نیرو  وزیر  از  هم  نباید 
حل  بودن  درازمدت  از  صادقانه  بتواند 
با  زاینده رود  آب  مدیریت  مسائل  کامل 
سخن  اصفهان  غرب  و  شرق  کشاورزان 
زبان  به  باشد  مجبور  ناچار  به  و  گوید 
مشکالت  حل  دادن  حواله  با  بی زبانی 
عدم  از  آینده  سال  دو  به  اصفهان  آبی 
برای کشت  نیاز  مورد  آب  تامین  امکان 
هفته  چند  و  روز  چند  عرض  در  پاییزه 

باشد. گفته  سخن 
کم آبی  همواره  ایران  تاریخ  طول  در 
اغلب  در  اقلیمی  بارز  ِوزگی  عنوان  به 
مناطق ایران نمایان بوده است. با وجود 
دهه های  در  مختلف  رویکردهای  اتخاذ 
اخیر جهت تامین و انتقال آب به نقاط 
حوادثی  مناطق کم آب،  ویژه  به  مختلف 
که سرعت به وقوع پیوستن آن هر روز 
داده  نشان  است،  شدن  کمتر  حال  در 
از کارایی  که چنین رویکردهایی چندان 
است.  نبوده  برخوردار  الزم  اثربخشی  و 
عنوان  با  مطالعاتی  انجام  سابقه 
»سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک 
منابع  بین  تعادل بخشی  ایجاد  هدف  با 
مربوط  آبریز«  در حوضه های  مصارف  و 
به اوایل دهه ۸0 و طرح جسورانه برخی 
ابتدای  در  آب  جنگ  همچون  مضامین 
هم  آنچنان  که  می دهد  نشان   90 دهه 
کشور  سیاستی  و  کارشناسی  بخش 
تجمع  از  غافلگیری  ابراز  نمی تواند 
داشته  اصفهان  مردم  جمعه  روز 
ادوار  تمامی  در  که  فرصت هایی  باشد. 
دیگری  از  پس  یکی  دولت های گذشته 
واقعی  درازمدت  برنامه  یک  ارائه  برای 
مدنی  جامعه  مطالبه گری  به  ساله  ده 
برنامه هایی  عمال  است،  رفته  دست  از 
برداشت  محدودیت  ایجاد  به  منجر  که 
نبود  دلیل  به  می شوند،  آب  منابع  از 
کوتاه مدت  سیاسی  منافع  با  همسویی 
نبوده است.  آنها  دولت ها مورد استقبال 
منافع اقتصادی و عمدتا سیاسی ناشی 
عاید کشاورزان  هم که  آب  برداشت  از 
از  مانع  است،  شده  دولت ها  عاید  م  و 
برخورد سختگیرانه دولت ها در مدیریت 
بود.  خواهد  و  شده  آب  از  حفاظت  و 

غیرسختگیرانه  سیاستگذاری  نوع  این 
جلب  به  آنان  نیاز  در  ریشه  دولت ها 
سیاست  و  مردم  سیاسی  حمایت 
منجر  نهایت  در  و  دارد  حامی پروری 
برابر  در  مزمن«  عملی  »بی  بروز  به 
دیگر  اکنون  است.  شده  انتظارات 
آبی  انتظارات  تبدیل  تعدد  کوران  در 
از  رفت  برون  اجتماعی،  مطالبات  به 
عهده  از  خارج  قطعا  موجود  وضعیت 
دیگری  جهت  از  و  بوده  نیرو  وزارت 
دولت  برای  تاریخی  فرصتی  شاید 
ملی  »اجماع  یک  ایجاد  در  سیزدهم 
در  آب«  مدیریت  نظام  برقراری  برای 

باشد.  کشور 
گذشته  دولت های  تمامی  که  فرصتی 
زیاد  مشغولیت  با  زمانی  عنوانی  هر  به 
و  تنظیم  سازه های  ساخت  به  حد  از 
مشغول  با  دیگر  زمانی  در  و  آب  انتقال 
بازی  و  و تخصصی  افکار عمومی  کردن 
از دست  از دیگری  با کلمات یکی پس 

است. رفته 

۱ادامه از صفحۀ
گزارش میدانی »پیام ما« از اعتراض به کم آبی در اصفهان:

بست نشینی در زاینده رود
کشاورزان از حقابه بران اصلی رودخانه هستند. پول داده اند، آب خریده اند. آب مهریه زنان شان است

| روزنامه نگار |

| لیال مقیمی |
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 |

کشاورزان اصفهانی که ماه گذشته با تجمع و 
دفتر  مقابل  در  باران  نماز  خواندن  درخواست 
راه حل  مجلسی که  نماینده  میرزایی،  حسین 
کوتاه مدت حل معضل آب زاینده رود را توسل 
به معصومین به ویژه امام موسی جعفر )ع( 
و نماز باران دانسته بود، نتیجه ای نگرفتند، روز 
دوشنبه 17 آبان  ماه با تجمع در مقابل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان و صدا و سیما به عدم 
اعتراض  پاییزه  کشت  برای  آب  تخصیص 
شدند.  زاینده رود  بازگشایی  خواستار  و  کردند 
اما باز پاسخی دریافت نکردند و هیچ کدام از 
مسئوالن نه تنها صدای آنها را نشنید بلکه حاضر 
به حضور در جمع آنها نیز نشد؛ موضوعی که این 
بار بیش از همه دل کشاورزان را به درد آورد. 
توجه  عدم  و  صدای کشاورزان  نشدن  شنیده 
به مطالباتی همچون بازگشایی و توزیع عادالنه 
آب، سبب شد تا زن و مرد راهی بستر رودخانه 
شوند و با علم کردن چادر در کف زاینده رود تا 
به االن بست بنشینند و خواستار بازگشایی آب 
همزمان با فرا رسیدن موعد کشت پاییزه شوند. 
دامنه این اعتراض ها اما فقط به شهر اصفهان، 
محدود نمی شود و بلکه بسیاری از کشاورزان 
در  تجمع  با  هم  مختلف  شهرستان های  در 
شدن  جاری  خواستار  رودخانه  خشک  بستر 
زاینده رود شدند؛ مطالبه ای که در همه  آب در 
این سال های خشکسالی بسیار تکرار، اما کمتر 
شنیده شده. این را کشاورز 7۵ ساله ای می گوید 
که آفتاب پوستش را سوزانده و دست های پیر 

و تاول زده اش، گواه رنج و سختی هایی است که 
پشت سر گذاشته. اهل »زیار« است و یازده روز 
است که 2۵ کیلومتر از خانه اش دور شده و به 
همراه دیگر کشاورزان در رودخانه بست نشسته. 
می گوید: »نزدیک به دو هفته است که اینجاییم، 
خودشان  به  حتی  مسئوالن  از  هیچ کدام  اما 
یکبار هم زحمت نداده اند که به میان ما بیایند و 
صدایمان را بشنوند. نمی دانیم دیگر باید چه کار 
کنیم تا بتوانیم حق و حقوقمان را بگیریم. همه 
جا رفته ایم و شکایت به آنها برده ایم؛ مسئوالن 
استانی گرفته تا وزارت نیرو. اما تاکنون هیچ 
چند  هر  نداده اند؛  درستی  پاسخ  ما  به  کدام 
باید قید کشاورزی را  برخی هایشان می گویند 
بزنید و شغل دیگری برای خودتان دست و پا 
کنید.« بغض راه گلوی پیرمرد را می گیرد. غم 
دنیا توی چشم هایش می نشیند: »مگر با این 
سن و سال دیگر می توانم شغلم را تغییر بدهم. 
سوال من این است، آیا کسانی که این حرف را 
به ما می زنند، خودشان حاضر هستند، برای یک 
لحظه صندلی شان را رها کنند. خسته شده ایم از 
این وضعیت. به تنگ آمده ایم. خدا شاهد است 
این وضعیت بیست  یخچال مان خالی است. 
سال است که ادامه دارد. دیگر صبرمان تمام 
شده. از روی زن و بچه مان خجالت می کشیم.« 

انتقال آب، بالی جان زاینده رود
 کشاورزان اصفهانی سال هاست که با فقر 
دست و پنجه نرم می کنند؛ از همان روزهایی 
که زاینده رود به لطف طرح های غیرکارشناسی 

انتقال آب، بخیل شد و از سخاوت دست کشید. 
حسین، کشاورزی که ۶2 سال دارد، می گوید 
انگشت انتقاد خود را به سمت این طرح ها که 
در سال های دور به تصویب درآمده و اجرایی 
شده، می گیرد و می گوید: »خواسته ما توزیع 
چرا  پس  نیست،  آب  اگر  است.  آب  عادالنه 
برای استان های همجوار تامین می شود. ولی 
برای کشاورزان اصفهانی که سال هاست دارند 
حسین  نیست؟«  آب  می سازند  و  می سوزند 
سال های  این  در  که  داشته  زمین  هکتار   ۵
بی آبی به ناچار بخش زیادی از آنها را فروخته 
ببرد:  خانه  به  نان  شب  به  شب  توانسته  تا 
نداریم. اصال مگر  برای فروش  »دیگر چیزی 
زمینی که آب ندارد را کسی می خرد. سال های 
قبل، زمین های کشاورزی را برای تبدیل کردن 
به باغ می خریدند، اما حاال آب برای تر کردن 
درجه   1۶ سرمای  نیست.«  هم  باغات  همان 
تک کشاورزان؛  تک  صورت  به  می زند  سیلی 
سیلی  با  را  صورتشان  بس  از  کشاورزانی که 
آمده.  تنگ  به  جانشان  دیگر  کرده اند،  سرخ 
عبدهللا که به خاطر خشکسالی چند سالی است 
بیکار مانده، می گوید: »فقط تا برج 9 می توانیم، 
برای کشت پاییزه اقدام کنیم، بعد از آن دیگر 
جاری  آب  باید  االن  بنابراین  ندارد؛  فایده ای 
شود. کشاورزان جزء حقابه بران اصلی رودخانه 
هستند. پول داده اند، آب خریده اند. اصال آب 
مهریه زنان شان است. از وقتی آب را به جاهای 
را  ما  دادند،  را گسترش  بردند و صنعت  دیگر 

بدبخت کردند. حرف همه این است که آب باید 
در زاینده رود جاری شود. در خردادماه شورای 
تامین آب استان تصویب کرد که 2۵0 میلیون 
یابد.«  اختصاص  به کشاورزان  آب  مترمکعب 
این در حالی است که کشاورزان می گویند از این 
میزان سهمیه آبی تنها ۶2 میلیون مترمکعب 
آب به آنها تخصیص داده شده و حاال که موعد 
از  خبری  دیگری  رسیده،  فرا  پاییزه  کشت 
باقی مانده نیست؛ سهم  اختصاص میزان آب 
استانی  مسئوالن  براساس گفته های  آبی که 
اختصاص آن به کشاورزان دور از ذهن می رسد؛ 
چرا که حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان در گفت و گو با »ایسنا« گفته 
بازگشایی زاینده رود، فعال امکان پذیر نیست و 
»درحال  باشد:  آسمان  به  چشمان مان  باید 
حاضر تامین آب امکانپذیر نیست و امیدواریم 
با بارش های آذر و دی و با پایش حجم مخزن 
سد زاینده رود و میزان ورودی به حجم مخزن، 
در کارگروه سازگاری با کم آبی در این خصوص 

تصمیم گیری کنیم.«

دست از طلب نداریم...  
کشاورزها، اما با شنیدن این حرف ها نیز دست 
همچنان  و  برنداشتند  خود  مطالبات  تکرار  از 
به همراه جمعیت  زاینده رود خشک  در بستر 
امید  به  دیگر  اصفهانی  از شهروندان  بسیاری 
تجمع  نشسته اند؛  انتظار  به  آب  جاری شدن 
حداکثری که تصاویر و فیلم های آن به سرعت 
در شبکه های اجتماعی مخابره شد و دست به 

دست گشت و باعث شد تا باالخره صدای آنها 
به گوش محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 
برسد و او پس از یازده روز تصمیم به شکستن 
سکوت خود بگیرد. او در گفت و گوی تلفنی با 
شبکه خبر از دستور خود به دو وزیر نیرو جهاد 
کشاورزی برای حل مشکل آبریز زاینده رود در 
هر سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و 
یزد خبر داد و گفت که به دنبال حل مشکالت 
این استان ها هستیم. از سوی دیگر سفر یک 
روزه علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو و گفت و 
گو با جمعی از کشاورزان ورزنه و وعده توزیع 
دردها  التیام بخش  نتوانست  نیز  آب  عادالنه 
باشد؛  کشاورزان  اعتراض های  بر  پایانی  و 
وعده توزیع عادالنه آب البته به شرط اعتماد 
تصویب  همچنین  و  نیرو  وزیر  و  دولت  به 
برای  تومان  و ۸00 میلیارد  اختصاص ۳ هزار 
نیرو،  وزیر  و کشاورزی.  آب رسانی  طرح های 
اما زمان بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزه 
تا  به ۳20  ذخیره سد  رسیدن  به  مشروط  را 
۳۵0 میلیون متر مکعب دانست که کشاورزان با 
این طرح مخالفت کردند و خواستار بازگشایی 
هر چه سریع تر زاینده رود به منظور آغاز کشت 
پاییزه شدند. همچنین پنج شنبه گذشته، سید 
تخصیص  از  اصفهان  استاندار  مرتضوی،  رضا 
جبران خسارات کشاورزان سخن  برای  اعتبار 
به میان آورد؛ آنجا که به »ایسنا« گفت: »هزار 
تامین  صنایع  طریق  از  تومان  میلیارد   ۵00 و 
می شود و در اختیار جهاد کشاورزی قرار بگیرد 
تا به نسبت حقابه کشاورزان بین آن ها تقسیم 
نیز  خسارت  دریافت  با  اما  کند.« کشاورزان، 
موافق نیستند بلکه سهم آبه خود را می خواهند. 
محمد که 49 سال دارد، این را می گوید: »ما 
صدقه نمی خواهیم. گدایی هم نمی کنیم. فقط 
نه کمتر!  و  بیشتر  نه  را می خواهیم؛  حق مان 
ماده ای  اجرای مصوبات 9  ما  اصلی  خواسته 
منظور  به  است  طرحی  به  او  اشاره  است.« 
احیای حوضه آبریز زاینده رود که در سال 92 
با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر 
این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف 
و حقابه ها به تصویب شورای آب کشور رسید. 
در این طرح وزارت نیرو مکلف شد نسبت به 
تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز 
هماهنگی  شورای  و  کرده  اقدام  رود  زاینده 
حوزه زاینده رود را با حضور استانداران اصفهان، 
وزرای  معاونان  و  یزد  و  چهارمحال و بختیاری 
نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت 
به  برگزارکند.  کشاورزی  اصناف  نمایندگان  و 
سهم  ها،  حقابه  میزان  تعیین  ایمنا،  گزارش 
آبه ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست 
محیطی رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
وممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده 
رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه 
نیز از جمله بندهای دیگر این طرح 9 ماده ای 

است. 
ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، 
از  جلوگیری  و  چهارمحال و بختیاری  و  یزد 
برداشت های غیرمجاز، فراهم کردن تسهیالت 
الزم برای تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت 
جهاد کشاورزی در منطقه نیز از دیگر مفاد این 
طرح است؛ طرحی که اجرا نشد و حاال رسول 
زرگرپور، استاندار اسبق اصفهان و معاون سابق 
با  آبفا در گفت و گو  امور آب و  وزیر نیرو در 
زاینده  را حالل مشکالت  »فارس« اجرای آن 
رود می داند: »اجرای 9 ماده حوضه آبریز زاینده 
رود مشکالت آبی این منطقه را در مدت ۵ سال 
حل می کند.« محمد که پنج جریب زمین دارد 
و منتظر بازگشایی آب برای کشت گندم و جو 
است، می گوید این مصوبات باید اجرا شوند: 
»مشکل کشاورزان باید یکبار برای همیشه حل 
نگیریم،  را  سهم مان  زمانی که  تا  وگرنه  شود 

دست از اعتراض نمی کشیم.« 

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: باید نگاه ما به حوزه گردشگری 
تغییر کند، واقعیت این است که االن برای کشت 
چغندر قند ارزش بیشتری نسبت به گردشگری 
قائل هستیم. به گزارش مهر، غالمرضا منتظری، 
در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب 
فعاالن گردشگری گفت:  با  مشترک  جلسه ای 
باید نگاه ما به حوزه گردشگری تغییر کند، رابطه 
معناداری بین نوع نگاه و منزلت وجود دارد. اگر 
مقیاس  در  ایران  نسبی  مزیت  را  گردشگری 
جهانی محسوب کنیم، سرمایه گذاری ها به سمت 
آن خواهد آمد. واقعیت این است که االن برای 
به  نسبت  بیشتری  ارزش  قند  چغندر  کشت 
گردشگری قائل هستیم. مدیرکل میراث فرهنگی 
در استان هایی مثل اصفهان که قطب گردشگری 
و صنایع دستی هستند باید اختیارات بیشتری 
داشته باشد و حکم مشاور وزیر هم بگیرد. در 
حوزه های میانی نیز کار باید به صورت تخصصی 
مطلب  حق  صورت  این  غیر  در  شود،  تقسیم 
ادا نمی شود. همچنین نیاز داریم الگو مواجه با 
گردشگر خارجی را طراحی کنیم، در برخی نقاط 
از گردشگر خارجی هراس داریم. باید سازوکار 
الگو مشخصی طراحی شود. سید حسین علوی، 
میراث  وزیر  ضرغامی،  عزت هللا  ویژه  نماینده 
این  در  دستی  صنایع  و  فرهنگی، گردشگری 
نشست گفت: راهبرد بلند مدتی برای نابود کردن 
اصفهان وجود داشته که آن صنعتی کردن این 

شهر و استان بوده است. جایی که قطب صنایع 
بعضًا  را عمدًا در دولت های  بوده  دستی جهان 
تا صنایع دستی  فاسد گذشته، صنعتی کردند 
نابود شود. این در حالی است که اصفهان می تواند 
آورده زیادی از صنایع دستی و گردشگری خود 
داشته باشد. علوی با بیان اینکه صنایع دستی 
در دولت چهار متولی دارد، گفت: وزارت فرهنگ و 
ارشاد، وزارت تعاون، وزارت صمت و وزارت میراث 
فرهنگی همه به نوعی متولی صنایع دستی در 
دولت هستند. برخی از کارها در سنوات گذشته 
و  شده  انجام  دستی  صنایع  نابود کردن  برای 
صنایع دستی االن نابود شده است. برای نوشتن 
یک آیین نامه که قانونا شش ماهه باید نوشته 
نگه  دست   1۳9۶ سال  از  سال  چهار  می شد، 
داشتند. در این جلسه فعاالن حوزه گردشگری 
هم نکاتی را گوشزد کردند. از جمله علی لبافان، 

رئیس مجمع عمومی میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان که گفت: مشکل 
ما این است که هنوز نمی دانیم صنعت گردشگری 
می خواهیم یا نمی خواهیم، اگر می خواهیم باید 
برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح انجام داد. 
ضعف قوانین بسیار زیادی در حوزه گردشگری 
وجود دارد و مجلس باید راهکاری بیندیشد. باید 
ساختارها را مشخص کنیم و بخش خصوصی با 
مجلس همکاری نزدیکی داشته باشد. راهنمایان 
تور، هتل ها، دفاتر مسافرتی دو سال است که 
رئیس  شیردل،  عباس  نداشتند.  کاری  هیچ 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان هم در این 
جلسه گفت: دیکتاتوری حاکم در وزارت میراث 
فرهنگی باعث شده تا صنایع دستی رشد نکند، 
مجلس هم نظارت کافی بر معاونت صنایع دستی 
ندارد و این معاونت ضعیف ترین عملکرد را دارد. 

انتقاد نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

برای کشت چغندر قند بیشتر از گردشگری ارزش قائلیم

گردشگری

در بی آبی زاینده رود، سیل اعتراضات کشاورزان غرب و شرق اصفهانی رودخانه را ُبرد؛ اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز که در روز گذشته با 
همراهی انبوهی از مردم اصفهان در بستر رودخانه روبه رو شد. جمعیت انبوهی که شانه به شانه پیکر بی جان زاینده رود به سوگ نشستند 
و با کشاورزانی که چند روزی است در بستر رودخانه خیمه زده اند، هم صدا شدند. یازده شبانه روز؛ همه شب ها و روزهای سردی که 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان که نزدیک به دو دهه است، خشکی زاینده رود چشم های آن را َتر کرده در بستر رودخانه و در دمای ۱6 
درجه، زیر آسمان آلوده شهر و شانه به شانه پل خواجو همدم و همزبان دیرینه زاینده رود، بست نشستند و سرمای استخوان سوز پاییز را 

به جان خریدند تا برای چندمین بار مطالبه خود را فریاد بزنند: » حق آبه حق قانونی کشاورزان است.« 

نزدیک به دو هفته است که 
اینجاییم، هیچ کدام از مسئوالن 

حتی به خودشان یکبار هم 
زحمت نداده اند که به میان ما 
بیایند و صدایمان را بشنوند. 
برخی شان می گویند باید قید 

کشاورزی را بزنید و شغل 
دیگری برای خودتان دست و 

پا کنید

کشاورزان جزو حقابه بران اصلی 
رودخانه هستند. پول داده اند، 
آب خریده اند. اصال آب مهریه 
زنان شان است. از وقتی آب را 
به جاهای دیگر بردند و صنعت 
را گسترش دادند، ما را بدبخت 

کردند. حرف همه این است 
که آب باید در زاینده رود جاری 

شود

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی      
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان         

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی                     
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی                                               
برابررای شماره 1400۶0۳0۶022000207هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمدنوری نرگی فرزنداسدهللا 
بانضمام  مزروعی  زمین  قطعه  دریک  ازفریمان  شناسنامه1144۳صادره  شماره  به 
اصلی  از27۶  ۳۳۶7فرعی  پالک  19007مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
است.لذابمنظوراطالع  محرزگردیده  متقاضی   رسمی  مالکیت  دربخش1۳ازمحل  واقع 
نسبت  اشخاص  شوددرصورتی که  می  1۵روزآگهی  بفاصله  دونوبت  در  مراتب  عموم 
بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی 
یک  مدت  رسیدظرف  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.               
تاریخ انتشارنوبت اول:29/۸/1400                   

 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳/9/1400                        
محمدرضارجایی مقدم،رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره 5/۱4۰۰/35۱5

آگهی فقدان سند مالکیت       
ابراهیمی  محمد  غالم  خانم   / آقای  اینکه  به  نظر 
نصرآبادی فرزند آقاخان بموجب دو برگ استشهادیه 
المثنی  مالكيت  سند  صدور  تقاضای  شهود  شهادت 
مزروعی  زمین  قطعه  یکباب  ششدانگ  اول  نوبت 
بشماره پالک ۵ فرعی از ۶2-اصلی بخش 1۳ مشهد 
را نموده و مدعی است سند مالکیت مزبور به دلیل 
جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت سامانه 
مدیریت  سامانه  مالکیت  امالک  کشوری  مدیریت 
 2۵۶ دفتر   ۳4۶ صفحه   ۵2۸20 ثبت  ذیل  کشوری 
سند  و  ثبت  نصرآبادی  ابراهیمی  محمد  غالم  بنام 
پرونده  تسلیم گردیده  و  مالکیت ۵4۳9۸الف صادر 
ثبتی و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا 
به استناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

کس  هر  میگردد  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
بایستی  است  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت 
در  است  بدیهی  نماید  تسلیم  اداره  این  به  رسمی 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارایه  بدون  اعتراض 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول 

وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/0۸/29

فرزند  آبادی  نصر  ابراهیمی  فعلی: غالم محمد  مالک   
آقاخان

نوع ملک: زمین مزروعی
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره(
هادی نیکوفر

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره 39۰2 

آگهی ابالغ دعوتنامه افراز         
نظر باینکه خانم کلثوم ریحانی فرزند محمد نسبت به 170 سهم مشاع از 2192۸ سهم 
فریمان بخش 1۳ مشهد  اراضی  در  واقع  اصلی  از 27۶  فرعی  پالک ۸1۸۶  ششدانگ 
درخواست افراز مالکیت مشاعی خویش را نموده است لذا نماینده و نقشه بردار این اداره 
در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/9/17 بعلت اجرای عملیات افراز به محل وقوع 
ملک عزیمت می نمایند بدینوسیله به سایر مالکین مشاعی که برابر اعالم متقاضی مجهول 
المکان می باشند در اجرای ماده 1۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابالغ می گردد که 
در تاریخ فوق الذکر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی لست عدم حضور مالکین 
مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورتمجلس افرازی متعاقبا 

آگهی خواهد شد.
محمدرضا رجایی مقدم

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
شماره 5/۱4۰۰/35۱6

آگهی فقدان سند مالکیت         
ریزه گی  جامی  زبيده  خانم   / آقای  اینکه  به  نظر 
استشهادیه  برگ  دو  بموجب  الدين  سراج  فرزند 
شهادت شهود، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
پالک  بشماره  مغازه  یکباب  ششدانگ  اول  نوبت 
94 فرعی از 1-اصلی بخش 1۳ مشهد را نموده و 
مدعی است سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی 
مفقود گردیده است که به حکایت سامانه مدیریت 
مدیریت کشوری  سامانه  مالكيت  امالک  کشوری 
ذیل ثبت 2۳77۸صفحه ۸2 دفتر 1۵1 بنام زبيده 
جامی ریزه گی ثبت و سند مالکیت ۶090۳1صادر 
بازداشت   2024۸ شماره  ذیل  و  تسلیم گردیده  و 
از  بیش  امالک  دفتر  و  ثبتی  پرونده  باشد  می 
این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره یک ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  میگردد  متذکر  و 
انجام داده یا مدعی وجود سند  آگهی معامله ای 
از  روز   10 ظرف  بایستی  است  خود  نزد  مالکیت 
به  را  خود  اعتراض کتبی  آگهی  این  انتشار  تاریخ 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی 
به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت 
وصول  یا  و  مقرر  مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم 
معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارایه  بدون  اعتراض 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت 

اول وتسیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/0۸/29

مالک فعلی: زبیده جامی ریزه گی
نوع ملک: مغازه

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(
هادی نیكوفر رئیس اداره ثبت اسناد 
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پارلمان شهری 

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران: 
مصوبات شورای ششم در سامانه شفافیت بارگذاری می شود 

سیستم آی تی ضعیف است 
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران درباره 
بارگذاری نشدن حقوق مدیران جدید در سامانه 
شفافیت گفت: با توجه به جابجایی دسترسی ها 
شاید امکان دید وجود ندارد، وگرنه حقوق مدیران 

بارگذاری می شود. احمد صادقی رئیس کمیته 
شفافیت شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی 
در  شهر  شورای  مصوبات  قرارگیری  درباره عدم 
سامانه مصوبات شورا در دوره جدید مدیریت 

شهری به ایلنا گفت: مصوبات بارگذاری می شود. 
اما خیلی وضع خوبی ندارد. سیستم آی. تی ما 
ضعیف است و همیشه در رای گیری ها به مشکل 
می خوریم و باید حتما این مساله اصالح شود. 

این  حتما  داده ایم که  اطالع  رئیسه  هیات  به 
مساله را پیگیری و اصالح کنند.  او در واکنش 
به اینکه آیا روندی که در دوره پنجم بوده ادامه 
پیدا می کند؟ اظهار کرد: بله مصوبات در سامانه 
گذاشته می شود. آنچه که در گذشته بارگذاری 
اگر  است.  مذاکرات  شرح  نه،  االن  و  می شد 
بخواهیم ایرادی بگیریم در مورد شرح مذاکرات 
است که بارگذاری نمی شود. او در پاسخ به سوال 
دیگری درباره بارگذاری حقوق مدیران شهرداری 

در سامانه شفافیت که تنها حقوق پایه در آن 
قرار می گرفت در حالی که میزان پاداش و مزایا 
کرد:  اظهار  است،  انحراف  و جای  مهم  مسئله 
چیزی که در سامانه شفافیت است و باید اعمال 
شود برمبنای ضوابط، قوانین و دستورالعمل ها 
آیتم هایی  چه  می کند  مشخص  قانون  است. 
گذاشته شود. دستورالعمل های هیات دولت و 
مجلس مصوب می کند و سلیقه ای نیست که 

امروز بگوییم آیتمی حذف یا اضافه شود. 

داده های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
نشان می دهد، ذرات معلق کوچکتر از دو و 
نیم میکرون در 24 ساعت اخیر هوای تهران 
نارنجی  را  شاخص ها  و  ناسالم کرده اند  را 
نشان  شده  ثبت  اطالعات  نگه داشته اند. 
تاکنون  امسال  آبان  در  تهران  که  می دهد 
17 روز هوای قابل قبول داشته است و 11 
روز نیز هوای شهر برای گروه های حساس 
سال  مشابه  آماری که  است.  بوده  ناسالم 
پارسال  که  تفاوت  این  با  است  گذشته 
تهران در این بازه زمانی 1۸ روز هوای قابل 
نیز هوا  روز   10 و  برای تنفس داشته  قبول 
ناسالم برای گروه های حساس بوده است. 
اطالعات کلی تر نیز نشان می دهد که پاییز 
یکدیگر  مانند  سال گذشته  پاییز  و  امسال 

۳9 روز هوای قابل قبول داشتند و امسال 
و پارسال، گروه های حساس تهرانی  19 روز 

تنفس کردند.  ناسالم  هوای 
در  امسال  آلودگی  فصل  آغاز  ابتدای  از 
حوزه  این  در  مرتبط  مسئوالن  پایتخت، 
در  آلودگی  مشکل  بودن  حل  قابل  از 
منصوری،  محسن  بودند.  داده   خبر  تهران 
اعالم  خود  معارفه  روز  در  تهران  استاندار 
جمله  از  هوا  آلودگی  مشکل  حل  که  کرد 
است.  استانداری  مدت  كوتاه  برنامه های 
تهران  هوای  موضوع  »در  است:  معتقد  او 
و محیط زیست تهران باید اقدامات جدی 
و  بگذاریم  قانون  نمی شود  شود.  انجام 
حل  برای  نمی شود.  یا  نشد  بگوییم  بعد 
فوق العاده کنیم.  یک کار  باید  موضوع  این 

آینده نگر  و  پیشگیرانه  ما  برخوردهای  باید 
از طبقه شانزدهم نگاه کنیم  اینکه  نه  باشد 
اینکه  برای  و  است  آلوده  هوا  ببینیم  و 
رسانه ها یقه ما را نگیرند بگوییم حاال یک 
باید  اینطور نیست و  بگذاریم. خیر!  جلسه 
این صحبت ها 2۶  انجام شود.«  کار جدی 
تاکنون یعنی  و  مهر ماه خبری شده است 
استانداری  می رسد که  نظر  به  آبان ماه   2۸
هوا  آلودگی  به  مقابله  اضطراری  کارگروه 
به  که  کارگروهی  است.  نداده  تشکیل  را 
آلودگی  کارشناس  اشجعی،  بهزاد  گفته 
آالینده ها  انتشار  کاهش  آن  وظیفه  هوا 
اثرات  کاهش  دوم  و  بحرانی  روزهای  در 
است.  جامعه  افراد  بر  آلوده  هوای  مخرب 
تاکید  »پیام ما«  روزنامه  با  گفت وگو  در  او 

اضطرار  تشکیل کارگروه  فرآیند  می کند که 
تبصره  اجرایی  آیین نامه  در  هوا  آلودگی 
شده  تعیین  پاک  هوای  قانون   ۳ ماده   ۳
است و براساس این آیین نامه در ابتدا اداره 
بازه زمانی 4 روزه  باید در یک  هواشناسی 
پایداری جوی را پیش بینی کند: »هنگامی 
 4 پیش بینی کرد که  هواشناسی  اداره  که 
داشته  جوی  پایداری  است  قرار  دیگر  روز 
بهداشت  کل  اداره  به  موضوع  این  باشیم 
بهداشت  کل  اداره  می شود،  اعالم  استان 
را  پایداری  دارد که  12 ساعت وقت  استان 
کند.  پیش بینی  غیر خطرناک  و  خطرناک 
این  شد،  پیش بینی  خطرناک  شرایط  اگر 
و  می شود  اعالم  استانداری  به  موضوع 
استانداری هم بایستی کارگروه ملی شرایط 
اضطرار آلودگی هوا را تشکیل دهد.«  این 
از تشکیل در معاونت عمرانی  بعد  کارگروه 
اضطراری  وضعیت  به  باتوجه  استانداری 
تصمیماتی  باشد،  رو  پیش  است  قرار  که 
حاکی  عموما  مصوباتی که  می شود،  اتخاذ 
از محدودیت زمانی مراکز آموزشی و اداری 
اشجعی  است.  ترافیکی  محدودیت های  و 
هم  فعالیت ها  و  اقدامات  »این  می گوید: 
بندی  دسته  هوا  آلودگی  درجه  اساس  بر 
می شوند، به طور مثال اقدامات هنگامی که 
کیفیت هوا بین 100 تا 1۵0)نارنجی( است 
با اقدامات زمانی که کیفیت هوا بین 1۵0 
تا 200)قرمز( است متفاوتند. البته در خود 
مصوبه هم یک تبصره آمده است که اگر 
رده  یک  در  روز   2 از  بیش  هوا  وضعیت 
بندی کیفی قرار داشت، اقدامات رده بندی 
اگر  یعنی  شود.  انجام  باید  باالتر  کیفی 
نارنجی  هوا  پیاپی کیفیت  روز   2 از  بیش 
بود، اقدامات مربوط به وضعیت قرمز باید 
انجام شوند.« او با اشاره به وضعیت هوای 
شهر تهران در روزهای اخیر ادامه می دهد: 
»براساس پیش بینی سازمان هواشناسی 
 ۳0( یکشنبه  تا  ام(   27( شنبه   ۵ روز  از 
وضعیت  پیاپی  روز   4 تهران  هوای  ام( 
نارنجی خواهد داشت. به همین دلیل هم 
در شهر تهران باید اقدامات وضعیت قرمز 
بر  این شرایط  در  او  به گفته  انجام شود. 
مقاطع  بایستی کلیه  دستورالعمل  اساس 
 2 ادارات  شوند،  تعطیل  باید  آموزشی 
هم  ساعت   2 و  شوند  باز  دیرتر  ساعت 
او می گوید: »پلیس  تعطیل شوند.  زودتر 
پیش  از  مناطق  بعضی  در  می بایستی 
و  وضع کند  تردد  محدودیت  شده  تعیین 
در شهر متوقف  فعالیت های عمرانی  انجام 
شود و استفاده از سوخت مایع در صنایع و 
اکنون کدام  اما  نیز ممنوع شود.  نیروگاه ها 
انجام  تهران  شهر  در  اقدامات  این  از  یک 
اجرای  در  نشان می دهد که  این  می شود؟ 
هوا  آلودگی  اضطرار  شرایط  دستورالعمل 

ندارد.«  وجود  جدیتی  ظاهرا 

اقدامات ناکافی
برای بهبود تنفس  

با شنیده  و همزمان  امسال  پاییز  ابتدای  از 
شدن زمزمه های آلودگی هوا در تهران متولیان 

امر اقداماتی برای کاهش ذرات آالینده کمتر 
طور  به  دادند.  انجام  میکرون  نیم  و  دو  از 
مثال پلیس از تشدید برخورد با خودروهای 
سردار  و  است  داده  خبر  دودزا  و  آالینده 
امسال  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  حمیدی 
تاکنون بالغ بر 1۳۸ هزار خودروی دارای عیب 
شدند، گفته  جریمه  آالینده  و  فنی  نقص  و 
دستگاه خودرو   17۵0 تعداد  این  »از  است: 
شده اند.  منتقل  پارکینگ  به  و  توقیف  نیز 
هم  و  دوربین ها  هم  طرح  این  اجرای  در 
حضور  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  مأموران 
و  معاینه فنی  فاقد  خودروهای  با  و  داشته 
بوده  معاینه فنی  دارای  که  خودروهایی  نیز 
باشند،  فنی  نقص  دارای  یا  بوده  آالینده  اما 
همزمان  پنجشنبه  روز  می کنند.«  برخورد 
دستگاه ها  تخصصی  نشست  برگزاری  با 
نیز  هوا  آلودگی  و کاهش  موضوع کنترل  با 
از وقوع جرم  معاون اجتماعی و پیشگیری 
دادگستری کل استان تهران بر لزوم رعایت 
مجوز  صدور  در  روزانه  محدودیت  سقف 
سوی  از  ترافیک  طرح  محدوده  به  ورود 
شهرداری تهران تاکید کرده بود. علی دیزجی 
هوا  آلودگی  اخیر  سال های  در  است:  گفته 
همچنین  بوده،  تهران  معضالت کالن شهر  از 
شهرهای  و  تهران  شهر  به  بی رویه  مهاجرت 
افزایش  جمعیت،  بارگذاری  آن،  حاشیه 
وسایل نقلیه و جغرافیای خاص تهران منجر 
به کاهش کیفیت هوای تهران در فصول سرد 
اقداماتی که  می شود.  دما  وارونگی  و  سال 
البته از سوی اشجعی ناکافی تلقی می شوند. 
اتفاق  تا کنون  او می گوید: »از سال گذشته 
به کاهش  مربوط  اقدامات  حوزه  در  خاصی 
آلودگی هوا نیفتاده است و طرح های کاهش 
آلودگی هوا کماکان در رکود به سر می برند. 
بنابراین طبیعی است که نباید شاهد کاهش 
آیا  اینکه  باشیم. حاال  آالینده ها هم  انتشار 
امسال هوا آلوده تر از قبل می شود یا نه را 
صرفًا شرایط جوی تعیین می کنند و اگر جو 
باشد  پایدارتر  پیش  سال  به  نسبت  امسال 

بود.« خواهد  آلوده تر  هم  هوا 

آسمانی آلوده به وسعت ایران 
است  طوالنی  زمان  مدت  هوا  آلودگی 
و  است  رفته  تهران  آسمان  از  فراتر  که 
نیز  را  ایران  پرجمعیت  و  شهرهای صنعتی 
پایش  سامانه  اطالعات  است.  کرده  درگیر 
کیفی هوای کشور نشان می دهد که دست 
ایستگاه های  آبان ماه،  کم دیروز جمعه 2۸ 
اصفهان،  و  همدان  هوای  کیفیت  پایش 
کرج و شوشتر نیز سالم برای همه گروه ها 
بودند و شاخص ها در این شهرها قرمز رنگ 
هوای  کیفیت  پایش  سامانه  بودند.  شده 
اصفهان نیز نشان می دهد که اصفهان پاییز 
نداشته  پاک  هوای  روزی  هیچ  امسال 
اقداماتی مشابه  نیز  است. در سایر شهرها 
اما  با سال های گذشته صورت گرفته است 
آلودگی  است که  این  است  آنچه مشخص 
آسمان  در  و  نمی شناسد  مرز  دیگر  هوا 
شده  پراکنده  ایران  شهرهای  از  بسیاری 

است.

از ابتدای پاییز امسال هوای تهران، ۱۰ روز برای گروه های حساس ناسالم بود

رکود طرح های کاهش آلودگی هوا
اشجعی، کارشناس آلودگی هوا: در اجرای دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا ظاهرا جدیت وجود ندارد

عضو شورای شهر کوت عبدهللا: 
بزرگترین معضل 
کوت عبدهللا نبود 

سیستم فاضالب است
عضو شورای شهر کوت عبدهللا گفت: نبود سیستم 
مناسب فاضالب سدی بزرگ برای توسعه پایدار و 
پیشرفت شهر کارون شده است.  قاسم شریفات 
به ایمنا گفت: شورای اسالمی شهر کوت عبدهللا 
به صورت جدی پیگیر پروژه های آبفا شهرستان 
کارون و کیفیت آب آشامیدنی است و به طور 
مرتب شهروندان را از وضعیت موجود و پیشرفت 
آنها آگاه می کند. او افزود: در خصوص پروژه های 
نیمه تمام فاضالب با متولیان امر جلساتی برای 
ترسیم وضعیت موجود و تصمیم سازی مؤثر 
برگزار شد، تصمیماتی که گرفته می شود باید بر 
بتوانیم کاری  تا  اساس واقعیات پروژه ها باشد 
انجام دهیم، در غیر این صورت با کلی گویی و 
حل  مشکلی  هیچ  واقعیت  از  داشتن  فاصله 
ادامه  نمی شود. عضو شورای شهر کوت عبدهللا 
داد: یکی دیگر از مسائلی که سالمت و آسایش 
شهروندان را به خطر انداخته و زندگی را در کوت 
عبدهللا را سخت کرده شبکه فرسوده آب رسانی و 
افت فشار آب است. فرسودگی لوله های انتقال 
آب شهری کیفیت، ظاهر و سالمت آب را نشانه 
گرفته و سبب ایجاد مشکالت زیادی شده است، 
شورای اسالمی شهر کارون رفع این معضل را در 
تصریح کرد:  او  است.  داده  قرار  دستورکار خود 
آبفا  اداره  و  کارهای مشترک شهرداری  دیگر  از 
وضعیت پمپ نصب شده در کرانه رود کارون برای 
تأمین آب است که به صورت مرتبط با کمترین 
بازدهی در شبکه آب رسانی اثر می گذارد و به طور 
با  نامناسب  مداوم به خاطر محل و نوع نصب 
قطعی برق و ایجاد مشکل در شبکه آب رسانی 
مواجه می شود. شریفات توضیح داد: با توجه به 
حضور در فصل بارش توصیه ها و نکات الزم به 
شهرداری داده شده تا سناریوهای گذشته مانند 
آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل و از بین 
رفتن لوازم منزل شهروندان تکرار نشود. او تاکید 
کرد: جاری شدن و ماندن آب های سطحی در 
معابر سبب آسیب دیدن سازه های شهری، معابر 
بودن  ویژه  به  توجه  با  می شود،  سبز  فضای  و 
شرایط کارون باید مسئوالن استانی نگاه ویژه ای 
به مشکالت کارون و رفع آنها داشته باشند تا قطار 

توسعه و پیشرفت کارون زمین گیر نشود. 

ورود مدیریت شهری به 
موضوع زباله گردی

 رئیس شورای اسالمی شهر تهران با تاکید 
بر اینکه در حوزه مقابله با زباله گردی دست 
به اقدام اجرایی خواهیم زد تا این موضوع 
و  شورا  ورود  از  نباشد  حرف  حد  در  تنها 
زباله گردها خبر داد. به موضوع  شهرداری 

مقابله  روند  تشریح  در  چمران  مهدی 
به  گردها  زباله  پدیده  با  شهری  مدیریت 
موضوع  به  شهرداری  و  شورا  گفت:  ایسنا 
این  باید  اما  است؛  ورود کرده  زباله گردها 
درست  اقدام  و  برود  پیش  کمی  موضوع 
آن  مورد  در  تا  بگیرد  صورت  موثری  و 
اطالع رسانی انجام بگیرد. قطعا این معضل 
هم در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی 
خود  خاص  صورت  به  اما  می شود،  مطرح 
است. داشته  ورود  بحث  این  به  هم  شورا 

موضوع  برای  بتوانیم  امیدواریم  افزود:  او 
زباله گردها به نتایج موثر و عملیاتی برسیم 

که تنها در حد حرف نباشد.

اولین پنجره ای که بعد از ورود به سامانه کنترل کیفیت هوای تهران، مقابل شما باز می شود اطالعیه نارنجی رنگی است که حکایت از ناسالم بودن کیفیت 
هوای تهران برای گروه های حساس دارد. اطالعیه به شهروندان توصیه کرده است که از فعالیت سنگین و طوالنی در معرض هوای باز خودداری کنند 
و در خانه بمانند. توصیه ای که در طول پاییز امسال چندباری از تریبون های مختلف به شهروندان پایتخت شده و حتی بسیاری از شهروندان شهرهای 
پرجمعیت نیز آن را به کرات شنیده اند و باتوجه به پیش بینی های هواشناسی به نظر می رسد که بیشتر هم شنیده می شود. پیش بینی هایی که تاکید دارند 
با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمه شمالی کشور افزایش غلظت آالینده های جوی و کاهش کیفیت 
هوا رخ می دهد. متولیان امر از ابتدای فصل سرد برای مقابله با هوای غبارآلود پاییزی اقداماتی ترتیب دادند اما به نظر می رسد که هنوز کارگروهی جهت 
مقابله با آلودگی هوا در استانداری ها دست کم در تهران تشکیل نشده است. کارگروهی که از پس آن مصوباتی بیرون می آید که هنوز خبری از هیچ کدام 

آن ها نیست. موضوعی که به عقیده یک کارشناس آلودگی هوا ناشی از جدی نبودن دستگاه ها در اجرای دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هواست. 

|  
رنا

 ای
 |

| روزنامه نگار |

| سوگل دانائی |

| کارشناس آلودگی هوا |

| اشجعی |

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می 
باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: ۰7۱38۱۱4۰45 - ۰7۱38۱۱4۰35 

شماره نمابر: ۰7۱38244833- شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  ۰7۱-38۱۱4۰۱4 
موضوع مناقصه: خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
•شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2۰۰۰۰92586۰۰۰۱62 می باشد. متقاضیان برای شرکت در 

مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

فراخوان  اینترنتی https://setadiran.ir )کد  نشانی  از طریق  اسناد مناقصه،  برای دریافت  ب: 
2۰۰۰۰92586۰۰۰۱62( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم به منظور 
ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت ۱4 روز  پس از دریافت اسناد و 
حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۰9/۱6 در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت 
نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57۱۱۱-7۱759 اقدام نمایند. 
مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، 

زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
•ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری 

است.              

فراخوان تجدید مناقصه عمومی  نوبت دوم
  252-00-K شماره

خرید قطعات یدکی کنتور آلتراسونیک مدل فلوسیک

تاریخ چاپ نوبت اول: ۱4۰۰/۰8/25- تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱4۰۰/۰8/29                          

شناسه آگهی: 1221490 میم الف: -1
PRC –FO-21-)0(-9۸

آگهی مفقودی
 پروانه بهره برداری

نظر باینکه پروانه بهره برداری معدن فلدسپات جنت به 
شماره ۱8527 مورخ ۱394/۰5/2۱ بنام آقای احمد 
زارعی جالل آبادی مفقود گردیده است، لذا بدینوسیله 
باطالع می رساند کلیه مفاد پروانه مزبور از درجه ساقط 
و پروانه بهره برداری مذکور هیچگونه ارزش و اعتبار 

قانونی ندارد. م الف 583۰6
ناهید کالنتری پور – معاون برنامه ریزی و سرمایه 

گذاری
تاریخ چاپ نوبت اول : ۱4۰۰/۰8/29
تاریخ چاپ نوبت دوم : ۱4۰۰/۰9/29

نوبت اول

مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل 
۱385 به شماره موتور ۱24852۱8853 
شماره  به   ۱9389۱۰9 شاسی  شماره  و 
پالك 79 ایران 7۱7 ص 42 به نام آقای 
مهدی یوسفی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده 
مدیر تصفیه شرکت تولید شاب صنعت اسپاهان به شماره ثبت ۱63۰۰ در نظر دارد پالک ثبتی 43 / 2674 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۱9/95 متر مربع صنعتی به آدرس اصفهان خیابان توحید میانی 
نبش بن بست آذین بن بست شماره ۱8 ساختمان موسوم به البرز طبقه پنجم را با شرایط زیر از طریق مزایده 

به فروش برساند . 

محل مورد نظر عبارت از یک باب آپارتمان با پالک ثبتی 43 /2674 واقع در سمت جنوب غربی طبقه پنجم ساختمان البرزبه متراژ 
95 / ۱۱9 متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات مندرج در سند می باشد . اسکلت کل ساختمان بتن آرمه و سقف ها 
از تیرچه بلوک می باشد . آپارتمان مورد بازسازی قرار گرفته جهت کار کاربری اداری قرار گرفته دارای سالن انتظار ، اتاق مدیریت ، اتاق 
جلسات و همچنین مورد آشپزخانه مخفی با کابینت MDFو سرویسهای بهداشتی می باشد ، پوشش کف کامل بجز آشپزخانه از پارکت 
و دیوارها سفید کاری و رنگ آمیزی ، دربهای داخلی چوبی و پنجره های محیطی از آلومینیوم می باشد ، سیستم سرمایش کولر آبی و 
گرمایش رادیاتور باشد و کل مجتمع به ورت مطب پزشکان در حال بهره برداری است که طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری قیمت 
شش دانگ پالک ثبتی به میزان 72/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفت میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی گردیده است . زمان مزایده 
: روز پنجشنبه مورخ ۱۱ / ۰9/ ۱4۰۰ ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر در محل اصفهان خیابان توحید میانی نبش بن بست آذین بن بست 
شماره ۱8ساختمان موسوم به البرزطبقه پنجم از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود. شرایط مزایده : مزایده نقدی است و 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به خریداری که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود کلیه هزینه های مربوط به مزایده 
به جز مالیات نقل و انتقال و سایر مبالغ که قانونا بعهده فروشنده است بعهده خریدار است . هزینه دفاتر اسناد رسمی مربوط به مال 
مورد مزایده بعهده برنده مزایده می باشد . متقاضیان باید ۱۰% بهای کارشناسی شده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده طی چک 
بانکی در وجه حساب شماره ۰۱۱33698۱3۰۰3 نزد بانک ملی بنام شرکت ورشکسته شاب صنعت اسپاهان به همراه مشخصات کامل 
و محل اقامت و شماره تماس و تصویر کارت ملی جهت ورود به محل مزایده ارایه نماید مدیر تصفیه به پیشنهادی که مبهم ، مشروط 
، فاقد سپرده بر خالف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد کرد. برنده مزایده باید حداکثر تا 5 روز کاری بقیه ثمن مزایده را دروجه 
شرکت شاب صنعت اسپاهان واریز نماید و پس از پرداخت کلیه مبالغ پالک ثبتی و اسناد مربوطه پس از اخذ مجوزهای قانونی و 
استعالمات مربوط انجام گیرد . و اگر پرداخت بهای مزایده در موعد مقرر انجام نگیرد و یا برنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد مزایده 

باطل می گردد و صد درصد سپرده ایشان به نفع شرکت ورشکسته شاب صنعت اسپاهان ضبط خواهد شد . 
متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر و بازدید با هماهنگی مدیر تصفیه 5 روز قبل از برگزاری مزایده 

با شماره موبایل ۰9۱3286499۱ تماس حاصل نمایند و یا به محل شرکت مراجعه نمایند. 
حمیدرضا کرباسی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته شاب صنعت اسپاهان

در بعضی مناطق باید محدودیت 
تردد وضع شود و انجام فعالیت های 
عمرانی در شهر متوقف شود اما این 
اقدامات انجام نمی شود یعنی در 
اجرای دستورالعمل شرایط اضطرار 
جدیت وجود ندارد
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افقی
آدم   - برافراشتن  بیرون كشیدن،   -  1 
روضه  محل  دهد،  می  دیوار  به  خسته 
خوانی - محصول آب و صابون2 - فرصت 
و مهلت، فرصت - ابزار دفاعی جنگجو، زره 
- گرمسیر، سدی در استان کردستان۳ - 
جمع نیت، اهداف، مقاصد - صدا، صوت، 
نغمه و بانگ - جدید4 - اثری از پرل 
آفرین  فرنگی،  تحسین   - باک  اس 

فرنگی۵ - آشامیدن، کتان مصری - یک 
عامیانه، یك خودمانی - خرقه درویشی  
- پیامبران و انبیا۶ - گل هفت سین، نام 
گلی معروف - مار صدا دار7 - ماه سرد، 
روز گذشته - از مصالح ساختمانی، اکسید 
کلسیم - از جنس بادیه - وحشی، حیوان 
وحشی۸ - صدای پنچری - بزرگ ایل 
- پژواك صدا، انعكاس صدا9 - خالص 
- دستگاه نساجی  - قبل از افاده میاید 
- پیمودن10 - ریشه - از ورزشهای آبی11 

- بی مغز، میان تهی - رمق آخر - نقطه 
مخترع   - فرانسه   انقالبهای  از   - ها12 
مسلسل1۳ - جم وارونه - اما - جهت، 
دید چشم، نور اندک، در زبان ترکی به آب 
می گویند - ماركی بر خودرهای سنگین14 
- دانه های ریز پوست، با آن دو آهن را 
به هم متصل می كنند، همنشین هرس 
- پوست قیمتی - بیتا بدون ب - قلب، 
سرای محبت1۵ - تن پوش، جامه و رخت 

- مار خطرناك - ریزه و کم بها 

عمودی
1 - بخشیدن، غفران، مغفرت - دلجویی و 
مهربانی  - اسبابی فلزی برای ورزش 2 - 
تحریک کردن - اولین مخترع تلگراف، لنگر 
گاه، میوه ترش و شیرین، طناب و ریسمان 
- حس وارونه - درخت كریسمس۳ - 
چاخان - پسوند مراقبت - مكان، مرغ می 
رود، رختخواب4 - پشته خاك، گیره سر 
دخترانه، تپه كوچك - حرف نداری، كالم 
فقدان - زیردریایی معروف ژول ورن۵ - 
خرمابن - میوه مربایی، میوه نكو، میوه 
پاییزی - ظرف شیر دوشی۶ - سیماب، 
فلز مایع دماسنج، فلز مایع - همانندان، 
همسران - منقار کوتاه7 - توبه کننده - 
سو، طرف - صحنه نمایش، آفت غالت، 
رود اروپایی - خوب مختصر۸ - زراعت 
- نویسنده اثر معروف » مسخ « - طال، 
ژاپن، پول آسیایی،  همراه سیم9 - پول 

پول قدرتمند آسیا - قایق کوچک - چیز، 
مفرد اشیا - مزه خرمالو، مزه دهان جمع 
کن10 - رقمها، اعداد، نوشته ها - سرجوخه 
 - قاعده  نشان،   - نیروها   -  11 دریایی 

زمان - عصاره کنجد12 - فالحت - دارای 
زن و فرزند1۳ - نیلوفر هندی - خواب، 
نام مرغی، نیاز و حاجت - سخنان یاوه، 
بیهوده ها14 - ضمیر اشاره، اشاره به دور، 

از خواهران برونته - پایمال شده - برنامه 
ورزشی، عدد دو رقمی1۵ - جانوران درنده 
- ترکیب ید با عنصری دیگر - مخترع 

ساعت دیواری

جدول شماره 2۱57

خراسان رضوی

در  مجلس  حقوقی  امور  معاون  شریف آباد/  فریبا 
راستاهای وزارت ارشاد اسالمی  با بیان اینکه خراسان 
در عرصه فرهنگ و هنر نقش با عظمتی در این مرز
و بوم دارد؛ گفت: برای ایجاد رویداد و اتفاق فرهنگی 
ابتدا باید به سراغ شهرستان ها برویم و کادرسازی را 

از جاهایی شروع کنیم که شهدا برخاستند.
مدیر کل  معارفه  مراسم  در  هاشمی  محمد  سید   
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی  با بیان اینکه خراسان 
در عرصه فرهنگ و هنر نقش با عظمتی در این مرز 
و بوم دارد؛ گفت: کادر سازی را باید از جاهایی شروع 
کنیم که شهدا برخاستند و این رویکرد وزارت موجب 
شد که با جدیت و قوت بیشتری برای ایجاد رویداد 
و اتفاق فرهنگی ابتدا به سراغ شهرستان ها برویم و 

این امر به عنوان مسئله محور ی ما باشد.
در  هنر  و  فرهنگ  بحث  در  زیادی  مباحث  او گفت: 
استان ها وجود داشت که در این دوره توجه و رویکرد 
به کف میدان باشد و این نه تنها برای مرکز استان ها 

عملی شود بلکه در شهرستان ها و مناطق محروم اجرا 
شود. 

ارشاد  و  فرهنگ  مدیر  از  ما  خواست  هاشمی گفت: 
هنر  و  فرهنگ  عوامل  همه  با  است که  این  اسالمی 
تعامل  حسن  با  و  حوصله  دقت،  با  استان  رسانه 
در  سینما  و  تئاتر  مسئله  کنند،  رفتار  صددرصدی 
خراسان مسئله پراهمیتی است و با توجه کامل رصد 
این  هنرمندان  دلگرمی  موجب  که  کنند  پیگیری  و 

بود. خواهد  خطه 
وزارت  استان های  و  مجلس  حقوقی  امور  معاون   
کل  مدیر  انتخاب  برای  ما  افزود:  ارشاد  و  فرهنگ 
ارشاد در استان ها در وزارت ارشاد با برنامه ریزی های 
جوان،  مومن،  عناصر  که  کردیم  تالش  شد،  انجام 
را  استانی   خوش فکر  و  ذوق  و  هنر  اهل  و  انقالبی 
از خراسان شروع شد که  اتفاق  این  و  انتخاب کنیم 
به  اتفاق آقای حسن زاده  به  بر اساس نظرات قریب 
دلیل فرهنگی بودن و خوش فکر بودن انتخاب شدند.

معاون امور حقوقی مجلس و استا ن ها وزارت فرهنگ و ارشاد مطرح کرد:

اولویت اجرای رویدادهای فرهنگی در شهرستان های محروم سیده حبیبه مومنی| مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
دومین  و  سی  رئیس  و   گلستان  اسالمی 
از  پس  استان گلستان، گفت:  تئاتر  جشنواره 
نزدیک به 2 سال سخت کرونایی؛ عشق و همت 
هنرمندان بار دیگر چراغ نمایش استان را روشن 
کرد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
با  عادله کشمیری  اسالمی گلستان،  ارشاد  و 
اشاره به اینکه سی و دومین جشنواره تئاتر استان 
گلستان از صبح امروز پنج شنبه 27 آبان ماه 
شود،  می  آغاز  اسعد گرگانی  تاالرفخرالدین  در 
گفت: تعطیلی های مکرر و محدودیتهای اعمال 
شده از سوی ستاد کرونا در راستای پیشگیری 
و مبارزه با این ویروس منحوس، فضا و شرایط 
تمرین و اجرا و کسب و کار جامعه ی نمایش را 
از حدود 2 سال پیش برای هنرمندان این عرصه 
دشوار کرد. او افزود: علی رغم میل باطنی و در 
راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد 
آمدن  پدید  نیز  و  با کرونا  مبارزه  و  پیشگیری 

پیک های متعدد و قرمز شدن استان؛ تمرین 
و اجرا برای هنرمندان نمایش که هنری گروهی 
است و نیازمند تمرین های مستمر دارد پدید آمد 
اما به همت و عشق این عزیزان و با بهتر شدن 
وضعیت؛ امروز شاهد جلوه ای از تالش عاشقانه 
و خردورز آن ها برای روشن و فروزان تر کردن 
این هنر انسان ساز هستیم. کشمیری با تقدیر 
از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن این رویداد 
هنری نقش داشته اند، درباره ی ویژگی های این 
دوره، گفت: برای نخستین بار به پیشنهاد انجمن 
شورای  تایید  با  و  گلستان  نمایشی  هنرهای 
هنرمندی  استانی؛  جشنواره  سیاست گذاری 
به  مصدق(  )فرشید  تحصیلکرده  و  شاخص 
او  شد.  انتخاب  جشنواره  اجرایی  دبیر  عنوان 
افزود: همچنین در این دوره از جشنواره، 2 بخش 
جنبی "تک گویی زنان و مردان" و "تئاتر کوتاه 
آموزشگاهی" در راستای حمایت از آموزشگاه ها 
و انگیزه بخشی به نسل جوان برنامه ریزی شد 

و پس از ارزیابی های صورت گرفته، ۵  اثر در 
بخش تک گویی زنان،۳ اثر در بخش تک گویی 
مردان و ۵ اثر در بخش مسابقه تئاتر کوتاه ویژه 
آموزشگاه ها به مرحله نهایی رسیدند. کشمیری 
به حضور چهره های شاخصی چون هدیه تهرانی، 
محمودرضا رحیمی، مرتضی میرمنتظمی و پانته آ 
پناهی ها به عنوان داور نهایی و اساتید حاضر در 
جشنواره اشاره کرد و افزود: محمد قدس فرزند 
گرگان زمین و چهره ی شاخص تهیه کنندگی 
نماینده  عنوان  به  عرصه کشور  در  نمایش  هنر 
ویژه اینجانب و  رئیس شورای سیاست گذاری 
و تهیه کننده سی و دومین جشنواره تئاتر استان 
گلستان حضور دارد. او همچنین به برپایی دو 
کارگاه آموزشی در ایام جشنواره اشاره کرد و گفت: 
کارگاه آموزش بازیگری با حضور "پانته آ پناهی ها" 
از چهره های شاخص عرصه بازیگری و نیز "تهیه 
کنندگی در تئاتر" با حضور "محمد قدس" در ایام 

جشنواره برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در آستانه آغاز جشنواره؛
چراغ نمایش استان به همت هنرمندان دوباره روشن شد

صنعتی  شهرک های  شرکت  /مدیرعامل  باقرزاده  سمیه 
هزار  تاکنون 90  امسال  ابتدای  از  رضوی گفت:  خراسان 
مترمربع معادل 9 هکتار زمین بالتکلیف در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان از صاحبان آن بازپس گرفته و به 
سرمایه گذار جدید واگذار شده است.  بهرامی زاده افزود: 
از آنجا که تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور بسیار زیاد است، پس گرفتن زمین از صاحبان 
صنایعی که در زمین های واگذار شده اقدام صنعتی انجام 
نداده اند، در اولویت سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران قرار گرفته است.  او با اشاره به طرح های به 
ثمر نشسته شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در 
100 روز گذشته بیان کرد : در این راستا از ابتدای امسال 
حدود 9 هکتار زمین در 2۸ شهرک و ناحیه صنعتی خراسان 
رضوی از افراد پس گرفته شده و به سرمایه گذاران جدید 
اختصاص یافته است و از این پس نیز این رویه بدون 
و  این شهرک ها  داشت:  اظهار  او  می شود.  دنبال  اغماض 

نواحی صنعتی شامل چناران، خیام نیشابور، کاویان، تربت 
بینالود،  بردسکن، چرمشهر، سبزوار 1،  حیدریه 1، گناباد، 
ماشین سازی، توس، کاشمر، فناوری صنایع غذایی، درگز، 
فریمان، خرگرد، خواف، کوثر، گناباد، رباط سنگ، سبزوار 2، 
مه والت، تایباد، کاخک، جغتای، جوین، رشتخوار و عطار 
می شود. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
رضوی گفت: کل اراضی در اختیار شرکت شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان هشت هزار و 729 هکتار بوده که تاکنون پنج 
هزار و ۵۵۸ هکتار ان عملیاتی شده و سه هزار ۶71 هکتار 
بهرامی زاده اضافه کرد:  زمین صنعتی فراهم شده است. 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در حال حاضر 
دارای ۵0 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب بوده که از این 
تعداد 44 شهرک و ناحیه صنعتی دارای زمین و 40 شهرک 
و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است  که از این تعداد 2۳ 
شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته واقع شده است

نگین کوهستانی / مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با 
حضور در مرکز سامد استانداری از طریق سامانه تلفنی 111 به صورت برخط 

پاسخگوی مردم بود. 
علیرضا ارجمندی روز دوشنبه 24 آبان ماه 1400 با حضور در استانداری قم به 
مدت یک ساعت از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت )سامد( 
هنرمندان  گردشگری،  فعاالن  درخواست های  پاسخگوی  تلفنی  صورت  به 

صنایع دستی و عالقه مندان به میراث فرهنگی بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با بیان این که ارتباط 
»سامانه  کرد:  اظهار  بود،  انتظار  حد  از  بیش  سامد  سامانه  طریق  از  مردم 

با مردم دارد.« ارتباط بی واسطه مسئوالن  سامد نقش مهمی در 
داد:  ادامه  سامد،  سامانه  طریق  از  مطروح  مسائل  به  اشاره  با  ارجمندی 
صنایع دستی  هنرمندان  دغدغه  تاریخی،  بافت  حفظ  برای  مردم  »نگرانی 
و  ثبت  قم،  فرودگاه  کهنه،  بازار  مرمت  بیمه،  و  تسهیالت  خصوص  در 
مستندنگاری آثار تاریخی از جمله مسائل مطرح شده از سوی مردم بود.«
است،  سازمانی  وظایف  از  مردم  مشکالت  از  موانع  رفع  این که  بیان  با  او 
و  پیشنهادات  معضالت،  استماع  ضمن  سامد،  سامانه  »در  کرد:  تصریح 

دادم.« نگرانی ها  رفع  به  مساعد  قول  قم،  شریف  مردم  سواالت 

روابط  اطالع رسانی  مرکز  به گزارش  مومنی |   حبیبه  سیده 
رضایتمندی  افزایش  راستای  در  گرگان،  شهرداری  عمومی 
شهروندان گرگانی از کیفیت و سرعت خدمات، خدمت رسانی 
پیش  بیشتری  شتاب  با  ملکی  و  حقوقی  مباحث  در 

خواهد رفت.
مدیریت  جدید  رویکرد  در  گرگان  شهردار  سبطی  مهندس 
شهری »پیشخوان خدمت« را راه اندازی کرده است؛ به این 
صورت که شهردار ساعت ۶ صبح روزهای سه شنبه هر هفته 
در  نزدیک  از  سه گانه  مناطق  در  مربوطه  مدیران  اتفاق  به 
جریان موضوعات و مشکالت حقوقی و ملکی شهروندان قرار 

می گیرند.
میدانی، چهارشنبه های  از جلسه  فاصله 24 ساعت پس  به 
هر هفته نشست پیشخوان خدمت با حضور مهندس سبطی 
برگزار و پس  مناطق  و شهرداران  امالک  و مدیران حقوقی، 
به  مسائل  رفع  در خصوص  الزم  تمهیدات  دقیق،  بررسی  از 
مسئوالن ذیربط ابالغ می شود. این طرح به تازگی آغاز شده 

است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خبر داد:
آزادسازی 9۰ هزار مترمربع از اراضی بالتکلیف شهرک های 

صنعتی خراسان رضوی 

پاسخگویی تلفنی 
مدیرکل میراث فرهنگی قم به  مردم

راه اندازی »پیشخوان خدمت« 
در شهرداری گرگان

| خراسان رضوی | | قم | | گلستان |

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
رویکرد محیط زیستی 
پتروشیمی بندرامام 

مطلوب است 
حفاظت  سازمان  رئیس  پیام ما/محمدابولیان- 
محیط زیست کشور و استاندار خوزستان به همراه 
حاضر  امام  بندر  پتروشیمی  مجتمع  در  هیاتی 
بازدید  شرکت  این  زیستی  محیط  طرح های  از  و 
بندر  پتروشیمی  روابط عمومی  گزارش  به  کردند. 
معاون  سالجقه  علی  آبان ماه   27 پنجشنبه  امام، 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور 
استاندار  خلیلیان  صادق  کشور،باهمراهی  زیست 
خوزستان، ولی هللا حیاتی معاون امنیتی و انتظامی 
مدیرکل  اشرفی  جواد  محمد  خوزستان،  استاندار 
آقاجری  خوزستان،حبیب  زیست  محیط  حفاظت 
بندر  شهرستان  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
خمینی  امام  بندر  و  هندیجان  امیدیه،  ماهشهر، 
)ره( و فریدون بندری فرماندار شهرستان ماهشهر 
بزرگ ترین  از  بازدید  منظور  به  هیاتی  همراه  به 
در  نفت  وزارت  پساب  مرکزی  خانه  تصفیه  طرح 
بازدید  این  شدند.طی  حاضر  بندرامام  پتروشیمی 
تشریح  ضمن  بندرامام  پتروشیمی  مدیرعامل 
مجتمع  بزرگ ترین  عنوان  به  شرکت  این  جایگاه 
و  چشمگیر  نقش  به  پتروشیمی کشور  صنعت  در 
اقتصادی،  چرخه  در  بندرامام  پتروشیمی  بی بدیل 
حمید رضا  کرد.  اشاره  کشور  آوری  ارز  و  تولیدی 
رستمی در ادامه اظهار داشت: با تالش کارشناسان و 
متخصصان پیشرفت پروژه تصفیه خانه پتروشیمی 
بندرامام با وجود چالش های مختلف به ۸۳ درصد 
و  تجهیزات  درصد   ۸0 از  بیش  و  است  رسیده 
استفاده  داخل  ساخت  از  تصفیه خانه  این  قطعات 
میلیون  از2۶  بیش  هزینه ای  با  طرح  این  و  شده 
یورو و ششصد میلیارد ریال در حال احداث است.  
محیط  مطلوب  اقدامات  و  رویکرد  از  سالجقه 
فعالیت های  کنار  در  بندرامام  پتروشیمی  زیستی 
تولیدی تقدیر و این اقدامات را در نوع خود بی نظیر 
خواند. شایان ذکر است پتروشیمی بندرامام درکنار 
نفت،  وزارت  پساب  تصفیه خانه  طرح  بزرگ ترین 
دارای تنها مرکز دفن پسماندهای صنعتی )لندفیل( 

است. کشور 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی - برابر رای شماره 1400۶0۳190۶2000۳19 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید ایرانمنش فرزند 
نوراله بشماره شناسنامه 10 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۵7 مترمربع پالک یکفرعی از 20۶۵- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 20۶۵- اصلی واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان جمهوری جنب کوچه شماره ۶ خریداری از 
مالک رسمی نعمت اله فندقاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1101
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۸/29- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/14

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1400۶0۳1900۸001977 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمودزاده زرندی 
فرزند رمضان به شماره شناسنامه 19۶ صادره از زرند در یک باب ساختمان به مساحت ۳4۶.27 مترمربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 2 فرعی از 7۵۶۶ اصلی واقع در زرند روستای روح آباد بلوار امام حسین ع کوچه 1 خریداری از 1مالک رسمی آقای 
فضل هللا ابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای   مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 222
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/۸/29-  تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/14

حسین توحیدی نیا_  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
برابررای شماره1۳99۶0۳1909100۳47۵مورخ1۳/12/1۳ رسمی  فاقدسند  و ساختمانهای  واراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  99هیات 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  شهرعنبر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
باب  یک  درششدانگ  ازعنبرآباد  2۳صادره  شناسنامه  بشماره  چراغ  فرزند  مهاجری  عبدالمجید 
 4۵ 1بخش  قطعه  اصلی  از49-  فرعی   - پالک  مربع  190/۵0متر  مساحت  به  مسکونی  خانه 
کرمان  واقع در اراضی محمد اباد بی بی شهری عنبراباد  خریداری از مالک رسمی عباس امیری  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد ./م الف:29۶4
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۸/1۵ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۸/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
متن آگهی مزایده   

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق و برابر پاسخ 
 1400۸۵۶1۶00900۳27۵ شماره  به  ثبتی  وضعیت  استعالم 
مشاع  سهم  هفتاد  از  چهارم  یک  مقدار   1400/0۸/17 مورخه 
از  دیمی  اراضی  مشاع  سهم   4۵0 و  حقابه  با  آبی  اراضی 
نظر  70 کلیایی که طبق  لنجاب پالک شماره  قریه  ششدانگ 
کارشناس رسمی به مبلغ ۳/04۵/7۶0/000 ریال ارزیابی شده 
با  به مساحت ۳۸072 متر مربع  ارزیاب مجموعا  نظر  برابر  و 
سمت  از  مربع  متر   9094 مساحت  به   1 قطعه   ( مشخصات 
به   2 شماره  قطعه   ، شده  محدود  مزارع  بین  جاده  به  شرق 
مساحت 1۳۶09 متر مربع ، قطعه شماره ۳ به مساحت 4۶۳7 
از   ، امانی  اله  شمس  زمین  به  شمال  سمت  مربع که  متر 
جنوب به زمین آقای سعید محمدی و از سمت شرق به راه 
بین مزارع محدود است قطعه شماره 4 به مساحت 4112 متر 
مربع از سمت شمال به زمین منصور مرادی و از سمت جنوب 
به زمین ناصر محمدی محدود و قطعه شماره ۵ به مساحت 
۶۶20 متر مربع که از سمت شرق به جاده بین مزارع محدود 
الی 12 روز سه شنبه   9 از ساعت  باشد ( و  پالک فوق  می 
مورخ 1400/09/09 در اداره ثبت اسناد و امالک سنقر واقع در 
شهرستان سنقر محله ارشاد خیابان معلم اداره ثبت اسناد و 
امالک سنقر از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از 
مبلغ ۳/04۵/7۶0/000 ریال )سه میلیارد و چهل و پنج میلیون 
قیمت  باالترین  به  و  ( شروع  ریال  هزار  و شصت  هفتصد  و 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
آنها  دارای  مزایده  مورد  در صورتی که  و مصرف  اشتراک  حق 
غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  های  بدهی  نیز  و  باشد 
یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مکان  و  همان ساعت  در  تعطیلی  از  بعد  اداری  روز  مزایده   ،

مقرر برگزار خواهد شد .
مزایده  در  شرکت  اصالحی  نامه  آئین   1۳۶ ماده  برابر  ضمنا 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت بوده و حضور خریدار ملک یا نماینده قانونی در 
جلسه الزامی است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
مقرر  مدت  ظرف  صورتی که  در  و  نماید  تودیع  ثبت  صندوق 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 

قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . 
تاریخ انتشار: 1400/0۸/29

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی -برابر رای شماره 1400۶0۳190۶2000۳21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید ایرانمنش فرزند 
نوراله بشماره شناسنامه 10 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42/۵0 مترمربع پالک 2 فرعی از 20۶۵- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 20۶۵- اصلی واقع در بخش 27کرمان گلباف خیابان جمهوری جنب کوچه شماره ۶ خریداری از 
مالک رسمی ناهید ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 110۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/0۸/29- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/14

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی -برابر رای شماره 1400۶0۳1907۸0077۵9 هیات دوم مورخه 1400/۸/1۸ 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 
سکینه فخری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 متر مربع تحت پالک 
1۶70۳ فرعی از ۳9۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸99 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعد 
از باغ طور و طناب شرقی 1۳ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین احمدی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف 1110
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/0۸/29- تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1400/09/14

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت به افراز    
نظر به اینکه اقای بهمن شهریاری برابر درخواست وارده بشماره 1101/149۸1 در مورخه 
1400/0۸/2۵مبنی بر افراز پالک ۵ فرعی از 407۳ اصلی بخش یک کرمان را به علت 
معلوم نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق صدور آگهی نموده لذا بدینوسیله به استناد 
ماده ۶ آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که 
در پالک مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که افراز سهمی خواهان در مورخه 1400/09/1۵ روز دو 
شنبه ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می توانند در 
تاریخ ذکر شده در محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود 
این آگهی مطابق ماده 17 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به کلیه افراد ذینفع 

ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد.  م الف 1099
تاریخ انتشار آگهی : شنبه 1400/0۸/29

عیسی حافظی فر – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمانشاه 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحیه دو  

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1400۶0۳1۶014001۳۸۳ مورخ 1400/۸/9 هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه  ملک کرمانشاه 
آقای / خانم نیکتا امیری فرزند علی حسن بشماره شناسنامه 
به  ساختمان  ششدانگ  یک  در  از  صادره   ۳24۳۳4409۳
مساحت 1۵/۵7 متر مربع ) به آدرس دولت آباد جنب پاساژ 
سبز ( در قسمتی از پالک 19 – اصلی واقع در بخش سه حومه 
خریداری از مالک رسمی آقای / خان رضا بهمنی ده مجنونی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز 
اشخاص  صورتی که  در  میشود  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
، ظرع مدت  اخذ رسید  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/۸/1۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/۸/۳0

سعید سلیم فر - رئیس ثبت اسناد و امالک 

ت اول
نوب
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 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

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

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

»زاینده رود« غرق در مه - عکس از مهرداد صفرپور/ مهر

| کویر دوشاخ سبزوار |
جغرافیایی  موقعیت  در  سبزوار  دوشاخ  کویر 
 N۳۶22 شرقی و E۵7۳۳ شرقی تا E۵۶17
استان های  مابین  شمالی   N۳۶02 تا  شمالی 
سمنان و خراسان رضوی گسترده شده است. 
کویر سبزوار در شرق پارک ملی توران و غرب 
جنوب  در  احمد،  شیر  حیات وحش  پناهگاه 
شهر  غرب  در  و  مشهد  تهران  ارتباطی  محور 
سبزوار قرار گرفته است. در شمال این منطقه 
با  منطقه  این  است.  گرفته  قرار  رشته کوه گر 
آزاد  از سطح آب های  ارتفاع متوسط ۸00 متر 
منطقه  آب های  هرز  و  انباشت  برای  مکانی 
زمین های  توسط  کویر  سطح  عمده  است. 
توسط  شمالی  قسمت  در  و  نمکی  پف کرده 
گنبدهای نمکی احاطه شده است. از رودهای 
مهم که به این کویر می ریزند، می توان به کال 
و کال  غربی  از سمت شمال  جاجرم که  شور 
این کویر  وارد  از سمت شرق  شور سبزوار که 
می شوند، اشاره کرد. علت نام گذاری این کویر 
به دو شاخ به دلیل شکل این کویر است که در 
سمت غرب و شرق مانند شاخ به سمت شمال 

باریک می شوند. کویر گستره ای شرقی غربی 
عرض  و  100 کیلومتر  در حدود  آن  طول  دارد. 
آن 40 کیلومتر است. در قسمت جنوبی کویر 
شاهرود گنبدهای  رضا آباد  روستای  حوالی  در 
نمکی و اجتماعات ماسه ای منطقه را فرا گرفته 
است. منطقه کویر دو شاخ در مرکز و مناطق 
کویری آن فاقد پوشش گیاهی است و زمین 
حاشیه  در  اما  است.  عریان  صورت کامل  به 
نمکزار گیاهان شورپسند همچون اشنان و گز 

و  ماسه ای  نواحی  در  یافته اند.  رشد  قابلیت 
استپی حاشیه کویر به عنوان نمونه می توان به 
گونه های زیر اشاره کرد: گون، اسفناج وحشی، 
تره تیزک، کاکوتی، فرفیون، گل گندم، شقایق 
کوهی، آنغوزه، زنبق صحرایی، ملیکا. خارشتر، 
اسکنبیل،  افدرا،  کاروانکش،  میرحسن،  کاله 
تاغ، قیچ، پرند، گز، گل کتانی، بابونه ای، شب 
شور،  علف   ، اسفند  تلخک.  صحرایی،  بوی 

ایران در  سیری  شیرینک./  کلپوره، 

آلودگی آب )24(
آب های  به  که  زیان آوری  مواد  مقدار  هرگاه 
طبیعی  توان   از  بیش  می شود،  وارد  سطحی 
بی خطر  مرحله   تا  مواد  رقیق کردن  برای  آب 
باشد و نتواند آن ها را به موادی بی زیان تبدیل 

می آید. پدید  سطحی  آب   آلودگی  کند، 
سطحی  آب های  به  آالینده ها  دائم  شدن  وارد 
ویژگی خودپاالیی، یعنی پاالیش طبیعی آب ها 

را بی اثر می کند و موجب آلودگی آن می شود. 
مصنوعی  آالینده های  و  طبیعی  آالینده های 

می شوند.  سطحی  آب های  آلودگی  سبب 
می شود.  جاری  و  می بارد  خاک  بر  باران  آب 
مواد  مانند  خاک  در  موجود  مواد  آن،  پی  در 
همراه  و  می شوند  حل  باران  آب  در  معدنی، 
سطحی  آب های  به  بارش،  از  حاصل  رواناب 
ترتیب،  این  به  می شوند.  همراه  آن  با  و  وارد 

آلوده  را  سطحی  آب های  طبیعی  آالینده های 
. می کنند

و  خیابان ها  از  را  نفتی  مواد  باران  آب   
آفت کش ها و کودهای شیمیایی را از چمن های 
درون  به  و  می شوید  شهرها  سبز  فضای 
جریان  های  به  آن جا  از  و  فاضالب  مجراهای 
منتقل  رودخانه ها  و  نهرها  مانند  سطحی  آب 

زیست محیط  دانشنامه   / می کند. 

 شمس لنگرودی قطعه جدیدی را با شعر و صدای خودش منتشر 
کرد. به گزارش ایسنا، این شاعر که به کار خوانندگی هم می پردازد در 
سال روز تولد 71سالگی خود شعری را که به گیلکی و با لهجه لنگرودی 
گفته به آواز خوانده که در قالب یک کلیپ با تصاویری از طبیعت 
شمال کشور منتشر شده است. شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده، 
پژوهشگر ادبیات، بازیگر و خواننده، متولد 2۶ آبان ماه سال 1۳29 در 
لنگرود است. او نخستین دفتر شعرش، »رفتار تشنگی« را در سال 
1۳۵۵ منتشر کرد. نام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموعه های 
»خاکستر و بانو« و »جشن ناپیدا« در سال 1۳۶0 مطرح شد و پس 
از چاپ »قصیده لبخند چاک چاک« به شهرت رسید. پس از حدود 
10 سال، در سال 1۳79، مجموعه شعر »نت هایی برای بلبل چوبی« 
را منتشر کرد. از دیگر دفترهای شعر او می توان به »آوازهای فرشته 
»رسم کردن  بودم«،  زنده  هنوز  آن که  به جرم  »می میرم  بی بال«، 

دست های تو«، »توفانی پنهان شده در نسیم« و ... اشاره کرد.

علیرضا پاکدل هنرمند کارتونیست ایرانی به عنوان یکی از اعضای 
ترکیه  کشور  در  کارتون  بین المللی  جشنواره  یک  داوران  هیات 
انتخاب شد. به گزارش مهر، علیرضا پاکدل هنرمند کاریکاتوریست، 
کارتونیست، تصویرگر و طراح به عنوان یکی از اعضای هیات داوران 
جشنواره بین المللی کارتون Kalder Bursa کشور ترکیه انتخاب 

و معرفی شد. 
این جشنواره با همکاری انجمن کارتونیست های آناتولی به عنوان 
بخشی از سمپوزیوم کیفیت و موفقیت در تاریخ 2۶ می 2022 
مصادف با ۵ خرداد ماه 1401 با موضوع »با هم قوی هستیم، با هم 
موفق خواهیم شد« در شهر بورسا کشور ترکیه برگزار می شود. بر 
این اساس، آخرین مهلت برای ارائه آثار در جشنواره بین المللی 
کارتون Kalder Bursa کشور ترکیه، 1۳ ژانویه 2022 مصادف با 
2۳ دی ماه 1400 است. برگزیده های این جشنواره در مارس 2022 

جوایز نقدی و لوح تقدیر خود را دریافت می کنند.

کارزاری با نام درخواست لغو یا اصالح طرح صیانت از حقوق 
عامه در مقابل حیوانات در وب سایت کارزار در جریان است 
که با هشتگ #صیانت_از_حقوق_عامه می شود. در بخشی 
از متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی 
آمده است: »مدتی پیش طرحی موسوم به »طرح صیانت از 
حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک« به مجلس 
ارائه شده که دارای اشکاالت جدی است. خواهشمندیم ضمن 
بررسی اشکاالت که در ادامه به تفصیل عنوان می شود به طور 
کلی این موضوع را مدنظر قرار دهید که با وجود مشکالت 
فراوان در جامعه و لزوم توجه و تقدم گذاری به حل معضالت 
معیشتی و ریشه یابی و مبارزه با عوامل فساد، رانت و قاچاق 
و... درگیر کردن نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی به بررسی 
خانه های مردم جهت ضبط حیوانات خانگیشان در این برهه 
زمانی امری عجیب است. تعریف حیوانات وحشی، مضر و 
خطرناک صحیح نبوده و حیوانات نام برده شده در این لیست 
در طی  بسیاری  افراد  اینکه  به  توجه  با  نیستند.  هم سطح 
سال ها اقدام به نگهداری از حیوانات کرده اند ممنوعیت ناگهانی 
باعث رهاسازی گسترده  از حیوانات ممکن است  نگهداری 
حیوانات در محیط شهری و یا خارج شهری شود که باعث 

بروز مشکالت عدیده محیط زیستی می شود.«
امضاکنندگان این کارزار می خواهند از این راه پیگیر »لغو طرح 

صیانت از حقوق عامه« شوند.

لب یاقوت او تا داد از خط عرض لشکر را

حصاری کرد در گرد یتیمی آب گوهر را

تالش پختگی کردم ز خامی ها، ندانستم

که در خامی بهار بی خزانی هست عنبر را

تهیدستان قسمت را چه سود از رهبر کامل؟

که خضر از آب حیوان تشنه می آرد سکندر را

گسستم از عزیزان رشته امید، تا دیدم

که سازد تنگ چشمی قیمت افزون عقد گوهر را

ز من با ساده لوحی صلح کن کز پاکبازی ها

ز لوح سینه چون آیینه شستم خط جوهر را

نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشه فردا

که من ازخود حسابی دیده ام صد بار محشر را

زمین و آسمان را شکوه ام خونین جگر دارد

ز بدخویی چو طفالن می گزم پستان مادر را

نمی دانم چه خواهد کرد با طوفان این دریا

که در موج نخستین، کشتی ما باخت لنگر را

به گرد خاکساری ده جال آیینه دل را

که روشنگر به از خاکستر خود نیست اخگر را

یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل

تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را

پی آسایش خود داغ سوزم بر جگر صائب

کز آتش بیش سوزد دوری آتش سمندر را

درین میخانه صائب آن حباب تنگ ظرفم من

که صد ره بر سر دریا شکستم بیش ساغر را

صائب تبریزی

جغرافیایی  موقعیت  در  تل انبار  دره  آبشارهای 
E۵427۳1 N۳۶۳914 در استان گلستان واقع 
است. این دره در نزدیکی روستای زیارت واقع 
در 17 کیلومتری  زیارت  روستای  است.  شده 
جنوب گرگان قرار دارد و دارای پتانسیل باالی 

است.  گردشگری 
آبشار  دوراهی  سمت  به  زیارت  روستای  از   
زیارت یک جاده خاکی وجود دارد که می توان 
آن را با خودرو طی کرد. برای رسیدن به ابتدای 
این دره 2 مسیر وجود دارد که مورد استفاده 
در صعود قله تل انبار هم قرار می گیرد. مسیر 
چشمه شهربت و دیگری مسیر چمازچال است. 
مسیر چشمه شهریت کامال پاکوب است. این 
راه در قدیم محل تردد اهالی روستای چهارباغ و 
شاه کوه به زیارت و در نهایت گرگان بوده است. 
پس از عبور از چشمه شهریت و ادامه مسیر تا 
چشمه سیاه خانی در ارتفاع 2۳00  متری، به یک 
دو راهی خواهید رسید که مسیر سمت راست به 
قله و مسیر سمت چپ که پاکوب کمتری دارد 
به سمت شرق به سمت دره می رود. پس از 
عبور از یک مرتع کوچک مسیر پاکوب به پایان 
می رسد و از این نقطه مسیری وجود ندارد. با 
ادامه حرکت به سمت شرق و عبور از یک دره، 

به دره تل انبار خواهید رسید. رشته کوه تل انبار 
بخشی از کوه های البرز شرقی است که در جنوب 
شهر گرگان قرار دارد و در مرتفع ترین قسمت 
به ارتفاع ۳0۳0 متر دارای قله ای به همین نام 
)تل انبار( است. دره در دامنه شمالی قله قرار 
دارد و دارای آبشارهای متعددی است که در انتها 
به آبشار دوقلوی روستای زیارت ختم می شود. 
این دره از دو بخش اصلی تشکیل می شود که 
شامل بخش باالی دره که از یال تل انبار تا آبشار 
حد فاصل منطقه صندوق به منطقه میان وله و 
همچنین  بخش پایینی دره که از آبشار مذکور تا 

آبشار دوقلو است. 
 این دره متشکل از ۵۳ آبشار 2 الی 40 متری 
است که 20 آبشار آن بیش از 10 متر ارتفاع دارند. 
برای بازدید از این آبشارها نیاز به مهارت های 
فنی و تجهیزات فرود است. 2۵ آبشار در این 
دره نیازمند فرود با طناب است.  فصل مناسب 
برای عبور از این دره از اول تیرماه تا نیمه اول 
شهریور ماه است. همچنین ابزار کارگاه زدن، دو 
حلقه طناب ۵0 متری و یک طناب 20 متری، 
اطالع از وضعیت جوی منطقه، آشنایی کامل 
نفرات به فرود از ملزومات حرکت در این دره 

است./ کویرها و بیابان های ایران

| موسیقی |

| هنرتجسمی |

درخواست لغو یا اصالح طرح صیانت از آبشارهای دره تل انبار، گرگان
حقوق عامه در مقابل حیوانات

و  زنان  میان  بنیادی  تفاوت های  تاریخ  در 
زنان  علیه  تبعیض هایی  شده  باعث  مردان 
اعمال شود. با پیشرفت علم و بینش انسان ها 
رفته رفته قضاوت های مردم درباره  توانایی و 
جایگاه زن تغییر کرده است. تغییری که با 
جنبش های  شکل گیری  و  سال ها  گذشت 
مختلف فکری، باز هم جای کار دارد. مارگارت 
ادبی کانادا و فعال  اتوود، مهم ترین چهره ی 
ندیمه،  سرگذشت  کتاب  در  زنان  حقوق 
جنسیت  نگاه های  و  جنسینی  تبعیض های 
زده را در بستر یک انقالب در زمانی نامعلوم 
به روشنی و با بی رحمی و صراحت ترسیم کرده 
است. زمانی که آتوود نوشتن سرگذشت ندیمه 
را شروع  کرد، نام آن را »اف فرد« به تاثیر از 
شخصیت اصلی داستان گذاشت. او این اثر را 
زمانی که در آلمان ساکن بود، با ماشین تحریر 
آلمانی که کرایه کرده بود نوشت. در آن سال ها 
دیوار برلین، بخش غربی و شرقی شهر را از 
هم جدا کرده بود و مارگارت اتوود به تاثیر از 
حکومت های دیکتاتوری شروع به نوشتن این 
داستان کرد. سرگذشت ندیمه در سال 19۸۵ 
منتشر شد؛ درحالی که اتوود چند بار از انتشار 
آن صرف نظر کرده بود. آتوود برای این کتاب 
جایزه   را گرفت که  سی کالرک  آرتور  جایزه  
است.  علمی-تخیلی  کتاب های  مخصوص 
درباره ی  نظری  چنین  مخالف  اتوود  هرچند 
ندیمه  سرگذشت  داستان  است.  کتاب  ژانر 

شکل  ماساچوست  ایالت  کمبریج  شهر  در 
می گیرد. به دنبال ترور رئیس جمهور انقالبی 
شکل می گیرد که تغییرات عظیمی را در این 
ایالت ایجاد می کند. انقالب  توسط مسیحیان 
انجام می شود و سردمداران جنبش، دولتی به 
نام »گیالد« ایجاد می کنند. در این حکومت 
تازه تاسیس قانون اساسی منحل می شود و 
اهمیتی  هیچ  زنان  به خصوص  افراد  فردیت 
و  ظلم  مورد  دولت  خدمت  در  مردم  ندارد. 
ستم  و تبعیض های جنسیتی قرار می گیرند 
و دین مسیحیت به عنوان دین قانونی کشور 
اعالم می شود. ازدواج مجدد، طالق و بسیاری 
شهروندی  حقوق  که  فردی  تصمیمات  از 
بی قانونی  دولت،  سوی  از  نیز  است  افراد 
به حساب می آید. این دولت نمادی از حکومت 
از  گروه  این  در  است.  جلید  تئوکراتیک 
دولت ها، قوانین براساس نظر مدعیان خدا بر 
روی زمین نوشته می شود و مذهب غالب که 
در کتاب سرگذشت ندیمه مارگارت اتوود دین 
مسیحیت است، تعیین کننده  چهارچوب های 

سازمانی و حقوق افراد است.

| سرگذشت ندیمه | 
| نویسنده : مارگارت اتوود

مترجم : سهیل ُسّمی |

سازمان همیاری شهرداری استان قم درنظردارد با توجه به نامه شماره 4۰9/2/43752 ۱4۰۰ سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری 
قم با رعایت آیین نامه معامالتی سازمان همیاری قم از طریق برگزاری مزاییده عمومی نسبت به فروش یک واحد تجاری  با مشخصات 

و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

* مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در آگهی می باشد که  بصورت واریز نقدی بحساب سپرده ۰۱۰753۱۱67۰۰2 نزد بانک ملی شعبه جهاد بنام سازمان 
همیاری شهرداری های استان قم و یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4 ماه باشد. 

مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد از روز شنبه مورخ  ۱4۰۰/۰8/29  لغایت روز شنبه ۱4۰۰/۰9/۰6  می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

*کلیه هزینه نقل و انتقال) عوارض- مالیات و غیره ( به عهده برنده مزایده  می باشد.
* کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

* شرکت کنندگان می بایست در چارچوب الیحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت) مصوب ۱337( اقدام نمایند.
*سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

محل تسلیم پیشنهادها: 
* آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز شنبه ۱4۰۰/۰9/۰6 از ساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری

  متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از روز انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وکسب اطالعات بیشتر به آدرس قم - خیابان امام موسی صدر- باالتر ازمیدان 
نواب - ساختمان نمایشگاه دائمی استان قم - طبقه دوم  امور قرارداد ها و پیمانها مراجعه و یا به شماره تلفن ۰25365648۰5 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان قم

"متن آگهی"
آگهی مزایده واگذاری واحد تجاری

مبلغ ضمانت نامه )لاير(قیمت  پایه )لاير(متراژ ) مترمربع(مشخصات  واحد تجاریردیف
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