
 گفت وگو با نایب رئیس کمیسیون محیط زیست 
شورای شهر تهران درباره الیحه اصالحیه بودجه 1400 

  نگر انی ازکاهش بودجه
 محیط زیست شهر دار ی

تجهیزات سازمان آتش نشانی، موضوع تملک باغات و تجهیز بوستان ها در این 
عدم  برای  ما  اصلی  اولویت های  زیست جزو  محیط  حوزه  و همچنین  حوزه 

کاهش بودجه هستند. 

 وزیر منابع آب عراق در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی »الجزیره« اعالم کرد:

تکمیل مراحل طرح 
شکایت عراق علیه ایران 
در حالی که نگرانی هایی از بروز مناقشات در نتیجه 
سد  آبگیری  با  منطقه  در  ترکیه،  آبی  سیاست های 
ایلیسو ایجاد شده بود، مناسبات آبی ایران و عراق 
نوامبر  اواخر  است.  شده  جدیدی  مرحله  وارد  هم 
مقامات عراقی از اینکه ایران برای مذاکره در خصوص 
آب  جریان  قطع  و  کشور  دو  بین  آبی  مناقشات 
نمی دهد  نشان  تمایلی  عراق  خاک  به  رودخانه ها 

انتقاد کردند. 

نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز:

۴۰در صد از نخل های 
خوزستان از بین ر فتند

اینکه  اعالم  با  اهواز  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
40درصد از نخل های خوزستان به علت کمبود آب از 
بین رفته اند گفت: کمبود آب باعث افزایش شوری 
این  نمی گیرد،  خوبی  طعم  هم  خرما  و  شده  آب 
بازار  در  ما کم کرده،  محصول  کیفیت  از  موضوع 
رقابت ضعیف می شویم و مشتری ضعیف سمت ما 

می آید. 

»پیام ما« از 4 تناقض در اظهارات 
مسئوالن ایرانی درباره سویه جدید 

کرونا گزارش می دهد

»امیکرون« ر سید؟!
مسئوالن  باالخره  هفته سکوت،  یک  حدود  از  بعد 
مربوطه یکی پس از دیگری از امیکرون می گویند. 
اظهارات اما مطابق معمول ضد و نقیض است. امروز 
یکی از ورود آن از طریق بندر امام خمینی به کشور 
می گوید و روز دیگر همان فرد یا مسئول هم تراز، به 
از  اما  بهداشت  وزارت  این خبر می پردازد.  تکذیب 
عملی گرفته  اقدام  به  تصمیم  باالخره  معلوم  قرار 
چنانکه شامگاه چهاردهم آذرماه در بخشنامه ای سفر 
از 8 کشور آفریقایی گرفتار امیکرون به ایران را به 

کلی ممنوع اعالم کرد. ر از های جویند گان طالی سیاه پشت در های بسته
مسئول پیگیری امور موزه: اگر تبلیغات درست انجام شود بی شک کم نیستند گردشگرانی که برای دیدن این موزه راهی ایران می شوند

»پیام ما« از وضعیت موزه صنعت نفت غرب ایران گزارش می دهد

  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پلمب
 پنج نیروگاه تولید برق به علت مازوت سوزی

 مازوت نیرو گاه ها  مازوت نیرو گاه ها 
تا سال آینده سو لفورز  دایی شودتا سال آینده سو لفورز  دایی شود
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تجربه موفق چادرملو قابل تعمیم به بسیاري از بخش ها مي باشد

وحیدی جعفریان  افزود: در راستای تعهد و 
مسئولیت اجتماعی بخش صنایع، مجتمع چادرملو 
یک تجربه موفق را در این زمینه داشته که برای سایر 
بخش ها قابل تعمیم است و به دیگر سرمایه گذاران 

ایجاد انگیزه می دهد.
او اضافه کرد: در این منطقه حدود ۲۵0 هکتار فضای 
سبز و پوشش گیاهی با گونه های سازگار با  مناطق 
بیابانی کاشت شده و با ادامه ي این مسیر می توان 
بهترین پوشش های سبز را ایجاد کند.به گفته ی 
جعفریان گونه هایی که در این فضا کاشت شده 

هم مثمر و هم غیر مثمر است که هدف آن حفظ 
خاک است.

مدیرکل امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور اضافه کرد: این اقدام با پساب 
صنعتی انجام می شود که دیگر قابلیت استفاده 

ندارد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان یزد گفت: 
با گسترش مدیریت منابع طبیعی عوامل تخریب 
افزایش یافته و نیروهای ما کم هستند و حفظ آن 
بدون مشارکت مردم، صنایع و بهره برداران میسر 

نیست.هدایت هللا میرشمسی افزود:  در همین 
راستا صنایع پای کار آمدند و گندله سازی اردکان 
در این زمینه با افزایش فضای سبز گام برداشته 

و پیشرو است.
او اضافه کرد: آبیاری فضای سبز در این محدوده 
حتما باید با پساب انجام شود و آب زیرزمینی نباشد 
که هدف از این امر جلوگیری از ضایعات آب است.

به گفته ی میرشمسی باید از سمت سوی گونه های 
مثمر به سمت گونه های پایدار برویم چراکه 

استقامت آن ها بیشتر است.

مدیرکل امور بیابان سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت:  اجرای پروژه های بیابان زدایی 
با مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش های خصوصی یکی از عوامل 
اصلی پایداری فعالیت  های مقابله با 
بیابان زایی است.

مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در بازديد از كمربندسبز عنوان کرد:

آگهی فراخوان عمومی
    

 به شماره ۴۰۰/1۰/ف )نوبت دوم(
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه " بومی سازی ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو  متر" 
خود را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد 
فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به 
همراه نقشه های مربوطه از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه 
مــورخ 1400/09/23 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. الزم به ذكر 
است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در تایید و یا رد صالحیت شرکت ها بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار می باشد و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی مناقصه عمومي یك مرحله اي 
با ارزیابي کیفي )ساده(

1-موضوع مناقصه: عمليات تعميرات پوشش خط لوله 24 اينچ مشهد 
– امام تقي با اعمال پوشش نوار پالستيكي سرد سه اليه خود ممزوج 
)3PLY( از كيلومتر  740+7 تا 200+64 به طول تقريبي 2390 متر بصورت 
نيشابور  و  لوله گاز مشهد  برداري خطوط  بهره  پراكنده در محدوده مراكز 

)بصورت C( ، ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(
2-مهلت دريافت اسناد مناقصه:  از ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/15 لغايت 
ساعت 13 مورخ 1400/09/23 مي باشد. مناقصه گران بايستي ظرف مهلت 
تعيين شده جهت دريافت اسناد و مدارك مربوطه صرفًا به سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
3-تحويل پيشنهادها: پيشنهادها )اسناد مناقصه و كليه مدارك(، بايستي 
از ساعت 9 صبح مورخ 1400/09/15 لغايت ساعت 13 مورخ 1400/10/04 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت، توسط مناقصه گران بارگذاري 

شوند.
4-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز ايران- منطقه چهار 
عمليات انتقال گاز به آدرس : مشهد، بلوار شاهنامه، شاهنامه 35)شهيد 

شعباني(، مجتمع شهيد باقري
5-برآورد كلي مناقصه : برابر مبلغ -/25/020/310/083 ریال مي باشد.

6-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه بانكي و يا فيش 

  IR 880100004101090571214429 نقدي واريزي به شماره حساب شباي
نزد بانك مركزي ايران به نام شركت انتقال گاز ايران - منطقه چهار عمليات 
انتقال گاز ، به مبلغ  -/1/251/015/504 لاير و يا بصورت يك يا تركيبي از 
تضمين های مورد اشاره در ماده 6 آيين نامه تضمين در معامالت دولتي 
به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و اصالحيه آن به شماره 

5211/ت 57592 هـ. مورخ 1400/01/22
7-زمان و محل گشايش پاكات پيشنهاد قيمت: پاكت هاي پيشنهاد قيمت 
در ساعت 08:30 صبح مورخ 1400/10/05  در محل منطقه چهار عمليات 
)شهيد  - شاهنامه 35  بولوار شاهنامه   - نشاني مشهد  به   ، انتقال گاز 

شعباني( - مجتمع شهيد باقري، گشوده خواهند شد. 
بمنظور دسترسي به اطالعات كلي مناقصه، به سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماييد. 
 ،051-33004173 تلفن هاي  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 
نمابر  )تاييد   051-33656898 نمابر  شماره  33004174-051و 
33004118-051 (  تماس حاصل نماييد. ضمنا متن كامل آگهي مناقصه 
در مهلت مقرر براي دريافت اسناد مناقصه، در سايت منطقه چهار عمليات 
انتقال گاز با آدرس                                        براي عموم قابل دسترسي 

می باشد.

روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

حفاظت و صیانت از حریم لوله های اصلی انتقال گاز وظیفه ملی، دینی و اخالقی ماست.

شناسه آگهی:  1۲31۲۵3  میم الف: -1

ت دوم
نوب

district4.nigtc.ir

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضوع مناقصه: خرید چوب روسی به مقدار کل 2500 
متر مکعب مورد نیاز مناطق آبتیل، اسدآباد، باب نیزو ، 

پابدانا، هجدک، هشونی، همکار.
1-معدن آبتیل به میزان کل سالیانه 70 مترمکعب.

2-معدن هجدک و اسدآباد  به میزان کل سالیانه 50 
مترمکعب.

3-معدن باب نیزو به میزان کل سالیانه 120 مترمکعب.
4-معدن پابدانا به میزان کل سالیانه 110 مترمکعب.

5-معدن هشونی به میزان کل سالیانه 200 مترمکعب.

6-معدن همکار به میزان کل سالیانه 1950 مترمکعب.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 

1400/09/27

صدوقی  ا...  آیت  شهید  بلوار  اسناد:  دریافت  محل 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها.)تلفن 

 )03432117726:
کل  مبلغ  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین 

5.300.000.000  ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 1400/10/11

تاریخ گشایش پاکت ها: مورخ 1400/10/12 
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 

31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
 IR680130100000000031482107 شماره شبا 

در   Www.coal.kr.ir سایت   در  آگهی  این  ضمنا 
دسترس میباشد.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

دوم
نوبت 

"شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر "
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دقیقا 1۵ روز پیش بود. درست در شرایطی 
از تب و تاب سویه دلتای  که جهان هنوز 
کرونا خارج نشده بود، دانشمندان آفریقایی 
کرونا  از  جدیدی  سویه  شناسایی  از  خبر 
دادند: »امیکرون«. ایران که با تاخیری قابل 
توجه در قیاس با کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه روند واکسیناسیون عمومی 
را آغاز کرد، با واردات واکسن و کنار گذاشتن 
غیررسمی واکسین های تولید داخل، رفته 
رفته تالش می کرد خود را از مرگ و میرهای 
سه رقمی کرونا جدا کند. تقریبا هم موفق 
شده است. بیشتر از یک هفته است که آمار 
جان باختگان ویروس کرونا در ایران ۲ رقمی 
است اما اخبار منتشر شده مبنی بر شیوع 
امیکرون نگران کننده است. سازمان بهداشت 
جهانی سویه جدید کرونا را در میان سویه های 
»نگران کننده« طبقه بندی کرده و تا امروز 40 
کشور جهان از جمله هند، عربستان، امارات 
از  مواردی  شناسایی  اروپایی  و کشورهای 
تایید کرده اند.  را  در کشور خود  این سویه 
مقامات ایران از همان روزهای اول شیوع 
پرداختند  آن  درباره  نظر  اظهار  به  امیکرون 
ولی احتماال یکی از جدی ترین نشست ها 
ستاد  در  جاری  هفته  شنبه  روز  آن  درباره 
ملی مقابله با کرونا برگزار شد. جایی که به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
مساله امیکرون مورد بحث قرار گرفت ولی 
هیچ جزئیاتی از آن منتشر نشد. انتشار اخبار 
مختلف درباره خطرات سویه جدید کرونا با 
در  محدودیت ها  برخی  لغو  و  بازگشایی ها 
ایران همزمان شد. دولت سیزدهم تالش 
بازگشایی  را  دانشگاه ها  و  مدارس  می کند 
کند اما کارشناسان نگران عواقب این اقدام 
ناجی،    علیرضا  بود که  شنبه  روز  هستند. 
شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت 
به عواقب بازگشایی مدارس در عصر شیوع 
توصیف  نگران کننده  را  امیکرون  واریانت 
کرده بود. دولت اما ترجیح می داد چندان 
وارد این مساله نشود تا اینکه دیروز باالخره 
خبری مبنی بر ورود رسمی وزارت بهداشت 
به مساله امیکرون منتشر و فرودگاه »امام 
خمینی« اعالم کرد که با بخشنامه این نهاد، 
از  غیرمستقیم  و  مستقیم  به شکل  سفر 

8 کشور اروپایی میزبان امیکرون به ایران 
ممنوع اعالم شده است.

 تناقض اول؛ بخشنامه بود یا نبود؟
ششم آذرماه، محمد مهدی گویا، رئیس 
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز 
گونه  ورود  از  جلوگیری  »برای  بهداشت: 
جدید ویروس کرونا به ایران محدودیت ها و 
ممنوعیت هایی اعمال شده است. مطابق این 
تمهیدات سفر شهروندان غیر ایرانی از مبدا 
آفریقای جنوبی و پنج کشور جنوب آفریقا 
لسوتو  زیمبابوه،  نامیبیا،  بوتسوانا،  شامل 
این  است.«  ممنوع  ایران  به  اسواتینی  و 
اظهارنظر مالک و مستند بسیاری از ناظران 
بود اما دیروز خبری در نقطه مقابل آن منتشر 
شد. جواد صالحی سخنگوی »فرودگاه بین 
آذرماه  »چهاردهم  خمینی«:  امام  المللی 
توسط  جدیدی  بخشنامه  و  دستورالعمل 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به 
فرودگاه های کشور ها از نظر سویه های جهش 
یافته در گردش کووید-1۹ با سه دسته ارسال 
شد. بر این اساس پذیرش مسافر هوایی 
لسوتو،  اسواتینی،  بوتسوانا،  کشور های  از 
ماالوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی 
و زیمبابوه به طور مستقیم و غیرمستقیم تا 
اطالع ثانوی ممنوع است. تا اطالع ثانوی 
تمامی مسافران ایرانی وارده از این کشور ها 
الزم است تا از بدو ورود دست کم به مدت 
داشته  اقامت  قرنطینه  شرایط  در  روز   14
باشند و حق خروج ندارند. در این مدت نیز 
3 نوبت آزمایش پی. سی. آر از این مسافران 
به عمل خواهد آمد.« پرسش آن است اگر 
آفریقایی  کشور   8 از  سفر  آذرماه  ششم 
مبدا امیکرون به ایران ممنوع شده، چطور 
آذرماه  چهاردهم  تازه  آن  اجرایی  بخشنامه 
ارسال شده است؟ براساس  به فرودگاه ها 
قوانین، فرودگاه ها به صورت سرخود و بدون 
بخشنامه نهادهای مسئول نمی توانند سفرها 
از کشورهای خارجی به ایران و یا بالعکس 
را ممنوع اعالم کنند. حداقل تا لحظه نگارش 
این گزارش هیچ مسئولی در وزارت بهداشت 
یا فرودگاه های ایران توضیح نداده حدفاصل 
روزهای 6 تا 14 آذر ورود مسافران از 8 کشور 
آفریقایی مبدا امیکرون به ایران مجاز بوده 

است یا خیر.

 تناقض دوم؛ آفریقایی ها آمدند یا 
نیامدند؟

وزارت بهداشت و فرودگاه امام خمینی اما 
تنها نهادهایی نیستند که اظهارات متناقض 
کشورهای  مسافران  و  اومیکرون  درباره 
به  دوم  تناقض  مطرح کرده اند.  آفریقایی 
اهواز  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
بر می گردد. سیزدهم آذرماه، فرهاد ابول نژاد، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اتباع  به  بود  مقرر  اینکه  وجود  »با  اهواز: 
کشورهای هند، پاکستان و آفریقای جنوبی 
اجازه ورود ندهیم اما پلیس گذرنامه بندر 
امام برای این اتباع روادید صادر کرده و به 
این افراد اجازه دادند از کشتی خارج و وارد 
شهر شوند. اجازه ورود به این افراد در حالی 
داده شده که شهروندان این کشورها با تست 
منفی کرونا هم نباید مجوز ورود بگیرند.« 
این اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز با بازخوردهای گسترده ای مواجه شد. 
بعضی از آن به عنوان »ورود امیکرون« به 
ایران یاد کردند. دانشگاه علوم پزشکی اما 
ترجیح داد همه چیز را از اساس تکذیب کند. 
در اطالعیه دیروز این دانشگاه آمده است: 
»با توجه به انتشار شایعاتی در شبکه های 
اجتماعی در رابطه با ورود گونه جهش یافته 
امام  بندرگاه  طریق  از  کشور  به  ُامیکرون 
هیچ  تاکنون  می رساند  اطالع  به  خمینی 
مسافری از کشورهای پرخطر آفریقایی از 
طریق این بندرگاه وارد کشور نشده است و 
مطابق دستورالعمل های تشدید مراقبت های 
برای  سخت گیرانه ای  پروتکل های  مرزی، 
عدم ورود اتباع و مسافران کشورهای پرخطر 
ویروس جهش یافته جدید،  نظر شیوع  از 
اینکه چطور دانشگاه  در حال اجرا است.« 
علوم پزشکی تاکید می کند که پروتکل های 
هم  آن  اجراست  حال  در  سخت  گیرانه ای 
در شرایطی که رئیس این دانشگاه از ورود 
اتباع آفریقایی به شهر خبرداده، مشخص 
نیست. ابول نژاد دیروز در اظهاراتی جداگانه 
گفته است: »در بازه زمانی اول تا 10 آذرماه، 
وارد  سرنشین   6۵0 حدود  با  3۲ کشتی 
خوزستان شده اند که حدود 460 نفر از این 
افرادی که  از  نداشتند.   PCR تست  افراد 
تست PCR نداشتند، تست گرفته شد و 

از انجام تست به آن ها اجازه خروج  پس 
داده شد. مراقبت ها در مرزهای  از کشتی 
دریایی و زمینی در خوزستان در حال انجام 
خصوص  در  مشکلی  امیدواریم  و  است 
ورود ُامیکرون به درون کشور پیش نیاید.« 
او هیچ اشاره ای به اظهارات روز شنبه خود 
نکرده و نگفته از این تعداد، چند نفر از آن ها 

از مبدا کشورهای آفریقایی بوده اند.

دستورالعمل سوم؛  تناقض   
 به سازمان بنادر رسید یا نرسید؟

مساله سوم، عملکرد سازمان بنادر در ایران 
بنادر  سایر  و  خمینی«  »امام  بندر  است. 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  برای  ایران 
این  دستورالعمل های  اجرای  به  موظف 
سازمان هستند. این سازمان نیز در حوزه 
کرونا و مسائل بهداشتی دستورالعمل ها و 
بخشنامه های ستاد ملی مقابله با کرونا و 
وزارت بهداشت را اجرایی می کند. چهاردهم 
آذرماه برخی اخبار تایید نشده در شبکه های 
سازمان  این  تخلف  از  حکایت  اجتماعی 
حوزه  در  بهداشت  وزارت  دستورالعمل  از 
امیکرون داشت اما دیروز چنگیز جوادپور، 
به  بنادر کشور  در  مسئول هماهنگی کرونا 
جدیدی  دستورالعمل  »هیچ  گفت:  ایلنا 
بنادر  سازمان  به  بهداشت  وزارت  طرف  از 
قبلی  پروتکل های  اما  است،  نشده  ابالغ 
بنادر  در  بیشتری  سختگیری  با  کرونایی 
سازمان  اصلی  پروتکل  می شود.  اجرایی 
بنادر  به  ورودی  قبال کشتی های  در  بنادر 
قبل مشخص  هیچ کشتی  است که  این 
شدن وضعیت کرونای خدمه، نمی تواند کنار 

بگیرد.« پهلو  اسکله 

 تناقض چهارم؛ امیکرون به ایران 
آمد یا نیامد؟

و  بهداشت  وزارت  به  هم  چهارم  تناقض 
می گردد.  بر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا 
قانونا مسئولیت اعالم شیوع واریانت های 
جدید در ایران را عهده دارند ولی تا امروز 
این نهادها در این زمینه سکوت اختیار 
معنای  به  طبیعتا  که  سکوتی  کرده اند. 
نرسیدن امیکرون به ایران است اما دیروز 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
را  ایران  به  امیکرون  ورود  مساله  رسما 
تایید کرد و گفت: »امیکرون احتماال وارد 
کشور شده و آمار ابتال به کرونا را افزایش 
خواهد داد اما اگر واکسیناسیون و رعایت 
انجام  به درستی  بهداشتی  پروتکل های 
گیرد، جای نگرانی نیست. کرونا تاکنون 
١٣ جهش رسمی داشته است و امیکرون 
درحالیکه  است.  سیزدهم  جهش 
پدید  مکانی  در  جهش های جدید کرونا 
افراد  واکسیناسیون  میزان  که  می آیند 
پایین باشد.« در این میان، مهرداد حق 
با  مقابله  علمی ستاد  ازلی، عضو کمیته 
ورود  نه  اظهاراتی  در  تالش کرده  کرونا 
امیکرون به ایران را در کند و نه سکوت 
وزارت بهداشت را نقد. او به »برنا« گفته 
است: »به نظر می رسد ویروس امیکرون 
سرعت انتقال و احتمال انتقال آن، خیلی 
پروتکل های  باید  حتما  و  است  باالتر 
بهداشتی خیلی دقیق تر و با درصد باالتری 
رعایت  و...  نانوایی  مدرسه،  جامعه،  در 
کاهش  افراد  بیماری  احتمال  تا  شود 
پیدا کند. در مورد سویه امیکرون قضاوت 
زود  خیلی  قطعی  صحبت های  و  کردن 
می کند  اعالم  گزارشات  از  برخی  است؛ 
به  می کند.  ایجاد  خفیفی  بیماری  که 
نظر می رسد این ویروس مشابهت هایی 
چنین  در  دارد  ویروس سرماخوردگی  با 
عالئم  بیماران  است  ممکن  شرایطی 
کنند  پیدا  را  کووید  و  آنفوالنزا  بیماری 
که این امر می تواند باعث پیچیدگی در 
درمان  مدت  طول  و  تشخیص  درمان، 
هم  کنار  در  تناقض ها  این  همه  شود.« 
شاید پرسش به این پاسخ را که امیکرون 
اما  را ساده کند  یا خیر  ایران رسیده  به 
اینکه چرا تالش یا پروتکل خاصی هنوز 
برای مقابله با شیوع گسترده تر آن وضع 
باید  پاسخ.  بدون  است  پرسشی  نشده، 
عالج  بهداشت  وزارت  دید  و  بود  امیدوار 

از آن می کند یا خیر. فاجعه پیش 

»پیام ما« از 4 تناقض در اظهارات مسئوالن ایرانی درباره سویه جدید کرونا گزارش می دهد

»امیکرون« رسید؟!
ایران شامگاه 14 آذر باالخره پذیرش مسافر از 8 کشور آفریقایی را کال ممنوع اعالم کرد

تالش خودروسازان 
برای افزایش قیمت 
خودروهای دپو شده

صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  دبیر 
خودروسازی خبر از تالش خودروسازان برای 
دپو شده  دوباره خودروهای  قیمت  افزایش 
داد.  زیان هایشان  و  ضرر  جبران  منظور  به 
صنایع  کمیسیون  عضو  موسوی،  سیدعلی 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  معادن  و 
خودروسازان   « گفت:  فارس  به  اسالمی 
معتقدند وقتی قیمت های خودرو دستوری 
با  را  محصوالت مان  مجبوریم  ما  است 
قیمت های تعیین شده به فروش برسانیم 
که البته این حرف نیازمند بررسی است؛ آنها 
را  خودرو  دستوری  قیمت های  ما  می گویند 
واقعی  فعلی  قیمت های  و  متوقف کرده ایم 
نیست و باید باالتر از ارقام فعلی باشد. لذا 
هرچه تولید خودروهایی که قیمت دستوری 
ضرر  افزایش  شاهد  شود  بیشتر  دارند 
هستیم که باید این ادعا را هم بررسی کرد. 
قیمت های  می گویند  تعمدًا  خودروسازان 
دستوری  و  تشریفاتی  خودرو  تولید  فعلی 
است و برای آنها ارزش تولید ندارد. چرا که 
آنها می توانند با اجرای برخی شرایط قیمت 
تمام شده خودرو را پایین بیاورند. متأسفانه 
قیمت  که  است  آن  بر  خودروسازان  نظر 
خودروهای تولیدی را افزایش دهند تا جبران 
ادعای  لذا  باشند  را داشته  ضررهای گذشته 
افزایش قیمت خودرو که آنها مطرح می کند، 
او متذکر شد: » متأسفانه  نادرست است.« 
شرکت های  سایر  و  سایپا  و  ایران خودرو 
خودروسازی بنگاهداری می کنند و خارج از 
صنعت خودرو سرمایه گذاری کرده اند که نباید 
این کار را می کردند چرا که این موضوع هزینه 
افزایش  موجب  می شود که  محسوب  زائد 
متاسفانه  اما  می شود  آنها  ضررهای  بیشتر 
عزمی برای کاهش ضررهای گذشته خود و 
فعلی  هزینه های  کاهش  به  سامان بخشی 
خود ندارند و متاسفانه چشم آنها به بازار است 
تا بتوانند با راحت ترین کار ممکن و از جیب 
جبران کنند.« را  خود  قدیمی  مردم ضررهای 

مشاور امنیت ملی امارات با رئیس و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد

 تهران – ابوظبی
در مسیر تنش زدایی

امارات  ملی  امنیت  مشاور  بن زاید،  طحنون  شیخ 
متحده عربی پس از یک دوره کشمکش در روابط 
کرد.  سفر  تهران  به  دیروز  صبح  ابوظبی،  و  تهران 
شمخانی،  علی  با  تهران  به  خود  سفر  بدو  در  او 
اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
با  شمخانی  دیدار،  این  در  کرد.  رایزنی  و  دیدار 
سایه   در  تنها  پایدار  امنیت  و  ثبات  اینکه  بیان 
منطقه  کشورهای  همکاری  و  مستمر  گفت وگوی 
با  دوستانه  و  »روابط گرم  می شود، گفت:  قرار  بر 
همسایگان و تبادل ظرفیت های اقتصادی، تجاری 
جمهوری  اولویت  ترین  اصلی  گذاری  سرمایه  و 
است.«  خارجی  سیاست  حوزه  در  ایران  اسالمی 
این  در  ملی کشورمان  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
کشورهای  روابط  ناپذیری  تاثیر  ضرورت  مالقات 
کشورهای  گرانه  مداخله  های  سیاست  از  منطقه 
فرامنطقه ای را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان 
صورت  در  فارس  خلیج  حوزه  »کشورهای  کرد: 
همکاری و تشریک مساعی می توانند ضمن ایجاد 
توسعه و رفاه برای ملت های خود به عنوان قطب 
انرژی نقش مهمی در اقتصاد منطقه و جهان ایفا 
به  دادن  پایان  برای  مشترک  تالش  او  کنند.« 
ملتهای  که  امنیتی  و  نظامی  های  بحران  برخی 
و  زیستی  سخت  شرایط  با  را  منطقه  مسلمان 
معیشتی مواجه کرده مورد تاکید قرار داد و افزود: 
رویکردهای  جایگزین  مفاهمه  و  گفت وگو  »باید 

شود.« اختالفات  رفع  برای  نظامی 
امارات  امنیت ملی  زاید، مشاور  شیخ طحنون بن 
نیز در این دیدار بیان کرد: »ایران به عنوان کشوری 
بزرگ و قدرتمند در منطقه دارای موقعیت منحصر 
بفرد ژئو پولیتیکی  و شاهراه ارتباط شرق و غرب 
میان  برادرانه  و  گرم  روابط  توسعه  است.  جهان 
ابوظبی و تهران در ردیف اولویتهای امارات متحده 
ظرفیت های  زاید  بن  است.« شیخ طحنون  عربی 
اقتصادی قابل مبادله میان دو کشور در حوزه های 
درمان  و  بهداشت  نقل،  و  انرژی، حمل  ترانزیتی، 
کرد  عنوان  گسترده  بسیار  را  سرمایه گذاری  و 
کارگروه های  تشکیل  با  است  »الزم  افزود:  و 
تخصصی ضمن احصاء دقیق زمینه های همکاری 
موانع  اقتصادی،  مختلف  های  حوزه  در  مشترک 

رفع شود.« و  رو شناسایی  پیش 
این مقام اماراتی پس از دیدار خود با دبیر شورای 
رئیسی،  ابراهیم  سید  با  ایران  ملی  امنیت  عالی 
رئیس جمهوری نیز دیدار و گفت وگو کرد. با اشاره 
روابط دوستانه دو کشور، گفت: »روابط  به سابقه 
حسنه با کشورهای منطقه از اولویت های سیاست 
دلیل  همین  به  و  است  جدید  دولت  در  خارجی 
در  می کنیم.  استقبال  امارات  با  روابط  توسعه  از 
نباید  امارات،  و  ایران  مسلمان  کشور  دو  روابط 
مانعی وجود داشته باشد و این روابط تحت تاثیر 
دشمنان  سیاست  بگیرد.  قرار  بیگانگان  القائات 
همسایگان  بین  هراس  ایجاد  منطقه،  کشورهای 
مشترک  فهم  و  درایت  با  توطئه  این  اما  است 
سیاست  رئیس جمهوری،  شد.«  خواهد  خنثی 
مردم  از  حمایت  را  اسالمی  جمهوری  قطعی 
»صهیونیستها  افزود:  و  برشمرد  منطقه  مسلمان 
در منطقه به دنبال اهداف شوم خود هستند و هر 
وسیله ای  به  آنرا  پیدا کنند  پایی  جای  بتوانند  جا 
برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی تبدیل می کنند 
امنیت  باشند.  مراقب  باید  منطقه  کشورهای  لذا 
ایران  و  است  خورده  گره  بهم  منطقه  کشورهای 
حمایت  فارس  خلیج  حاشیه  امنیت کشورهای  از 
این  در  نیز  امارات  ملی  امنیت  مشاور  می کند.« 
و  هستیم  منطقه  این  فرزندان  »ما  گفت:  دیدار 
دو کشور  روابط  توسعه  لذا  داریم  سرنوشت  یک 
در دستور کار ما قرار دارد.« شیخ طحنون بن زاید 
با  خود  تفصیلی  مذاکرات  به  اشاره  با  نهیان  آل 
همتای ایرانی گفت: »این دیدارها نقطه عطفی در 
روابط دو کشور و موجب ارتقاء امنیت خواهد بود. 
با  امیدواریم  و  ها هستیم  توسعه همکاری  آماده 
از  ای  تازه  امارات فصل  به  رئیسی  آیت هللا  سفر 
مشاور  دیدار  این  در  شود.«  آغاز  دو کشور  روابط 
دولت  رئیس  رسمی  دعوت  امارات  ملی  امنیت 
امارات را برای سفر رئیسی به این کشور به اطالع 

رساند. ایران  رئیس جمهوری 

دستور قالیباف برای 
بررسی راهکارهای 

حفاظت از محیط زیست
نایب  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
که   گفت  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
رئیس مجلس در نامه ای به  رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس خواستار بررسی فوری 
راهکارهای تحقق اصل ۵0 قانون اساسی درباره 
حفاظت از محیط زیست شد. عباس مقتدایی، 
نماینده اصفهان در مجلس یازدهم به ایسنا 
گفته است: »اخیرا در نامه ای به روسای قوای 
و  اهتمام  قضائیه خواستار  و  مقننه، مجریه 
توجه بیشتر سه قوه برای تحقق اصل پنجاهم 
زیست  محیط  از  حفاظت  و  اساسی  قانون 
شدم. در پاسخ به این نامه، رئیس مجلس 
از آقای نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس خواسته که با اولویت راهکارهای تحقق 
و اجرایی شدن اصل پنجاهم قانون اساسی 
درباره حفظ محیط زیست را بررسی کرده و 

اقدامات الزم انجام شود.«

دیدار رئیس قوه قضائیه 
با جمعی از دانشجویان 

به مناسبت 16 آذر
نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی 
عصر دیروز )دوشنبه 1۵ آذر 1400( در آستانه 
روز دانشجو، با رئیس قوه قضائیه دیدار کرده 
و به بیان نظرات و مطالبات دانشجویان خود 
پرداختند. در این جلسه نمایندگانی از بسیج 
دانشجویان،  اسالمی  جامعه  دانشجویی، 
وحدت،  تحکیم  دفتر  مستقل،  دانشجویان 
انجمن  دانشجویی،  عدالتخواه  جنبش 
اسالمی، نماینده تشکل های دانشگاه های آزاد 
اسالمی، دانشگاه علوم قضایی و گروه های 
جهادی دانشجویی حضور داشتند. در ابتدای 
محسنی اژه ای،  غالمحسین  نیز  دیدار  این 
در  مطالبی  بیان  به  قضا  دستگاه  رئیس 
گرایانه  مطالبه  و  پیشرو  حرکت  اهمیت 
و  ها  آرمان  مسیر  در  دانشجویی  جنبش 
جزئیات  پرداخت.  اسالمی  انقالب  اهداف 
گزارش  این  نگارش  لحظه  تا  او  اظهارات 
منتشر نشده بود. افزون بر این دیدار، پیمان 
قرار  نیز  صداوسیما  سازمان  رئیس  جبلی، 
است امروز، سه شنبه 16 آذرماه، به مناسبت 
اتحادیه های  از  نمایندگانی  با  دانشجو  روز 
نخبگان  و  دانشجویی  نشریات  دانشجویی، 
علمی دانشگاه ها دیدار و گفت وگو کند. این 
به  باری است که رئیس رسانه ملی  اولین 
جمع  در  مناسبت  این  به  و  رسمی  صورت 
را  آنها  نظرات  و  دانشجویان حاضر می شود 
دانشگاه  میزبانی  به  برنامه  این  می شنود. 
شهید  اجتماعات  سالن  در  و  صداوسیما 

می شود. برگزار  دانشگاه  این  سلیمانی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در شرایطی که وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا هیچ اظهار نظری درباره 
ورود امیکرون به ایران نکرده اند، 
خبر از ورود احتمالی این سویه 
جدید کرونا به ایران داد

محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اسالمی:  
نماینده مجلس می تواند به 
شخصه فعالیت سیاسی داشته 
باشد اما آن اقدام مجلس در 
خصوص نامه پسندیده نیست و 
این نقد وارد است

بعد از حدود یک هفته سکوت، باالخره مسئوالن مربوطه یکی پس از دیگری از امیکرون می گویند. اظهارات اما مطابق 
معمول ضد و نقیض است. امروز یکی از ورود آن از طریق بندر امام خمینی به کشور می گوید و روز دیگر همان فرد یا 
مسئول هم تراز، به تکذیب این خبر می پردازد. وزارت بهداشت اما از قرار معلوم باالخره تصمیم به اقدام عملی گرفته چنانکه 
شامگاه چهاردهم آذرماه در بخشنامه ای سفر از 8 کشور آفریقایی گرفتار امیکرون به ایران را به کلی ممنوع اعالم کرد. 
اقدامی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی هفته پیش و همزمان با مشاهده اولین ویروس امیکرون در کشور 

خود ترتیب داده بودند.
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پرده برداری رئیس مجلس از مخالفتش با نگارش نامه حمایتی نمایندگان از  رئیسی در انتخابات

وکیل الدوله نیستیم
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  هنوز 
که  بود  نشده  مشخص  جمهوری 
محمدباقر  از  نامه ای  طی  نمایندگان 
شرکت  انتخابات  در  خواستند  قالیباف 
نکند و همزمان سید ابراهیم رئیسی را به 
شرکت در انتخابات دعوت کردند. رئیسی 
هم  شد  جمهوری  ریاست  کاندیدای  که 
انتخابات  به  مانده  روز   3 نامه ای،  طی 
رسما  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
به  تا  درخواست کردند  کاندیداها  دیگر  از 
پیش  آنان  رئیسی کناره گیری کنند.  سود 
حضور  با  دیداری که  در  نیز  نامه  این  از 
»بیعت« کردند.  او  با  شد،  برگزار  رئیسی 
شد  هم سبب  کنار  در  اقدامات  این  همه 
نمایندگان مجلس  به عملکرد  انتقادات  تا 

دولت  به  حمایتی شان  نگاه  و  یازدهم 
شود.  دوچندان  نظارتی،  جای  به  رئیسی 
قالیباف، رئیس مجلس دیروز  محمدباقر 
باالخره در این زمینه توضیح داد و تاکید 
کرد که خود نیز منتقد این نگاه و اقدامات 
روز  مناسبت  به  که  او  است.  نمایندگان 
تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  دانشجو 
انتقادات  به  پاسخ  در  بود،  شده  حاضر 
شورای  »مجلس  کرد:  بیان  دانشجویان 
وکیل الدوله  مجلس،  نماینده  و  اسالمی 
نیست بلکه پنجره مردم است. این که در 
مثال  برای  که  شود  نوشته  نامه  مجلس 
برای  رئیسی  آقای  مثال  یا  قالیباف  آقای 
کند  اقدام  جمهوری  ریاست  انتخابات 
آن  در  نیست که  صحیح  عنوان  هیچ  به 

از  نامه  این  حتی  ندادم  اجازه  من  زمان 
قرائت  اسالمی  شورای  مجلس  تریبون 
شود. نماینده مجلس می تواند به شخصه 
فعالیت سیاسی داشته باشد اما آن اقدام 
مجلس در خصوص نامه پسندیده نیست 

است.« وارد  نقد  این  و 
کوچ  به  او  اظهارات  از  دیگری  بخش 
نمایندگان از مجلس به دولت و شهرداری 
تهران اختصاص داشت. او بیان کرد: »در 
مورد موضوع این که برخی از نمایندگان به 
دولت  بگویم  باید  نیز  رفتند  دولت  هیات 
انتخاب هایی  با تشخیص و پیگیری خود 
دو  می دهم  شهادت  امروز  من  و  داشت 
رفتند  دولت  به  مجلس  از  که  وزیری 
آقای  کردند  البی  نه  و  شدند  کاندیدا  نه 

خاندوزی حتی تا ۷۲ ساعت درباره وزیر 
آقای  مورد  در  می کرد  مقاومت  شدن 
شهر  شورای  سوی  از  ایشان  نیز  زاکانی 
شورای  مجلس  و  شد  انتخاب  تهران 
آن  از  بعد  موافقت کرد  آن  با  نیز  اسالمی 
به  رئیس جمهور  معاونان  تعیین  برای 
بنیاد  رئیس  فقط  فرد  به  منحصر  صورت 
شهید از میان نمایندگان انتخاب شد غیر 
از این موارد مجلس نقشی نداشته و هر 
که در حوزه عزل و نصب ها اقدامی انجام 
داده باید پاسخگو باشد.« او سپس برخی 
در  اینترنت  محدودسازی  برای  تالش ها 
مجلس را تایید کرد ولی گفت که رویکرد 
مجلس  رئیس  نیست.  چنین  پارلمان 
افرادی  در مجلس  اگر چه   « متذکر شد: 
هایی  محدودیت  دارند  قصد  که  هستند 
نمایندگان  عموم  چه  اگر  اما  کنند  ایجاد 
در  بررسی  روند  ندارند.  نظری  چنین 

کمیسیون مشترک به گونه ای می باشد که 
جلسات  در  صنف ها  و  ذی نفعان  تمامی 
کمیسیون حضور پیدا کنند و نظرات خود 
دنبال  به  ارائه دهند. ما در مجلس  نیز  را 
نیستیم.  فیلترینگ  و  فضا  محدود کردن 
ما باید توجه کنیم که فعالین بزرگ حوزه 
برابر  صد  چند  مجازی  فضای  در  اقتصاد 
یک واحد صنفی متروکه ارزش دارند. اما 
اینها و اموال دیجیتالی مردم چگونه باید 
به دارایی مالی تبدیل شود و در سیستم 
این  دهید  اجازه  کند؟  پیدا  اعتبار  بانکی 
روز  من  شود.  تبدیل  قانون  به  مسائل 
اینماد تذکر  گذشته در خصوص دریافت  
جوانان  که  می شود  اعالم  کماکان  دادم. 
بانک  از  خود  فعالیت های  برای  باید 
سمت  و  اقتصاد  خانه های  وزارت  مرکزی 
مجوز دریافت کنند اما چرا جوانان را دچار 

کنیم؟« مشکل 
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محمود داودی رئیس ثبت اسناد و امالک 

ت دوم
نوب قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 
و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060301060003۲۷0 هیأت اول / موضوع قانون تعیین 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  ثبتی  تکلیف وضعیت 
بالمعارض متقاضی  مالكانه  ورامین تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد 
آقای ابراهیم پورجعفر کتم جانی فرزند احمد علی بشماره شناسنامه ۲84 
** ششدانگ یکبابخانه به مساحت 6۹/8۷ متر مربع پالک شماره 3۲4 

ملک  ثبت  حوزه  بخش  آباد  خیر  در  واقع  اصلی   1۲ از  فرعی 
به  لذا  از مالیکت احمد خانی ** محرز گردیده است.  ورامین 

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 اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم 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.
شناسه آگهی 1۲۲۷840 میم الف 411

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۹/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۹/16

آلودگی هوا داستان تکراری این روزهای سرد 
کالن شهرهاست. دیروز در اصفهان هوا بار دیگر 
آلوده بود و کارشناسان هواشناسی گفتند که 
این وضعیت تا جمعه استمرار دارد. آلودگی 
هوای تهران هم در وضعیت قرمز قرار گرفت 
و هوای تبریز برای گروه های حساس ناسالم 
شد. تداوم این وضعیت در روزهای سرد پاییز 
محیط  موضوع  مهمترین  به  را  هوا  آلودگی 
به  آوردن  روی  و  تبدیل کرده  زیست کشور 
استفاده از سوخت مازوت در بعضی نیروگاه ها، 
به ویژه برای زمستان پیش رو، سبب نگرانی 
سالجقه،  علی  دیروز  چنان که  شده.  بیشتر 
و  رئیس سازمان  معاون  رئیس جمهوری 
حفاظت محیط زیست کشور در آیینی که به 
مناسبت روز دانشجو در پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، بیش 
البته  و  هوا  آلودگی  درباره  موضوعی  هر  از 

مازوت سخن گفت.

 نیروگاه های پلمب شده باید 
سولفورزدایی کنند

در حالی که با آلوده شدن هوا و تاکید بر این 
زمستان  در  سوخت  تامین  از  ناتوانی  بهانه 
آالینده  این سوخت  از  استفاده  به  را  صنایع 
با اشاره  را  ناچار می کند، سالجقه سخنانش 
به  با اشاره  او  به همین موضوع شروع کرد. 
به علت  برق کشور  تولید  نیروگاه  پنج  اینکه 
شده اند،  پلمب  مازوت  سوخت  از  استفاده 
گفت: »سوخت مازوت مصرفی نیروگاه های 

کشور باید تا سال آینده سولفورزدایی شود. با 
اینکه قطعی برق در فصل سرما ممکن است 
رضایت  هم  مردم  خود  و  شود  مشکل ساز 
می دهند که درصدی از آالیندگی را برای مدتی 
این  نباید  اما دستگاه ها  موقت تحمل کنند، 
انجام  و  قانون  از  فرار  برای  بهانه ای  را  نگاه 
ندادن تکالیف خود تلقی کنند.« او ادامه داد: 
»این نیروگاه ها نیز تا زمانی که سولفورزدایی 
از سوخت مازوت نکنند پلمب خواهند بود مگر 
در مواقع اضطرار که شورای عالی امنیت ملی 
با  تصمیم بگیرد .« معاون رئیس جمهوری 
اشاره به اینکه پسماند سوخت مازوت گچی 
اراک  شازند  »پاالیشگاه  داشت:  بیان  است، 
سهم زیادی در تولید مواد پاالیشی در کشور 
اکنون جزو پاالیشگاه هایی است که  دارد که 
سولفورزدایی خیلی خوبی انجام داده است.«
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
بیان این موارد اضافه کرد: »سازمان حفاظت 
محیط زیست و دولت سیزدهم در این زمینه 
از ابتدای استقرار با جدیت وارد شده و حتما 
روند به این سمت و سو خواهد رفت که یا 
سولفورزدایی از مازوت به نحو مطلوب انجام 
شود یا در غیر این صورت مجوز مازوت سوزی 

نشود.« صادر 

منابع متحرک، هوای تهران و کرج
 را می آالیند

معاون  رئیس جمهوری به وضعیت آلودگی 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  کالن شهرها  در  هوا 

»آالیندگی هوا دارای پیشینه طوالنی در جهان 
صنعتی  فعالیت های  در   ریشه  که  است 
از  اکنون  و  دارد  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
را  کشورهای در حال توسعه می خواهند هوا 
پاک کنند.« او در ادامه به آلودگی هوای کرج 
اشاره کرد. دیروز در استان البرز، ۷ ایستگاه 
)ناسالم  قرمز  وضعیت  در  آلودگی  سنجش 
ایستگاه  یک  و  داشتند  قرار  همه(  برای 
گروه های  برای  ناسالم  را  آلودگی  وضعیت 
حساس نشان می داد. سالجقه با بیان اینکه 
شرایط آلودگی هوا در کالن شهر کرج نسبت به 
تهران وضعیت خیلی بدتری دارد، اضافه کرد: 
و ۹  تهران  آالیندگی هوای  »عامل  80 درصد 
کالن شهر کشور ناشی از منابع متحرک است 
و ۲0 درصد سهم منابع ساکن مثل صنایع و 

است.« نیروگاه ها 
آلودگی هوای تهران پرداخت.  به  ادامه  او در 
بر اساس اطالعات سامانه پایش کیفی هوای 
ایستگاه   ۲1 تهران  استان  در  دیروز  کشور، 
سنجش کیفیت هوا، وضعیت را ناسالم برای 
همه گروه ها نشان می دادند و 13 ایستگاه به 
رنگ نارنجی )ناسالم برای گروه های حساس( 
 4.۵ تهران  شهر  در   سالجقه  به گفته  بود. 
میلیون موتورسیکلت دارد که آلودگی هر کدام 
او  است.  پراید  اندازه یک دستگاه  به  آنها  از 
در این ارتباط گفت: »امروزه تعدادی زیادی از 
مردم به واسطه 4.۵ میلیون موتورسیکلت در 
کشور ارتزاق می کنند. دولت برای رفع معضل 
برقی  به سمت  موتورسیکلت ها  این  آلودگی 

برقی  برنامه  اینکه  ضمن  می رود  آنها  کردن 
کردن اتوبوس های حمل و نقل عمومی درون 
برای  نیز  کالن شهرها  دیگر  و  تهران  شهری 
از  یکی  گازوییل  و  بنزین  از  استفاده کمتر 

است.« دولت  های  اولویت 
هوای  آلودگی  علل  از  دیگر  یکی  سالجقه 
کالن شهرها به خصوص در غرب تهران و کرج 
را ساخت و سازهای بیش از حد دانست و 
عنوان کرد: »برای انجام این ساخت و سازها و 
برج سازی ها برای انتقال مصالح کامیون های 
انجام  پایش های  که  می کنند  تردد  زیادی 
شده در محدوده این ترددها نشان از افزایش 

دارد.« آالینده ها 

 مازوت سوزی اصفهان و اهواز و 
شهرهای دیگر

روز یکشنبه ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت 
در  حضور  با  اصفهان  استان  زیست  محیط 
شورای شهر اصفهان استفاده از سوخت دوم 
یا مازوت را یکی از دالیل آلودگی هوای این 
شهر اعالم کرد. او گالیه کرد در حالی که میزان 
میلیمتر،   ۷۲ اصفهان  استان  در  بارندگی 
است،  میلیمتر  تهران 31۷  و  کرج 38۲  در 
مطرح  را  مازوت  نسخه  می خواهند  وقتی 
کنند می گویند همه کالن شهرها باید بسوزانند. 
حشمتی گالیه خود را اینطور ادامه داد: »در 
وزارت نیرو می گویند اصفهان تافته جدا بافته 
را  پلمب ها  اصفهانی ها  چرا  می گویند  است، 
باز نمی کنند، مگر خون آنها از مردم تهران و 

کرج رنگین تر است؟« همزمان با این اظهارات 
زیست  محیط  مدیرکل  اشرفی،  محمدجواد 
برودت  دلیل  به  داد که  خبر  هم  خوزستان 
هوا در مناطق مختلف کشور و در اولویت قرار 
گرفتن مصرف گاز در بخش خانگی، »از سر 
در  مازوت  محدود  مصرف  مجوز  ناچاری« 
تاکید  با  او  رامین صادر شده است.  نیروگاه 
پاک  سوختی  مازوت  قطع  طور  به  اینکه  بر 
نیست و صنایع و نیروگاه های خوزستان فقط 
در مواقع ضروری و آن هم به صورت محدود 
عنوان  به  مازوت  از  می توانند  و کنترل شده 
سوخت استفاده کنند، گفت: »مازوتی که مورد 
استفاده صنایع استان است به دلیل گوگرد باال 
در آلودگی هوا اثر مخربی دارد و مجوز استفاده 
محدود از مازوت به ناچار صادر شده است.«

حالی  در  روزهای گذشته  در  دیگر  سوی  از 
آغاز  را  نیروگاه حرارتی شازند مازوت سوزی 
و  توجه  قابل  سرمای  با  شهر  این  کرده که 
شدیدی مواجه نبوده که کمبود گاز نیروگاه را 
به استفاده از سوخت جایگزین وادار کند. در 
حالی که مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
دلیل مازوت سوزی در این نیروگاه را سرمای 
هوا عنوان کرده، محمدحسن آصفری، نماینده 
مردم اراک در مجلس در تذکر شفاهی جلسه 
اعتراض  موضوع  این  به  یکشنبه  روز  علنی 
کرد. او گفت: »متاسفانه آلودگی هوا در اراک 
نفس مردم را گرفته و مشکالتی ایجاد کرده 
بارها به طرح   این در حالی است که  است، 
کرده ام  نامه نگاری  و  پرداخته  سوال  تذکر، 
اما مشکلی حل نشد. مردم اراک نسبت به 
اجازه  برخی  هستند،  معترض  هوا  آلودگی 
باشد  باز  شازند  نیروگاه  مازوت  داده اند که 
آلودگی رخ دهد،  روی  آلودگی  یعنی  این  و 
آقای  رئیس جمهور از شما می خواهیم که 
به این موضوع وارد شده و جلوی تخلفات را 
بگیرید، نمی شود با تعطیل کردن مدارس و 
ادارات مشکل آلودگی را حل کرد.« عالوه بر 
اصفهان، اهواز، مشهد، تبریز، اراک و همدان، 
قرار است با سرد شدن هوا در اردبیل هم از 
این سوخت جایگزین استفاده شود. با این 
همه با وجود وعده رئیس سازمان حفاظت 
مازوت  از  برای سولفورزدایی  زیست  محیط 
زیست  محیط  آینده،  سال  از  نیروگاه ها 
نیروگاه ها  این  تجهیز  چون  شرایطی  هم 
مطرح کرده  هوا  آلودگی  سیستم کنترل  به 
گل علیزاده،  داریوش  که  اینطور  اما  است. 
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست پیش از این به »پیام 
وجود  با  کشور  نیروگاه های  بود،  گفته  ما« 
ندارند  را  تجهیزات  این  بودنشان،  قدیمی 
نمی کنند.  هزینه  هم  رسانی  به روز  برای  و 
گل علیزاده در همین رابطه به ایسنا توضیح 
داده است که با وجود پیگیری های سازمان 
محیط زیست برای الزام نیروگاه ها به نصب 
سیستم کنترل آلودگی هوا، مکاتبه با دولت 
به  دوازدهم و دستور رئیس جمهوری وقت 
نشده  انجام  اقدام  این  نفت،  و  نیرو  وزارت 
ما  »نیروگاه های  در جواب گفته اند:  و  است 
قدیمی است و امکان نصب تجهیزات کنترل 
آالیندگی روی آن ها وجود ندارد.« با این همه 
شرط محیط زیست همین است؛ نیروگاه ها 
در شرایطی که در مقطعی از سال درخواست 
مصرف مازوت به علت ایجاد نشدن اختالل 
در شبکه برق رسانی را دارند، باید این سیستم 
یا حذف گوگرد  نصب کنند. سولفورزدایی  را 
نیروگاه های  مشکل  حل  راهکارهای  از  یکی 
مازوت سوز و استفاده از سیستم های کنترل 
هیچ  تاکنون  اما  است  دیگر  راهکار  آلودگی، 
و  است  نشده  عملی  راهکارها  این  از  یک 

است. یافته  ادامه  مازوت سوزی 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پلمب پنج نیروگاه تولید برق به علت مازوت سوزی

مازوت نیرو گاه ها  تا سال آینده سولفورزدایی شود
با اینکه قطعی برق در فصل سرما ممکن است مشکل ساز شود و خود مردم هم رضایت می دهند که درصدی از آالیندگی را برای 

مدتی موقت تحمل کنند، اما دستگاه ها نباید این نگاه را بهانه ای برای فرار از قانون و انجام ندادن تکالیف خود تلقی کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران:

 فرسایش بادی خاک
 در مازندران جدی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت : 
فرسایش بادی خاک بر خالف باورهای موجود 
مازندران را تهدید می کند و در برخی مناطق به 

مرحله هشدار رسیده است.
به گزارش ایرنا، حسینعلی ابراهیمی کارنامی 
در نشست علمی تخصصی »فرسایش بادی 
خاک و اثرات سو آن بر محیط زیست« که 
به مناسبت روز جهانی خاک در ساری برگزار 
شد ، افزود : معموال باورهای فعاالن محیط 
زیست، آحاد جامعه و حتی بسیاری از مدیران 
این است که فرسایش خاک در مازندران به 
شکل فرسایش آبی انجام می شود، در حالی که 
طی سال های اخیر فرسایش بادی به دالیل 
مختلف در مازندران شکل گرفت و باید به این 

موضوع به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد : متاسفانه برخی تصمیم ها مانند 
کشت گیاهان دارویی در زمین های مرتعی و 
وارد  خاک  به  جدی  آسیب  شیب دار  اراضی 
می کند. کشت گیاهان دارویی در زمین های 
دشت را می توان توجیه کرد ، اما مخالف کشت 
گیاهان دارویی در زمین های شیب دار هستیم.
این مسئول با بیان این که پایداری کشور به 
پایداری منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: 
ریشه گیاهان دارویی نهایتا ۲0 تا 40 سانتی 
متر در خاک پایین می رود ، اما ریشه بوته های 
مرتعی گاهی تا 40 متر در زمین پیش می روند 

و  از خاک حفاظت می کنند.
مازندران  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
شرقی  مناطق  برخی  در  امروز  تصریح کرد: 
استان مانند میانکاله فرسایش بادی در حال 
رخ دادن است و هر سه مرحله فرسایش یعنی 
جدایی ذرات خاک، حمل از روی بستر و در 

نهایت نشست ذرات را می بینیم.
با اظهار این که فرسایش  ابراهیمی کارنامی 
بادی خاک در مازندران سال هاست آغاز شده 
و در حال ادامه است ، گفت : طی چند سال 
اخیر نیز به دلیل بعضی رفتارهای مخرب این 

فرسایش افزایش یافته است.
جهانی  میانگین  که  حالی  در   : افزود  او 
فرسایش خاک بین پنج تا 6 تن در هکتار 
هکتار  در  تن   16 حدود  مازندران  در  است، 
فرسایش داریم. این در حالی است که تولید 
است. هکتار  در  34 کیلوگرم  استان  در  خاک 
مدیرکل محیط زیست مازندران با ابراز تاسف 
از این که فرسایش بادی در مازندران چندان 
مورد توجه قرار نگرفته، گفت: ما در خط ساحلی 
استان نیز با فرسایش بادی مواجهیم. بهترین 
و مهم ترین راه برای پیشگیری از این شکل 
تقویت  و  حفظ  هم  مازندران  در  فرسایش 
پوشش گیاهی است. از دستگاه های مرتبط و 
فعاالن محیط زیست می خواهیم که در این 
زمینه کمک کنند تا فرهنگسازی انجام شود.

الگوی کشت و ضوابط  بر ضرورت رعایت  او 
فعالیت ها  سایر  و  کشت   زیستی  محیط 
در بستر خاک تاکید کرد و افزود: برخی از 
شیوه های کشت در مازندران با شرایط موجود 
با کمک سازمان  باید  ندارد که  ما همخوانی 

شود. مدیریت  جهاد کشاورزی 
با  مخالفتی  ما   : گفت  کارنامی  ابراهیمی 
بهره برداری درست و غنی سازی مراتع نداریم ، 
اما این که معیشت بهره بردار را به آسیب دیدن 
خاک و مراتع و عرصه های طبیعی گره بزنیم 

جای توجیه ندارد.

نماینده ارومیه در مجلس:

اتمام پروژه های احیای 
دریاچه  ارومیه در دستور 

کار دولت است 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
اسالمی با اشاره به دیدار اخیر خود با معاون 
اول رییس جمهوری گفت: اتمام پروژه های 
دولت  کار  در دستور  ارومیه  دریاچه  احیای 

جدی دولت سیزدهم قرار دارد.
وحید جالل زاده به ایرنا گفت: در این دیدار 
ارومیه  دریاچه  احیای  پروژه های  اتمام 
شرقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  در 
خانه  تصفیه  اتمام  جمله  از  کردستان  و 
گرفت. قرار  بحث  مورد  موجود،  فاضالب 

سیزدهم  دولت  تمرکز  داشت:  اظهار  او 
به  توجه  ارومیه،  دریاچه  پایدار  احیای  بر 
مدیریت یکپارچه آب های بین حوضه ای و 
نیاز محیط زیستی این دریاچه از موارد مهم 

بود. جلسه  این  در  بحث  مورد 
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
اسالمی اضافه کرد:  امروز مسئولیت احیای 
دریاچه ارومیه بر عهده دولت سیزدهم است 
و امیدواریم این دولت کارنامه درخشانی در 

موضوع دریاچه داشته باشد.
جالل زاده گفت: نمایندگان مردم آذربایجان 
غربی در مجلس شورای اسالمی به عنوان 
احیای  موضوع  پیگیر  ویژه،  پرونده  یک 

هستند. ارومیه  دریاچه  پایدار 

او در ادامه به آلودگی هوای 
تهران پرداخت. بر اساس 

اطالعات سامانه پایش کیفی 
هوای کشور، دیروز در استان 

تهران ۲1 ایستگاه سنجش 
کیفیت هوا، وضعیت را ناسالم 

برای همه گروه ها نشان 
می دادند و 13 ایستگاه به رنگ 
نارنجی )ناسالم برای گروه های 
حساس( بود. به گفته سالجقه 

در  شهر تهران 4.۵ میلیون 
موتورسیکلت دارد که آلودگی 
هر کدام از آنها به اندازه یک 

دستگاه پراید است. 

|پیام ما| نیروگاه تبریز امسال زودتر از موعد سوزاندن مازوت را شروع کرد، نیروگاه حرارتی شازند در مدار مازوت سوزی قرار گرفته ، 
استفاده از این سوخت در نیروگاه مفتح همدان هم تایید شده و از دو روز پیش اعالم شده که با سرد شدن هوا نیروگاه رامین اهواز هم 
»از سر ناچاری« مازوت می سوزاند. آلودگی هوا دیروز تجربه مشترک مردم تهران، کرج، اصفهان، اراک، تبریز و خوزستان بود. در همین 
حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسمی به مناسبت روز دانشجو از آلودگی هوا و مازوت گفت و با اشاره به پلمب پنج 

نیروگاه تولید برق به علت مازوت سوزی، گفت که مازوت نیروگاه ها باید تا سال دیگر سولفورزدایی شود.

رئیس سازمان محیط زیست 
گفت که این نیروگاه ها نیز 
تا زمانی که سولفورزدایی از 
سوخت مازوت نکنند پلمب 

خواهند بود مگر در مواقع 
اضطرار که شورای عالی 

امنیت ملی تصمیم بگیرد. 
او با اشاره به اینکه پسماند 
سوخت مازوت گچی است، 

بیان داشت پاالیشگاه شازند 
اراک سهم زیادی در تولید مواد 
پاالیشی در کشور دارد که اکنون 

جزو پاالیشگاه هایی است که 
سولفورزدایی خیلی خوبی انجام 

داده است

|  
رنا

 ای
 |

به گفته محققان، مقامات شهر پکن از باروری 
ابرها برای ایجاد باران مصنوعی و کاهش آلودگی 
در ماه جوالی سال جاری میالدی استفاده کردند.
به گزارش مهر به نقل از گاردین، این جدیدترین 
نمونه از تالش ها برای آبی کردن آسمان به شمار 
می آید. طبق تحقیقی که دانشگاه تسینگهوا منتشر 
کرده، مقامات آب و هوایی چین در سال جاری 
میالدی موفق شدند قبل از برگزاری یک رویداد 
را کنترل  این کشور  هوای  و  آب  ملی وضعیت 
کنند. روز یکم جوالی جشنی در این کشور برگزار 
شد که ده ها هزار نفر در آن شرکت کردند. اکنون 
تحقیق مذکور نشان می دهد شب قبل از برگزاری 
این مراسم یک عملیات وسیع باروری ابرها انجام 
شد تا آسمان صاف شود و آلودگی هوا کاهش 

پروپاقرص  از طرفداران  یکی  یابد. دولت چین 
 ۲008 المپیک  از  و  است  ابرها  باروری  فناوری 
میالدی تاکنون میلیاردها دالر برای ایجاد تغییر 
در آب و هوا جهت حفاظت از مناطق کشاورزی یا 
رویدادهای مختلف صرف کرده است. باروری ابرها 
روشی است که طی آن مواد شیمیایی مانند ذرات 
بسیار کوچک یدید نقره به ابرها افزوده می شوند. 
در نتیجه این روند قطرات آب اطراف ذرات جمع 
می شوند و احتمال بارش بیشتر می شود. تحقیق 
 Environmental Science نشریه  در  مذکور 
journal منتشر شده است. طبق یافته های این 
پژوهش یک عملیات دوساعته باروری ابرها شب 
حزب  سالگرد  صدمین  مراسم  برگزاری  از  قبل 
مناطق  ساکنان  و  شد  انجام  چین  کمونیست 

نزدیک کوهستان موشک هایی را رصد کردند که 
به آسمان پرتاب شده بود. این موشک ها حامل 
ذرات یودین نقره بودند. به گفته محققان بارش 
مصنوعی حاصل از این فرایند سبب شد سطح 
از دو سوم کاهش  آالینده های PM ۲.۵ بیش 
یابد. در نتیجه این فرایند شاخص کیفیت هوا 
از »معمولی« به »خوب« رسید.یک سال پیش 
برای گسترش  را  خود  برنامه های  چین  دولت 
در  هوا  و  آب  وضعیت  اصالح  آزمایشی  برنامه 
منطقه ای به مساحت ۵.۵ میلیون کیلومتر مربع 
برف  یا  باران  بارش  با  منطقه  این  اعالم کرد.  
مصنوعی روبه رو می شود. این کشور قصد دارد تا 
۲0۲۵ میالدی یک سیستم اصالح آب و هوا را 

توسعه دهد.

با بارورسازی ابرها
چین به روش مصنوعی آب و هوایش را پاک کرد

بدون مرز

رئیس کل دادگستری 
مازندران: دست اندازی و 
تجاوز به منابع طبیعی از 

جرایم و تخلفات شایع در 
این استان بوده که قلعه 

مارکوه شهرستان رامسر نیز 
از این امر مذموم و ناپسند 

در امان نبوده است

ساخت ویالی 11 طبقه در ارتفاعات مارکوه متوقف شد 
اقدام  از  مازندران  دادگستری  کل  رئیس 
فوری دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از 
ادامه عملیات اجرایی در ساخت برج 11 طبقه 

در دامنه ارتفاعات قلعه مارکوه خبر داد.
به گزارش ایرنا عملیات ساخت سازه جدید 
11 طبقه در مجاورت قلعه مارکوه طی یک ماه 
اخیر سبب اعتراض شهروندان رامسری در 
فضای حقیقی و مجازی شده بود و معترضان 
معتقدند بودند که برج سازی در این منطقه 
در حالی که کاربری زمین هایش » خانه باغ 
« تعریف شده ، عالوه بر تعرض به هویت 
تاریخی و یکپارچگی قلعه تاریخی مارکوه ، 
آسیب جدی به محیط زیست منطقه است.
قلعه مارکوه در 6 کیلومتری شرق شهر رامسر 
و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع 
است. این قلعه سال ۷۹ با شماره 3484 به 
عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسید.روابط عمومی دادگستری 
مازندران دیروز از قول محمد صادق اکبری 
اعالم کرد که ساخت و سازهای غیرمجاز در 
ارتفاعات و مناطق ییالقی تخریب بارز محیط 
زیست و منابع طبیعی است و برج 11 طبقه 
ساخته  مارکوه  دامنه  در  است  قرار  ای که 
شود مصداقی از این معضل زیست محیطی 

محسوب می شود.
با  مازندران گفت:  دادگستری  رئیس کل   
توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت 

بوده  و جنگل  دریا  کوه  نظیر  زیبا  مناظر  و 
منابع  به  تجاوز  و  دست اندازی  متاسفانه 
این  در  تخلفات شایع  و  از جرایم  طبیعی 
استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر 
نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده 
و  عمومی  دادستان  ورود  از  است.اکبری 
انقالب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی 
احداث این بنا خبر داده و تصریح کرد: پروانه 
ساخت این سازه در سال های گذشته توسط 
مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری 
مبادرت به احداث بنا کرد  که منجر به ایجاد 
طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  به  آسیب 
اطراف پروژه شد .او با بیان اینکه قلعه مارکوه 
ثبت  شماره  دارای  پروژه،  این  مجاورت  در 
تاریخی و باستان شناسی است خاطرنشان 
کرد: عدم رعایت قوانین محیط زیستی و 
مارکوه  قلعه  محدوده  به  سازه  این  تسری 
مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب 
محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.

ورود  مازندران  دادگستری  کل  رئیس   
توقف  دستور  صدور  و  قضایی  دستگاه 
از باب حفظ  عملیات اجرایی این پروژه را 
حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال 
دانست  و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی 
و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در 
قانون جرم انگاری شود و دستگاه قضایی 
استان با هرگونه دست اندازی به منابع ملی 
و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.

| سمت |

| نویسنده |
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تمام  تا  است  ایستاده  تنه  آن پس، یک  از  او 
موانع کم  اما  کند  باز  این موزه  به روی  را  درها 
نبود. پرده ها را جوری کشیده  بودند که گویی نور 
هم حق ورود به قدیمی ترین اسباب و وسایل 
جست وجوگران نفت جهان را ندارد. آقای مالیری 
عمرش را برای این موزه گذاشته است. تازه سه 
سال است پریسا جلیلیان هم به او پیوسته است 
و با هم دست به کارند تا تاریخچه موزه را مکتوب 
کنند. مالیری از خوب یا بد روزگار، گذرش به این 
موزه افتاد و مسئول رسیدگی به امور آن شد، البته 
با این شرط که موزه بازدید نداشته باشد. چون 
دری به آن وجود ندارد و برای ورود به آن باید از 
هفت خان رستم یعنی از در پاالیشگاه کنار موزه 
که خودش قرار بود بخشی از این موزه شود، عبور 
کند. کارها گاهی به همین اندازه مسخره می شود 
اما همیشه هم نمی شود درها را بسته نگه داشت. 

این داستان آن سوی درهای بسته است.

گذشتن از درهای بسته  
روزی که با آقای مالیری آشنا شدم، هوای 
کرمانشاه گرفته بود اما او آن قدر انرژی و عشق 
به  خود  همراه  تلفن  با  مرا  داشت که  موزه  به 
گوشه گوشه  موزه برد و تکه تکه های برجای مانده 
از تاریخ را برایم توضیح داد. انگار هزار سال گذشته 
و  اقتصاد  وزیر  به  نفت  وزیر  از سال 13۹۵ که 
دارایی، مبنی بر ضرورت حفظ میراث صنعت نفت 
در کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی پاالیشگاه 
کرمانشاه نوشت و این کارخانه قدیمی، از شمول 
سال  شد.  خارج  بخش خصوصی  به  واگذاری 
13۹6 بارها قرار بود با »اکبر نعمت اللهی«، مدیرکل 
موزه های نفت و بانی امر خیر موزه نفت داشتن در 
ایران به بازدید این موزه برویم اما وضعیت زمانه 

با ما یاری نکرد.
حاال چهار سال بعد است. وزیر نفت و مدیرکل 
موزه های نفت عوض شده اند و سیاست هایش 
در قبال موزه مشخص نیست. ولی آقای مالیری 
هنوز هست و به صورت آنالین، بدون اپلیکیشن  
مخصوصی مرا با خود به موزه می برد و من از 
دیوارهای سخت و درهای بسته موزه عبور می کنم، 
گویی خودم در آن جا قدم می زدم. کرونا ما را به 
از راه دور دیدن خو داده اما باز هر بار می شود با 

تعجب پا به دنیای مجازی گذاشت. هر تکه  از این 
موزه قصه ای داشت. قصه ای که ما را پرتاب کرد 
به آغاز قرن بیستم، زمانی که »ژاک دو مورگان« 
باستان شناس و زمین شناس فرانسوی با حمایت 
حاکمان قاجار به دنبال آثار باستانی ایران بود و 
ناگهان در غرب و جنوب کشور با چشمه های نفتی 
مواجه شد و سرنوشت ایران را دستخوش حوادث 

عجیبی کرد. 

آن ها در آغوش هم بودند: 
نفت و آثار تاریخی

چشم های  فقط  بودند.  هم  آغوش  در  آن ها 
»ژاک  اما  است  بسته  هم  هنوز  بود.  بسته  ما 
دمورگان« دید و برای اولین بار نتیجه مشاهدات 
خود از حوضچه های نفتی منطقه »چیاسرخ« در 
شمال غربی شهر قصرشیرین را در مجله ای به 
»معادن پارس« به چاپ رساند. همین گزارش 
یکی از دالیل حضور »ویلیام دارسی« در ایران و 

کسب امتیاز نفت در ۲8 می 1۲80 شد.
دارسی زمین شناسی به نام »اچ تی برلز« را برای 
شناسایی مکان های احتمالی برای حفاری های 
نفت به ایران اعزام کرد. پیشنهاد برلز این بود: 
»یکی نزدیک قصر شیرین در منطقه سرپل ذهاب 
در غرب ایران و موقعیت بعدی در جنوب نزدیک 
اهواز و حوالی منطقه چشمه های نفت سفید.« 
زمین شناسی  مشاور  ردوود«،  »باورتون  بعدها 
وقت دارسی هم نوشت: »در هر دو این مناطق 
تاثیر  تحت  اما  دارد.«  وجود  نفتی  آشکار  آثار 
نوشته های دمورگان فرانسوی پیشنهاد داد، کاوش 
را »چیا سرخ« شروع کنند. او پیش بینی می کرد 

که نتیجه این کار ایجاد صنعتی سودآور است.
اگر بعدها در خرداد 1۲8۷ در جوار یک آتشکده 
چاه  نخستین  بختیاری،  منطقه  در  باستانی 
نفت ایران و خاورمیانه به بهره برداری رسید، در 
منطقه کرمانشاه نیز در قصرشیرین و در نزدیکی 
مجموعه ای از آثار باستانی برجای مانده از روزگار 
ساسانی، تالش برای اکتشاف نفت شکل گرفت.
در  دارسی  قرارداد  عقد  به  منتهی  روزگار  در 
دارسی تالش  نماینده  سرپل ذهاب، »رینولدز«، 
بسیار کرد تا موافقت عزیزخان و محمدکریم خان، 
از خوانین کرد را برای زدن چاه نفت جلب کنند. 

بودند. آن ها مالک چشمه های نفت منطقه 
قصرشیرین، هم مرز با دولت عثمانی بود تا امتداد 
شرق  از  و  شهر« کنونی  »نفت  به  مرز  جنوبی 
قصرشیرین تا سرپل ذهاب و تنگ گراو و کرند 
غرب تا کرمانشاهان و تاق بستان می رسید. آثار 
باستانی و چشمه های جوشان نفت در آغوش 
از  بودند که  یافته  را  مسیری  آن ها  بودند.  هم 
طال ارزشمندتر بود، از بیستون به سمت سرپل 
ذهاب و عبور از گردنه »پاتاق« و بنای باستانی 
»تاق گرا« به جا مانده از روزگار ساسانی و احتماال 
مربوط به زمان خسرو دوم، یعنی از ۵۹0 تا 6۲8 
میالدی به جای مانده بودند. گور دخمه های مادی 
سرپل ذهاب و در نهایت مجموعه آثار باستانی 
قصرشیرین: »آتشکده چارقاپی، عمارت خسرو و 

شبکه آب رسانی باستانی.«
برات علی از مستحفظین عزیزخان که رینولدز را 
از کرمانشاه تا سرپل همراهی کرده بود، بارها به 
مردم گفته بود: »این اجنبی چشم آبی انگار وجب 
به وجب خاک ما را می شناخت! نقشه داشت 
و هر جا می رسیدیم کاغذ و دوات در می آورد و 
چیزهایی می نوشت. به گمانم نقشه گنج داره ای 

الکردار...«

حریم هایی که اجنبی نشکست
در فصل سوم قرارداد دارسی آمده: »دولت 
علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندس 
صاحب امتیاز به جهت بنا و تاسیس کارهایی که در 
فوق مذکور است الزم بداند مجانًا به صاحب امتیاز 
واگذار می کند... جاهای مقدس و جمیع متعلقات 
آنها در دایره ای که دویست ذرع شعاع آن باشد 

مجزی و مستثنی می شود.«
این محدودیت قراردادی باعث می شد تا رینولدز 
نتواند در جوار این آتشکده باستانی کار حفاری 
خود را آغاز كند. کما این که بعدها در میدان نفتون 
نیز همین موضوع باعث شد تا حفاری در حریم 

آتشکده سرمسجد انجام نشود.
زمان  آن  در  اگر  که  است  این  شاید  عجیب 
اجنبی ها مجبور به حفظ حریم آثار تاریخی بودند، 
این روزها کم نیست خبرهایی که از تاق بستان و 
بناهای تاریخی ایران به گوش می رسد که خودمان 
یا  بسازیم  تله کابین  تا  می شکنیم  را  حریم ها 

دامداری و از بد روزگار، هتل!

زیرخاکی ها و چرخ زندگی 
قفل شده مردم

ما  برای  اجنبی ها  حضور  روزگار  آن  از  حاال 
دستگاه هایی مانده که می تواند خاطرات قرن را 
و رویای جست وجوی طالی سیاه در جهان را به 
تماشا گذاشت. به تازگی سران کشورهای جهان در 
اجالس »گالسکو« گرد هم آمدند، به امید این که 
سوخت های فسیلی از چرخه صنعت حذف شوند 
تا زمین و آدم ها زنده بمانند اما این یادگارهای 
مهم جهانی را ما پشت درهای بسته نگه داشتیم 
و فریاد می زنیم: حاال چه غلطی بکنیم توریست 
وارد کشور شود، شاید چرخ زندگی قفل شده مردم 
بگردد. این در حالی است که بیش از 16هزار ایرانی 
برای رسیدن به »جمعه سیاه« راهی ترکیه شدند.
با درک  توقف  بدون  آقای مالیری  این حال  با 
اهمیت این دستگاه ها و وسایل به جا مانده آن ها 
را یکی یکی از دل خاک بیرون می کشد و تمیز 
می کند به امید روزی که درهای موزه باز شود. او 
تا امروز یک دستگاه ژنراتور و مبدل حرارتی و دو 
دستگاه پمپ استیمی یا بخار و قطعات دیگر را به 

نمایش درآورده است.
این جا  گنجینه ای  چه  »نمی دانید  می گوید:  او 
از  نمی دانند.  هم  جهان  مردم  است.  نهفته 
باز شود  این موزه  اگر درهای  بدانند؟  باید  کجا 
هم  االن  همین  ولی  پیدا شود.  امیدی  شاید 
التماس  دستگاه ها  این  سازنده  کارخانه های 
می کنند این قطعات را دوباره به دست بیاورند. 
بی شک کم  شود  انجام  درست  تبلیغات  اگر 
نیستند گردشگرانی که برای دیدن آن راهی ایران 

می شوند.«
اما درها همچنان بسته است. ما قدم برنمی داریم 
اما نمایندگان دارسی، با همه مشکالتی که برای 
آوردن ماشین آالت و آذوقه از راه دریا به بصره و 
بعد از بغداد به ایران داشتند، همه راه ها را سهل 
مداوم  کارشکنی های  بر  چشم  حتی  و  کردند 

دولت عثمانی بستند.
تولید نفت در این منطقه اما آن قدر زیاد نبود 
که ادامه آن مقرون به صرفه باشد. رینولدز برای 
دومین بار شانس خود را در منطقه چیاسرخ و 
در نزدیکی چاه شماره یک آزمود و نفت حاصل 
از دومین چاه در ژانویه 1۹04 با فشاری افزونتر از 
نوبت پیشین آغاز و حتی به تولید یکصد و بیست 

بشکه در روز رسید.
پنجاه  و  یکصد  حدود  دارسی  کار،  اینجای  تا 
هزار لیره از سرمایه خود را از دست داده بود و 
همین هنگام بود که در لندن به دوستانش گفته 
و جیب من هم  دارد  کیسه حجمی  بود: »هر 
محدود است!« با این حال خبر کشف نفت در 
در  دوستانش  و  او  خوشحالی  باعث  چیاسرخ 
لندن شد. خوشحالی که زیاد طوالنی نبود و در 
ماه مه همان سال )1۹04 میالدی( با انتشار خبر 
خشک شدن مخزن نفت چاه سرخ به ناامیدی 
بدل شد. حفاری در منطقه چیاسرخ هر چند از 
نظر اقتصادی تجربه ای ناموفق بود اما باعث توجه 
همسایه غربی ایران به این منطقه شد و شاید 
به همین دلیل نیز بود که در سال 1۹13 و تجدید 
نظر در خط مرزی ایران و عثمانی، این منطقه به 
عثمانی پیوست و امروزه در کشور عراق یکی از 

منابع نفتی این کشور است.
اما بشنوید از عاقبت جوینده ای که یابنده است، 
رینولدز بعد از تالش ناموفق در چیاسرخ به یکی 
و  رامهرمز  در  مامتین  همچون  دیگر،  جای  دو 
دالکی در بوشهر نیز سر زد و سرانجام در نخستین 
روزهای خرداد ماه 1۹08 میالدی بود که در میدان 

نفتون، گوهر مقصود را یافت و بعدها تاریخ ایران با 
این کشف دستخوش حوادث بسیار شد.

نفس های کارگراِن اعماق تاریخ
 را حبس نکنید

برای جابه جایی  نفتی،  این چشمه های  کنار  در 
بود.  هم  حلب سازی  برپایی  به  نیاز  نفت 
حلب سازی از جنگ جهانی دوم باقی مانده بود. 
در این موزه یادگارهای بسیار از آن دوران باقی 
مانده که آقای مالیری نشانمان می دهد. گویی 
صدای نفس های کارگران از اعماق تاریخ شنیده 
می شود. ایران بی طرف است اما کارگران در کارند. 
بر سر  نان  نفت،  به  با دست های آغشته  آن ها 

می بردند. سفره هایشان 

گزارش شده این کارخانه در سال 1340، ۷1  كارگر 
دائم داشته که قادر بودند روزانه هشت  هزار حلب 
نشریات  از  یکی  »آیینه«،  مجله  در  تهیه كنند. 
قدیمی صنعت نفت در تاریخ مهرماه سال 1340 با 
عنوان »كارخانه حلبی سازی پاالیشگاه كرمانشاه« 
آمده: »معموال در مواقع ضروری و احتیاج، با ۲ 
ساعت اضافه  كار در روز می توان ده  هزار حلب 
تهیه و پر كرده، تحویل داد. احتیاجات مظروف 
تهیه می شود،  اداره كل پخش كه در كرمانشاه 
سالیانه بالغ بر ۲ و نیم میلیون حلب است كه 
كلیه آن در كارخانه حلبی سازی كرمانشاه تهیه 
می شود. این حلب ها از مواد نفتی – بنزین - 
نفت چراغ - نفت گاز و امشی پر و جهت توزیع 
به اداره پخش تحویل می گردد. كلیه احتیاجات 
امشی كشور كه بالغ بر ۲ میلیون لیتر در سال 
در حلب های 18  و  تهیه  این كارخانه  در  است، 
لیتری پر و تحویل اداره پخش می شود. حمل 
حلب ها به وسیله كامیون های پیمانكار از كارخانه 
حلبی سازی انجام و روزانه معموال بین 8 تا 10هزار 
حلب به وسیله كامیون های مزبور بارگیری و طبق 
برنامه تنظیمی اداره پخش به نقاط تعیین شده 

توزیع می شود.«
نفس   صدای  شود.  باز  باید  موزه  این  درهای 
تاریخ، صدای جست وجوگران  اعماق  از  کارگران 
نفت و فتنه هایی که از آن برانگیخت باید به گوش 
جهان برسد. یکی از مسئوالن وزارت نفت به این 
سوال پاسخ دهد: چه زمانی زندگی هاویشام وار 
موزه صنعت نفت غرب کشور به پایان می رسد؟

*اشاره ای است به دوشیزه هاویشام، یکی از 
شخصیت های رمان آرزوهای بزرگ، نوشته چارلز 

دیکنز؛ زنی ثروتمند که در عمارتی تاریک و به دور 
از نور آفتاب زندگی می کرد.

نفس های کارگران در موزه صنعت نفت غرب ایران حبس شده است

رازهای جویندگان طالی سیاه پشت درهای بسته
منصور مالیری: کارخانه های سازنده این دستگاه ها التماس می کنند این قطعات را دوباره به دست بیاورند. اگر تبلیغات درست 
انجام شود بی شک کم نیستند گردشگرانی که برای دیدن این موزه راهی ایران می شوند

 3 روستای ایران
 از جهانی شدن بازماندند

در پی معرفی بهترین دهکده های گردشگری 
روستای  درحالی سه  برای سال ۲0۲1،  جهان 
به  بازماندند که  فهرست  این  به  ورود  از  ایران 
نظر می رسد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هنوز برای راه یابی روستاهای 
ایران به فهرست جهانی تا حدود دو ماه دیگر 

است. امیدوار 
جهانی گردشگری  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 
بهترین  عنوان  به  را  3۲ کشور  از  روستا   44
روستاهای گردشگری در سال ۲0۲1 معرفی کرد. 
این روستاها به دلیل حفاظت از منابع طبیعی 
و فرهنگی، اقدامات مبتکرانه و متحول کننده و 
تعهد به توسعه گردشگری در راستای توسعه 

شده اند. برگزیده  روستایی  گردشگری 
گردشگری  جهانی  سازمان  ابتکاری  طرح 
UNWTO که برای نخستین بار اجرا می شود، 
روستاهایی را که متعهد به تبدیل گردشگری به 
یک محرک قوی برای توسعه و رفاه مردم خود 

به رسمیت می شناسد. بوده اند، 
اردبیل(،  )استان  برندیق  روستای  سه  ایران 
خرانق )استان یزد( و الرک )استان هرمزگان( 
دهکده های  ابتکاری  طرح  در  شرکت  برای  را 
گردشگری سازمان جهانی گردشگری معرفی 
بهترین  فهرست  در  آن ها  نام  که  بود  کرده 
نمی شود. دیده  جهان  گردشگری  دهکده های 

جغرافیای کوهستانی،  سه  از  روستا  سه  این 
کویری و ساحلی، پس از ارزیابی ۹ روستا با 
درنظر گرفتن معیارها و شاخص های تعیین شده 
از سوی UNWTO انتخاب و معرفی شدند که با 
توجه به تایید اولیه این سازمان، نقص پرونده 
یا مدارک وجود نداشته و براساس معیارهای 
سازمان جهانی گردشگری، گزینش و معرفی 
شده اند،  اما چون برای نخستین بار این طرح 
ابتکاری اجرا شده، رویکردها جدید بوده است. 
این وزارتخانه همچنان امیدوار است در نسخه 
بعدی که فوریه ۲0۲۲ اعالم می شود این سه 
روستا در فهرست بهترین دهکده ها و روستاهای 

گردشگری به رسمیت شناخته شود.
UNWTO در مجموع 1۷4 روستا از ۷۵ کشور 
سه  می تواند  حداکثر  عضو  کشور  )هر  عضو 
آزمایشی  برای طرح  را  را معرفی کند(  روستا 
۲0۲1 بررسی کرده که از میان آن ها 44 روستا 
به عنوان بهترین دهکده یا روستای گردشگری 
توسط این سازمان شناخته شدند. ۲0 روستای 
دیگر وارد برنامه ارتقای این ابتکار شده اند که این 
سازمان با آن ها در اجرای این برنامه کار خواهد 
کرد. همه 64 روستا بخشی از شبکه بهترین 
تشکیل  را   UNWTO دهکده های گردشگری 
در  فوریه ۲0۲۲  در  بعدی  نسخه  داد.  خواهند 

دسترس قرار می گیرد.

نمدمالی گیالن 
به سازمان جهانی 
جهانگردی راه یافت

میراث  اداره کل  صنایع دستی  معاون 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیالن از 
راهیابی مستند صنایع دستی استان با موضوع 
نمد مالی به بخش مسابقه ویدیویی نشست 
جهانگردی  جهانی  سازمان  عمومی  مجمع 

داد. خبر    )UNWTO(
فرزاد رشیدی به ایرنا گفت: ویدیو کوتاه مستند 
صنایع دستی گیالن با موضوع نمدمالی که در 
قالب سری مجموعه محتواهای کوتاه فرهنگی 
با عنوان »دور نیست« به عنوان تنها نماینده 
بخش  به  ایران  گردشگری  محتوای  تولید 
مسابقه ویدیویی بیست و چهارمین نشست 
مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی در 

شهر مادرید اسپانیا راه یافت.
او افزود: این مستند توسط جعفر میر اشرفی 
و در روستای جهانی قاسم آباد رودسر تولید 
شده که همراه با بیش از 30 اثر دیگر از سراسر 

دنیا به این بخش از مسابقه راه یافته است.
کرد:  عنوان  گیالن  دستی  صنایع  معاون 
مرغوبیت  بین المللی  نشان  گیالن  نمدمالی 
دریافت کرده است و در بخش های مختلف 
املش  و  رودسر  رودبار،  تالش،  استان چون 
توجه  با  شد:  یادآور  رشیدی  می شود.  انجام 
بر روی  به مطالعات محققان و پژوهشگران 
مجسمه ها و حجاری ها و سایر آثار دوره های 
از چندین هزار  باستانی می توان دریافت که 
سال قبل استفاده از نمد مرسوم بوده و اینک 
بین المللی  در سطح  محصوالت  این  معرفی 
صنایع  صادرات  افزایش  موجب  می تواند 
دستی و  ارتقاء برند گردشگری استان گیالن و 
همچنین توسعه اقتصادی خصوصا در بخش 
تولیدات خانگی صنایع دستی در روستاها شود. 
معاون صنایع دستی گیالن با اشاره به پنج برابر 
شدن صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی 
شده  تالش  گفت:  گذشته  سال  در  استان 
برنامه محور کار کنیم و در این زمینه سیاست 
کشورهای موفق در حوزه صنایع دستی را مورد 
بررسی قرار دادیم؛ رویکرد کالن ما استفاده از 
ظرفیت سمن ها و  دغدغه مندان فرهنگی 
جهانی  ثبت  بحث  در  موضوع  این  است که 
روستای قاسم آباد با محوریت چادرشب بافی 
و همچنین ثبت ملی شهر و روستاهای گیالن 

به منصه ظهور رسید.

در کنار این چشمه های نفتی، 
برای جابه جایی نفت نیاز به 
برپایی حلب سازی هم بود. 
حلب سازی از جنگ جهانی 
دوم باقی مانده بود. در این 
موزه یادگارهای بسیار از آن 
دوران باقی مانده که آقای 
مالیری نشانمان می دهد. گویی 
صدای نفس های کارگران از 
اعماق تاریخ شنیده می شود. 
ایران بی طرف است اما کارگران 
در کارند. آن ها با دست های 
آغشته به نفت، نان بر سر 
سفره هایشان می بردند

هیچ دری به این موزه باز نمی شود. محصور میان دیوارهاست. مجبور به زندگی هاویشام وار* است. دچار سرگیجه شده. نمی داند فلسفه 
وجود ی اش  چیست. کسی سر از کار کدخدا در نمی آورد. سال 1396 مسئوالن وزارت نفت کشور آمدند و تکه تکه های تنش را از زیر خاک 
بیرون کشیدند. بر سر درش تابلو زدند: »موزه صنعت نفت غرب کشور«. افتتاح شد و بعد درش را بستند و رفتند. فقط یک نفر آن جا 

ماند: منصور مالیری
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آن ها در آغوش هم بودند 
فقط چشم های ما بسته 

بود. هنوز هم بسته است اما 
»ژاک دمورگان« دید و برای 

اولین بار نتیجه مشاهدات خود 
از حوضچه های نفتی منطقه 
»چیاسرخ« در شمال غربی 

شهر قصرشیرین را در مجله ای 
به »معادن پارس« به چاپ 

رساند. همین گزارش یکی از 
دالیل حضور »ویلیام دارسی« 

در ایران و کسب امتیاز نفت در 
۲8 می 1۲80 شد

| روزنامه نگار |

| فاطمه علی اصغر |

از دو سال پیش تاکنون 
دیجیتال سازی و عکاسی 
۵ هزارو 600 برگ سند تک 
برگ، 3هزار برگ سند پهلوی 
و دیجیتال سازی 18هزار برگ 
سند )به شکل مجلد( انجام 
شده است

محوطه 

دیجیتال سازی بیش از 26هزار سند در کاخ گلستان
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: 
طی دو سال گذشته بیش از ۲6هزار برگ سند 
دیجیتال سازی و 30هزار اثر در سامانه جام ثبت 
شده است.  به گزارش میراث آریا، آفرین امامی 
بیان کرد: از دو سال پیش تاکنون دیجیتال سازی 
و عکاسی ۵ هزارو 600 برگ سند تک برگ، 3هزار 
برگ سند پهلوی و دیجیتال سازی 18هزار برگ 

سند )به شکل مجلد( انجام شده است.
از  گلستان  کاخ  جهانی  میراث  مجموعه  مدیر 
ثبت 30هزار اثر در سامانه جام خبر داد و افزود: 
16هزار اثر در فرم های اموالی وزارت دارایی، ۹هزار 
محصول پایه شیشه ای آلبوم خانه و ثبت ملی ۲3 
اثر شاخص فرهنگی تاریخی از جمله اقدامات 
آثار  سامان دهی  درباره  او  است.   شده  انجام 
فرهنگی تاریخی کاخ گلستان گفت: طی دو سال 
گذشته 4هزار برگ سند دوره پهلوی و 3 هزارو 600 
برگ سند مرکز اسناد و ۹هزار عدد محصوالت پایه 

شیشه ای آلبوم خانه کارشناسی عمومی به همراه 
قدیمی  سینمای  سالن  در  موجود  چاپی  کتب 
کاخ گلستان، 1۵0 تخته قالی و قالیچه قاجاری 
و مخزن فرش ها سامان دهی شده و طراحی و 
ساخت جعبه های مخصوص برای نگهداری مهر و 
نشان های سلطنتی قاجاری نیز انجام شده است.
امامی عنوان کرد: مطالعه آسیب شناسی و تهیه 
طرح مرمت بام ایوان، گوشواره ها و خرپشته طبقه 
اول شمس العماره با هدف تعویض ایزوالسیون 
ساختمان  ترک های  مرمت  طرح  تهیه  ایوان، 
باب عالی، تهیه طرح مرمت به منظور رفع رطوبت 
عمارت  آب نمای  و  مجموعه  محوطه  از  نفوذی 
خلوت کریمخانی و سایر عوامل به گنجینه اصلی، 
شناسایی نقاط حادثه خیز و انجام ترموگرافی در 
تابلوها و کلیه اتصاالت برقی و استانداردسازی 
فیزیکی مجموعه میراث جهانی کاخ  توسعه  و 
گلستان از جمله اقدامات انجام شده طی دو سال 

اخیر در این مجموعه میراث جهانی است.
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان درباره 
سامان دهی و تجهیز مخازن گفت: تهیه و نصب 
چراغ های  نصب  و  اصالح  هوشمند،  دماسنج 
دستگاه  نصب  مضر،  اشعه های  فاقد  استاندارد 
تصفیه هوا، نصب شیدهای پشت فوم دار ضد نور 
الکترونیک در  کندسوز، نصب دوربین حفاظت 
نقاط کور، خرید دستگاه مخصوص ضد عفونی 
آثار، اسناد تاریخی و تمامی مواد عالی و حفاظت 
سطح  افزایش  و  استانداردسازی  و  کاتودیک 
در  لوله های گاز شهری  توسعه شبکه  و  ایمنی 
مجموعه و نصب شیر حساس به زلزله برای اولین 
بار در کاخ گلستان از جمله اقدامات انجام شده در 

زمینه سامان دهی و تجهیز مخازن است.

تجهیز موزه ها به دستگاه های راهنمای 
صوتی دوزبانه

افزود: طی دو سال گذشته در کاخ گلستان  او 

برای معرفی اثر از فناوری های نوین استفاده شده 
که شامل تجهیز موزه ها به دستگاه های راهنمای 
صوتی دو زبانه از طریق بخش خصوصی است.

جهانی  میراث  مجموعه  کرد:  تصریح  امامی 
باغ  فضای  مترمربع  ۵0هزار  با  گلستان  کاخ 
با  شاخص  بناهای  مترمربع  ۲0هزار  و  ایرانی 
آثار  از  غنی  مخازن  و  منحصربه فرد  معماری 
برجسته که شامل عکس، نسخه خطی، اسناد 
نفیس  آثار  و  اشیا  تاریخی، هنرهای تجسمی، 
فرهنگی تاریخی است، بهترین پایگاه پژوهشی 
برای پژوهشگران هنر، تاریخ، ادبیات، معماری و 

می شود. محسوب 
را  مناسبی  زمینه  داد:  ادامه  کاخ گلستان  مدیر 
برای استفاده بهتر پژوهشگران از این مجموعه 
فرهنگی تاریخی فراهم کرده ایم، از جمله اقداماتی 
که در این باره انجام شده شامل خدمات رسانی 
و  پژوهش  واحد  ارتقای  به شکل غیرحضوری، 
شیوه های همکاری با پژوهشگران، متمرکز کردن 
خدمات پژوهشی در یک بخش برای جلوگیری از 
سردرگمی پژوهشگران، طراحی و تدوین نخستین 

آیین نامه پژوهشی در موزه ها، به روزرسانی فرم ها 
تدوین  و  طراحی  پژوهشی،  تفاهم نامه های  و 
بانک اطالعات پژوهشگران برای ادامه همکاری و 

جلوگیری از قطع همکاری است.
او درباره استانداردهای نمایش آثار موزه ای گفت: 
اعمال استانداردهای نمایش آثار موزه ای با ارتقای 
فنی و فیزیکی فضاهای موزه ای و نمایشگاهی 
و  فنی  نمایشی  پنل های  نصب  از  استفاده  با 

استاندارد انجام شده است.
مدیر کاخ گلستان تصریح کرد: در زمان  همه گیری 
کرونا بیش از صد اثر از فضاها و آثار مختلف کاخ 
گلستان در قالب تورهای مجازی و در برنامه ویژه 
پروژه »۵۹ ثانیه های گلستان: ایده ای نو« معرفی 
کردیم تا بتوانیم اطالعات آثار را به مخاطبان در 

فضای مجازی انتقال دهیم.
او درباره بازبینی حریم مجموعه گفت: با همکاری 
اداره کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث 
معنوی و طبیعی پایش پالک به پالک حریم 
حریم  نقض  از  ممانعت  به منظور  کاخ گلستان 

انجام شد.
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وزیر منابع آب عراق در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »الجزیره« اعالم کرد:

تکمیل مراحل طرح شکایت عراق علیه ایران
مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق: وزارت منابع آب نامه ای به وزارت خارجه و کابینه ارائه کرده و تمامی مراحل فنی و 

قانونی برای شکایت را تکمیل کرده است

| معاون وزیر منابع آبی عراق |

  | عون ذیاب |

| عضو کمیسیون انرژی مجلس |

  | فریدون عباسی |
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نماینده فائو در ایران اعالم کرد:

اجرای مدیریت پایدار 
منابع طبیعی در ایران 

توسط فائو
در  فائو  نمایندگی  دفتر  آنالینی که  جلسه  در 
تهران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو( به منظور بزرگداشت 
روز جهانی خاک برگزار کردند، نماینده فائو در 
ایران گفت: فائو مدیریت پایدار منابع طبیعی را 
در کشورهای مختلف از جمله ایران اجرا می کند. 
در این مراسم »گرولد بوِدِکر«، نماینده فائو در 
ایران گفت: تقریبًا غیرممکن است که نتوانیم 
اهمیت خاک و عملکردهای آن را ارزیابی کنیم، 
زیرا همه آنها برای زندگی روزمره و رفاه ما حیاتی 
هستند. وظیفه اصلی و اساسی خاک، حمایت 
از نظام های غذایی و کشاورزی در سطح جهان 
است. بنابراین، این وظیفه ماست که گام های 
منابع  این  از  حفاظت  راستای  در  را  استواری 

طبیعی باارزش و تجدیدناپذیر برداریم.
او با اشاره به موضوع امسال روز جهانی خاک 
»توقف شور شدن خاک، تقویت حاصل خیزی 
خاک« گفت بزرگداشت ساالنه این روز توجه 
ما را بر اهمیت خاک های سالم و حمایت از 

مدیریت پایدار منابع خاک متمرکز می کند.
نماینده فائو در ایران با اشاره به پروژه در حال 
پروژه  این  ایران گفت:  در  این سازمان  اجرای 
تحت عنوان »حمایت فنی از احیای آب و خاک 
استان های  در  اقلیمی«  تاب آوری  بهبود  برای 

گلستان، خوزستان و لرستان اجرا می شود.

ابقای کیانوش محرابی به 
عنوان عضو هیئت مدیره 

فدراسیون بین المللی رفتینگ
یک ایرانی برای 4 سال دیگر جایگاه عضویت در 
هیئت مدیره فدراسیون بین المللی رفتینگ  را از 
آن خود کرد. این فرصت در حالی به دست آمد 
که در هفته آخر نوامبر کنگره بین المللی رفتیگ 
آنکه  بر  عالوه  و  شد  برگزار  آنالین  صورت  به 
موضوعات مختلف مطرح در این عرصه بررسی 
شد مهم ترین تصمیمات رفتینگ دنیا به تایید و 
تصویب رسید. براساس این گزارش به اتفاق آرا 
»کیانوش محرابی« در این فدراسیون به سمت 
عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته توسعه پایدار 
آن انتخاب شد که این فرصت تا سال ۲0۲۵ 
یعنی 4 سال دیگر در اختیار ایران خواهد بود. 
او درباره نقش فدراسیون بین المللی رفتینگ و 
نحوه فعالیت آن نیز گفت: افتخار می کنم که به 
ایرانی در این سمت مهم مشغول  عنوان یک 
تصمیماتی که  عمده  زیرا  هستم  فعالیت  به 
این فدراسیون به ویژه در جهت اهداف 1۷ گانه 
توسعه پایدار اتخاذ می کند به حضور نماینده ای 
از ایران شکل می گیرد و همین اهمیت موضوع 
رفتینگ  نقش  درباره  محرابی  است.  افزوده 
در  توسعه پایدار رودخانه ها و ورزش های آبی 
نیز افزود: چشم انداز رفتینگ به ویژه در کمیته 
توسعه پایدار آن توجه به اهداف 1۷ گانه توسعه 
پایدار بین المللی و تبدیل رفتینگ به یک جریان 
پایداری طبیعت، در طبیعت دوستی،  در  نمونه 
برابری جنسیتی، اشتغال زایی پایدار، و حفاظت 
از طبیعت باشد که در این زمینه ما می توانیم به 
خوبی از همه تجربه های مطرح دنیا بهره برداری 

کنیم.

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
اعالم کرد:

افزایش 80 درصدی 
قیمت ماهی 

و  پرنده  فروشندگان  اتحادیه  آبزیان  مسئول 
ماهی اعالم کرد: کاهش صید و پرورش ماهی 
در کشور باعث افزایش 80 درصدی قیمت ماهی 
در بازار شد. به گزارش ایلنا فخرالدین احمدی 
بیان  بازار،  با اشاره به کاهش عرضه ماهی در 
کرد: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ماهی در 
بازار هستند. با کاهش عرضه بدون تردید شاهد 
بازار خواهیم بود. در سال  افزایش نرخ آن در 
جاری میزان صید نسبت به سال گذشته کاهش 
پیدا کرد از این رو قیمت برخی از انواع ماهی در 
بازار ۷0 الی 80 درصدی افزایش نرخ را تجربه 
بازارعمده فروشی  در  قزل آال  ماهی  قیمت  کرد. 
بین 6۷ تا 6۹ هزار تومان است این در حالی 
است که قیمت عرضه آن در بازار بین ۷۵ تا 80 
هزار تومان است. احمدی با اشاره به بحران آب 
در سال جاری، گفت: در سال جاری کمبود آب 
تولید را چالش های جدی مواجه کرد در نتیجه 
میزان تولید کاهش پیدا کرد. زیستگاه ماهیان 
قزل آال در آب خنک، شفاف و جاری است از 
این رو اگر انسان بخواهد این ماهی را پرورش 
بدهد باید همین شرایط را ایجاد کند از آنجایی 
که کشور در سال جاری با کمبود آب مواجه شد 

میزان تولید این نوع ماهی کاهش پیدا کرد.
احمدی با بیان اینکه میزان صید ماهی در سال 
جاری به دلیل تغییر شرایط اقلیمی تقلیل پیدا 
کرده است، افزود: صید ماهیان دریایی در سال 
مسئله  همین  است  پیدا کرده  جاری کاهش 
روی نرخ ماهی جنوب تاثیر مستقیم گذاشت و 
قیمت انواع ماهی جنوب افزایش نرخ را تجربه 

آب های مرزی  بر سر  عراق  و  ایران  اختالف 
باال گرفته و در آخرین اقدام وزیر منابع آب 
به  نامه ای  ارسال  با  است  اعالم کرده  عراق 
دولت و وزارت خارجه این کشور، پس از این 
مربوط  موارد  پیشبرد  مورد  در  تصمیم گیری 
به موضوع آب بین دو کشور به عهده وزارت 
خارجه و دولت عراق است. تابستان امسال 
بود که مقامات عراقی اعالم کردند ایران مسیر 
مسدود  را  عراق  با  مرزی  رودخانه های  آب 
کرده و این کشور را با فاجعه ای روبه رو ساخته 
است. تیر ماه امسال مهدی رشید الحمدانی، 
وزیر منابع آبی عراق، با اعالم این خبر گفت: 
الوند،  کرخه،  رودخانه های  آب  »رهاسازی 
کارون و سیروان به خاک عراق توسط ایران 
به صفر رسیده است و بغداد در نظر دارد به 
خاطر نقض قوانین و معاهدات بین المللی و 
زیر  نهادهای  در  تهران  علیه  ایجاد خسارت، 
نظر سازمان ملل شکایت کند.« و روز شنبه در 
گفت و گویی با شبکه تلویزیونی »الجزیره« 
با تاکید بر طرح شکایت در دیوان بین المللی 
آب  منابع  »وزارت  کرد:  اعالم  دادگستری 
نامه ای به وزارت خارجه و کابینه ارائه کرده و 
تمامی مراحل فنی و قانونی برای شکایت را 
تکمیل کرده است. تصمیم برای پیشبرد امور 
عراق  دولت  و  خارجه  وزارت  عهده  به  اکنون 

است«

سر  بر  سال هاست  هرچند  عراق  و  ایران 
آب های مرزی مناقشات و اختالفاتی دارند، 
در  ترکیه  با سیاست هایی که  روزها  این  اما 
معرض  در  دو کشور  هر  است،  پیش گرفته 
به  نیاز  و  گرفته اند  قرار  چندان  دو  آسیب 
ایجاد فضایی برای گفت و گو دارند. اما باال 
بی توجهی  و  زمینه  این  در  اختالفات  گرفتن 
ایران به این موضوع، می تواند مناقشات آبی 
را در منطقه تشدید کند. مهر ماه امسال عضو 
کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اعالم 
علیه  شکایت  خصوص  در  عراقی  مقامات 
ایران گفته بود: »اگر ایران اقداماتی در زمینه 
احداث سد و یا کنترل آب انجام داده مطابق 
معاهدات بین المللی بوده و بر این اساس ما 
معتقد  عباسی  فریدون  نداشته ایم«  تخلفی 
ترکیه آسیب  از  ایران  از  است: »عراق بیش 
دیده بنابراین نباید فرافکنی کند، در هر حال 
آب های مرزی  زمینه  در  معاهده ای که  طبق 
ساخت  به  اقدام  کشوری که  هر  دارد  وجود 
سد روی رود مرزی می کند باید حقابه ای را 
هم برای کشور مقصد آب رود در نظر بگیرد، 
ضمن اینکه بر اساس همین معاهده تا سال 
با  ۲0۲0 لزومی نداشت که برای احداث سد 
بگیرد.  هماهنگی صورت  کشورهای همسایه 
و  اروند  روی  هم  ترکیه  سدسازی  اقدامات 
کارون اثر گذاشته و هم باعث شده زمان مد 

شور  آب  و  پیشروی کرده  خلیج فارس  آب 
و  اروند شود  و  بهمنشیر  رود  وارد کانال های 
نخلستان های آبادان، جزیره مینو و خرمشهر 
خشک شوند.« هر چند عباسی دولت عراق را 
به فرافکنی متهم می کند اما اظهارات او هم 
قابل تامل است، وقتی می گوید: » افغانستان 
هم بدون هماهنگی با ایران با احداث دو سد 
ایران  سمت  هامون  و  هیرمند  شده  باعث 
خشک شود و ما را با مشکل مواجه کرده اند. 
را  خود  نیاز  مورد  آب  سعی کرده  کشور  هر 
تامین کند به خصوص اینکه اگر ما اقدامی 
مهار سیالب  بیشتر  داشته ایم  آب  کنترل  در 
بوده که ممکن بود به کشورهای همسایه هم 
آسیب وارد کند. اگر ایران اقداماتی در زمینه 
احداث سد و یا کنترل آب انجام داده مطابق 
معاهدات بین المللی بوده و بر این اساس ما 
تخلفی نداشته ایم، زیرا زمان الزم را داشتیم 
که اقداماتی در خاک خود انجام دهیم و با 
کشورهای دیگر هم هماهنگی نداشته باشیم، 
کما اینکه افغانستان و ترکمنستان هم همین 

کار را کرده اند«
کشورهای  از  دیگر  بسیاری  و  عراق  و  ایران 
منطقه این روزها با تنش آبی روبه رو هستند 
و هر یک به گونه ای سعی در حل چالش های 
میان  این  در  دارند.  زمینه  این  در  موجود 
را  نگرانی ها  منطقه  در  ترکیه  ابرپروژه های 

منطقه  کشورهای  در  آب  بحران  تشدید  از 
افزایش داده است. چندی پیش بانک جهانی 
هشدار داد که با تداوم تغییرات اقلیمی ممکن 
 ۲0 شاهد کاهش   ۲0۵0 سال  تا  عراق  است 
درصدی منابع آبی خود باشد و به پیامدهای 
منفی آن به ویژه بر رشد و اشتغال اشاره کرد. 
این گزارش اعالم کرده بود که کمبود آب در 
در  ویژه  به  اجباری  آوارگی  باعث  این کشور 
اقدامات  طرفی  از  است.  شده  عراق  جنوب 

دولت عراق منجر به شور شدن 60 درصد از 
زمین های کشاورزی و کاهش بین 30 تا 60 
درصدی سطح محصوالت شده است. در ایران 
هم آمارها وضعیت بهتری ندارند. کمبود آب، 
کشاورزی و دامپروری کشور را به شدت تحت 
تاثیر قرار داده و چالش های موجود در زمینه 
منابع آب زیرزمینی و مدیریت نامعقول این 
منابع در دهه های اخیر، فرونشست زمین و 
بسیاری عواقب دیگر را به مردم این سرزمین 
تحمیل کرده است. با تمام این چالش ها و 
مشکالتی که این دو کشور در حوزه آب با آن 
بر سر  نرم می کنند، منازعات  دست و پنجه 
آب های مرزی هم می تواند تبدیل به مشکلی 
مضاعف در این حوزه شود، مشکلی که شاید 

با مذاکره قابل حل باشد.
ارزیابی بسیاری از کارشناسان از دیپلماسی آب 
در ایران این است که ایران با وجود تنش هایی 
آن  تبعات  و  دارد  مرزی  آب های  سر  بر  که 
برای کشور حائز اهمیت است، از دیپلماسی 
نیست.  برخوردار  آب  حوزه  در  قدرتمندی 
مرزی  آب های  مورد  در  ایران  چالش های 
افغانستان،  نمی شود،  خالصه  عراق  به  تنها 
ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هم 
با ایران مناسباتی در حوزه آب های بین المللی 
را  دارند که هر یک چالش های خاص خود 
از  دارد و اقدامات هر کدام می تواند بخشی 
کشور را دچار مشکالتی کند. با اینهمه مقامات 
عراقی بر اساس اعالم رسانه های بین المللی 
طرح  تا  هستند  مذاکره  به  مایل  بیشتر 
شکایت، اما گویا ایران تمایلی در این زمینه 
از خود نشان نداده است. عون ذیاب؛ معاون 
وزیر منابع آبی عراق در این رابطه اعالم کرده 
است: »بارندگی ها بسیار کمتر از انتظار است، 
سد حمرین در شرق عراق وضعیت بحرانی 
دارد. منبع آب این سد، رودخانه دیاله است 
ایران سرچشمه  زاگرس  رشته کوه های  از  که 
چون  مواردی  درباره  ایران  با  باید  می گیرد. 
سد  آب  که  سیروان  رودخانه  جریان  قطع 
می کند،  تامین  را  دربندیخان  استراتژیک 
مذاکره کرد« همان عقیده ای که حسین حمه 
منابع  و  کشاورزی  وزارت  سخنگوی  کریم، 
تاکید  آن  بر  هم  عراق  اقلیم کردستان  آب 
سیروان  رودخانه  آب  درصد   ۷0  « می کند: 
این  به  و  می شود  سرازیر  ایران  خاک  از 
را  اقلیم کردستان  ایران آب  منطقه می ریزد. 
100 درصد قطع کرده است. موضوع آب یک 
موضوع حاکمیتی است که بغداد مسئولیت 
با  زمینه  این  در  باید  و  دارد  عهده  بر  را  آن 
ایران وارد مذاکره شد« اما گویا ایران تمایلی 
در  نه  ایرانی  مقامات  ندارد.  موضوع  این  بر 
و  مذاکره  برای  عراقی ها  درخواست  مقابل 
در  این کشور  شکایت  طرح  در خصوص  نه 
واکنشی  ملل  سازمان  زیرمجموعه  نهادهای 

نمی دهند. نشان 

نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اعالم اینکه 40 
درصد از نخل های خوزستان به علت کمبود آب از 
بین رفته اند گفت: کمبود آب باعث افزایش شوری 
آب شده و خرما هم طعم خوبی نمی گیرد، این 
موضوع از کیفیت محصول ما کم کرده، در بازار 
رقابت ضعیف می شویم و مشتری ضعیف سمت 
ما می آید. به گزارش ایلنا سید سلطان حسینی 
امین در مورد تاثیر کمبود آب خوزستان بر تجارت 
این منطقه اظهار کرد: مشکل کمبود آب از ابعاد 
خصوص  به  ما  تجارت  در  می تواند  مختلفی 
آب  با کمبود  بگذارد.  تاثیر  حوزه کشاورزی  در 
محصوالتی که صادراتی هستند ضعیف می شوند. 
خرمای خوزستان به 40 کشور صادر می شود، ۷0 
تا 80 درصد از خرمای ایران مربوط به خوزستان 
است. ممکن است با برندهای دیگری صادر شود 

اما مربوط به خوزستان می شوند.
به گفته حسینی امین: مسئله آب از نظر روانی 
هم تاثیرگذار است. در مورد اصفهان، بسیاری از 
ُتجاری که با این شهر تجارت می کردند بعد از 
مشکالت به وجود آمده از این کار امتناع می کنند. 
و  فروش  و  خرید  روی  چنینی  این  اتفاق  هر 
امنیت خریدار و فروشنده تاثیر می گذارد. کمبود 
آب تاثیرات مختلفی در همه ابعاد زندگی ما از 
جمله ابعاد شهری، ملی، جمعی و فردی دارد.

تصریح کرد:  اهواز  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
روی کیفیت  درصد   10 حدود  آب  شاید کمبود 

آن  از  فراتر  اما  گذاشته  تاثیر  ما  محصوالت 
را  روابط سیاسی است که صادرات ما  موضوع 
از روابط  روز به روز کمتر می کند، درصد باالیی 
بین المللی را باید در روابط سیاسی جستجو کرد. 
باید یک برنامه در سطح ملی که نظم و نظارت 
کافی داشته باشد طراحی شود تا بتواند مشکل 
آب را حل کند. ما الگوی کشت درستی در کشور 
نداریم و دولت باید به طور جدی برنامه ریزی 
داشته باشند و واقعا افراد دلسوز روی کار بیایند 
نه اینطور که فقط به علت حضور یک فرد در یک 
حزب، بدون هیچ دانشی روی کار بیاید. عضو اتاق 
بازرگانی ایران تصریح کرد: مشکل ما بی برنامگی 
و بی نظمی در مدیریت است. ایران ثروت زیادی 

دارد، خوزستان جزو 4 سرزمین طالیی جهان 
است اما بی برنامگی وضعیت را بسیار بد کرده 
است. من فکر می کنم که اراده ای برای حل این 
مشکل ندارند چرا که اگر قرار بر حل مشکل بود با 
افراد متخصص باید این کار را می کردند نه اینکه 
رویکرد  امروز  باشد.  میان  در  سیاسی  مباحث 
کشاورزی در همه دنیا این است که حتی مسائل 
صنعتی را در خدمت کشاورزی ارگانیک می گیرند 
اما متاسفانه ما هنوز برنامه ای نداریم. امیدوارم 
هرچه زودتر این مشکالت حل شود یا صراحتا با 
مردم سخن گفته شود و علل کمبود آب تشریح 
به کشاورز،  روانی  لحاظ  از  موضوع  این  شود. 

صنعتگر، معدن کار و... فشار می آورد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز:

40 درصد از نخل های خوزستان از بین رفتند

تولید و تجارت

وضعیت بارش پیش بینی شده 
برای تجمعی سه ماهه از 

ابتدای آذر تا انتهای بهمن ماه 
1400 نشان می دهد که در 

این دوره وضعیت بارش ها در 
حوضه های آبریز شمال غرب، 

جنوب شرق و شمال شرق 
)حوضه سرخس( بیشتر 

از متوسط بلندمدت خواهد 
بود و برای سایر حوضه های 
آبریز درجه ۲ کشور، کمتر از 
متوسط بلندمدت پیش بینی 

 شده است

موسسه تحقیقات آب اعالم کرد:

پیش بینی بارش مطلوب در 3 حوضه آبریز تا آخر بهمن ماه
بر اساس اعالم موسسه تحقیقات آب، وضعیت 
بارش های کشور از ابتدای آذر ماه تا آخر بهمن ماه 
بیانگر آن است که تنها در حوضه های  امسال 
آبریز شمال غرب، جنوب شرق و شمال شرق 
متوسط  از  بیشتر  بارش  سرخس(  )حوضه 
نیرو،  وزارت  به  گزارش  بود.  خواهد  بلندمدت 
تجمعی  برای  پیش بینی شده  بارش  وضعیت 
سه ماهه از ابتدای آذر تا انتهای بهمن ماه 1400 
نشان می دهد که در این دوره وضعیت بارش ها 
در حوضه های آبریز شمال غرب، جنوب شرق و 
شمال شرق )حوضه سرخس( بیشتر از متوسط 
بود و برای سایر حوضه های  بلندمدت خواهد 
آبریز درجه ۲ کشور، کمتر از متوسط بلندمدت 

پیش بینی  شده است.
وضعیت بارش آذر ماه 1400 در بیشتر حوضه های 
آبریز واقع در مرکز، جنوب و شرق کشور کمتر 
از متوسط بلندمدت و در سایر حوضه های آبریز 
بیشتر از متوسط بلندمدت پیش بینی می شود. 
پیش بینی انجام شده برای حوضه آبریز اصلی 
مرزی شرق بیانگر آن است که این حوضه تنها 
حوضه ای است که کاهش بارش ۵3 درصدی را 
دارد و میزان بارش آن به 4 میلی متر می رسد 
درحالی که متوسط دوره بلندمدت آن ۹ میلی متر 
بوده است. در آذرماه امسال 8 حوضه آبریز درجه 
سفیدرود  بین  رودخانه های  شامل  کشور  دو 
و هراز، قره سو و گرگان، هامون و جازموریان، 
بندرعباس،  هیرمند،  هامون،  خواف،  و  پترگان 

سدیج، کل، مهران و مسیل های جنوبی، مند، 
روبه رو  بارش  کاهش  با  هم  خنج  و  کاریان 

هستند.
حوضه  برای  پیش بینی شده  بارش  میزان 
آبریز دریای خزر در آذرماه 44 میلی متر است 
 4۵ حوضه  این  بلندمدت  دوره  در  درحالی که 
میلی متر بارش داشته که کاهش ۲ درصدی را 
نشان می دهد. گرچه حوضه آبریز اصلی دریای 
خزر در آذرماه کاهش بارش کمی نسبت به دوره 
اصلی  آبریز  حوضه  درعین حال  دارد  بلندمدت 
دریاچه ارومیه بارشی 44 میلی متری را تجربه 
می کند که نسبت به دوره متوسط بلندمدت که 
3۹ میلی متر بارش را خواهد داشت با رشد 1۲ 
درصدی همراه خواهد بود. بارش پیش بینی شده 
برای حوضه آبریز اصلی فالت مرکزی در آذرماه 
1۵ میلی متر است که نسبت به متوسط بلندمدت 
با بارش ۲1 میلی متری کاهش ۲6 درصدی را 
خواهد داشت. وضعیت بارش پیش بینی شده 
برای حوضه آبریز اصلی قره قوم در آذرماه 33 
میلی متر است درحالی که این حوضه در دوره 
بلندمدت متوسط بارش ۲0 میلی متری داشته 
که رشد 60 درصدی بارش برای این حوضه آبریز 
را نوید داده است. میزان بارش پیش بینی شده 
در آذرماه برای حوضه آبریز اصلی خلیج فارس 
و دریای عمان ۵4 میلی متر است که نسبت 
به متوسط بلندمدت با بارش 63 میلی متری 

کاهش 14 درصدی خواهد داشت.

| پیام ما | در حالی که نگرانی هایی از بروز مناقشات در نتیجه سیاست های آبی ترکیه، در منطقه با آبگیری سد ایلیسو ایجاد شده بود، 
اینکه ایران برای مذاکره در خصوص  از  مناسبات آبی ایران و عراق هم وارد مرحله جدیدی شده است. اواخر نوامبر مقامات عراقی 
مناقشات آبی بین دو کشور و قطع جریان آب رودخانه ها به خاک عراق تمایلی نشان نمی دهد انتقاد کردند. موضوع تا جایی باال گرفت 
که روز شنبه وزیر منابع آب عراق در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »الجزیره« اعالم کرد: »وزارت منابع آب نامه ای به وزارت خارجه و کابینه 
ارائه کرده و تمامی مراحل فنی و قانونی برای شکایت را تکمیل کرده است« او در کنفرانس گفت وگوهای مدیترانه ای که ابتدای هفته 
جاری برگزار شد هم از جامعه جهانی خواست از عراق برای دریافت حقابه اش از کشورهای همسایه حمایت کند. ایران هنوز نسبت به 

اظهارات اخیر الحمدانی واکنشی نشان نداده است. 

بارندگی ها بسیار کمتر از انتظار 
است، سد حمرین در شرق 
عراق وضعیت بحرانی دارد. 
منبع آب این سد، رودخانه 

دیاله است که از رشته کوه های 
زاگرس ایران سرچشمه 

می گیرد. باید با ایران درباره 
مواردی چون قطع جریان 

رودخانه سیروان که آب سد 
استراتژیک دربندیخان را تامین 

می کند، مذاکره کرد

اگر قرار است عراق بابت عدم 
رعایت حقابه کشور همسایه 
به مراجع بین المللی مراجعه 
کند بهتر است از کشور ترکیه 
شکایت کند. زیرا ترکیه بدون 

هماهنگی با کشورهای همسایه 
اقدام به احداث سدهای زیادی 

در کشور خود کرده و اجازه 
نمی دهد آب در دجله و فرات 

جاری شود
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نشان  بودجه  اصالحیه  الیحه  بررسی 
بودجه حوزه خدمات شهری  می دهد که 
این  است،  داشته  چشم گیری  کاهش 
کاهش در حوزه عمرانی و نگهداشت به چه 

صورتی بوده است؟
حوزه  در  دادیم  انجام  که  بررسی   براساس 
حدود  نگهداشت  بخش  در  شهری  خدمات 
در  اما  داشتیم  بودجه  افزایش  میلیارد   ۹46
حوزه سرمایه ای یا به عبارتی عمرانی با کاهش 
3۵6 میلیاردی در بخش بودجه مواجهه بودیم. 

چه  شامل  کاهش  و  افزایش  این 
مواردی است؟ 

بودجه  نگهداشت،  حوزه  در  بیشتر  افزایش 
شهری،  خدمات  کارگران  حقوق  جاری، 
آتش نشانی  سازمان  در  همکاران  حقوق 
معاونت  در  شرکت ها  و  سازمان ها  باقی  و 
اعداد  این  واقع  در  است،  شهری  خدمات 
باتوجه به افزایش میزان حقوق و مزایا در 

است.  شده  سازی  واقعی   1400 سال 

لذا ۹46 میلیارد در این حوزه افزایش داشتیم 
 3۵6 شهر  سرمایه ای  و  عمرانی  حوزه  در  و 
پیشنهاد  در  است  پیدا کرده  میلیارد کاهش 

است.  داده  ارائه  تهران  شهرداری 

جمله  از  مختلف  حوزه های  در  کاهش  این 
زهرا،  بهشت  سازمان  آتش نشانی،  سازمان 
سازمان بوستان ها و سازمان مدیریت پسماند 
عمرانی  حوزه  در  اعدادی  شاخص  صورت  به 

است.  پیدا کرده  کاهش 

شورا با کاهش کدام ردیف ها 
مخالفت می کند؟

ما باتوجه به دغدغه های بسیار مهمی که در 
حوزه ایمنی و بحران داشتیم درحال پیگیری 
هستیم تا در کمیسیون برنامه و بودجه شورا،  
سرفصل های در حوزه خرید تجهیزات آتش 
یا در  به هیچ وجه کاهش ندهند  را  نشانی 
موضوع سرانه های فضای سبز و بودجه هایی 

سبز  فضای  احداث  و  تملک  به  مربوط  که 
در  نشود.  ایجاد  تغییری  هیچگونه  است 
قسمت دیگری هم کاهش داشتیم و آن هم 
در سرفصل بودجه محیط زیست بود که به 
نوعی جزو خطوط قرمز ماست، درست است 
که عدد خیلی قابل توجه نبود اما شاید بیش 
زیست  محیط  بودجه  درصد   40 الی   30 از 
دوم  نشانی،  آتش  تجهیزات سازمان  است. 
موضوع تملک باغات و تجهیز بوستان ها در 
زیست  محیط  حوزه  همچنین  و  حوزه  این 
جزو اولویت های اصلی ما برای عدم کاهش 
هم  دیگر  حوزه های  در  هستند.  بودجه 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  به  پیشنهاداتی 
افزایش درآمد مثال در سازمان  با  دادیم که 
ردیف های  بتوانیم  خودمان  زیباسازی، 

تامین کنیم. را  بودجه  یافته  کاهش 

پیشنهادتان دقیقا چه بود؟
سازمان  درآمدی  حوزه  در  اکنون  ببینید 

 ۲۵0 حدود  در  درآمدی  باید  زیباسازی 
 1400 سال  در  کند  محقق  تومان  میلیارد 
ما  تجاری  آگهی  از  حاصل  درآمد  حوزه  در 
در  که  مذاکراتی  باتوجه  و  کردیم  پیشنهاد 
سازمان  این  داشتیم،  زیباسازی  سازمان 
از  حاصل  درآمد  مجدانه  تالش  با  می تواند 
این حوزه را افزایش دهد. ما پیشنهاد دادیم  
کاهشی که در حوزه سرمایه ای برای بودجه 
خدمات شهری دیدند را تامین درآمد کنیم 
تا  نباشد.  درکار  کاهش  دلیل  همین  به  و 
تاثیرات زیادی در حوزه اداره شهر و توسعه 

باشیم. نداشته  شهری  زیرساخت های 

نشان  بودجه  اصالحی  الیحه  بررسی 
در  کاپ  طرح  بودجه  که  می دهد 
حدود640/000/000 هزار ریال و بودجه طرح 
جامع مدیریت پسماند حدود400/000/000 
هزار ریال کاهش داشته است، همچنین 
هم  مناطق  در  زباله  سطل  خرید  بخش 
کاهش چشم گیر داشته است، درحالی که 
همین  کاپ  طرح  اولویت های  از  یکی 
این  بود،  زباله  سطل های  کاهش 
کاهش های یکباره با هم جور در نمی آیند. 
حوزه  در  فرادستی  مهم  اسناد  از  یکی 
است.  پسماند  جامع  طرح  همین  پسماند 
نام کاپ جلو برده  به  در دوره قبل طرحی 
را  کار  زوایای  تمام  اینکه  به  باتوجه  شد 
موفق  شاید  و  باید  که  آنطور  بودند  ندیده 
به  شهر  مختلف  قسمت های  در  لذا  نبود 
پسماند  کاهش  با  همزمان  اینکه  جای 
پسماند  حوزه  در  پسماند،  کنندگان  تولید 
را کم کنند،  زباله  تجاری، سطل  و  خانگی 
قبل از کاهش پسماند اقدام به جمع اوری 
و  بهداشتی  تبعات  این  مخازن کردند که 
همین  و  کرد  ایجاد  محالت  در  اجتماعی 
ما  شد.  کاپ  طرح  توقف  باعث  موضوع 
معاونت  با  که  مختلفی  جلسات  در  هم 
پسماند  سازمان  رئیس  و  خدمات شهری 
شهرداری  مدیران  الزام کردیم که  داشتیم 
بر  که  خودشان  تفصیلی  طرح های  ابتدا 
ارائه دهند  به ما  را  پایه طرح جامع است 
به  نسبت  تفصیلی  تصویب طرح  از  بعد  و 
طرح ها  اجرای  از  قبل  و  اقدام کنند  اجرا 
حتما آن ها را به تصویب شورا یا کمیسیون 
مرحله  به  بعد  و  برسانند  شهری  خدمات 
که  کاهش هایی  هم  اکنون  برسانند.  اجرا 
اغلب  داشتیم  پسماند  مدیریت  حوزه  در 
برای حوزه هایی است که سازمان مدیریت 
پسماند هم آنطور که باید و شاید در این نه 
ماهه نتوانسته است برای آن جذب بودجه 

باشد. داشته 

کدام بخش ها؟
موضوعی درخصوص ایجاد واحدهای پردازش 

مکانیزه زباله، ام آر اف بوده است. 

بهره برداری  از  خبر  پیش  مدتی  اما 
زباله  مکانیزه  پردازش  تازه  واحدهای 

منتشر شده بود.
عمل  پیشرو  شهری  خدمات  در  دوستان 
کردند و از جمله دالیل در عدم جذب بودجه 
اعالم  حوزه  این  در  سرمایه گذار  جذب  را 
کردند، یعنی از طریق جذب سرمایه گذار دیگر 
بودجه ای را برای این حوزه اختصاص ندهند 
و از بودجه عمومی شهرداری تهران برای این 
حوزه استفاده نکنند که این موضوع هم البته 
حوزه  در  کاهش ها  باقی  دارد  تقدیر  جای 
تهیه طرح های تفصیلی و … بوده است که 
ما هم از دوستان خواستیم به صورت ویژه 
نظر من کاهش هایی  به  البته  پیگیری کنند 
که شهرداری تهران در این حوزه دیده است، 

نبوده است. خیلی غیر منطقی 

چرا غیر منطقی نیست؟
چون براساس میزان تخصیصی که در این نه 
ماه داشته است، 4 ماه آینده را دیده است و 
بعد همان قسمت را کاهش دادند و اگر بتوانیم 
متناظر  اقدام  حوزه  این  در  درآمد  به  نسبت 
برنامه  کمیسیون  می توانیم  دهیم  انجام  را 
را  قانع کنیم که سرفصل ها  را  بودجه شورا  و 

ندهند.  کاهش 

اگر قانع نشدند و کاهش اتفاق افتاد؟
آینده  سال  ریزی  بودجه  مبنای  اعداد،  این 
است و اگر این کاهش های شدید اتفاق بیفتد 
در سال آینده شاید نتوانیم افزایش مطلوب ۲0 

درصد را در این حوزه داشته باشیم. 

گفت وگو با نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران درباره الیحه اصالحیه بودجه 1400 

نگرانی از کاهش  بودجه محیط زیست شهرداری
تجهیزات سازمان آتش نشانی، موضوع تملک باغات و تجهیز بوستان ها در این حوزه و همچنین حوزه محیط زیست جزو 
اولویت های اصلی ما برای عدم کاهش بودجه هستند
اگر کاهش های شدید اتفاق بیفتد در سال آینده شاید نتوانیم افزایش مطلوب 20 درصد را در حوزه خدمات شهری داشته باشیم

»زاکانی« پست جدید گرفت 
شهردار تهران، طی حکمی مسئول 

مدیریت بحران تهران شد 
وزیر کشور در حکمی شهردار تهران را به عنوان 
جانشین خود در ستاد پیشگیری، هماهنگی 
و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالن شهر 
احمد  ایمنا،  گزارش  به  کرد.  منصوب  تهران 
وحیدی وزیر کشور طی حکمی علیرضا زاکانی 
شهردار تهران را به عنوان جانشین رئیس ستاد 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
پاسخ به بحران کالن شهر تهران منصوب کرد. بر 
اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
این حکم که به امضای احمدی وزیر کشور و 
نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور 
رسیده، به شرح زیر است: »به استناد تبصره 
)یک( ماده )10( قانون مدیریت بحران کشور و 
بند یک مصوبه جلسه مورخ 03/ 0۹/ 1400  ستاد 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
پاسخ به بحران کالن شهر تهران، نظر به شرایط 
ویژه و اهمیت کالن شهر تهران به عنوان پایتخت 
جمهوری اسالمی ایران، با توجه به ظرفیت ها و 
قابلیت های شهرداری تهران و نیز شایستگی، 
تعهد و تجارب ارزنده شما، به موجب این حکم 
به عنوان »جانشین رئیس ستاد  را  جنابعالی 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
منصوب  تهران«  کالن شهر  بحران  به  پاسخ 
می نمایم. شایسته است با هماهنگی سازمان 
مدیریت بحران کشور و همکاری استاندار تهران و 
مشارکت مؤثر و هدفمند عمومی و تعامل جامعه، 
بسیج توانمندی های موجود، امکانات و منابع 
بالقوه و تسریع در تصمیم گیری های به موقع 
و کارشناسی شده و با استفاده از توان نیروهای 
مجرب و کارآمد و بهره گیری از همه ظرفیت ها، 
ارتقا  و  سازماندهی  برنامه ریزی،  به  نسبت 
آمادگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در 
صحنه یا منطقه وقوع حادثه را در شرایط اضطرار 
با تدابیر و اهتمام الزم اعمال کرده و به اینجانب 
اهداف کاهش  به  نیل  در  گزارش کنند. ضمنًا 
خطر، پیشگیری از ریسک های جدید و کاهش 
ریسک های موجود در سطح شهر تهران از طریق 
اجرای تدابیر فراگیر و هماهنگ نسبت به تقویت 
تاب آوری و برگشت پذیری شهر در برابر حوادث 
و سوانح اهتمام ویژه معمول دارید. توفیقات 
روزافزون جنابعالی را در راستای تحقق اهداف 
عالیه انقالب اسالمی و اجرایی شدن برنامه ها 
و سیاست های دولت مردمی در ظل توجهات 
رهنمودهای  تحت  و  )عج(  ولیعصر  حضرت 
اسالمی حضرت  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه 
آیت هللا العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( از 

درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.«

رئیس کمیته محیط زیست 
 شورای پنجم شهر تهران: 

128 هکتار باغ در ده سال 
اخیر از بین رفت 

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر پنجم 
تهران با بیان اینکه تاثیرات مصوبه برج - باغ 
در شهر مشخص است، گفت: بروند ببینند که 
شد،  ساخته  باغ که   - برج   ۲80 از  بیش  در 
است. شده  حفظ  زمان  گذشت  با  باغ   چند 

باغات و  اینکه حفظ  به  با اشاره  آرش میالنی 
فضای سبز در تهران یک دغدغه قدیمی است، 
به ایسنا گفت: در سال ۵۹ شورای انقالب هم 
مصوبه ای داشته مبنی بر برخورد با افرادی که 
باغات را تخریب می کنند که این مصوبه نشان 
می دهد با اینکه در آن سالها موضوعات و دغدغه 
نیز به  باغات  به  اما  های زیادی وجود داشته 
مانند سایر مسائل توجه می کردند هرچند که 
آمارها نشان می دهد در یک بازه 60 ساله تهران 
۵000 هکتار از باغات خود که عمدتا در مناطق 
 شمالی و مرکزی بوده، را از دست داده است.

او  با بیان اینکه در تهران نیز در سه بازه زمانی 
فرمول های مختلفی را برای باغات در نظر گرفتند، 
گفت: در زمان مدیریت آقای کرباسچی طرح 
ایجابی 30_۷0 در تهران اجرایی شد بگونه ای که 
مالکان باغات می توانستند با تحویل ۷0 درصد 
ملک خود به شهرداری برای تبدیل به فضای 
سبز عمومی، در 30 درصد مساحت زمین شان 
ساخت و ساز داشته باشند که تعدادی از بوستان 
 های محله ای تهران با این شیوه ایجاد شد.

میالنی با اشاره به اینکه در دهه 80 شورای شهر 
وقت، مصوبه ای تحت عنوان برج - باغ را در 
تهران اجرایی کرد که بر این اساس مالکان در 
30 درصد زمینشان می توانستند برج بسازند، 
افزود: بنا به گفته طراحان این مصوبه، قرار بوده 
اما  را حفظ کند  تهران  باغات  این تصمیم  که 
در پشت این مصوبه این پیش بینی که عمال 
ساخت و ساز گسترده در باغات، آنها را از بین 
می برد، وجود نداشت و حاال  بروند ببینند که در  
بیش از ۲80 برج - باغ که با این مصوبه ساخته 
 شد ، چند باغ با گذشت زمان حفظ شده است.
ادامه داد: در این  این کارشناس حوزه شهری 
با  شهرسازی  حوزه  از  درآمدزایی  توقع  میان 
کنترل  و  نظارت  عدم  شهرفروشی،  رویکرد 
شهرداری بر عملکرد مناطق در سطوح مختلف 
فضایی را فراهم آورد که با رانت و تبعیض جواز 
ساخت در باغات صادر می شد و اینگونه  1۲8 
هکتار از باغات در یک بازه 10 ساله از بین رفت.

براساس بررسی  که انجام دادیم 
در حوزه خدمات شهری در 
بخش نگهداشت حدود ۹46 
میلیارد افزایش بودجه داشتیم 
اما در حوزه سرمایه ای یا به 
عبارتی عمرانی 3۵6 میلیارد 
کاهش بودجه ای داشتیم

| پیام ما | الیحه اصالحیه بودجه شهرداری در سال 1400 کمتر از ده روز پیش به شورای شهر تهران آمد. الیحه ای که اکثریت اعضای شورا، 
با یک فوریت آن موافق بودند، خبر از کاهش بودجه سال جاری شهرداری تهران می داد و به همین دلیل هم اعضای شورا آن را الیحه ای 
»بی سابقه در تاریخ مدیریت شهری« خواندند. بودجه سال 1400 که به گفته بسیاری از منتقدان رویایی و تحقق ناپذیر بود، براساس الیحه 
اصالحیه شهرداری تهران کاهش 12 هزار میلیاردی پیدا کرده است. در  این اصالحیه بودجه فرهنگ شهر کاهش چشم گیری پیدا کرده است 
همچنین شهرداری تهران پیشنهاد داده تا کمک هایی که پیشتر به نهادهای فرهنگی داشته است را تا حد 50 درصد کم کند. پاتک های 
کاهش بودجه به بخش محیط زیست شهرداری تهران هم خورده است. آنطور که بررسی الیحه اصالحیه بودجه سال 1400 شهرداری تهران 
نشان می دهد، شهرداری بخش عمده ای از »بودجه تملک باغات در محالت فاقد  بوستان«، بودجه مربوط به بخش پسماند و حتی 
آتش نشانی را کاسته است. اقدامی که کمیسیون محیط زیست، سالمت و خدمات شهری شورای شهر تهران با آن موافق نیست. مهدی 
بابایی، نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که همزمان رئیس کمیته باغات و ایمنی شورای شهر 
تهران نیز است در گفت وگو با روزنامه پیام ما، بودجه محیط زیست را خط قرمز شورا می دادند و امیدوار است که با رایزنی ها در حوزه محیط 

زیست، بودجه تجهیزات آتش نشانی و تملک باغات کاهش بودجه ای اتفاق نیفتد.

|  
ان

یر
  ا

|

در دوره قبل طرحی به نام کاپ 
جلو برده شد باتوجه به اینکه تمام 

زوایای کار را ندیده بودند آنطور 
که باید و شاید موفق نبود لذا در 

قسمت های مختلف شهر به جای 
اینکه همزمان با کاهش پسماندی 

که توسط تولید کنندگان پسماند 
چه در حوزه پسماند خانگی و 

تجاری هستند اقدام به جمع آوری 
مخزن ها شود قبل از کاهش 

پسماند اقدام به جمع اوری مخازن 
کردند

تاسیس شرکتتاسیس شرکت
درتاریخ  بلوچستان  معادن  احیا  تاسیس شرکت سهامی خاص 
1400/0۹/04 به شماره ثبت 8۹۷1 به شناسه ملی 14010۵43060 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای 
معدنی صنعتی در زمینه مطالعات، نقشه برداری، حفاری، اکتشاف و 
استخراج ) بجز نفت، گاز و معادن ممنوعه ( و فراوری و تولید انواع 
فلزات معدنی بخصوص فلز مس، طال، آهن، منیزنیم، روی،کرم، 
منگنز، مولیبدن، انتی موان، نیکل، تیتانیوم تهیه ماشین آالت و 
تجهیزات و مواد اولیه احداث، طراحی، نصب، راه اندازی کارخانه 
جات و خطوط تولید فلزی و غیر فلزی از جمله احداث کارخانه تغلیظ 
و کنسانتره و فراوری معادن مس، طال، آهن، منیزیم، روی،کرم، 
منگنز، مولیبدن، انتی موان، نیکل، تیتانیوم و احداث، راه اندازی، بهره 
برداری، توسعه کارخانه جات فراوری واحد های مربوط به معادن و 
صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، کانی و غیر کانی و تولید کنسرانته 
فلزات و غیر فلزات کارخانه جات سنگ های تزیینی، نما و سنگ 
های قیمتی، خاک رس و آهن، خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهای بازرگانی، ثبت کردن محدوده های معدنی، فعالیت در 
زمینه پیمانکاری و مدیریت و اجرای طرحهای صنعتی، معدنی و 
عمرانی، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای کلیه طرحها و پروژه 
های صنعتی- اقتصادی مرتبط با صنعت، سنگ و فلز و مشارکت 
در خرید سهام سایر شرکت ها، شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه 
های دولتی و خصوصی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی ، ارائه خدمات فنی، مهندسی، پیمانکاری و عمرانی 
در بخش صنایع معدنی و الکترونیکی، درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 

مدت نامحدود مرکز اصلی : استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان 
زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، محله بزرگمهر ، کوچه میالن 
۲ ، کوچه بزرگمهر۲۷]دانشگاه13[ ، پالک ۲3 ، طبقه دوم کدپستی 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۹81686۵418
10,000,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3۵00000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 60140014306۵8۹ مورخ 1400/0۹/03 نزد بانک 
بانک رفاه کارگران شعبه میدان امام علی )ع( با کد 11۹۲ پرداخت 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت 
مدیره آقای مهیار کاشی به شماره ملی 0013843۷3۷ به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم لیال ابوالحسنی به 
از هیئت  شماره ملی 00۵6403۵4۲ به سمت مدیرعامل )خارج 
مدیره( به مدت ۲ سال خانم نرگس آدینه قطب آبادی به شماره 
ملی ۲4۷1۵۹۲600 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
آقای ساسان بیاتی به شماره ملی 6۷0004۹۲88 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل اسناد تجاری، چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا دو نفر از سه نفر 
صاحبین امضا ذیل: خانم لیال ابوالحسنی مدیرعامل و خانم نرگس 
آدینه قطب آبادی رئیس هیات مدیره و آقای ساسان بیاتی نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه 
های عادی و اداری به امضا هریک از صاحبین امضا منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
به  به شماره ملی ۲۵۵۹633۷8۷  بازرسان خانم فاطمه کشاورز 
سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمدرضا نگهداری 
به شماره ملی 6۷0001034۹ به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص کهربای مکران درتاریخ 1400/0۷/11 به شماره 
ثبت 88۹۹ به شناسه ملی 140103۵86۵6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :ارائه کلیه خدمات مشاوره، پیمانکاری و اجرا مربوط به فعالیت های 
معدنی و صنعتی در زمینه زمین شناسی و معدن و در زمینه پی جویی و 
اکتشاف و استخراج ) بجز نفت و گاز و معادن ممنوعه( و فرآوری و تولید 
انواع مواد و فلزات و صنایع معدنی ) بجز نفت و. گاز و معادن ممنوعه 
(که شامل مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات زمین شناسی و پی 
جویی ، پتانسیل یابی مواد معدنی ، بررسی و برنامه ریزی و اکتشاف ،تهیه 
طرح های اکتشافی و انجام و اجرای کلیه مطالعات اکتشافی شامل فاز 
شناسایی ، پی جویی ، اکتشاف عمومی ،اجرا نقشه های توپوگرافی ، زمین 
شناسی ،ژئو الکتریک ، ژئو فیزیک ,ژئو شیمیایی ،تونل و سازه های بتنی 
و انجام کلیه آزمایش های فنی و مهندسی اعم از مکانیک خاک،مکانیک 
سنگ،رسوب شناسی ،ژئو شیمی،رهگیری مواد ،آزمایش های شیمی تعیین 
فرم و میزان ذخایر مواد معدنی ) بجز نفت و. گاز و معادن ممنوعه ( ، تهیه 
کلیه گزارشات اکتشافی معدنی ) بجز نفت و. گاز و معادن ممنوعه ( و 
انجام مطالعات فنی و اقتصادی بر xrp , xrd فیزیک روی ذخایر معدنی 
، مدیریت طرح های اکتشاف معدنی و یا زمین شناسی و بررسی و انجام 
کلیه آزمایش های مر بوط به علوم زمین ، انجام مطالعات امکان سنجی 
و آماده سازی و بهره برداری از معادن و انجام کلیه مطالعات مربوط به 
آن ، تقسیم یندی بلوک های قابل استخراج سالیانه ، انواع مواد معدنی 
فلزی، غیر فلزی ، سنگ های تزئینی و نما و مصالح ساختمانی )پس اخذ 
مجوزهای الزم( ، تهیه و واردات انواع ماشین آالت و تجهیزات راه سازی و 
معدنی و تاسیسات مورد نیاز وهمچنین تهیه و تعیین نوع ماشین آالت ، 
تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای بهره برداری از معادن خرید و تهیه و 
تعیین نوع ماشین آالت ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای احداث و 

تجهیز و راه اندازی کارخانه های فرآوری مواد معدنی ) بجز نفت و. گاز و 
معادن ممنوعه ( و خطوط مربوط به آن ، نصب و راه اندازی، تعمیر ماشین 
و  داخلی  با شخصیت های حقوقی  نیاز،مشارکت  و تجهیزات مورد  آالت 
خارجی و انعقاد انواع قراردادها،خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه مواد 
معدنی خام و فرآوری شده مجاز ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی وخارجی 
، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی 
و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مربوط 
به حوزه فعالیت شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان، 
محله میدان مشاهیر ، خیابان مدائن ، کوچه جانبازان۲4 ]مدائن۵[ ، پالک 
۷۷ ، طبقه همکف کدپستی ۹816۹361۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 60.1400.838۷۵4 مورخ 1400/0۷/06 نزد بانک بانک رفاه کارگران 
شعبه شعبه بلوار دانشگاه با کد 61۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقای امیرحسین توسلی عیدگاهی به شماره ملی 0۹۲4۲۲014۷ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرهاد بساوند به شماره 
ملی 3۵۹141۵۹36 به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رضوان رحمانی به شماره ملی 
40۷3۲۵66۵3 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اسناد و اسناد بهادار و بانکی با امضا رییس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای وحید شیرغالمی به شماره ملی 0۷۵۹۹۲۹۹04 
به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم راضیه ریگی کوته به شماره 
ملی 3۷10۲300۹8 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار پیام ما جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان 

شناسه آگهی : 1235949 میم الف: 0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان 

شناسه آگهی 1235948 میم الف: 0
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باد می برد

جدول شماره 2172

گلستان

سیده حبیبه مومنی / به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،عابدی رئیس سازمان 
امروز شنبه 13 آذر ماه، در دومین جلسه بررسی راهکارهای 
رشد 8 درصدی بخش معدن در اقتصاد استان که با حضور 
مدیران کل دستگاه های اجرایی، صنعت و معدن، محیط 
زیست، منابع طبیعی و امور اراضی در مکان سالن جلسات 
حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 
برگزار شد، حضور یافت. در این جلسه عابدی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با توجه به مباحث 
مطرح شده در جلسه قبلی تصریح کرد: استان گلستان از 
منابع غنی خدادادی برخوردار است و باید بتوانیم از ظرفیت ها 
و پتانسیل های موجود به بهترین نحو در جهت رشد 8 درصدی 
بخش معدن استفاده الزم را ببریم. عابدی رئیس سازمان 
افزود: باید در بخش معدن، برای افزایش سرمایه گذاری و 
فعالیت بخش خصوصی، با هدف افزایش کارایی و ایجاد 
وحدت رویه، فضایی مناسب را مهیا کنیم. عابدی افزود: از 

فرصت ها و ظرفیت های الزم برای توسعه روابط اقتصادی در 
استان در بخش معدن بهره بگیریم.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان گلستان ادامه داد:اراده و تصمیم جدی 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان در 
خصوص رشد 8 درصدی در بخش معدن، وجود دارد که 
این مساله، انسجام و تعامل با سازمان های مرتبط با بخش 
معدن را نیز می طلبد. عابدی رئیس سازمان بیان کرد: استان 
گلستان، خوشبختانه توانسته است زیرساخت های مناسبی را 
در بخش معدن در استان فراهم کند و امیدواریم با سرعت 
بخشیدن حرکت بیشتر مجموعه، اقدامات شایسته و قابل 
رئیس  عابدی  اجرایی کنیم.  معدن  بخش  در  را  توجهی 
با  با هم افزایی  راستا، تالش کردیم  این  در  سازمان گفت: 
سازمان ها، نقشه راه مشخصی را در بخش معدن به عنوان 
یک پارادایم اصلی و تاثیرگذار به دست آوریم و با تعامل و 
مشارکت بیشتر به تقویت بنیان های مبتنی بر بخش معدن 

دست یابیم.

برگزاری دومین جلسه بررسی رشد 8 درصدی 
بخش معدن در استان گلستان خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 

فارس ضمن تاکید بر اهمیت به کارگیری 
نیرو از جامعه ی معلوالن استان هرمزگان 
منطقه  این  سرمایه گذار  شرکت های  در 
نخبگان  و  توانمند  افراد  داشت:  بیان 
بسیاری در این قشر حضور دارند که باید 
زمینه ی اشتغال حداکثری آنان را فراهم 

. کنیم
ویژه  منطقه  روابط عمومی  گزارش  به 
»حسن  فارس،  خلیج  اقتصادی 
هفته ی  مناسبت  به  خلج طهرانی« 
در  شاغل  معلول  کارکنان  با  معلوالن 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دیدار 
تشکر  و  تقدیر  آنان  ارزنده   خدمات  از  و 

. کرد
روز  من  عقیده ی  به  داشت:  اظهار  او 
به  است  تلنگری  معلوالن  جهانی 

مسئوالنی که شاید ناخواسته در هیاهوی 
به  را  جامعه  از  بخش  این  روزمره،  امور 
آنان  مشکالت  از  و  سپرده  فراموشی 
جمع  در  بنده  حضور  اما  مانده اند  غافل 
است که  پیام  این  ابالغ  برای  تنها  شما 
همواره  ما  و  نیست  محدودیت  معلولیت 
مختلف  بخش های  در  شما  توان  از 

خواهیم کرد. استفاده 
خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
برای  کار  محیط  مناسب سازی  فارس 
قرار  تأکید  مورد  را  گروه  این  فعالیت 
و  ظرفیت ها  معلوالن  افزود:  و  داد 
باید  که  دارند  بسیاری  توانمندی های 
تمام  ما  و  شوند  معرفی  جامعه  در 
اشتغال  سهم  افزایش  برای  را  تالشمان 
شرکت های  در  به ویژه  هرمزگان  معلوالن 

خواهیم کرد. سرمایه گذار 

او تصریح کرد: بر اساس تجربه می توان 
از مسئولیت ها و مشاغل  گفت که بعضی 
غیرمعلول  افراد  از  بهتر  معلول  افراد  را 
دلیل  به  موضوع  این  و  می دهند  انجام 
توانایی ها  از  برخی  تقویت  و  باال  تمرکز 
که  می طلبد  پس  است؛  گروه  این  در 
افراد  این  حداکثری  اشتغال  زمینه ی 
مهیا  شغلی  شرایط  با  تطبیق  ضمن  را 
امکان  خاتمه  در  خلج طهرانی  سازیم. 
تأمین معاش بر اساس خدمت صادقانه 
پوست،  رنگ  ورای  شهروند  هر  حق  را 
دانست  جسمانی  وضعیت  و  دین  نژاد، 
و اضافه کرد: امیدوارم با هم افزایی تمام 
برای  پایدار  بتوانیم بستری  ارکان جامعه 
و  اسالمی  ایران  بیشتر  چه  هر  بالندگی 
معظم  مقام  منویات  مسیر  در  حرکت 

کنیم. ایجاد  رهبری 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تاکید کرد:

لزوم افزایش سهم اشتغال معلوالن هرمزگان در صنایع

اداره کل  رسانه  و  فرهنگی  معاون  »پیام ما« 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از معرفی 
برگزیدگان مسابقه کتابخوانی»کرونا و جامعه ی 
ایران؛ سویه های فرهنگی و اجتماعی« خبر داد.
  مرتضی جمشیدی افزود: اداره کل فرهنگ 
ترویج  هدف  با  خوزستان  اسالمی  ارشاد  و 
اقشار  میان  در  و کتابخوانی  مطالعه  فرهنگ 
جامعه و آشنایی شهروندان جامعه با سویه های 
کرونا،  ویروس  شیوع  اجتماعی  و  فرهنگی 
نسبت به برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب 
»کرونا و جامعه ی ایران؛ سویه های فرهنگی 
و اجتماعی« اقدام کرد.او ادامه داد: مسابقه به 
صورت مجازی برگزار شده و زمان برگزاری آن 
از ۲4 آبان تا یکم آذر ماه همزمان با بیست و 
نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
بود.جمشیدی اظهار کرد:در این مسابقه 3۲۲ 
نفر از سراسر کشور شرکت کردند و 1۷4نفر به 
همه پرسش ها پاسخ صحیح دادند و از سوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان به 
1۵ نفر از این افراد به قید قرعه جوایز نقدی اهدا 
شد. معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان با اشاره به برگزیدگان 
از  نیک منش  علیرضا  گفت:  مسابقه  این 
شهرستان  از  ساراشیری  شیراز،  شهرستان 
شهرستان  از  شریفی  ستوده  تهران،فتانه 
ماهشهر، معصومه نیایش نیا از سربندر،زهرا 
علیزاده از گلستان، فاطمه اینانلو از شهرستان 
قزوین،جلیل جباری از شهرستان آبادان،خدیجه 
سادات خطیبی از شهرستان خرمشهر،عبدالرضا 
یوسفی  اهواز،رضا  شهرستان  از  تمیمی  بنی 
مرضیه  اندیمشک)دوکوهه(،  شهرستان  از 
عبیری از شهرستان سمنان،نجمه رنجبر از بندر 
دیلم،مریم نجفی از زاهدان،علیرضا شیر خاوری 
از  مخجوانی  نشاط  و  دزفول  شهرستان  از 
شهرستان اراک 1۵ برگزیده این مسابقه هستند 

که به قید قرعه انتخاب شدند.

نگین کوهستانی/ کمیته امداد استان قم، مستعدین طرح های خودکفایی و اشتغال 
را قبل از شروع به کار با احکام فقهی و تکنیک های تخصصی شغلشان آشنا می کند.
سید محسن صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با بیان حدیث 
الِفقُه ُثمَّ الَمتَجر و اشاره به اینکه طبق آموزه های دینی الزم است افراد، قبل از 
کسب و کار، با احکام فقهی متناسب با شغل خود آشنا شوند گفت: 300 مددجوی 
مستعد کسب و کار که توسط حوزه خودکفایی و اشتغال معرفی شدند، در دوره های 

آموزشی مرتبط با کار خود شرکت کردند.
صالحی با اشاره به اینکه این آموزش ها توسط اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی 
از موسسات مجرب فقه اقتصادی و موفق در کسب و کار برگزار می شود تصریح 
کرد: اخالق و احکام کسب و کار، شیوه های بهره مندی از تسهیالت اشتغال و 

موفقیت در کسب و کار از جمله این دوره های آموزشی است.
او با اشاره به اینکه این دوره آموزشی ۵ ساعته طی سه روز و برای 300 نفر در 
مجتمع فرهنگی حضرت معصومه )س( و اداره پردیسان برگزار شد افزود: 600 

مددجوی دیگر نیز در دوره های دی ماه و بهمن ماه آموزش خواهند دید.

از سوی شهردار کرمان، »محمد هللا وردی«، سرپرست سازمان   طی حکمی 
فرآورده های کشاورزی شهرداری  کرمان شد. و  مشاغل شهری  ساماندهی 

به گزارش کرمان آنالین، سرپرست معاونت خدمات شهری شهردار کرمان در 
فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  سرپرست  معارفه  آیین 
کشاورزی شهرداری، گفت: با تمام توان مدیریت جدید را کمک خواهیم کرد 
تا مجموعه  سازمان بتواند در کمترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی را داشته 
باشد. محمود ایرانمنش روند انتخاب سرپرست سازمان را دقیق و کارشناسانه 
سازمان  مجموعه   می شود  باعث  قطعًا  انتخاب  این  گفت:  و  کرد  توصیف 

ادامه دهد. به کار خود  ساماندهی مشاغل شهری به صورت یکپارچه 
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان، در ادامه، پرسنل سازمان 
شهرداری  باسابقه  و  خوب  کارشناسان  جزو  را  شهری  مشاغل  ساماندهی 
دانست و گفت: باید با استفاده  حداکثری از ظرفیت موجود و ارائه  برنامه های 

کوتاه مدت و بلندمدت و با هماهنگی بیشتر به امور رسیدگی شود.
ایرانمنش اظهار داشت: مدیران حوزه  خدمات شهری باید با جدیِت تمام به 
مردم  امور  به  رسیدگی  و  در خدمت  وقفه ای  و  تا خلل  رسیدگی کنند  کارها 

نشود. وارد 

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی »کرونا و جامعه ایران؛ 
سویه های فرهنگی و اجتماعی« معرفی شدند

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم:
 مددجویان قمی قبل از شروع به 

اشتغال آموزش می بینند

انتصاب سرپرست سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری کرمان 

| خوزستان | | قم | | کرمان  |

استاندار یزد:

یزد پایین ترین سرانه مصرف 
آب در کشور را دارد 

اصحاب  با  هم اندیشی  نشست  در  یزد  استاندار 
استان  حالی که سهم  در  استان گفت:  این  رسانه 
یزد از آب انتقالی ۹8 میلیون مترمکعب است، به 
صورت متوسط ساالنه ۵۵میلیون مترمکعب آب به 
استان یزد رسیده و سهم سال گذشته 6۵ میلیون 

بود. مترمکعب 
سال  مترمکعب که  میلیون   6۵ این  از  افزود:  او 
به  مترمکعب  میلیون   ۵6 آمد،  یزد  به  گذشته 
صورت مستقیم به اداره آب و فاضالب تحویل شد، 
چهار میلیون مترمکعب از آن به روستا های ورزنه، 
پادگان ها و نیروگاه ها در طول مسیر و همچنین ۲ 
می رود. هدر  تعمیرات  دلیل  به  مترمکعب  میلیون 

 1۲ با  هم  مترمکعب  میلیون  سه  داد:  ادامه  او 
میلیون مترمکعب آب شور مخلوط و به عنوان آب 

می گیرد. قرار  صنعت  اختیار  در  تلفیقی 
مترمکعب  میلیون  بر.۹  افزون  کرد  تصریح  او 
میزان  این  از  و  شده  گرفته  آب  انتقال  خط  از 
حدود4میلیون در صنعت و مابقی صرف آشامیدن 
کارگران و کارکنان کارخانجات و واحدهای تولیدی 

می شود.
او با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب، گفت: از 
130 میلیون مترمکعب آب شرب و بهداشت استان 
را  پساب  قابلیت  آن  مترمکعب  میلیون   60 یزد، 

داراست.
خط  به  گرفته  صورت  تعرض های  درباره  فاطمی 
لوله انتقال آب شرب استان یزد اظهار داشت: پس 
از اینکه آب استان یزد قطع شد، وزیر کشور هفت 
تماس ها ساعت  این  از  یکی  تماس گرفت که  بار 
3.۵ نیمه شب بود. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز 
به  آب  رسیدن  و  تا وصل  رئیسی  آقای  به دستور 

بود. این مشکل  پیگیر  یزد  استان 
شورای  مصوبات  بودن  محرمانه  به  اشاره  با  او 
و  خوب  بسیار  مصوبات  گفت:  کشور  امنیت 
چنین  بروز  شاهد  دیگر  تا  شده  قاطعانه ای گرفته 

نباشیم. مسائلی 
هر  آب  مشکل  حل  بر  نظام  عزم  گفت:  استاندار 
چهار استان است و هر اتفاقی که قرار است بیفتد، 

قرار می گیرد. مدنظر  استان ها  این  همه  برای 
استان  چهار  این  از  اکنون  هم  داد:  ادامه  فاطمی 
برای  ماهه ای   6 عملیاتی  برنامه  تا  شده  خواسته 
نیز  ما  و  کنند  تدوین  پایدار  شرب  آب  تامین 

داد. خواهیم  تحویل  را  خود  پیشنهاد های 
فاطمی تاکید کرد: ما دو طرح انتقال آب به استان 
لوله خرسان و  از خط  انتقال آب  داریم که  را  یزد 
هزینه  درصد   80 و  است  عمان  دریای  همچنین 
 ۲0 و  صنایع  برعهده  عمان  دریای  از  آب  انتقال 

است. موسسه کوثر  عهده  بر  درصد 
او با اشاره به تدوین برنامه تحولی در استان یزد 
برنامه در اختیار رسانه ها  خاطرنشان ساخت: این 
معدن،  را  آن  بند های  مهم ترین  اما  می گیرد،  قرار 
تشکیل  استانی  توازن  و  آب  مسکن،  گردشگری، 

می دهد.
استراتژی  معدن،  بحث  در  داد:  ادامه  استاندار 
خبری  دیگر  و  داده  قرار  مدنظر  را  قطعه  تا  سنگ 
در بخش گردشگری  بود،  نخواهد  فروشی  از خام 
با  بودیم که  آزاد گردشگری  منطقه  دنبال  به  هم 
را  ویژه گردشگری  منطقه  قانونی،  موانع  به  توجه 

می کنیم. دنبال 
از ساخت مسکن  یزد  استان  افزود: سهم  فاطمی 
چهار  مدت  در  باید  است که  سهم  هزار   ۵3 هم 
سال ساخته شود و مساله دیگر هم توازن استانی 
است که متاسفانه در برخی شهرستان ها حتی یک 
مشکالت  این  باید  ندارد که  وجود  هم  بیمارستان 

حل شود.
او از راه اندازی شورای اقتصاد دانش بنیان خبر داد 
و گفت: یزد رتبه چهارم را در صنعت کشور دارد، اما 
روبه رواست  نفر  هزار   40 از  بیش  بیکاری  آمار  با 
دانش  مراکز  به  توجه  گرو  در  مشکل  این  حل  و 

است. بنیان 
استاندار یزد اظهار داشت: اگر بخواهیم استان یزد 
بنیان  دانش  اقتصاد  به  باید  بماند  پایدار  همچنان 
استان  ریل گذاری  و  باشیم  داشته  ویژه ای  توجه 
باید در این  یزد به سمت این اقتصاد بوده و یزد 

بردارد. توسعه گام  به سوی  مسیر 
فاطمی تصریح کرد: دولت سیزدهم به هیچ وجه 
سازنده  نقد  به  بلکه  ندارد  تمجید  و  تعریف  توقع 
اصحاب  می کند.  استقبال  آن  از  و  است  محتاج 
رسانه دیده بان صدیق مدیران هستند و ما درصدد 
دولت هستیم. و  رسانه  تعامل  باالترین  زدن  رقم 

گفت:  یزد  استان  رسانه ای  فضای  تشریح  با  او 
متاسفانه بخشی از فضا رسانه یزد، در تراز و شأن 
اهداف  تحقق  برای  مانعی  حتی  و  نیست  استان 
یزد  معرفی  رسانه ها  از  ما  انتظار  به شمار می آیدو 
در بعد ملی و بین المللی است چرا که حتی برخی 
کشور های دوست و همسایه هم اطالعی از یزد و 

ندارند. آن  ظرفیت های 
انجامید  طول  به  ساعت  سه  که  نشست  این  در 
استان  مسائل  و  مشکالت  بیان  به  خبرنگاران 
ریلی،  خط  مشکل  آب،  مشکل  پرداختند.  یزد 
آب،  انتقال  لوله  خط  به  تعرض  و  خشکسالی 
مهاجرت بی رویه به استان و اسیب های اجتماعی، 
استان  زیست  محیط  بر  پرآبخواه  صنایع  تاثیر 
توریسم  و  گردشگری  به  توجه  هوا،  آلودگی  و 
درمانی،  افزایش تعداد نمایندگان استان، مسکن، 
از  رسانه  صنف  دغدغه های  و  شهری  مشکالت 
مهم ترین مسائلی بود که در این نشست به آن ها 

شد. اشاره 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
14006031۹0۷8008۲8۵ هیات دوم مورخه 1400/۹/3 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مرتضی رمضانی مظفر آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
141 صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه با کاربری عرصه آموزشی به 
مساحت 160 متر مربع تحت پالک ۲4۷31 فرعی از ۲۷8۷ اصلی بخش 3 
واقع در شیخ احمد کافی جنوبی کوچه 6 فرعی دوم سمت راست خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی 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 1۲6۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/۹/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/1

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان سند مالكيت   
سند مالكيت يك قطعه آپارتمان مسكوني به پالك ثبتي 136۵ 
فرعي از 314۲ اصلي ، مفروز و مجزا شده از 133۵ فرعي از اصلي 
مذكور ، قطعه 8 در طبقه  4  و واقع در بخش 04 ناحيه شمالغرب 
حوزه ثبت ملك منطقه يك قزوين استان قزوين به مساحت 4۷/۷ متر مربع به نام 
پري فوالدي فرزند احمد شماره شناسنامه 48۵ تاريخ تولد 1334/0۹/1۹ صادره از 
قزوين داراي شماره ملي 43۲1۹۵4۵1۷ با جز سهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك 
شش دانگ اعيان با شماره مستند مالكيت 40360 و 403۵۹ تاريخ 13۹۵/06/1۷ 
دفتر خانه اسناد رسمي شماره ۵0 شهر قزوين استان قزوين موضوع سند مالكيت 
الكترونيكي  دفتر  شماره  با   ۹4 سال  ج  سري  چاپي ۹680۷4  بشماره  اصلي 
13۹۵۲030۹001004۹0۵ ثبت گرديده است و طبق سند رهني شماره 40360 مورخ 
13۹۵/06/1۷ دفتر خانه اسناد رسمي شماره ۵0 شهر قزوين استان قزوين كه بنفع 
بانك مسكن شعبه بلوار آزادگان قزوين كد ۲481 به مبلغ 1/۲0۲/۲8۷/301 لاير به 
مدت 144 ماه ثبت شده سپس مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعي 
فقدان سند  به علت سهل انگاري گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني خود 
را نموده كه مراتب به استناد ماده 1۲0 آئين نامه اصالحي قانون ثبت اعالم مي گردد 
تا هر كس به نحوي از هر انحاء نسبت به ملك مذكور حقي داشت و يا معامالتي 
به نفع او شده و يا مدعي وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 
مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت و 
سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد و 
يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد اين آگهي در يك نوبت به 

شرح ذيل منتشر خواهد شد . 
 شعبان عسگري – مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك منطقه يك قزوين

آگهی ابالغ اخطاریه طول ومتراژ ششدانگ 
پالک 415 فرعی 57

 اصلی واقع در اراضی روستای رونج 
بخش 13 مشهد    

پالک 414  مجاورین  به کلیه  بدینوسیله 
می گردد:  ابالغ  غیره  و  رستم  مال  فرعی 
نظر به اینکه مالکین ششدانگ پالک 41۵ 
فرعی ۵۷- اصلی واقع در اراضی روستای 
تقاضای  مشهد  بخش 13  در  واقع  رونج 
تنظیم صورت مجلس تعیین طول ومتراژ 
ششدانگ پالک مذکور را نموده است و مقرر 
گردیده نماینده و نقشه بردار این اداره در 
مورخه 1400/0۹/۲۷ ساعت 8 صبح جهت 
اجرای عملیات نقشه برداری به محل وقوع 
ملک عزیمت نمایند. بدینوسیله به علت 
عدم دسترسی به سایر مالکین همجوار و به 
استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی ابالغ می گردد که در تاریخ مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی 
است عدم حضور مالکین همجوار مانع از 
انجام عملیات نقشه برداری نخواهد شد .

تاریخ انتشار : 1400/0۹/16
هادی نیکوفکر - رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک تربت جام

جام
ت 

ترب

مفقـودی

مفقـودی

آک   /  6825 نامه  شماره  به  التحصیلی   فارغ  موقت  مدرک 
صادره در تاریخ 88/12/12 دوره کاردانی رشته باستان شناسی 
اینجانب محمد توکلی به شماره ملی 3091499014 از دانشگاه 
سراسری زابل ، ورودی بهمن 1386 و فارغ التحصیلی بهمن 

ماه 1388 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد

پیشتاز  موتورسیکلت  وکارت  سبز  ،برگ  کمپانی  سند  اصل 
ایران  596  به شماره شهربانی  36645  آلبالویی  125 رنگ 
به  شماره موتور  0954852 وشماره شاسی  8806231  به 
نام ابراهیم سنچولی  به شماره ملی  2269922123  مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط  می گردد. 
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 سردبیر: امین شول سیرجانی

 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

پاییز هزار رنگ در مازندران/ میزان

| تل خسروی یاسوج |
تل خسروی یاسوج یا تل خسرو تپه ای در جنوب 
چند  از  فاصله ای کمتر  به  است که  یاسوج  شهر 
روایت های  اساس  بر  دارد.  قرار  آن  کیلومتری 
محلی، کیخسرو کاخی بر سر این تل یا تپه بنا 
به صورت  را  آثار آن  بود. که پرفسور گاوبه،  نهاده 
عمارتی با آجرهای زرد چهارگوش و آجرهای سرخ 
از نوع آجرهای پل علیایی بهبهان )ارجان قدیم( 
مشاهده کرده است. این مکان را به پیش از دوره 
هخامنشیان مربوط دانسته است. این تل که به 
هزاره سوم از میالد و سده نهم و دهم هجری قمری 
تعلق دارد. در چهار کیلومتری جنوب شهر یاسوج، 
در نزدیکی روستای تل خسرو واقع شده است. این 
تپه که 1۵0 متر درازا و 1۲0 متر پهنا دارد، در دهه 80 
خورشیدی به وسیله باستان شناسان مورد کاوش 
قرار گرفت و نشان داد قدمتی چندین هزار ساله 
دارد. پایین ترین الیه های این تپه باستانی آن را 
مربوط به هزاره پنجم پیش از میالد و باالترین الیه  
آن، مربوط به یک قلعه قاجاری است. بیش ترین 
ارتفاع تپه مربوط به نیمه شمالی و شمال شرق آن 
است. طیف وسیعی از بقایایی فرهنگی به خصوص 

سنگی،  ابزار  خاکستری،  و  نارنجی  سفالینه های 
سطح  در  و…  پخته  خشت  شکسته،  قطعات 
محوطه تا شعاع ۵0 متری آن مشاهده شده است. 
برخی تصور می کنند نام تل خسرو برگرفته از نام 
پادشاه ساسانی ایران خسروپرویز است، اما اگر 
از اهالی این روستا در مورد این نام پرسش شود، 
آن ها قدمت روستا را به کیخسرو اساطیری فرزند 
سیاوش از پادشاهان کیانی ایران می رسانند. در 
علت نام گذاری تل خسرو، دو روایت در نزد مردم 

روستا موجود است که هر دوی آن ها به واگذاری 
پادشاهی کیخسرو به لهراسب ختم می شود. روایت 
این تل را اهالی روستای تل خسرو چنین تعریف 
می کنند: زمانی که به کیخسرو سروش الهی رسید 
که به دشت یاسوج بیاید، وی به سوارانش دستور 
داد که هر کدام توبره ای خاک روی هم بریزند تا 
تپه ای شکل بگیرد. سپس کیخسرو بر باالی تل 
برمی گزیند./  جانشینی  به  را  لهراسب  و  می رود 

سیری در ایران

نمایش »پیک نیک در میدان جنگ« که داستان آن درباره پدر و مادر 
سربازی به نام زاپو است که تصمیم می گیرند روز یکشنبه پیک نیک 
را در میدان جنگ به همراه پسرشان برگزار کنند، با کارگردانی مرتضی 
درویش و تهیه کنندگی اشکان اطمینان آخرین مراحل آماده سازی را 
برای اجرای عموم سپری می کند. به گزارش مهر، در گروه کارگردانی 
این نمایش دیبا کنعانی و آرمان فتحی به عنوان دستیار کارگردان، 
حسام کالنتری مشاور پروژه، کتایون جباریان به عنوان مدیر تولید 
و علی قنبری به عنوان تدارکات همکاری می کنند. بازیگران این 
به ترتیب ورود به صحنه اشکان اطمینان، مصطفی  نیز  نمایش 
دهقانی، شیرین میرمهدی، محمدرضا حسنی، امیر شیرخانی و امیر 
قیاسی هستند. »پیک نیک در میدان جنگ« که اثری جهان شمول 
و ضد جنگ در ادبیات نمایشی محسوب می شود با مدت 4۵ دقیقه 
آماده شده و قرار است در ساعت 1۹ روز ۲3 آذرماه اجرای خود را در 

تئاتر آبان آغاز می کند.

انجمن  سوی  از  بین المللی  فیلم  بهترین  نامزد  »قهرمان« 
منتقدان  مجمع  همچنین  و  واشنگتن  فیلم  منتقدان 
»قهرمان«  سینمایی  فیلم  ایسنا،  به گزارش  شد.  هالیوود 
 )NBR( آمریکا  نقد  ملی  از سوی هیئت  که هفته گذشته 
به عنوان برنده بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم  بین المللی 
)غیرانگلیسی زبان( سال معرفی شد، از سوی جوایز ساالنه 
عنوان  به  نیز  واشنگتن دی سی  و  هالیوود  منتقدان  انجمن 
یکی از ۵ نامزد کسب جایزه در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
امسال انتخاب شد. آخرین ساخته فرهادی در جوایز انجمن 
منتقدان واشنگتن با فیلم های »ماشین منو بران« ساخته 
»جولیا  ساخته  »تیتان«  )ژاپن(،  یاماگوچی«  »ریوسوکه 
»یواخیم  ساخته  دنیا«  آدم  »بدترین  )فرانسه(،  دوکورنو« 
یوهانسن«  »والدیمیر  به کارگردانی  »َبره«  و  )نروژ(  تریه( 

می کند. رقابت  )ایسلند( 

پدر  نام  کنار  در  مادر  نام  درج  درخواست  نام  با  کارزاری 
در  غیر اداری  و  اداری  فرم های  تمامی  و  هویتی  اوراق  در 
#نام_مادر  هشتگ  با  که  است  جریان  در  کارزار  وب سایت 
به  خطاب  کارزار  این  متن  از  بخشی  در  می شود.  پیگیری 
آمده است: »ما  زنان و خانواده  امور  معاون رئیس جمهور در 
نام  کنار  در  مادر  نام  درج  خواستار  این کارزار  امضاکنندگان 
نام  درج  عدم  هستیم.  افراد  هویتی  و  اداری  اوراق  در  پدر 
در  است که  تبعیض هایی  دیگر  از  یکی  پدر  نام  کنار  در  مادر 
قبال زنان صورت می گیرد و قابل بررسی و تامل است. ریشه 
در حالی  این  برمی گردد.  تاریخ سایر کشورها  به  پدر  نام  قید 
است که ما زاده مادر و پدر و فرزند هر دو هستیم. وقت آن 
رسیده است که در تمامی فرم های اداری و غیر اداری و موارد 
پدر قید شود. خواهش می کنیم  نام  کنار  در  مادر  نام  مرتبط 
اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهید.« امضاکنندگان این 
اسناد  نام مادر در  ثبت  پیگیر »  راه  این  از  کارزار می خواهند 

شوند. هویتی« 
این کارزار از٢٣ آبان ١٤٠٠ آغاز شده و تا ٢٣ دی ١٤٠٠ ادامه 
از  و  بوده  اجتماعی  کارزارهای  از  این کارزار  همچنین  دارد. 

است. امضا شده  نفر   48۹ و  هزار   33 از  بیش  سوی 

جغرافیایی  موقعیت  در  گلیک  آبشار   
استان  در   E6006 N۲638
یکی  است.  واقع  سیستان و بلوچستان 
گردشگری  و  تفریحی  ازمکان های 
شهرستان نیکشهر آبشار گلیک در بخش 
در  جنوبی  الشار  دهستان  حوزه  الشار 
که  آبشار  این  است.  جاکس  روستای 
یکی از زیباترین آبشارهای منطقه است 
با  پلکانی  به صورت  و  دارد  ارتفاع  متر   6
هر  نظر  صخره ای  و  زیبا  حوضچه های 
بیننده ای را به خود جلب می کند. وجود 
پوشش گیاهی نادر و گیاهان دارویی در 
دیدنی  جاذبه های  دیگر  از  آبشار  مسیر 
این آبشار است. این آبشار در فاصله 6۹ 
کیلومتری نیکشهر و یک و نیم کیلومتری 
جاده ترانزیتی چابهار به ایرانشهر قرار دارد. 
بخش الشار یکی از بخش های شهرستان 
سیستان و بلوچستان  استان  در  نیکشهر 
در  الشار  بخش  آب و هوای  است.  ایران 
زمستان  در  و  خشک  و  گرم  تابستان 

معتدل است و بادهای باران آور موسمی 
در فصل تابستان)نمی( و بادهای باران آور 
غربی)مدیترانه ای( در فصل زمستان در 
باران  پراکنده  ریزش  موجب  منطقه  این 
چابهار  ترانزیتی  جاده  ساخت  می شود. 
آن  عبور  و  میلک  زاهدان-  ایرانشهر-   –
از حوزه شهرستان نیکشهر فرصت بسیار 
از  تا  خوبی برای گردشگران فراهم کرده 
مناظر طبیعی و روستاهای سرسبز بخش 
آبشارها و چشمه های  دیدن کنند.  الشار 
و  زیبا  مناظر  با  شیرآباد)پوتاپ(  آبگرم 
 1۵ فاصله  در  واقع  آن  رودخانه  دیدنی 
به  نیکشهر  ترانزیتی  محور  کیلومتری 
ایرانشهر در محل دوراهی شرق روستای 
پر  طبیعت  با  روستای کوپچ  هریدوک، 
منحصربه فردش  سوزن دوزی  و  جلوه 
رودخانه  و  طبیعت  با  آبادی کشیگان  و 
دارد،  قرار  روستای کوبچ  جنوب  در  زیبا 
جای زیبا برای تفریح و سرگرمی است./ 

ایران بیابان های  و  کویرها 

| تئاتر |

| سینما |

و  دارد  طول  سانتی متر   1۹ پرنده،  این 
پرواز،  در  که  است  بزرگ  چکاوک های  از 
سفیدی،  و  سیاه  نوارهای  هدهد،  همانند 
شنی  روتنه  می شود.  دیده  بال هایش  در 
خال های  با  اغلب  و  سفید  تنه  زیر  نخودی، 
خط  با  سفید  ابرویی  نوار  و  سینه  در  سیاه 
منقار  می شود.  دیده  باریک؛  و  سیاه  چشمی 
بلند است. پاها  پایین و  به  اندکی خمیده رو 
جثه  رو  کمرنگی  خال های  جوان،  پرنده ی 
دمگاه  است.  سینه  خال های  فاقد  اما،  دارد، 
است.  رنگ  خاکی  دم  مرکزی  شاهپرهای  و 
می ایستد  ناگهانی  به طور  و  دویده  سرعت  به 
به  وادار  را  پرنده  این  می توان  دشواری  به  و 

برده  سر  به  تک زی  صورت  به  کرد.  پرواز 
می شود.  دیده  نیز  جفت  جفت  گاهی  اما 
آرام  آغازی  با  آهنگین  پرنده  این  صدای 
شبیه  و  می شود  بلند  تدریج  به  که  است 
د-  د-  دی-  دی-  دی-   – دی  »دی- 
می شود.  شنیده  دی«  د-دی-  د-  د-د- 
کویری  مناطق  و  بیابان ها  در  پرنده  این 
گیاهان  با  هموار  شوره زارهای  و  ماسه  با 
زمین  روی  و  برده  سر  به  اندک  و  پراکنده 
آشیانه  انبوه  و  کوتاه  بوته های  میان  در 
است.  فراوان  و  بومی  ایران  در  می سازد. 
پرنده  این  مثل  تولید  از محل های  حفاظت 
ایران بیابان های  و  است./ کویرها  ضروری 

چکاوک هدهدی

درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق آبشار گلیک، نیکشهر
هویتی و تمامی فرم های اداری و غیر اداری

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/09/03 
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 50 امتیاز می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/09/03 الی ساعت 
14 تاریخ 1400/09/13

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 9 صبح تاریخ 1400/09/28

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1۲33۷۷۵  میم الف: -1

آدرس :  استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تداركات و امور كاال فكس  : 06152622683                 
تلفكس : 06152620897-       تلفن : 06152622273 داخلی23170

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس :  021-41934
دفتر ثبت نام :  88969737- 85193768 

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خرید هشت قلم البسه کارکنان حراست سال 1400( به شماره 
)2000093228000228( 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  1۰1/ت ک آ ج/1۴۰۰
شرکت ملی نفت یران

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


