
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

 سیستان و بلوچستان دارای
باالترین آمار مر گ ومیر کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۱۳.۲ درصدی 
بیماران سرپایی کرونا مثبت و همچنین افزایش ۱۱ درصدی بیماران بستری 

مبتال به کووید۱۹ در کشور خبر داد. 

شورای شهر پایتخت تصویب کرد

 ممنوعیت  احداث
  مراکز نگهداری حیوانات

 در تهران
ایجاد و توسعه مراکز نگهداری گونه های حیات وحش 
این  از  تهران  تهران ممنوع است. شهرداری  در شهر 
تحت  مراکز  این  ایجاد  جلوگیری  به  ملزم  پس 
باغ حشرات و سافاری  پرندگان،  باغ  عناوینی چون 
است. این طرح که دو هفته گذشته یک فوریت آن 

در صحن رای آورده بود.

پایان جنجال نگهداری ماده شامپانزه 
معروف در باغ وحش ارم

»باران« به کنیا می رود
|پیام ما| سرانجام با فرستادن باران، بچه شامپانزه 
از  نگهداری  بین المللی  مرکز  یک  به  ارم  تنهای 
شامپانزه ها در کشور کنیا موافقت شد. همین دیروز 
در باغ وحش ارم، مسئوالن با ترتیب دادن مراسمی، 
جشن خداحافظی با باران را برپا کردند و با شامپانزه 
معروف، عکس یادگاری گرفتند. در حالی پس از 
موافقت شد که  تصمیم  این  با  بسیار  جنجال های 
درست یک سال پیش متخصصان مشهوری چون 
جین گودال پیشنهاد داده بودند که این انتقال انجام 

بگیرد.

 ۱۳ سال پس از ثبت ملی کوه 
دماوند، نگرانی ها از تخریب این کوه 

اساطیری همچنان ادامه دارد

 دیو سپید 
در بند تخر یب ها

همه گیری  بی  آبی
  سخنگوی شرکت آب و فاضالب کشور: آب رسانی سیار یعنی منابع تامین آب محلی را از دست داده ایم

وزارت نیرو از خشک شدن منبع تامین آب ۸هزار روستا در کشور خبر داد

| کارشناس محیط زیست |

| سولماز خیاطی |

ورشکستگی آبی

میزان  است که  زمانی  آب  ورشکستگی 
بهره  قابل  منابع  از  بیش  آب  مصرف 
از  یکی  آب  بحران  باشد.  آب  برداری 
حاضر  قرن  چالش های  اساسی ترین 
و  مسائل  از  بسیاری  منشا  که  است 
که  هرچقدر  می رود.  شمار  به  مشکالت 
شدت  و  آب  تامین  توان  بین  فاصله 
بیشتر  بحران  عمق  شود  بیشتر  تقاضا 
می شود. در صورتی که این عدم تعادل 
و  منطقی  مدیریتی  راهکارهای  با 
چالش  به  تبدیل  نشود  مهار  مطلوب 
به  ایران  در  آب  بحران  شد.  خواهد 
جغرافیایی،  موقعیت  کم آبی،  دلیل 
نحوه  محور،  انسان  خشکسالی 
استفاده  و  کشور  آبی  منابع  مدیریت 
نیز  برداشت  غیراصولی  روش های  از 
بحران  است.  دامن  زده  آب  بحران  به 
در  ضعف  از  فراتر  بسیار  مدیریت، 
مدیریت  بحران  است.  بحران  مدیریت 
مسائل  نتوانسته ایم  ما  این که  یعنی 
زندگی  به  و  حل کرده  را  مردم  کلیدی 
صورت  در  دهیم.  سروسامانی  آن ها 
ادامه روند فعلی، جمعیتی که در جهان 
تنش آبی را تجربه خواهد کرد به ۳.۹ 
جمعیتی  یعنی  می رسد.   نفر  میلیارد 
تاکنون  که  کسانی  برابر  دو  حدود  در 
در  ایران  تجربه کرده اند.  را  آبی  تنش 
شدید  بحران  وضعیت  در  حاضر  حال 

دارد. قرار  آب 

 »پیام ما« از روزهای دشوار بزرگترین تاالب مرزی ایران گزارش می دهد 
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4ادامه در صفحۀ

آگهي استعالم  عمومي  
 شماره 400/09/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" خرید لوازم مورد نیاز و اجرا جهت اصالح سیستم ارت بخشی 
از تجهیزات پست برق 2۳0/20 " خود را از طریق برگزاری استعالم عمومی به شركت پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
و دستورالعمل ارزیابی كیفی و فنی  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  
دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی ۱4 روز چهارشنبه مــورخ ۱400/04/2۳ در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل پروژه در روز شنبه مورخ  ۱400/04/۱9 
برای متقاضیان الزامی می باشد ، الزم به ذكر است شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام 

                                                                کمیسیون معامالت پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد .
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

آگهی مزایده فروش 
محصول  خرما تولیدی سال 1400 مرحله ی دوم 

متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ ۱400/4/۱4 لغایت ۱400/4/24 جهت بازدید از باغات به آدرس جیرفت کیلومتر 
۱5 جاده عنبرآباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  مراجعه و برای دریافت فرم شرایط مزایده و سایر مدارک  به سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت به آدرس Setadiran.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ ۱400/4/24پیشنهادات خود را در سامانه 

مذکور بارگذاری نمایند.
پیشنهادات در روز شنبه مورخ  ۱400/4/26 راس ساعت ۱0صبح در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قرائت خواهند شد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان به استناد آیین نامه مالی و معامالتی 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۱400 در نظر دارد حق بهره برداری از محصول باغات  خرما خود 
شامل 2560 اصله خرمای مضافتی و حدود 450 اصله سایر ارقام ) در کلکسیون های موجود در آموزش و تحقیقات ( 

را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا واگذار نماید.

 ) هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول بعهده برنده مزایده می باشد.(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی
احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر را به شرکت های پیمانکاری  
ذیصالح دارای رشته تاسیسات مکانیک با حداقل رتبه ۳  واگذار نماید ،لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ۱400/04/۱۳ 

به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱-آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات : ساعت ۱۳:۳0 مورخ ۱400/04/26 
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

۳-سپرده شركت در مناقصه: 5.925.2۸7.۸40 لاير 
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

5-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6-تاریخ بازدید از پروژه : شنبه ۱400/04/۱9

7-محل تحویل اسناد ، پیشنهادات: سیرجان_کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، 
بلوك 5  )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

۸-تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09۱۳۱420642 آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل( 

ابو ایوب، دامدار رفّیع: 6 گاومیشم سقط جنین کردند و سه راس هم تلف شدند
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ابتدا روز جشن تیرگان  سیزدهم تیر اما 
اهمیت  از  آگاهی  با هدفت  بعدها  و  بود 
قله دماوند، این روز هم با عنوان روز ملی 
به ثبت رسید. سال ۸۷ زمانی که این کوه 
به ثبت ملی می رسید فریبرز دولت آبادی، 
میراث فرهنگی،  سازمان  فرهنگی  معاون 
به  اشاره  با  دستی  صنایع  و  گردشگری 
سابقه های تاریخی و طبیعی قله دماوند 
در تمام طول تاریخ از جهت زیبایی های 
»در  گفت:  تاریخی  و  فرهنگی  طبیعی 
مختلفی  مراسم  و  آیین ها  حاضر  حال 
دماوند  باکوه  ارتباط  در  و  مکان  این  در 
نیز در  برگزار می شود و مسئوالن دولتی 
سفر استانی خود ، منطقه دماوند را منطقه 
مشخص  بین المللی  گردشگری  نمونه 
به  چندان  کوه  این  هرچند  کرد ه اند.« 
عنوان منطقه نمونه گردشگری بین المللی 
شناخته نشد اما نگرانی ها از حفظ آن و 
کمتر آسیب دیدنش در سال های گذشته 
هم  ملی  ثبت  حتی  و  بوده  زیاد  بسیار 
نتوانست بار این نگرانی را کم کند. چنانچه 
حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی 
سال ۹۷  در  دماوند  شهرستان  انقالب  و 
از ساخت وسازهای  هكتار   ۳0 تخریب  از 
غیرمجاز در منطقه وادان دماوند خبر داده 
بود؛ تخریب هایی که در سال های بعد هم 
ادامه یافت اما  جاده سازی در کنار سایر 
تخریب ها بالی جان این کوه تاریخی شد.

هم  دماوند  از  صیانت  کمیته    

کاری از پیش نبرد
آماج  گذشته  سال های  در  دماوند 
نگرانی  و  بوده  بسیاری  بی مهری های 
از  و  سویی  از  زیست  محیط  فعاالن 
دوست داران  و  کوهنوردان  دیگر  سوی 

هم  همین  است.  کرده  بیشتر  را  کوه 
دلیلی است که عباس محمدی، مسئول 
انجمن  در  کوهستان  دیدبان  کارگروه 
بگوید  ما«  »پیام  به  ایران  کوهنوردان 
این تهدیدها در سال های گذشته همواره 
بیشتر شده و نگرانی ها زمانی زیاد شده 
که حفظ آن مورد بی توجهی قرار گرفته 
تهدیدهای  اصلی ترین  از  »یکی  است. 
دماوند چرای بی اندازه و بی ضابطه دام 
است. در اطراف این کوه شاهد گله های 
گسترده دام هستیم که زمین کوه را به 
نابودی کشانده اند. من ۱0 روز گذشته در 
بهتری  مراتع  دماوند که  شمالی  منطقه 
دارد حاضر بودم و با توجه به آنکه اول 
چرایی  قابل  علف  هیچ  است  تابستان 
شکل  به  خاک  نمی شد.  دیده  کوه  در 
زمین  بر  پا  وقتی  و  درآمده  خاکستر 
می رود.« فرو  نرم  خاک  در  می گذاریم 
او می گوید بعد از ثبت ملی این کوه، تنها 
اتفاق مثبت جلوگیری از فعالیت معادن 
قدرت  با  معادن  این  است.  بوده  پوکه 
خاک را به نابودی می کشانند اما بعد از 
ثبت ملی قله، فعالیت چند معدن اصلی 
و بزرگ اطراف کوه معلق شد اما همچنان 
توسط  و  قاچاق  صورت  به  شاهدیم که 
وانت عده ای برای برداشت از این معادن 
دست به کار شده اند. »این کوه محیط بان 
محیط  سوی  از  نه  اما  دارد  قرق بان  و 
زیست و نه از سوی میراث فرهنگی کسی 
پیش  پا  مهم  این کوه  از  حفاظت  برای 
میراث فرهنگی،  جنبه  از  است.  نگذاشته 
کوهی با زیبایی دماوند خیلی ها را جذب 
می کند اما با هیچ ضابطه ای برای حضور 

گردشگر در آن تعریف نشده است.«

چرای  کنار  در  است  معتقد  محمدی 
دام، برداشت از معادن باید گردشگری 
غیرمسئوالنه را هم جزیی از مشکالت 
نمونه  برای  دانست.  دماوند  اصلی 
دامنه  به  بسیاری  افراد  بهار  فصل  در 
به  می کنند  شروع  و  می آیند  این کوه 
چیدن گیاهان کوهی و حتی حاال این 
گیاهان را با وانت جمع می کنند و برای 
تخریب  اینها  همه  می برند که  فروش 
است. »عالوه بر این با مشکل زباله و 
این کوه  در  هم  انسانی  فضوالت  دفع 
دماوند  دوستداران  انجمن  روبه روایم. 
با سازمان حفاظت  ایران  و کوهنوردان 
محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی 
کمیته  و  داشتند  مکاتباتی  و  تماس 
قبل  سال  چهار  هم  دماوند  از  صیانت 
تغییر  برای  عمل  در  اما  شکل گرفت 
تا  و  نرفت  پیش  از  کاری  وضعیت 
دامدار  گردشگر،  برای حضور  زمانی که 
تعیین  قانونی  و  ضابطه  معدنکار  و 
حفظ  و  آینده  به  نمی توان  نشود 
امیدوار  بااهمیت  کوه  این  وضعیت 
می خواهد  دلش  می گوید  او  بود.« 
مهم  کوه های  همه  مانند  هم  دماوند 
حفظشان  به  نسبت  ضابطه  با  دنیا که 
امید  این  و  شود  حفظ  می شود  عمل 
محیط  دوستداران  و  کوهنوردان  همه 

است. میراث فرهنگی  و  زیست 

 دماوند در اساطیر
مرکز  ایرانی  اساطیر  در  »دماوند 
گیومرد،  و  میترا  جایگاه  و  جهان 
است.  شده  پنداشته  انسان،  نخستین 
دیوان  که  گردونه ای  بر  سوار  جمشید 
از  هوایی  سفری  می کشیدند،  را  آن 

در  ضحاک  داشت.  بابل  به  دماوند 
فریدون  تاخت.  جمشید  به  دماوند 
دنیا  به  دماوند  نزدیک  روستایی  در 
برده  پناه  آنجا  به  مادرش  زیرا  آمد؛ 
بود. ضحاک تا پایان جهان در دماوند 
دماوند  در  منوچهر  است.  زندانی 
را  تیرش  کمانگیر  آرش  و  شد  زاده 
سپید  دیو  پرتاب کرد.  دماوند  کوه  از 
دخترش  و  دارد  مسکن  دماوند  در 
سرگرم  و  می زید  آن  صخره های  در 
نزدیکی  در  اژدها  است.  نخ ریسی 
برمی   رستم  به  خواب  در  کوه  همین 
خورد. چکاد هرا یا قله البرز ۱۸0 روزنه 
در خاور و ۱۸0 روزنه در باختر دارد که 
روزن های  از  یکی  از  روز  هر  خورشید 
رهسپار  باختر  در  روزنه ای  به  خاور 
اسماعیل پور  ابوالقاسم  می شود.« 
اسطوره هایی  به  مقاله ای  در  مطلق، 
پرداخته که همه آنها در »قله دماوند« 
بوده  دلیلی  هم  همین  و  داده اند  رخ 
که این قله در تاریخ ایران و ایرانی از 
اهمیت زیادی برخوردار باشد و نامش 
باشد. زنده  هم  اشعار  از  بسیاری  در 
مقاله اش  از  دیگری  بخش  در  مطلق 
ادبیات  و  فرهنگ  ماهنامه  »دو  در  که 
منتشر  شده   ۹۶ سال  در  و  عامه« 
رشته کوه  با  همواره  دماوند  می نویسد: 
البرز همراه بوده و بلندترین و زیباترین 
بنا  است.  می داده  تشکیل  را  آن  نقطه 
و  آسمان  باستان،  ایرانیان  باور  بر 
آن  پایه  که  بود  کوهی  آغاز  در  زمین 
تشکیل  آسمان  را  قله اش  و  زمین  را 
می داد. بنابراین اعتقاد، کوه اصلی البرز 
زمین  از  تا  طول کشید  سال  هشتصد 

درآمد. به 
در  آمده  مقاله  این  ادامه  در  که  آنطور 
آیلرس،  ویلهلم  میالدی،   ۱۹۵0 دهه 
مربوط  آگاهی های  آلمانی  ایران شناس 
عنوان  با  رساله ای  در  را  دماوند  به 
و  گردآوری  دماوند«  کوه  »نام های 
خاورشناسان  نظریه های  و  کرد  منتشر 
بررسی  این  در  کرد.  مطرح  آن  در  را 
آمده که واژه »دماوند« نخستین بار در 
نام های  است.  رفته  به کار  نقش رستم 
در  آمده که  ساسانی  سردار  دو  خاص 
آن عنوان شده هر دو برآمده از دماوند 

بوده اند.
گراتسل  کارل  آیلرس،  از  غیر  به  اما 
درباره  علمی  کتاب  نخستین  نویسنده 
کوه  این  از  تعریفش  در  هم  دماوند 
می نویسد.  »دماوند کوهی است با »دم 
این  انتخاب  در  پر«.  »دم  یا  فراوان« 
در  این کوه  دنباله های  و  شاخه ها  نام؛ 
فرهنگ ها  در  است.  شده  گرفته  نظر 
»دم«  یا  »دنب«  واژه  زیر  می توان 
با  دید.  را  شیب  یا  سرازیری  معنی 
تکیه بر این معنی، دماوند کوهی است 
از شیب و سرازیری« و تعریف  »مملو 
از  مملو  کوه  این  میگوید  هم  دیگری 

است.« بوده  بخار 
در  بوده  شایسته  که  آنچنان  دماوند 
مورد  هم  گوناگون  شاعران  اشعار 
آنجا  چه  است.  گرفته  قرار  استفاده 
این  از  بسیار  شاهنامه  در  فردوسی  که 
ناصر  جایی که  چه  و  می برد  نام  کوه 
بیدادی  »ز  می گوید  درباره اش  خسرو 
گویند  که  ضحاک/  گشتست  سمر 
که  آنجا  یا  دماوند«.  بند  در  اوست 
طره  »در  می نویسد  سمرقندی  سوزنی 
آن قند لب آویز که مژگانش/ دارد صف 

شکسته«.  دماوند  جادوی 

 ۱۳ سال پس از ثبت ملی کوه دماوند، نگرانی ها از تخریب این کوه اساطیری همچنان ادامه دارد

دیو سپید؛ در بند تخریب ها
محمدی، عضو انجمن کوهنوردان ایران: در کنار چرای دام و برداشت از معادن این کوه؛ باید گردشگری 
غیرمسئوالنه را هم جزیی از مشکالت اصلی دماوند دانست

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام 
سازمان تعزیرات خبر داد

عفو و تخفیف ۳۸۸ 
محکوم تعزیرات حکومتی 

با موافقت رهبری

سازمان  احکام  اجرای  بر  نظارت  مدیرکل 
تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات 
۳۸۸ نفر از محکومان تعزیرات حکومتی خبر 
داد. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط 
عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، 
علیرضا نورنژاد اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن 
والدت امام رضا )ع( و هفته قوه قضائیه، تعداد 
۵ هزار و ۱۵۶ نفر از محکومان محاکم عمومی 
و انقالب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و 
کشور  سراسر  از  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
مورد عنایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
قرار گرفتند. مدیرکل نظارت بر اجرای احکام 
سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این عفو 
محکومان  از  نفر   ۳۸۸ انقالب،  معظم  رهبر 
یا  عفو  مشمول  حکومتی  تعزیرات  سازمان 
دستور  با  شده اند که  واقع  مجازات  تخفیف 
ریاست عالی سازمان جهت اعمال به ادارات کل 

اجرایی سراسر کشور ابالغ شد.  

آب در بجنورد پشت سد 
سیالب و گرمای کم سابقه ماند

مدیر آبفای شهرستان بجنورد از اختالل آب رسانی در این 
شهر خبر داد. به گزارش ایسنا، منصور درتومی با اشاره به 
اینکه بیش از ۶0درصد از آب مورد نیاز شهروندان از سد 
»شیرین دره« تامین آب می شود، گفت: در شهر بجنورد 
در هر ثانیه، ۷۵0 لیتر آب مورد نیاز شهروندان است که 
۴۵0 لیتر از آن از محل سد تامین می شود اما به علت 
ورود سیالب به سد شیرین دره، فقط امکان برداشت 
۳00 لیتر آب بر ثانیه از قسمت فوقانی آبگیر سد که در 
سال گذشته به بهره برداری رسید، را داریم که این میزان 
نیز کفاف نیاز مصرفی شهروندان را نمی دهد. او افزود:  
همچنین به علت قطعی برق چاه های رزرو در مناطق 
کالته نقی و ارکان که مابقی آب شرب مورد نیاز شهروندان 
که ۳00 لیتر است را نیز از دست دادیم. »درتومی« با بیان 
اینکه افزایش مصرف در شهر بجنورد ۴0درصد افزایش 
یافته است، گفت: عالوه بر شرایط خاص مقابله با کرونا،  
است،  بوده  برعلت  مزید  نیز  دما  سابقه  افزایش کم 
بطوریکه در هفته جاری مصارف شهروندان از ۶۵0 لیتر 
مصرف در هر ثانیه بیش از ۱000لیتر بر ثانیه افزایش یافته 
است.او در پایان با اشاره بر اینکه تداوم افزایش دما را در 
طی روزهای آتی خواهیم داشت و پر شدن دوباره مخازن 
ذخیره آب زمانبر است، از شهروندان درخواست کرده تا 
مدیریت مصرف آب شرب را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده و از هرگونه استفاده آب شرب برای مصارف غیر 

شرب جدا پرهیز کنند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

کاالهای اساسی و ضروری 
تولید و به میزان کافی 
تامین و وارد شده است

ستاد  جلسه  هشتمین  و  سی  و  دویست 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش ایسنا، در 
ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت تامین و 
تسریع در ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات 
کشور ارائه و پس از بررسی در این خصوص 
تصمیمات الزم اتخاذ شد.بر اساس تصمیمات 
اقدامات  به  توجه  با  گردید  مقرر  شده  اتخاذ 
فوری منطبق بر قوانین و مقررات کشور طبق 
مصوبه پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
کمیته ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و متشکل از وزارتخانه های اقتصاد و 
دارایی و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید 
فوریت و رعایت قوانین و مقررات مرتبط نسبت 
به تامین، خرید و تسریع در ترخیص کاالهای 
اساسی اقدام کنند. رئیس جمهور با تاکید بر 
ضرورت ادامه اقدامات موثر و فوری در تامین 
اوج  دوران  در  دولت  گفت:  اساسی  کاالهای 
جنگ اقتصادی با تالش و پیگیری های موثر 
اجازه نداده است تحریم های ظالمانه مانع از 
تامین کاالهای اساسی شود و به همین جهت، 
علیرغم همه محدودیت های ارزی ، کاالهای 
اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین 
والمسلمین  االسالم  است.حجت  وارد شده  و 
حسن روحانی با اشاره به وظایف کمیته تسریع 
ترخیص و تخلیه، گفت: دستگاه های مرتبط، با 
جدیت و سرعت برای برطرف کردن مشکالت 
تامین و ترخیص کاالهای اساسی تصمیمات 
دهند  اجازه  نباید  و  انجام  موثری  اقدامات  و 
ناهماهنگی  و  موضوعات فرعی موجب کندی 
باید کاالهای  بنابراین  شود  ها  دستگاه  میان 
ضروری با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و 
مردم قرار گیرد.  در ادامه این جلسه رئیس کل 
بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رفع تعهدات 
ارائه کرد. وارد کنندگان  و  صادرکنندگان  ارزی 

رئیس جمهور با اشاره به ابالغ بسته سیاستی 
ابتدای سال  از  ارزی  ایفای تعهدات  چگونگی 
گفت: این بسته می تواند پاسخی مناسب به 
دغدغه های صادرکنندگان و واردکنندگان با هدف 
تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد 
این بسته سیاستی   و تالش شده در تدوین 
صادرکنندگان،  روی  پیش  موانع  رفع  ضمن 
گیرد. صورت  صادرات  از  الزم   حمایت های 

بازرگانان کشور  و  تجار  اینکه  بیان  با  روحانی 
چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط 
عادی  به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت های 
اقتصادی خود درگیر موانع اداری شوند، تصریح 
کرد: درکنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت 
بازرگانان، دولت  برای فعالیت صادرکنندگان و 
و  صادرکنندگان  برای  داند  می  خود  وظیفه 
واردکنندگان متعهد کشور مشوق هایی در نظر 
جنگ  دوران  در  اینکه  بیان  با  بگیرد.روحانی 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران 
همه تالش آمریکا بر این بوده که کشور در زمینه 
تامین ارز مورد نیاز با مشکل مواجه شود، گفت: 
دولت با حمایت از صادرکنندگان محصوالت غیر 
نفتی که بار تامین ارز مورد نیاز کشور را در این 
شرایط به دوش کشیدند، مانع از تحقق اهداف 

دشمن شده است.

بازداشت دو مدیر منابع 
طبیعی در غرب مازندران

مدیر  دو  بازداشت  از  مازندران  دادگستری  رئیس کل 
منابع طبیعی غرب این استان به اتهام ارتشا و تضییع 
حقوق بیت المال خبر داد. حجت االسالم محمدصادق 
اداره کل  طبق گزارش  گفت:  خبر  این  اعالم  با  اکبری 
اطالعات در خصوص تشکیل باند ارتشاء و تصرف اراضی 
تحقیقات  تکمیل  برای  استان، موضوع  در غرب  ملی 
شد.به گزارش  ارجاع  استان  مرکز  بازپرسی  شعبه  به 
ایلنا، عالی ترین مقام قضایی استان افزود: با توجه به 
مستندات ارائه شده ادله ارائه شده متهمان به اتهام اخذ 
رشوه و تضییع اموال دولتی )از طریق واگذاری اراضی 
ملی( و عدم اجرای احکام قضایی پس از تفهیم اتهام 

با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

معاون استاندار تهران خبر داد:

برای تامین آب شرب 
ساخت و سازها و باغات 
غیرمجاز تعهدی نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
تهران؛ عبدالرضا چراغعلی با اشاره به بازدید از سد ماملو 
اظهار داشت: روز گذشته با دستور استاندار تهران بازدید 
از ذخایر سدهای موجود در استان از جمله سد ماملو با 
حضور مدیرکل آب منطقه ای، فرماندار شهرستان پاکدشت 
و  سایر مدیران محلی صورت گرفت. او افزود: متاسفانه 
همانطور که قبال اعالم شده بود ذخایر سدها به خصوص 
سد ماملو به حد بسیار چشمگیری کاهش پیدا کرده است 
و با توجه به اینکه نگرانی هایی در ماه های پیش رو برای 
بارش نزوالت آسمانی وجود دارد؛ می بایست ذخایر موجود 
آب را با توجه به خشکسالی موجود و کم بارشی به شکل 
جدی تری و دقیق تری مدیریت کنیم. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار تهران تاکید کرد: از آنجا که هم آب 
شرب مردم استان بسیار مهم است و هم اراضی کشاورزی، 
از  آب  این  در مسیر مصرف  دامداری هایی که  و  باغات 
سدهای مختلف بودند مورد توجه قرار دارد که باید تدابیری 

صورت بگیرد. 

 مسئول کارگروه دیدبان 
کوهستان در انجمن کوهنوردان 
ایران: یکی از اصلی ترین 
تهدیدهای دماوند چرای 
بی اندازه و بی ضابطه دام 
است. در اطراف این کوه شاهد 
گله های گسترده دام هستیم 
که زمین کوه را به نابودی 
کشانده اند

۱۳ سال پیش، وقتی دماوند به ثبت ملی رسید، این قله نخستین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران بود. آمدن 
نامش در صف آثار ملی ثبت شده دلخوشی بسیاری برای فعاالن حوزه محیط زیست و میراث بود و بعد از آن هم وقتی 
۱۳ تیر ماه به نام »روز دماوند« نامگذاری شد، بسیاری نفس راحتی کشیدند و دلخوش به حفظ کوهی اساطیری شدند. 

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
بیماران  درصدی   ۱۳.۲ افزایش  از  پزشکی 
سرپایی کرونا مثبت و همچنین افزایش ۱۱ 
درصدی بیماران بستری مبتال به کووید۱۹ در 
کشور خبر داد. به گزارش ایرنا از وبدا، سیما 
آخرین  درباره  یکشنبه  روز  الری  سادات 
خیز  به  ورود  و  کووید۱۹  بیماری  وضعیت 
پنجم کرونا بیان کرد: با گسترش سویه های 
میزان  و کاهش   ۱۹ ویروس کووید  جدید 
دنبال  به  و  بهداشتی  توصیه های  به  عمل 
شهرستان های  تعداد  به  شدن  افزوده  آن 
نشانه هایی  بروز  شاهد  قرمز،  وضعیت  با 
بیماری کرونا  پنجم  خیز  به  ورود کشور  از 
تعداد  گذشت،  که  هفته ای  در  هستیم. 
با  کشور  در  مثبت  کرونا  سرپایی  بیماران 
است.  بوده  مواجه  درصدی   ۱۳.۲ افزایش 
در  همچنین  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
تعداد  در  درصدی   ۱۱ افزایش  با  هفته  این 
بیماران بستری و افزایش ۷.۲ درصدی در 
بیماران فوت شده مواجه بودیم. الری اظهار 
کرد: در هفته دوم تیر ماه استان های ایالم، 
دارای  ترتیب  به  هرمزگان  و  یزد  کرمان، 
باالترین میزان بروز موارد بستری مثبت در 
در هفته  متاسفانه  افزود:  او  بوده اند.  کشور 
با  بلوچستان  و  سیستان  استان  گذشته، 
میانگین کشوری،  میزان  با  فراوان  اختالف 

و  مرگ  موارد  بروز  میزان  باالترین  شاهد 
میر ناشی از بیماری در  کشور بوده و پس 
باالترین  هرمزگان  و  یزد  استان های  آن  از 
میزان موارد مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را 
داشتند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: شدت بروز بیماری در 
حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان 
بی  استان  این  در  بیماری  شیوع  زمان  از 
این  در  بیماری  فعلی  موج  و  است  سابقه 
از  سهمگین تر  و  بزرگ تر  مراتب  به  استان 

است. قبلی  موج های 
توصیه های  به  عمل  میزان  داد:  ادامه  او 
به  نسبت  کاهش  با  کشور  در  بهداشتی 

درصد   ۶۹ حدود  به  اخیر،  هفته های 
و  غربی  آذربایجان  استان های  و  رسیده 
پایین ترین  دارای  بلوچستان  و  سیستان 
در  بهداشتی  توصیه های  به  عمل  میزان 
بیان  بهداشت  وزیر  معاون  هستند.  کشور 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  کرد: 
پرخطر  اجتماعی  رفتارهای  بروز  از  پرهیز 
به عنوان مهمترین اصول کاهش خطر ابتال 
به  توجه  با  الری گفت:  است.   ۱۹ به کووید 
شرایط خطرناک حال حاضر بیماری کووید 
عزیز  هموطنان  کلیه  از  ما  درخواست   ،۱۹
است  این  نقاط کشور  اقصی  در  کشورمان 
که از هرگونه اقدام به سفر خودداری کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

سیستان و بلوچستان دارای  باالترین آمار مرگ و میر کرونا

سالمت

در چند روز اخیر قطع چند 
درخت در میدان ۱۵ خرداد 
منجر به واکنش هایی از 
سوی مخالفان تعویض المان 
۱۵ خرداد و شهروندانی که 
مدعی حافظ محیط زیست 
هستند، شده است

در  درخت  چند  قطع  اخیر  روز  چند  در 
میدان ۱۵ خرداد منجر به واکنش هایی از 
خرداد   ۱۵ المان  تعویض  مخالفان  سوی 
محیط  حافظ  مدعی  که  شهروندانی  و 
»حبیب هللا  است.  شده  هستند،  زیست 
اینکه  بیان  با  زنجان  مالئی یگانه« شهردار 
هیچ درخت مثمر و سالمی در میدان ۱۵ 
ایمنا گفت:  به  است،  نشده  بریده  خرداد 
خرداد   ۱۵ میدان  در  شده  بریده  درختان 
اینکه قطع  با بیان  او  خشک شده بودند. 
کردن هرگونه درخت چه بر حسب ضرورت 
با کمیته تخصصی مربوط  و هر شرایطی 
به آن تصمیم گیری می شود، اظهار کرد: در 
تصمیم گیری این کمیته و فرایند انجام این 
کارها توسط شورای شهر زنجان نظارت و با 
اطالع اعضای شورا تصمیم گیری می شود.
عملیات  اینکه  به  اشاره  با  زنجان  شهردار 
اجرایی در میدان ۱۵ خرداد برای نصب و 
استقرار المان طراحی شده در حال انجام 
نورپردازی  عملیات  برای  افزود:  او  است، 
و فضاسازی الزم در میدان عوامل اجرایی 
اقدام به هرس برخی از درخت ها در میدان 
کرده اند.او با تاکید بر اینکه شهرداری اجازه 
در سطح  را  درختی  تخریب هیچ  و  قطع 
هیچ  شهرداری  کرد:  اظهار  نمی دهد،  شهر 

درختی را قطع نکرده و نمی کند.
»محسن قربانی« رئیس سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهرداری زنجان نیز 

بر  این باره گفت: در میدان ۱۵ خرداد  در 
تعداد   ۷ ماده  مصوبه کمیسیون  اساس 
خشکیده  که  کوچک  درخت  اصله  چهار 
واقع  درختان  دیگر  و  شده  قطع  بودند 
با  او  و هرس شدند.  پیرایش  میدان  در 
تاکید بر اینکه دیگر درختانی این میدان 
تعادل  برای  البته  پیرایش کرده ایم که  را 
باال و پایین این کار الزم بود،  از  درختان 
در  موجود  درختان  تمامی  کرد:  اظهار 
میدان در آینده میدان جانمایی شدند و 
شوند. میدان حذف  درختان  نیست  قرار 

شهر  سطح  در  ساله  هر  اینکه  بیان  با 
شهرداری  و  می شوند  خشک  درختانی 
به ناچار آنها را حذف می کند، افزود: قطع 
چند درخت خشک این میدان نیز شرایط 

است. عادی  روال  و  نبود  استثنایی 
قطع  بزرگنمایی  دلیل  اینکه  بیان  با  او 
را نمی داند،  المان  درختان خشک میدان 
تصریح کرد: این حساسیت نشان دهنده 
نیت خوب شهروندان است که نسبت به 
حساسیت  شهر  درختان  و  سبز  فضای 
تحسین  قابل  شهروندان  نگرانی  و  دارند 
سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  قربانی  است. 
تالش  درختان  نگهداری  و  حفظ  برای 
قطع  را  درختی  شهروندانی که  و  می کند 
می کند،  ارسال  را  اخطارهایی  می کنند 
است که شهرداری  بعید  این  اضافه کرد: 

قطع کند. را  درختی  دلیل  بدون 

قطع درختان میدان ۱5 خرداد زنجان 
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نهر »أبولبوه« از انشعاب های رود کرخه، حاال 
نیمه جان است. دمای هوا از ۵0 درجه گذشته 
است. حدود ۲0 گاومیش دار که از شهر، کناره 
ساکن  باریکه  آب  این  اطراف  در  گرفته اند 
هستند. رحیم سواری مشهور به »أبو ایوب« 
می گوید: »این رودخانه بیش از ۱0 روز کامال 
تلف  ماهی هایش  همه  بود،  شده  خشک 
نفسمان  مرده،  ماهی  تعفن  بوی  و  شدند 
را بریده بود. اما از دیشب، اندک آبی آمده 
دارد  راس گاومیش   ۲00 ایوب،  أبو  است.« 
راس  هزار  یک  با همسایه هایش حداقل  و 
گاومیش را در این منطقه نگهداری می کنند. 
کردند،  قطع  را  آب  وقتی  »از  می گوید:  او 
گوساله هایشان  و  خراب  گاومیش ها  حال 
جنین  سقط  گاومیشم   ۶ شده اند،  مریض 
بعضی  شدند.  تلف  هم  راس  سه  و  کردند 
و در هور گم شدند  از گاومیش ها رم کرده 
که مرزبانی اجازه جست وجوی آنها را به ما 

است.« نداده 
در  اخیر،  سیل  حماسه ساز  »ُرفّیع«،  شهر 
تاالب  حاشیه  و  خوزستان  غربی  جنوب 
 ۲0 از  بیش  است.  واقع  هورالعظیم  مرزی 
زندگی  هورالعظیم  در  گاومیش  راس  هزار 
می کنند که ۱0 هزار راس آنها در رفیع هستند. 
هویزه  شهرستان  توابع  از  تاالبی،  شهر  این 
پنج هزار نفر جمعیت دارد که شغل اصلی ۶0 

است. گاومیش داری  آنها  درصد 
را  سد  پیش  سال  »دو  می گوید:  ایوب  أبو 
باز کردند و در سیل غرق شدیم، امسال هم 
داریم  انتظار  ما  بستند.  ما  روی  به  را  آب 
حکومت در کشاورزی و دامداری و صیادی 

ما را یاری کند.«

جنگ آب در تاالب
سد  دو  هورالعظیم  باالدست  در 
که  شده  ساخته  سیمره  و  کرخه  بزرگ 
این  در  آب  بحران  به  سال های گذشته  در 
آخرین  هورالعظیم،  کرده اند.  اضافه  تاالب 
از  یکی  و  بین النهرین  تاالب های  بازمانده 
 ۳00 با  کشور  منحصربه فرد  زیستگاه های 
هزار هکتار مساحت است که یک سوم آن 
این  دارد.  قرار  عراق  در  دوسوم  و  ایران  در 
تاالب بیشترین تعداد و تنوع پرندگان را در 
میان تاالب های خوزستان داراست. کاهش 
آب ورودی از رودخانه کرخه به هورالعظیم از 
اردیبهشت ماه، منجر به خشکی بخش های 
انتشار  اخیر  روزهای  در  زیادی شده است. 
و  آبزیان  میر  و  مرگ  از  هولناک  تصاویر 
تشنگی گاومیش ها واکنش های بسیاری را 
به دنبال داشته است. در این میان انتقادات 
مدیرکل  اخیر  اظهارات  متوجه  بسیاری 
جای  به  شده که  خوزستان  زیست  محیط 
هورالعظیم  شدن  خشک  حقابه،  پیگیری 

در تابستان را امری طبیعی خوانده و گفته 
مرگ و میر گسترده آبزیان مربوط به بخش 

است. تاالب  عراقی 
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خوزستان اما می گوید: »برای تامین 
با  متناسب  زیست  محیط  حداقلی  حقابه 
خشکسالی، جنگیدیم اما در دو ماه گذشته 
نیاز  مطلقا  شده،  هورالعظیم  وارد  که  آبی 
در صورتی که  و  نکرده  تامین  را  تاالب  آبی 
نیازهای حداقلی هور تامین نشود به مراجع 

می کنیم.« شکایت  قضایی 
جنگ  زمان  در  جاده سازی  با  هورالعظیم 
یا  حوضچه  پنج  به  نفت  شرکت  استقرار  و 
مخزن تقسیم شده است. او ادامه می دهد: 
تامین حقابه هورالعظیم  برای  »سه سناریو 
برنامه ریزی شده، مقرر شده است در شرایط 
ثانیه،  بر  مترمکعب   ۴۲ حدود  خشکسالی 
بر  مترمکعب   ۵0 نرمال حدود  در سال های 
بر  ثانیه و در ترسالی حدود ۵۶ مترمکعب 
تاالب شود  وارد  از رودخانه کرخه  ثانیه آب 
اما در روزهای اخیر ورودی از رودخانه کرخه 
به تاالب به حدود هفت مترمکعب بر ثانیه 
رسیده بود، ورودی به مخازن ۴ و ۵ تاالب 
نیز از تخلیه ۲ زهکش کشاورزی است که در 
شرایط فعلی با توجه به خشکی این منطقه 
و نبود جایگزین، چاره ای جز استفاده از این 

نداریم.« زهاب ها 
گذشته  روز  چند  در  زیست  محیط  فعاالن 
مرگ  و  هورالعظیم  از خشکی  گزارش هایی 
کرده اند. گزارشی که  منتشر  را  گاومیش ها 
محیط  حفاظت  عمومی  روابط  کانال  روی 
 ۲ حاکیست  گرفته  قرار  خوزستان  زیست 
هزار هکتار در مخزن شماره ۳، پنج هزار و 
۷00 هکتار در مخزن شماره ۴ و بیش از ۱0 
هزار هکتار در مخزن شماره ۵ تاالب خشک 

است. شده 
آخرین  اساس  »بر  می گوید:  نیز  اشرفی 
تیرماه،   ۹ در  ماهواره ای  تصاویر  از  پایش 
آبگیری هورالعظیم حدود ۷۵ درصد  سطح 
است که در مخازن شماره ۲ و ۳ و ۴ سطح 
در مخزن شماره  درصد،  تا ۸۶   ۸0 به  آبدار 
یک به ۵0 درصد و مخزن شماره ۵ به ۵۹ 
درصد رسیده است. البته ارتفاع آب در نقاط 
مختلف متفاوت است، در برخی جاها زمین 
نقاط گود،  بعضی  در  و  است  خیس  فقط 

به سه متر هم می رسد.« ارتفاع آب 
بر  عالوه  ما  »برای  می کند:  تاکید  او 
کرخه  رودخانه  زیستی  حقابه  هورالعظیم، 
نیز اهمیت دارد چرا که در روزهای اخیر به 
پایین دست  از  رودخانه  آب  دلیل کم شدن 
آبزیان  مرگ ومیر  شاهد  حمیدیه،  شهر 
بودیم. پیگیر هستیم و سازمان آب و برق 
نیز موافقت کرده است حقابه هورالعظیم از 

سد  از  موجی  رهاسازی  نوبت  چند  طریق 
کرخه تامین شود که از روز چهارشنبه گذشته 

است.« شده  انجام  این کار 
اشرفی همچنین می گوید: »در برنامه ریزی ها 
باید حقابه محیط زیست بعد از سهمیه آب 
شرب که در اولویت قرار دارد، لحاظ شود و 
سهمیه صنعت و کشاورزی در رده های بعدی 
شاهد  ما  و  نیست  اینگونه  عمال  اما  باشد، 
کشاورزی  پمپ  زیادی  تعداد  که  هستیم 
غیرمجاز در مسیر رودخانه کرخه آب برداشت 
شدن  داشت کم  توجه  باید  البته  می کنند. 
آب تاالب ها در فصل تابستان امری طبیعی 
است و مخازن شماره یک و ۵ هورالعظیم به 
دلیل شیب زمین، حجم آب کمتری دارند.« 
به گفته او در گذشته به جز سال ۹۸ و ۹۹ 
که رودخانه سیالبی بود، همیشه بخش هایی 

از تاالب خشک بوده است. 
شدیدی  خشکسالی  با  کرخه  در  اکنون 
و  تبخیر  دیگر  سوی  از  هستیم،  مواجه 
برداشت کشاورزی بخصوص کشت شلتوک 
در باالدست نیز بسیار زیاد است، بنابراین به 
نظر می رسد برای جلوگیری از وقایع ناگوار 
با شرایط  را  خود  باید  دامداران  و خسارت، 
فعلی تاالب وفق دهند و به ویژه در سال های 
به  رو که  کوچ  عشایر  همچون  خشکسالی، 
قشالق می روند، در تابستان به قسمت های 
بحرانی سپری  شرایط  تا  بروند  تاالب  آبدار 

شود.

حقابه هورالعظیم، سهم برنجکاری
روزهای  در  زیست  محیط  دوستداران 
#حقابه_هورالعظیم_را_آزاد_ هشتگ  اخیر 
افکار  فشار  پی  در  انداختند.  راه   به  را  کنید 
خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  عمومی، 
مقداری آب از سد کرخه رهاسازی کرده اما 
برخی  پمپ های  همزمان  شدن  روشن  با 
نگرانی ها  آب،  برداشت  برای  شلتوک کاران 
از نرسیدن اندک آب به هور همچنان ادامه 

دارد.
خوزستان  برق  و  آب  سازمان  مدیرعامل 
مهمترین عامل کم شدن آب هورالعظیم را 
برداشت آب کشاورزی و کشت شلتوک در 
باالدست این تاالب می داند و می گوید: »در 
هكتار   ۶00 و  هزار   ۲ رودخانه كرخه   مسیر 
شلتوک به صورت غیرمجاز در شهرستان های 
هویزه  و  آزادگان  دشت  حمیدیه،  شوش، 

است.« شده  کشت 
به  توجه  »با  می کند:  اضافه  ایزدجو  فرهاد 
در شرایط خشکسالی کشت شلتوک  اینکه 
مصوبه  طبق  آب بر  محصول  یک  عنوان  به 
است،  استانداری ممنوع شده  بحران  ستاد 
برای كشاورزانی كه این ممنوعیت را رعایت 
فصل  در  آب بها  درصدی   ۲0 تخفیف  كنند 

كشت بعدی در نظر گرفته شده است ولی 
کشاورزانی که این ممنوعیت را رعایت نكنند 
به دلیل اینكه باعث ایجاد كم آبی برای تامین 
آب سایر كشاورزان و ناپایداری كمی و كیفی 
می شوند،  پایین دست  شهرهای  شرب  آب 
با  مطابق  و  می گیرند  قرار  تعقیب  تحت 
به  استان  بحران  مدیریت  ستاد  مصوبات 
از همه مجوزهایی که طبق  مدت سه سال 
قانون اختیار موافقت یا مخالفت آنها بر عهده 
دولت است، مانند تمدید پروانه های آب و 
امتیازات  بانکی،  تسهیالت  دریافت  برق، 
دولتی همچون دریافت سوخت و نهاده های 

می شوند.« محروم  کشاورزی 
تاالب  در  آبزیان  گسترده  میر  و  مرگ  او 
»بر  می گوید:  و  می کند  رد  را  هورالعظیم 
میدانی،  بازدیدهای  و  بررسی ها  اساس 
فضای  در  شده  منتشر  تصاویر  و  فیلم ها 
تاالب  در  آبزیان  تلفات  درباره  مجازی 
احداث  محل  مرزی  دایک  در  هورالعظیم 
پل ۵۵ دهانه مخزن شماره یک در بخش 
عراقی بوده است و طبق گزارشات دریافتی 
بخش  در  آبزیان  تلفات  محلی  مسئوالن  از 
نظر  اظهار  که  است  محدود  بسیار  ایرانی 
وظایف  حوزه  در  زمینه  این  در  تخصصی 

است.« زیست  محیط 
ساالنه  »نیاز  می دهد:  توضیح  ایزدجو 
زیست محیطی تاالب هورالعظیم در شرایط 
میلیون   ۳۸۳ و  میلیارد  یک  خشکسالی 
جاری  آبی  سال  در  که  است  مترمکعب 
به  مترمکعب  میلیارد   ۱.۸ از  بیش  تاکنون 
هورالعظیم تزریق شده، نیاز زیست محیطی 
میلیون   ۳۸۶ معادل  جاری  سال  بهار  در 
 ۴۱0 شده  تامین  مقدار  و  بوده  مترمکعب 
برنامه  اساس  بر  است،  مترمکعب  میلیون 
بازه زمانی خرداد تا شهریور  خشکسالی در 
۲۴۹ میلیون مترمکعب نیاز زیست محیطی 
رودخانه کرخه تصویب شده و از این میزان 
معادل ۵۹ میلیون مترمکعب در خردادماه به 
تاالب هورالعظیم وارد شده و تا پایان شهریور 
ماه ١٩٠ میلیون مترمكعب تعهد شده تامین 
افزایش برداشت آب  او  به گفته  می شود.« 
باعث افت زیاد حجم آب رودخانه کرخه در 
مدت ٢ تا ٣ روز در هفته گذشته شده بود که 
با رهاسازی آب به صورت موجی از سد كرخه 
از روز پنجشنبه شرایط كامال خوب شد و آمار 
و ارقام دبی در شاخه های انتهایی رودخانه 

كرخه هم این موضوع را تایید می كند.

پرونده ناتمام سیل خوزستان
دشوارترین  از  یکی  خوزستان  امسال 
خشکسالی ها را از سر می گذراند. بر اساس 
تا  خوزستان،  برق  و  آب  سازمان  گزارش 
 ۴۷ رودخانه کرخه  آورد  امسال  ماه  خرداد 

سال های  در  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 
نرمال کاهش داشته و حجم مفید سد کرخه 
نیز ۷۲ درصد کمتر از نرمال است. تابستان 
هکتار  هزار   ۸۸ حدود  اجازه کشت  امسال 
به  نسبت  که  شده  داده  زراعی  محصوالت 
سال نرمال حدود ۶۵ درصد کاهش داشته 
معاون  عبیات،  فاضل  حال  این  با  است. 
است:  گفته  خوزستان  استانداری  عمرانی 
»هنوز وضعیت خشکسالی به صورت رسمی 
تا  از سوی سازمان هواشناسی اعالم نشده 
بتوان اقدامات الزم را برای پرداخت خسارت 
خشکسالی به کشاورزان دنبال کرد. از سوی 
دیگر خسارت ۳۷ درصد از پرونده های تایید 
شده سیل ۹۸ هنوز پرداخت نشده است.«
عارف سواری، کشاورز اهل رفیع نیز می گوید: 
هور  و  نداریم  برای کشاورزی  آبی  »امسال 
زمینم  در حالی که  است،  هم خشک شده 
دید  خسارت  نیز  پیش  سال  دو  سیل  در 
دریافت  خسارتی  هیچ  پیگیری،  وجود  با 
زمان  از  رفیع  کشاورزان  از  بسیاری  نکردم. 
سیل تاکنون، زمین هایشان تسطیح و برای 
کشت  نتوانستند  و  نشده  مهیا  کشاورزی 
کنند، این در حالیست که سررسید وام هایی 

است.« رسیده  فرا  بودند  که گرفته 
معتقد  هم  اجتماعی  فعال  سهابی،  محمد 
است: »مردم دیگر اعتمادی به دولت ندارند 
چون هر سال به آنها می گوید کشت نکنید 
آنها هم  باشد.  کار  در  اینکه خسارتی  بدون 
هر وقت آب باشد کشت می کنند چون همه 

بر دوش خودشان است.« هزینه 
روزانه  رفیع  » گاومیش دارهای  او می گوید: 
حالی  در  می کنند  تولید  شیر  تن  سه  تا   ۲
جای  به  بی بهره اند.  کمترین خدمات  از  که 
قطع  آنها  آرد  و  سبوس  سهمیه های  کمک 
شده است. در روزهای گذشته هم آب را به 
روی آنها بستند و هور خشک شد، که روزانه 
یا  بنابراین دولت  تلفات گاومیش داشتیم. 
این  فروش  اجازه  یا  و  بدهد  خدمات  باید 
دام ها را بدهد، زیرا در شرایط فعلی تنها راه 

است.« دسته جمعی  فروش  حل، 

کرخه خشک قربانی می گیرد
رودخانه  به  روزگاری  خشکی کرخه که 
وحشی مشهور بود، قربانیان زیادی داشته. 
هورالعظیم  خودسوزی های  در   ۹۷ تابستان 

هم سوختند. چند گاومیش 
نیز  رفیع  عضو شورای شهر  سواری،  محمد 
صورت  به  هورالعظیم  آب  تامین  خواستار 
برای  که  »آبی  می گوید:  و  است  دائمی 
نگران  و  نیست  رها کردند کافی  هورالعظیم 
هستیم که ماه آینده نیز همین مشکل برای 

شود.« ایجاد  گاومیش ها  و  ماهی ها 
گذشته  در  »شهرداری  می دهد:  توضیح  او 
راس   ۲00 از  بیش  که  رفیع  دامدار   ۴0 به 
از  خارج  در  بود که  داشتند گفته  گاومیش 
خدماتی  آن  جای  به  و  شوند  مستقر  شهر 
به آنها داده شود ولی این اتفاق نیفتاد. این 
به تمام  بلکه  به خوزستان  تنها  نه  دامداران 
باید  بنابراین  می کنند  خدمات رسانی  کشور 
خدمات متقابلی بگیرند؛ نمی شود یک بار با 
سیل غرقشان کنیم و یک بار با بستن آب، 

ببریمشان.« بین  از 
برای  که  جاده  »حتی  می گوید:  سواری 
تردد روزانه جمع آوری شیر و خوراک دام 
شهرداری  است.  خراب  هنوز  بود  ضروری 
را  آنها  جاده  حتی  که  ندارد  امکاناتی 
شرکت های  دیگر  سوی  از  کند.  تسطیح 
نفتی با وجود فاصله کمتر از یک کیلومتر، 
اکنون  ندارند.  شهر  برای  نفعی  هیچ  هم 
بخش  در  نفتی  شرکت های  درصد   ۷۵
مستقر  رفیع  شهر  مرکزیت  با  نیسان 
استخدام  را  بیکار  جوانان  نه  ولی  هستند 
می کنند و نه خدمات دهی و حق آالیندگی 
دودشان  که  حالی  در  می دهد،  شهر  به 
سهم  هور  در  آتش سوزی ها  خاکستر  و 
را  شربشان  آب  حتی  مردم  و  ماست 

» ند. می خر

آبی برای هور تشنه
در  ماه  تیر   ۱۲ زیست  محیط  فعاالن 
اعتراض به سیاست های سدسازی و انتقال 
برق خوزستان  آب در مقابل سازمان آب و 
حقابه  تامین  خواستار  و  کردند  تجمع 
سازمان  عمومی  روابط  شدند.  هورالعظیم 
انتقادات، ویدیوهایی  نیز در پی  برق  آب و 
رودخانه  از  انشعابی  انهار  به  آب  رسیدن  از 
کرخه اعم از نیسان، سیاحی و سابله در ۱۲ 
تیر ماه منتشر کرده و مدعی شده است این 
آب در حال رفتن به هورالعظیم است. فعاالن 
محیط زیست گفته اند با وجود رهاسازی آب 
از  زیادی  هنوز بخش های  اما  از سد کرخه 
تا  هورالعظیم  آیا  است.  خشک  هورالعظیم 

می ماند؟ تشنه  تابستان  پایان 

گزارشی از روزهای دشوار بزرگترین تاالب مرزی ایران، در گفت وگو با دامداران و کشاورزان شهر رفّیع

عطش در هورالعظیم
دوستداران محیط زیست در روزهای اخیر #حقابه_هورالعظیم_را_آزاد_کنید را به راه  انداختند

ابو ایوب، دامدار رفّیع: از وقتی آب را قطع کردند، 6 گاومیشم سقط جنین کردند و سه راس هم تلف شدند. 
بعضی از گاومیش ها هم رم کرده و در هور گم شدند 

خودروهای اسقاطی 
با معاینه فنی »نو« 

نمی شوند
ناوگان حمل و نقل عمومی اسقاطی  درحالی 
سن  تعیین  آیین نامه  است که  فرسوده  و 
فرسودگی خودروها نیز طی یک سال گذشته 
ابطال شد و در پی این تصمیم خودروهای 
فرسوده دیرتر از ناوگان حمل و نقل عمومی و 

جاده ای خارج می شوند.
حفاظت  سازمان  رئیس  که  شرایطی  در 
درصد   ۷0 حدود  می گوید  زیست  محیط 
کشور  در  اتوبوس ها  و  وانت ها  کامیون ها، 
فرسوده هستند و اتوبوس خبرنگاران محیط 
بود،  فرسوده  نیز  سربازمعلمان  و  زیست 
برخی کارشناسان معتقدند که معاینه فنی در 

است. صوری  ایران 
ستاد  اسبق  مدیرعامل  نوروزی،   وحید 
تهران  خودروهای  فنی  معاینه  مرکزی 
نیز  با انتقاد از نحوه فعلی انجام معاینات 
فنی بر خودروهای سنگین و نظارت بر این 
مصوبه  »حتما  می گوید:  ایسنا  به  مراکز 
قانون  ماده ۸  آیین نامه  و جایگزین  جدید 
تردد  در  ایمنی  کاهش  باعث  پاک  هوای 
افزایش  نتیجه  در  و  سنگین  خودروهای 

می شود.« تصادفات  میزان 
سن  کردن  »جایگزین  می دهد:  ادامه  او 
اسقاط  مالک  به عنوان  خودرو  فرسودگی 
نادرستی  کار  معاینه فنی  ظاهری  بحث  با 
و  موتور  دنیا  جای  همه  در  که  چرا  است 
سن  و  کارکرد  یک کیلومتر  خودروها  بدنه 
مشخصی دارند که اگر خودرو از آن ها بگذرد، 
و  اول  روز  و کشش  توان  دیگر  آن  اجزای 
توان پاس کردن استانداردهای زمان تولید 
را نخواهند داشت و در نتیجه از رده خارج 
می شوند یا حداقل اجازه تردد آن ها بسیار 

» می شود.  محدود 
مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  مشاور 
شورای اسالمی درباره معاینه فنی خودروهای 
سنگین می گوید: »معاینه فنی در کشورهای 
شرایط  و  ترمزگیری  قدرت  بر  عمدتا  دنیا 
ایمنی ظاهری خودرو مثل کمربند، چراغ ها، 
انجام می شود  و... خودرو  انواع شبرنگ ها 
اما متاسفانه معاینه فنی در کشور ما به ویژه 
در زمینه تست ترمزها ایراد اساسی دارد که 
در وهله اول باید اصالح شود و در وهله دوم 
نیز ضرورت دارد نظارت بر مراکز معاینه فنی 
سختگیرانه تر  و  جدی  سنگین  خودروهای 

شود.«

اجرای طرح صد متر 
زکات محصول گندم 

برای میش مرغ 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بوکان گفت: با همکاری اداره حفاظت محیط 
زیست و کانون گردشگران طبیعت و انجمن 
ژین بانان این شهرستان طرحی در قالب صد 
متر برای جیرگ )میش مرغ( در اراضی زراعی 
گندم پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو و 
سایر زیستگاه های میش مرغ در سطح این 

شهرستان انجام شد .
حفاظت  کل  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
محیط زیست آذربایجان غربی، آوات بازیار 
گفت: کشاورزانی که در پناهگاه حیات وحش 
دشت سوتاو و سایر زیستگاه های میش مرغ 
و  راهنمایی  با  دارای محصول گندم هستند 
آموزش یگان حفاظت محیط زیست و کانون 
گردشگران طبیعت و انجمن ژین بانان، صد 
متر از هر قطعه زمین زراعی داری محصول 
گندم را به عنوان زکات میش مرغ در منطقه 
درو نکردن تا مکانی امن و قابل استتار برای 
پرورش و تغذیه جوجه های میش مرغ باقی 
و  طبیعی  آسیب های  از  بتوانند  تا   بماند 
توانایی  ماه  مرداد  در  و  بوده  دور  به  انسانی 

پرواز داشته باشند.
برنامه  بازیار عنوان کرد: »در راستای اجرای 
 ۳۸ میش مرغ  جمعیت  احیای  عملیاتی 
هکتار از محصول گندم پناهگاه حیات وحش 

است.« شده  خریداری  سوتاو  دشت 
زارهای  گندم  »محصول  کرد:  عنوان  او 
خریداری شده و صد متر زکات محصول برای 
میش مرغ از  زمین های کشاورزان با فرهنگ 
و دوستدار محیط زیست میش مرغ است که 
تابلوهای حریم محصول زمین ها  با نصب 
مشخص شده است که توسط  یگان حفاظت 
محیط زیست و چیرگوانان انجمن ژین بانان 
پایش  شبانه روزی  به طور  بوکان  شهرستان 
می شود.« بازیار گفت: آموزش های الزم جهت 
از  حفاظت  و  زیست  محیط  اداره  با  تعامل 
گونه در حال انقراض میش مرغ به دامداران، 
با  چوپانان منطقه داده شده و کمباین داران 
نصب برچسب حامی میش مرغ حمایت خود 
را از این طرح و اجتناب از درو کردن شبانه در 
منطقه و پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو 

اعالم کردند.
بازیار از همه کشاورزان دامداران و کمباین داران 
حرکت  این  در  همکاری  برای  منطقه  این 
محیط زیستی تقدیر کرد و آن را گام بزرگی 
در جهت احیای جمعیت میش مرغ دانست

خشکی کرخه که روزگاری 
به رودخانه وحشی مشهور 

بود، قربانیان زیادی داشته. 
تابستان ۹۷ در خودسوزی های 

هورالعظیم چند گاومیش هم 
سوختند. عضو شورای شهر 
رفیع می گوید: آبی که برای 
هورالعظیم رها کردند کافی 

نیست و نگرانیم که ماه آینده 
همین مشکل برای ماهی ها و 

گاومیش ها تکرار شود

گاومیش ها تشنه اند. ده پانزده تایی، خودشان را چپانده اند توی چند وجب آب رودخانه تا بلکه بدن های ترک خورده از بی آبی را جان 
تازه ای بدهند. هزاران گاومیش دیگر اما زیر سایبان ها در حاشیه خشک تاالب هورالعظیم، با نگاه های ملتمسانه، آب طلب می کنند.

عارف سواری، کشاورز اهل 
رفیع: امسال آبی برای 

کشاورزی نداریم و هور هم 
خشک شده است، در حالی 
که زمینم در سیل دو سال 

پیش نیز خسارت دید با وجود 
پیگیری، هیچ خسارتی دریافت 

نکردم. بسیاری از کشاورزان 
رفیع از زمان سیل تاکنون، 

زمین هایشان تسطیح و برای 
کشاورزی مهیا نشده 
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| روزنامه نگار |

| نادره وائلی زاده |

پایان جنجال نگهداری ماده شامپانزه معروف در باغ وحش ارم

»باران« به کنیا می رود
بچه  باران،  فرستادن  با  سرانجام  |پیام ما| 
شامپانزه تنهای ارم به یک مرکز بین المللی 
نگهداری از شامپانزه ها در کشور کنیا موافقت 
شد. همین دیروز در باغ وحش ارم، مسئوالن 
با ترتیب دادن مراسمی، جشن خداحافظی 
با شامپانزه معروف،  را برپا کردند و  باران  با 

از  پس  حالی  در  گرفتند.  یادگاری  عکس 
موافقت  تصمیم  این  با  بسیار  جنجال های 
شد که درست یک سال پیش متخصصان 
داده  پیشنهاد  گودال  جین  چون  مشهوری 
باران،  بگیرد.   انجام  انتقال  این  که  بودند 
اردیبهشت  که  است  چهار ساله ای  شامپانزه 

٩۶ نارس به دنیا آمد و ایمان معماریان که 
در آن زمان دامپزشک باغ وحش ارم بود، از 
از حواشی  و پس  مراقبت کرده  این حیوان 
بسیار حتی ناچار شد برای یک ماه در قفسی 
با باران زندگی کند. این تصمیم به دلیل فشار 
محیط  زیست و مجموعه ارم انجام شد، اما 

معماریان به پیشنهاد متخصصان کشورهای 
به  را  باران  که  دارد  درخواست  مختلف، 
یتیم خانه شامپانزه ها بفرستد. تیرماه پارسال 
جین گودال، نخستی شناس سرشناس دنیا و 
سفیر صلح سازمان ملل در موضوع حفاظت از 
طبیعت در نامه ای درباره باران، بچه شامپانزه 
معروف باغ وحش ارم که همراه با دامپزشکش 
در یک قفس زندگی می کند، نوشت و از وضع 
موجود انتقاد کرد. حاال خبر تازه این است که 
قرار است که به یک مرکز بین المللی نگهداری 

از شامپانزه ها در کشور کنیا منتقل شود.
پرویز قندال، مدیر باغ وحش ارم تهران دیروز 
تشکیل  به  باران  با  خداحافظی  مراسم  در 
باغ  شامپانزه های  درباره  تخصصی  کارگروه 
اشاره کرد  ماه های گذشته،  طی  ارم  وحش 
و گفت: »در این کارگروه تصمیم گرفته شد 
بین  و  بهتر  شرایط  در  اینکه  برای  باران  که 
گروه هم سن  خود بزرگ شود به یک مرکز 
کشور  در  شامپانزه ها  از  نگهداری  بین المللی 
کنیا انتقال داده شود. در این زمینه مکاتباتی 

نهایت  در  و  انجام  و متخصصان  استادان  با 
تصمیم گرفته شد این انتقال انجام شود.« به 
گفته مدیر باغ وحش ارم باران به مرکز سوییت 
 sweetwaters chimpanzee  « واترز 
sanctuary«  در کشور کنیا منتقل می شود و 
از حدود چهار ماه قبل فرایند انتقال باران آغاز و 
آزمایش های کنیا توسط موسسه رویان انجام 
شد و تمام مراحل اداری آن طی و منجربه 
این شد که باران یکشنبه شب ساعت ۲۳ با 

هواپیما به مقصد کشور کنیا منتقل شود.
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واقع  عراق  و  ایران  بین  »هوارالعظیم«  تاالب 
دو  بین  تاالب  ایرانی  بخش  است.  شده  
شهرستان دشت آزادگان و هویزه قرار دارد. از 
زمان  دولت احمدی نژاد اما  وسط تاالب جاده 
استخراج  برای  را  زیستگاه  این  و  کشیدند 
بعد  سال ها  موضوعی که  تکه کردند؛   ۵ نفت 
مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار گرفت. عادل موال، معاون محیط طبیعی 
خوزستان درباره اش گفته بود: »به عنوان محیط 
زیست به شدت مخالف تکه تکه کردن تاالب 
هستیم، اینکه شرکت نفت تاالب را بخش بندی 
و  زده  به هم  را  اکوسیستم  یکپارچگی  و  کرده 
برای هر بخش یک اسم عنوان می کند مورد 
وقت  رئیس  ابتکار،  معصومه  نیست.«  تایید 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در اعتراض 
به این تقسیم بندی گفته بود: »پس از تصمیمی 
را  آب  و ۸۹ گرفته شد،  در سال های ۸۸  که 
با فعالیت برخی از  روی هورالعظیم بستند و 

را خشک کردند.« تاالب  نفتی،  شرکت های 

  واگذاری سی ساله تاالب به شرکت 
نفت

 پای نفتی ها از ابتدای دهه ۸0 به این تاالب باز 
شد و امروزه سه میدان نفتی بزرگ ایران شامل 
آزادگان شمالی، جنوبی و یاران شمالی در این 
تاالب مستقر ند. در دولت نهم نیز حدود ۷۶00 

هکتار از هورالعظیم با مصوبه شورای عالی اقتصاد 
به مدت ۳0 سال به وزارت نفت واگذار شد و 
و تصرف  برای دخل  همین دست مایه ای شد 
بیشتر در این تاالب.۵ سال پیش اما عملیات 
شبانه شرکت نفت برای خشکاندن هورالعظیم 
که با بتن کردن دریچه های ورودی آب به تاالب 
تند سازمان آب منطقه ای  واکنش  بود،  همراه 
که  طوری  به  داشت.  دنبال  به  را  خوزستان 
نورالدین بازگیر، معاون طرح و توسعه شبکه های 
آبیاری این سازمان، شرکت نفت را عامل اصلی 
شد  مدعی  و  خواند  هورالعظیم  شدن  خشک 
شرکت نفت حتی در برهه ای از زمان آب تاالب را 
تخلیه کرده. هر چند که  بیژن عالیپور، مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب این موضوع 
را تکذیب کرد و گفت: »۸۳ درصد نفت و ۱۶ 
درصد گاز کشور توسط این شرکت تولید می شود، 
و این تاالب از طریق شرکت نفت خشک نشده 
و بخش زیادی از خشکی این تاالب مربوط به 
عراق است و شرکت در حال حاضر هیچ گونه 
ممانعتی برای ورود آب به هورالعظیم نداشته 
محیط  معاون  الهیجان زاده،  است.«احمدرضا 
زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
تایید  را  این موضوع  »پیام ما«  با  در گفت و گو 
می کند: »محدودیت  اصلی که وزارت نفت به 
بود که دریچه  به سال ۸۹  آورد، مربوط  وجود 

شط علی را مسدود کرده بود اما در سال ۹۴ و ۹۳ 
این شرکت تمام دریچه ها را بازگشایی کرد و آب 

وارد حوضچه شماره ۳ شد.«

 ممانعت شرکت نفت از ورود آب 
به تاالب

عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط 
با وزارت نفت در  زیست آذر ۹۸ گفته بود که 
و  نداریم  خاصی  مشکل  هورالعظیم  تاالب 
شرکت نفت به همه تعهدات اکتشافاتی عمل 
کرده است. اما این موضوع همان سال توسط 
قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان و رئیس 
مجمع نمایندگان خوزستان رد شد. او گفته بود: 
» وزارت نفت اجازه ورود آب به اغلب مناطق هور 
را نداده و این نعمت الهی به سمت عراق سرازیر 
شده است.« به گفته ساعدی وزارت نفت اجازه 
ورود آب به ۵0 درصد از مناطق هورالعظیم که 
مخازن ۴ و ۵ نفت در آنجاست نمی دهد. گفتنی 
کانون های  اصلی ترین  از  مناطق  این  است 

تشکیل ریزگرد استان خوزستان هستند.
هر چند که ساعدی شرکت نفت را یکی از عوامل 
اصلی خشکی تاالب هورالعظیم می داند اما ناصر 
عبیات از فعاالن محیط زیستی منطقه، نقش 
شرکت نفت در سال جاری را کمرنگ تر می بیند. 
تاالب  »ورودی  می گوید:  »پیام ما«  به  او 
هورالعظیم از کرخه، فاضالب های شهرستان های 

شرکت  امسال  است.  نیشکر  پساب  و  هویزه 
و  نداشته  دخالتی  هیچ  آب  ورودی  در  نفت 
متاسفانه رها نکردن حقابه باعث مرگ آبزیان و 

خشکی تاالب هورالعظیم شده است.«
از سمت  حقابه ای  هیچ  هنوز  عبیات  به گفته 
این  الهیجان زاده  اما  نرسیده  تاالب  به  کرخه 
»براساس  می گوید:  و  می کند  رد  را  موضوع 
عدد  داده اند.  کامل  را  تاالب  حقابه  توافقات 
حقابه ما در شرایط نرمال ۱.۶میلیارد مترمکعب 
۱.۳میلیارد  از  کمتر  خشکسالی  شرایط  در  و 
مترمکعب است که این عدد از مهر گذشته تا 
تامین  آبی گذشته  از سال  ماه   ۱0 االن که  به 
شده.« به گفته او مساحت تاالب از ۱۳۷هزار 
هکتار به ۷۵ هزار هکتار رسیده اما این کاهش 
و  دارد  نفت  شرکت  به  ربطی  نه  مساحت 
نه ندادن حقابه محیط زیستی.  »در اوج پر 
آبی ۱0۵ هزار هکتار از مساحت تاالب آبگیری 
می شود، مساحت اکثر تاالب های دنیا هم به 
همین شکل است، تاالب ها در فصول مختلفی 
مساحت یکسانی ندارند.«این گفته ها در حالی 
مطرح شده که هنوز  به شهریور و مهر ماه که 
اوج بی آبی تاالب هاست، سه ماه مانده است. 
راهکار محیط زیست اما رایزنی برای افزایش 
الهیجان زاده  است.  تاالب  به  ورودی  آب 
زیادی  پیگری های  زیست  »محیط  می گوید: 
کرده و از ۱۱ تیرماه به طور متوسط میزان صد 
مترمکعب آب در ثانیه از سد کرخه به تاالب 
هورالعظیم رها می شود. همچنین دریچه های 
سد حمیدیه هم باز شده و آب نسبتا خوبی 
به سمت تاالب رها شده که امیدواریم ادامه 
سد کرخه  پشت  آب  او کل  به گفته  یابد.« 
۲.۳میلیارد مترمکعب است، ولی از این میزان 
چیزی حدود یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲00 
میلیون مترمکعب قابل بهره برداری نیست و 
باقی نیز باید بین صنعت و کشاورزی و محیط 
محیط  معاون  شود.درحالی  تقسیم  زیست 
حقابه  یافتن  اختصاص  از  دریایی  زیست 
سه  می گوید که  هورالعظیم  زیستی  محیط 
روز پیش مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی به این موضوع انتقاد 
محیط  ضعیف  عملکرد  نشانه  را  آن  و  کرده 
زیست دانسته بود. »سازمان حفاظت محیط 
زیست یک تشکیالت عریض و طویل دارد که 
خروجی آن صفر است و هیچ اقدامی برای 
این  که  صورتی  در  است؛  نکرده  هورالعظیم 
سازمان باید مطالبه گر حقابه زیست محیطی 
تنها  نه  مسئله  باشد.«این  هورالعظیم  تاالب 
باعث مرگ ماهیان شده بلکه از میان حیوانات 
اهلی و وحشی نیز قربانی گرفته. ناصر عبیات از 
فعاالن محیط زیستی منطقه دراین باره به »پیام 
ما« می گوید: »متاسفانه هورالعظیم تبدیل به 
گندابی شده که هم از آبزیان و هم از احشام 
او  به گفته  می گیرد.«  قربانی  محلی  جوامع 
علت مرگ گاومیش ها کاهش حجم آب و گیر 
کردنشان در گل و الی است. »به علت نبود آب 
و خشک شدن هورالعظیم شاهدیم که روزانه 

۵ تا ۱0 گاومیش جوامع محلی تلف می شود. 
با این وضع نه فقط احشام بلکه گراز و روباه و 
الک پشت فراتی که گونه نادر و در حال انقراض  

است هم در حال از بین رفتن است.«

 آتش گرفتن پی در پی نیزارها
انجمن  عامل  مدیر  منابی،  ناصر  به گفته 
حفاظت محیط زیست حمیدیه نقاط خشک 
این خشکی  و  پیداست  تاالب  در جای  جای 
نیزارها  به آتش گرفتن  افزایش دما، منجر  با 
شده است. او به »پیام ما« می گوید: »هر چند 
وقت یک بار قسمتی از نیزارهای تاالب آتش 
می گیرد و با تالش محیط بانان و مردم محلی 

می شود.« خاموش  دوباره 
دریایی  زیست  محیط  معاون  حال  این  با 
سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که 
هورالعظیم شرایط نسبتا خوبی دارد. »بخش 
و  دارد  خوبی  شرایط  هورالعظیم  تاالب  ایرانی 
منتشر  ماهیان  از مرگ  تصاویری که  و  فیلم 
به  افرادی  نیست.  علی  شط  به  مربوط  شده 
علی  شط  به  را  عراقی  بخش  تصاویر  اشتباه 
ربط دادند.« با وجود اظهار نظر فعاالن محیط 
زیست منطقه اما الهیجان زاده می گوید مرگ و 
میر ماهی ها در قسمت ایرانی هورالعظیم بسیار 

است. محدود 

 حیوانات در حال ترک زیستگاه 
هستند

مدیر  که  شده  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
عامل انجمن حفاظت محیط زیست حمیدیه 
می گوید الک پشت های فراتی به دلیل کم آبی 
»الک پشت  کرده اند.  ترک  را  زیستگاهشان 
رودخانه کرخه  و  تاالب  حاشیه  در  فراتی که 
و  زیستگاه  نابودی  با  حاال  می کرد،  زندگی 
به  و  شده  خارج  رودخانه  از  آب  مسمومیت 
سمت محله های اطراف رفته است. این ترک 
زیستگاه اما به بهای مرگش تمام شده و گاهی 
این حیوانات با گیر کردن زیر چرخ ماشین ها از 
بین می روند.«فارغ از اثراتی که این کم آبی بر 
معیشت کشاورزان، صیادان و دامداران منطقه 
گذاشته، این وضعیت در افزایش توفان ها نیز 
تاالب  اکنون  هم  چنان که  است؛  بوده  موثر 
در  گرد و غبار  اصلی  کانون های  از  هورالعظیم 

است. خوزستان 

دژ  محدوده  باستان شناسی  بررسی  پروژه  طی 
طبیعی کالت نادر ۱۲۷ اثر تاریخی از جمله کاخ های 
با  پیش ازتاریخ  و گورستان های  افشاریه  دوره 
فرهنگ اقوام کوچ روی اوراسیا برای نخستین بار 
در خراسان بزرگ شناسایی شد.سرپرست هیات 
باستان شناسی با اعالم این خبر گفت: در پی 
ضرورت انجام مطالعات هدفمند باستان شناسی 
در پهنه فرهنگی-تاریخی دژ طبیعی کالت نادر، 
طبیعی  دژ  محدوده  باستان شناسی  بررسی 
اداره کل  و همکاری  پژوهشگاه  با مجوز  کالت 
میراث فرهنگی استان خراسان رضوی آغاز شد.به 
گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری، به گفته حامد طهماسبی زاوه در طی 
این بررسی تاکنون ۱۲۷ اثر تاریخی شناسایی 
شد که بازه زمانی عصر مفرغ تا دوره قاجار را در 
برمی گیرد.این باستان  شناس افزود: در طی این 
بررسی گورستانی پیش  از تاریخ )عصر مفرغ و 
عصر آهن(، آسیاب ها، آسبادها، سیستم آبرسانی 
با استفاده از تنبوشه های سفالی، قنات، چندین 
مجموعه ذخیره آب )آب انبارها و حوض انبارها و 
بند تاریخی( پنج دروازه اصلی )دروازه ارغوان شاه، 
چوب بست  دروازه  دهچه،  دروازه  نقطه،  دروازه 
تاریخی،  فرعی  راه  چندین  دروازه کشتنی(،  و 
تاریخی  معدن  یک  پله ای،  سنگ فرش  راه ها 
تاریخی،  دیوارهای  نفطه،  روستای  در  سنگ 

برج و باروها، قلعه ها، مساجد، حمام ها، پل ها و 
باغ های تاریخی شناسایی شده است.او با بیان 
اینکه در طی این بررسی برای اولین بار کاخ های 
دوره افشاریه در روستای گرو، روستای قله زو و 
روستای خلج برای شناسایی شدند، عنوان کرد: 
روستای  در  تاریخی  همچنین چندین محوطه 
گرو و روستای قله زو مورد شناسایی و مطالعه 
اظهار کرد:  باستان شناس  قرار گرفته است.این 
گورستان های پیش  از تاریخی شناسایی شده 
بخشی از فرهنگ اقوام کوچ روی اوراسیا را نشان 
می دهد که تاکنون در نیمه شرقی ایران گزارش 
نشده بود و طی این بررسی برای اولین بار در 

خراسان بزرگ و در محدوده کالت مورد شناسایی 
قرار گرفت. این فرهنگ پیش از این در کشورهای 
حوزه دریای کاسپین و در ایران در استان های 
آذربایجان شرقی و اردبیل شناسایی شده بود.

یافتن  ادامه  گفت:  پایان  در  طهماسبی زاوه 
مطالعات باستان شناسی در محدوده دژ طبیعی 
اطالعات منحصر  ارائه  به  کالت می تواند منجر 
به فردی از اقوام مهاجر اوراسیا در طول ادوار عصر 
مفرغ و آهن  و همچنین اطالعات با ارزشی در 
مورد معماری تدافعی دوره افشاریه و قاجاریه در 
اختیار عالقمندان به فرهنگ و تاریخ این مرزوبوم 

قرار دهد.

محیط زیست می گوید تاالب بزرگ مرزی وضع خوبی دارد، فعاالن محیط زیست می گویند نه

ماهی ها و گاومیش ها در هور می میرند
 معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست: بخش ایرانی تاالب هورالعظیم شرایط خوبی دارد
 ساعدی، نماینده دشت آزادگان: ورودی تاالب از کرخه، فاضالب های شهرستان های هویزه و پساب نیشکر است.
 رها نکردن حقابه باعث مرگ آبزیان شده است

 کشف گورستان هایی از اقوام کوچ رو 
برای نخستین بار در خراسان

ورشکستگی آبی
استفاده های  آب،  منابع  کاهش 
منابع  از  ما  نابجای  و  مهارگسیخته 
با  ما  نامسئوالنه  رفتار  و  آب  زیرزمینی 
ساکنان  از  بزرگی  جمعیت  زمین،  کره 
این سرزمین را در همین روزها با پدیده 
کم آبی که نه، با بی آبی روبه رو کرده است 
زمین  نشست  بی برقی،  با  آن  تبع  به  و 
و  جنوب  از  ایرانیان  میلیونی  مهاجرت  و 
شرق کشور به بخش هایی از سرزمین که 
آنها کم  و بیش آب در دسترس  هنوز در 
پرمصرف  فعالیت  یک  کشاورزی  است. 
محدود  آب  فقدان  اثر  در  است که  آبی 
سادگی  به  آب  کمبود  بنابراین  می شود. 
کمبود مواد غذایی را نیز به دنبال خواهد 
و  انسان  حیات  مستقیمًا  که  داشت 
می کند.  تهدید  را  زنده  موجودات  تمام 
آب  جنگ  به  آینده  تنش های  این رو  از 
تعبیر می شود. بالیی که بر سر منابع آب 
آمده  سرزمین  این  در  ساکن  مردم  و 
نتیجه درست مدیریت  نکردن منابع آب، 
طرح های  انتخاب  نادرست،  برنامه ریزی 
سرزمین  در  نادرست  مسیری  در  توسعه 
غذایی،  محصوالت  صادرات  کم آب، 
نابودی  غیرمجاز،  و  بی رویه  برداشت های 
نکردن  اجرا  زیست،  محیط  و  مراتع 
برنامه ریزی  فقدان  و  جبرانی  طرح های 
توجه  و  مدت(  )دراز  دورن گر  و  جامع 
مهم ترین  ارزیابی،  مرحله  به  ناکافی 
چرخه  در  گسترده  نارسایی های  دالیل 
آب  بحران  می روند.  شمار  به  مدیریت 
و  های خرد  برنامه ریزی  اعمال  طریق  از 
استفاده  با  و  هم گام  واقع بینانه،  و  کالن 
قابل  ظرفیت ها  و  امکانات  تمامی  از 
توجه  زمینه  این  در  بود.  خواهد  کنترل 
ایران،  اقلیمی  و  جغرافیایی  شرایط  به 
میزان  کشور،  جمعیت  فرهنگی،  عوامل 
پوشش  زیرزمینی،  آب  منابع  از  برداشت 
گیاهی و روش های نوین آبیاری منطبق 
وضعیت  و  کشاورزی  الگوی  نوع  با 
تاثیرگذار خواهد  به شدت  طبیعی منطقه 
سهل  برای  جایی  شرایط کنونی  در  بود. 
آب  منابع  مدیریت  با  رابطه  در  انگاری 

است. نمانده  باقی 

 کشف نخستین
  آتشکده دوره ساسانی

و پساساسانی در مازندران
غار  ملی  میراث  پایگاه  سرپرست 
یک  کشف  از  خورشید  اسپهبد  تاریخی 
تپه کال  در  آتشکده  با کاربرد  چهارطاقی 
شهرستان  ارفه ده  روستای  توابع  از 

داد. خبر  سوادکوه 
اداره  روابط  عمومی  گزارش  به 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل 
عابدینی  مهدی  مازندران،  صنایع دستی 
تپه کالی  کاوش  در  گفت:  عراقی، 
به  بنایی  سوادکوه  ارفه ده  روستای 
با پالن مشابه  ۳00 متر  مساحت حدود 
که  ساسانیان  زمان  چهارطاقی های  با 
امپراتوری  این  قلمرو  مناطق  دیگر  در 
وجود دارد ، به  دست  آمده که با مصالح 
سنگ، و آجرهایی به ابعاد ۳۸×۳۸×۸ 

است. شده  ساخته  متر  سانتی 
او افزود: در مرکز این بنا یک آتش دان 
کاربرد  شد که  تزیینات گچی کشف  با 
اثبات می رساند و  به  را  بنا  این  مذهبی 
سفالین،  و  معماری  شواهد  باتوجه  به 
هجری  سوم  قرن  تا  آتشکده  این 
در  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  قمری 
افزوده  آن  به  الحاقاتی  مرحله  چندین 

است. شده 
در  محوطه  این  کرد:  تصریح  عابدینی 
گرفته  قرار  ارفه ده  روستای  بافت  مرکز 
در  آن  تخریب  و  آسیب  احتمال  و 

دارد. وجود  اثر  به  بی توجهی  صورت 
باستان شناسی  این کاوش  از  هدف  او 
معماری  آثار  و  الیه ها  دقیق  را شناخت 
بر جای  مانده و ثبت آن در فهرست آثار 
مالک شخصی محوطه  از  و خرید  ملی 

اعالم کرد.
غار  ملی  میراث  پایگاه  سرپرست 
خاطرنشان  خورشید  اسپهبد  تاریخی 
کرد: کاوش باستان شناسی در تپه کالی 
پژوهشکده  مجوز  با  سوادکوه  ارفه ده 
آغاز  خرداد   ۱0 از  باستان شناسی کشور 
است.  انجام  حال  در  همچنان  و  شده 
فعالیت های  راستای  در  کاوش  این 
غار  ملی  میراث  پایگاه  پژوهشی 
وابسته  آثار  و  خورشید  اسپهبد  تاریخی 

است. برنامه ریزی شده  آن  به 
غار  کیلومتری  پنج  فاصله  در  اثر  این 
و  گرفته  قرار  خورشید  اسپهبد  تاریخی 
به  مربوط  بناهای  مجموعه  از  بخشی 
از  منطقه  این  در  تبرستان  اسپهبدان 

است. سوادکوه 

به گفته مدیر عامل انجمن 
حفاظت محیط زیست حمیدیه 
نقاط خشک در جای  جای 
تاالب پیداست و این خشکی 
با افزایش دما، منجر به آتش 
گرفتن نیزارها شده است. او 
به »پیام ما« می گوید: هر 
چند وقت یک بار قسمتی از 
نیزارهای تاالب آتش می گیرد 
و با تالش محیط بانان و مردم 
محلی دوباره خاموش می شود

عمق بزرگترین تاالب مرزی به حدی پایین آمده که حاال هر چهار چرخی به راحتی از وسطش عبور می کند و نیزارهایش هر چند وقت یک 
بار گر می گیرند. 5 سال پیش که اجساد ماهی ها کناره های تاالب پهن شده بود، علت را بی آبی و کمبود اکسیژن خواندند؛ اتفاقی که یک 
سرش به فعالیت های شرکتی نفت گره وصل است و سر دیگرش به حقابه ایی که همچنان اختصاص نیافته. حاال مرگ از ماهی ها به جان 
گاومیش های چند صد کیلویی افتاده. آب که کم می شود، گل خشک چنان به دست و پای حیوان می پیچد که دیگر امکان رهایی ندارد 

و بعد از چند روز تنها استخوان هایش در تاالب مرده به جای می ماند.

کاوش

برخی از این شرکت ها بدون 
هماهنگی و دریافت ابالغیه 
جدید اقدام به افزایش تا 
۳0 درصدی نرخ بلیت های 
هواپیما کردند و با قیمت های 
جدید و خارج از نرخنامه 
بلیت های خود را فروختند

و  رئیس  گذشته  روز  دو  طی  حالی که  در 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اقدام 
به تهدید ایرالین ها در صورت افزایش نرخ 
بلیت پروازهای داخلی کرده بودند، بلیت تهران 
-مشهد همچنان نجومی به فروش می رسد.

تورج  کاپیتان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هواپیمایی  سازمان  رئیس  دهقانی زنگنه 
کشوری جمعه ۱۱ تیر ماه اعالم کرد: افزایش 
اخیر،  روزهای  در  هواپیما  بلیت  قیمت 
سازمان  با  هماهنگی  بدون  و  غیرقانونی 
هواپیمایی بوده است. معاون وزیر راه تاکید 
تذکرات  به  هواپیمایی  اگر شرکت های  کرد: 
معرفی  تعزیرات  سازمان  به  نکنند  توجه 
به  نیز  ماه  تیر   ۹ زنگنه  دهقانی  می شود. 
نرخ  اخیرًا  بود:  ملت گفته  خانه  خبرگزاری 
هواپیمایی  شرکت های  از  برخی  بلیت 
راه  وزیر  هم  است که  پیدا کرده  افزایش 
سازمان  جانب  از  بنده  هم  و  شهرسازی  و 
شرکت ها  این  به  جدی  تذکر  هواپیمایی 
دادیم که برخی از شرکت ها هم قیمت ها را 
به حالت اولیه برگرداندند. اما هنوز دو شرکت 
هواپیمایی که یکی از آنها هم دولتی است  
نداده اند. در  را کاهش  بلیت های خود  نرخ 
هواپیمایی  رئیس سازمان  این هشدار  پی 
کشوری، دوازدهم تیر محمدحسن ذیبخش، 
زنده  برنامه  در  نیز  سازمان  این  سخنگوی 
تلویزیونی در شبکه خبر بار دیگر دست به 

اعالم  و  زد  هواپیمایی  شرکت های  تهدید 
کرد: پس از مصوبه آبان ماه ۱۳۹۹ شورای 
عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش ۱0 
درصدی قیمت بلیت، تا کنون هیچ افزایش 
قیمت دیگری از سوی سازمان هواپیمایی 
ابالغ  هواپیمایی  شرکت های  به  کشوری 
اساس  بر  باید  شرکت ها  و  است  نشده 
همان مصوبه سال گذشته اقدام به فروش 
هواپیمایی  سازمان  سخنگوی  کنند.  بلیت 
کشوری بیان کرد: اما متاسفانه برخی از این 
شرکت ها بدون هماهنگی و دریافت ابالغیه 
جدید اقدام به افزایش تا ۳0 درصدی نرخ 
قیمت های  با  و  کردند  هواپیما  بلیت های 
جدید و خارج از نرخنامه بلیت های خود را 
این  مسلمًا  داد:  ادامه  ذیبخش  فروختند. 
اقدام سریعًا مورد برخورد سازمان هواپیمایی 
نظر  از  اقدام  این  و  گرفت  قرار  کشوری 
سازمان های هواپیمایی کشوری و تعزیرات 
می شود. شناخته  جرم  عنوان  به  حکومتی 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار 
کرد: در صورتی که این نوع تخلف از سوی 
تکرار شود، سازمان  شرکت های هواپیمایی 
پرواز  لغو  به  نسبت  کشوری  هواپیمایی 
سازمان  می کند.  اقدام  مذکور  شرکت های 
از  اخیر  روزهای  در  نیز  حکومتی  تعزیرات 
گرانفروشی  پرونده  به  سازمان  این  ورود 

است. داده  خبر  هواپیما  بلیت 

با وجود اخطار سازمان هواپیمایی
بلیت پرواز تهران-مشهد یک میلیون تومان شد

معاون محیط زیست دریایی: 
براساس توافقات حقابه تاالب 

را کامل داده اند. عدد حقابه 
ما در شرایط نرمال ۱.۶میلیارد 

مترمکعب و در شرایط 
خشکسالی کمتر از ۱.۳میلیارد 
مترمکعب است که این عدد از 
مهر گذشته تا به االن که ۱0 ماه 
از سال آبی گذشته تامین شده
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| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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 وزارت نیرو از خشک شدن منبع تامین آب ۸هزار روستا در کشور خبر داد 

 همه گیری بی آبی
سخنگوی شرکت آب و فاضالب: آب رسانی سیار یعنی منابع تامین آب محلی را از دست داده ایم

امسال قرار است با توجه به 
پیش بینی ها، آب حدود ۸000 

روستا از طریق آب رسانی سیار 
تامین شود که این عدد در 

سال گذشته برابر ۵۵00 روستا 
بود. یکی از آثار خشکسالی، 
افزایش تعداد روستاهایی 

است که با تانکر سیار آب رسانی 
می شوند

در تمام دنیا مسئله عرضه 
و تقاضا به ویژه در برق را با 

قیمت حل کرده اند، اما در ایران 
به دلیل سیاست هایی که از 

گذشته وجود دارد، ارزان ترین 
برق دنیا را داریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب: 
وضعیت در سیستان وبلوچستان 

حاد است با توجه به این که 
عمدتا این استان وابسته به 

منابع آب زیرزمینی است، 
طرح های آب رسانی برای این 

استان در حال اجرا است و 
باید گفت ۱۱ درصد طرح های 

آب رسانی کل کشور به این 
استان تخصیص یافته است

|  
رنا

 ای
 |

  مدیرعامل اتحادیه دامداران
 خبر داد:

 قاچاق علوفه 
به کشورهای همسایه

دولت  دامداران گفت:  اتحادیه  مدیرعامل   
موضوع  به  توجه  با  سریع تر  هرچه  باید 
را  علوفه  و  یونجه  واردات  خشکسالی، 
همچنین  دهد.  قرار  خود  کار  دستور  در 
عراق  به کشورهای  را  علوفه  قاچاق  جلوی 
کشورهای  زیرا  بگیرد.  را  افغانستان  و 
و  هستند  خشکسالی  درگیر  نیز  همسایه 
اوضاع نهاده های آنها هم بسیار خراب است 
کشور  از  علوفه  قاچاق  باعث  امر  همین  و 

است. شده 
پاسخ  در  عالی   مجتبی  ایسنا،  به گزارش 
دامداران  می شود  گفته  که  سوال  این  به 
به کشتارگاه ها  را  آبستن  و  مولد  دام های 
می فرستند و آیا این موضوع صحت دارد یا 
خیر؟ گفت: دخل و خرج دامدار همخوانی 
ندارد. یعنی هزینه ای که دامدار برای تامین 
محصوالتش  قیمتی که   با  می کند  علوفه 
نتیجه  در  نیست.  تعادل  در  می فروشد  را 
روز به روز دامداران ضعیف تر می شوند. از 
طرفی چون نهاده دامی به دلیل خشکسالی 
را  دام هایش  نمی تواند  دامدار  و  شده  کم 
سیر کند مجبور است دام های خود را راهی 

کشتارگاه کند.
هم  دولت  متاسفانه  اینکه  بیان  با  او 
حل  برای  مدتی  کوتاه  راهکار  هیچ  هنوز 
افزود:  است،  نکرده  پیدا  مشکل  این 
شده  زمینه  این  در  بسیاری  پیگیری های 
نامه  مربوطه  وزارتخانه های  به  و  است 
جوابی  هیچ  به  هنوز  ولی  زده ایم،  هم 

یم. نرسیده ا
کرد:  اضافه  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 
به  توجه  با  سریعتر  هرچه  باید  دولت 
موضوع خشکسالی، واردات یونجه و علوفه 
همچنین  دهد.  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
جلوی قاچاق علوفه را به کشورهای عراق و 
افغانستان را بگیرد. زیرا کشورهای همسایه 
اوضاع  و  هستند  خشکسالی  درگیر  نیز 
و  است  خراب  بسیار  هم  آنها  نهاده های 
است. شده  علوفه  قاچاق  باعث  امر  همین 

به گفته او بایستی برای اراضی موجود در 
برنامه ریزی  علوفه  کاشت  منظور  به  کشور 
بگذاریم. را پشت سر  امسال  بتوانیم  تا  شود 

عالی اظهار کرد: اگر شرایط به همین روال 
نابود  دامپروری کشور  صنعت  برود  پیش 
می شود. در حال حاضر ۵0 درصد مشکالت 
بازی  دالل  و  مدیریت  این عرصه سوء  در 
در  مرج  و  هرج  ایجاد  باعث  که  است 
تامین علوفه شده است. دولت باید کسانی 
و  شناسایی کند  را  دپو کرده اند  علوفه  که 
بازگرداند. دامداران  به  را  شده  دپو  علوفه های 
یک  می شود   دیده  مثال  برای  افزود:  او 
 ۱0 ولی  دارد،  نیاز  علوفه  دامداری هزار تن 
هزار تن علوفه دپو کرده است تا در پاییز و 

بفروشد. باالتر  قیمت های  با  زمستان 
مدیر عامل اتحادیه دامداران در ادامه گفت: 
بازار آینده گوشت قرمز در صورت تداوم این 
شرایط کامال مشخص و قیمت ها افزایشی 

خواهد بود.
به گزارش پیام ما قاچاق علوفه در شرایطی 
در حال انجام است که  به گفته مدیرکل دفتر 
خشکسالی  جنگل ها،  سازمان  مراتع  امور 
باعث شده که علوفه قابل برداشت در کشور 
درصد   ۴0 مدت  بلند  میانگین  به  نسبت 
کاهش پیدا کند. در سال های گذشته چنین 
اساس  بر  است.  بوده  بی سابقه  کاهش 
میلیون   ۶.۴۵ جاری  سال  علوفه  کل  آمار 
تن است. یعنی حدود ۴.۳ میلیون تن از 

دراز مدت کمتر است. میانگین 
وابسته  کشور  در  دامی  واحد  میلیون   ۷۹  
به مراتع کشور هستند  که در حالت نرمال 
میلیون   ۳۸ تامین  ظرفیت  کشور  مراتع 
واحد دامی را دارد. تعداد مرتع داران کشور ۱ 
میلیون خانوار است که این ۶ برابر ظرفیت 
کشور است. میانگین علوفه قابل برداشت در 
دهه ۸۶ تا ۹۶ ۹.۳۷ میلیون تن بود، این 
عدد در سال ۹۷ به ۸.۴۷ میلیون تن رسید.
روبه رو  بارندگی  افزایش  با   ۹۸ سال  در 
قابل  علوفه  میزان  شد  سبب  که  بودیم 
برداشت افزایش پیدا کند به ۱۱.۹۶ میلیون 
بارندگی ها کاهش   ۹۹ سال  در  برسد.  تن 
تن  میلیون   ۱0.۳ به  عدد  این  و  داشت 

رسید.
 ۸۴.۸ معادل  وسعتی  با  کشور  مراتع 
میلیون هکتار که بیش از ۵۲ درصد سطح 
معیشتی  که  می دهد  تشکیل  را  کشور 
به این عرصه  بهره بردار  یک میلیون خانوار 
وابسته است. از این تعداد ۲00 هزار خانوار 
عشایر و باقی روستاییان و دامداران دیگر 
خشکسالی  شرایطی که  در  حتی  هستند. 
نیست این مقدار بهره بردار بیشتر از ظرفیت 

هستند. مراتع کشور 
گفته  هم  کشور  عشایری  سازمان  رئیس 
می شود  سبب  علوفه  این کمبود  است که 
که در این شرایط عشایر مجبور به فروش 
دام شوند و دالل ها از این فرصت استفاده 

می کنند.«

آبریز کشور که  بارش ها در ۶ حوضه  کاهش 
حاضر  حال  در  و  شده  خشکسالی  به  منجر 
اولین  مسائل کشوراست  مهم ترین  از  یکی  
 ۱۳ یکشنبه  گذشته،  روز  بود  که  مساله ای 
جانباز،  حمیدرضا  خبری  نشست  در  تیرماه 
مطرح  آب وفاضالب کشور  شرکت  مدیرعامل 
آمار  اساس  »بر  این باره گفت:   در  او  شد. 
در ۶  بارش  به طور متوسط وضعیت کاهش 
حوضه آبریز نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد 
متوسط  به  نسبت  و  است  داشته  کاهش 
شاهد  را  بارش  درصد کاهش   ۳۷ بلندمدت 

» هستیم.
این  بیشتر  جانباز  صحبت های  براساس 
کاهش بارش ها در حوزه شرق و مرکز فالت 
ایران با ۵۳ درصد و کمترین در شمال غرب 
و حوضه آبریز دریاچه ارومیه یعنی ۱۳ درصد 

است. بوده 
اظهار  کشور  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
کرد:»عالوه بر کاهش بارش در کشور، افزایش 
بی رویه و زودرس دما نیز موجب نگرانی هایی 
تابستان  در  را  مشکالتی  شده که  کشور  در 
امسال به وجود آورده است. کولرها در مرکز 
حدود  سال  گرم  ماه های  طی  ایران  فالت 
اختصاص  خود  به  را  مصرفی  آب  درصد   ۱۱

می دهند.«

آب شرب 500 شهر به سدها
 وابسته است

جانباز با اشاره به اینکه تامین آب شرب حدود 

۵00 شهر و به طور دقیق ۴۶۷ شهر وابسته به 
منابع آب سدهاست، توضیح داد: »در نگاهی 
به وضعیت آب سدهای مهم کشور که وظیفه 
دارند، میزان ورودی آب  را  تامین آب شرب 
متوسط  به  نسبت  آبی  سال جاری  در  سدها 
سال گذشته ۶0 درصد و متاسفانه در میزان 
را  کاهش  درصد   ۳۴ هم  سدها  آب  حجم 

هستیم.« شاهد 
او با بیان اینکه در برخی از استان ها تابستان 
گفت:»اگر  داریم،  سختی  وضعیت  امسال 
میزان تولید و مصرف آب برابر باشد به این 
سال  در  می شود.  گفته  آبی  تنش  وضعیت 
۱۴00 در حال حاضر ۳0۴ شهر در معرض تنش 
معرض  در  شهر   ۳0۴ میان  از  هستند.  آبی 
تنش آبی و ۱0۱ شهر در وضعیت قرمز تامین 

دارد.« قرار  آب 
به گفته مدیرعامل شرکت آب وفاضالب کشور 
در سال  ۹۴ حدود ۲۸۵ شهر در وضعیت قرمز 

تامین آب بودند.

آب  منبع  از  روستا  هزار   ۸ از  بیش   
سیار استفاده  می کنند

اظهار  کشور  آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل 
نیست،  موجود  امکانات  که  جایی  در  کرد: 
سیار  آب رسانی  برنامه  از  استفاده  به  مجبور 
هستیم. البته طرح پایدارسازی برق اضطراری 
امسال  تابستان  داریم.  کار  دستور  در  نیز  را 
آب رسانی  سیار  ناوگان  توسط  روستا   ۸۴0۵

می شوند.

در  غدیر  آب رسانی  طرح   درباره  جانباز 
کرد:  اظهار  موجود  مشکالت  و  خوزستان 
»هدف از اجرای طرح غدیر قرار دادن آب با 
کیفیت در اختیار مردم استان خوزستان است. 
با توجه به اقتضائات بودجه ای کشور متناسب 
با ظرفیت موجود به گونه ای مطرح شد که هم 
این  هم  شوند،  بهره مند  بیشتری  جمعیت 
طرح با سرعت بیشتری تکمیل شود. در سال 

شد.« زده  غدیر  طرح  استارت   ۱۳۸۵
او افزود: »این طرح در فاز اول با استفاده از 
ظرفیت تصفیه خانه های موجود، آب با کیفیت 
آبادان و خرمشهر  به  تلنبه خانه قیصریه  از  را 
منتقل کرد. در گام بعد نقطه جمعیتی مهمی 
مورد  می کرد،  استفاده  آب کارون  از  تنها  که 
هدف گذاری قرار گرفت و در دو گام این کار 
بهترین  از  پروژه  این  پیمانکار  شد.  انجام 
پیمانکاران و ظرفیت های موجود کشور است.«
جانباز اضافه کرد: طرح غدیر، بزرگترین طرح 
انتقال  ظرفیت  بیشترین  با  آب رسانی کشور 
در  که  تصفیه خانه ای  به طوری که  است،  آب 
در  مترمکعب   ۲۵ تصویب کردیم  طرح  این 
ثانیه ظرفیت دارد یعنی پنج برابر هر کدام از 
تصفیه خانه های آب تهران است. مشکل این 

است.« اعتباری  مشکل  طرح، 

 سرانه مصرف آب شرب
 ۳00 لیتر است

گفت  آب  مصرف  سرانه  خصوص  در  او 

در  لیتر   ۳00 کشور  در  شرب  آب  :»مصرف 
روز بود که در حال حاضر این عدد در بخش 
نفر کاهش  ازای هر  به  لیتر  به ۱۷۹  خانگی 
یافته است، اما به نظر می رسد که هنوز جای 
کار دارد و می توانیم تا۳0 لیتر دیگر این عدد 

دهیم.« را کاهش 
به گفته جانباز در کشورهای کم آب این عدد 
لیتر   ۲۵0 پرآب  کشورهای  در  و  لیتر   ۱۵0
روز  در  لیتر  به ۳00  برخی جاها  در  است که 
آب وفاضالب  شرکت  مدیرعامل  می رسد.  نیز 
افزود:»در حال حاضر تمام تاسیسات  کشور 
مهم مجهز به دستگاه های ژنراتور و مولدهای 
دنیا  جای  هیچ  در  اما  هستند  اضطراری 
پراکنده در سطح شهرستان ها  برای چاه های 

با  اما  نمی گیرند،  نظر  در  مولدهای اضطراری 
همکاری توانیر تالش کردیم که فیدرهایی که 
احیانا قطع می شوند در مکان هایی که تامین 

نباشند.« هستند  آب  منابع  کننده 
او در خصوص مشکالت تامین آب سیستان 
و بلوچستان نیز گفت:» برای این مساله چند 
نظر  در  انتقال  و خط  شیرین کن  آب  واحد 
گرفته ایم که با همکاری شرکت توسعه منابع 
در  می شود.  مدار  وارد  ایران  نیروی  و  آب 
تعدادی از استان ها نیز اقدامات خوبی انجام 
شده در ۲00 روستا عملیات اجرای آب رسانی 
را داریم و بخش زیادی از آن را امسال وارد 

می کنیم.« مدار 
سیستان  در  وضعیت  این که  بیان  با  جانباز 
این که  به  با توجه  و  بلوچستان حاد است  و 
عمدتا وابسته به منابع آب زیرزمینی هستند، 
اظهار کرد: »در شهری به نام سیرکان با تانکر 
طرح های  اما  می دهیم  انجام  را  آب رسانی 
آب رسانی برای این استان در حال اجرا است 
و باید گفت ۱۱ درصد طرح های آب رسانی کل 
کشور به این استان تخصیص یافته است.«
توزیع کوپن  خبر  تکذیب  همچنین ضمن  او 
آب در فضای مجازی در پاسخ به این سوال 
که با توجه به گرم تر شدن هوا آیا مجوز قطع 
می شود؟  ابالغ  قرمز  شهرهای  سطح  در  آب 
گفت : »برنامه ای برای قطع و جیره بندی آب 

نداریم.«

 منابع تامین آب محلی در ۸ هزار 
روستا از دست رفته است

نیرو در  پایگاه اطالع رسانی وزارت  به گزارش 
ادامه این نشست حمیدرضا کشفی، سخنگوی 
شرکت آب وفاضالب اظهار کرد: »امسال قرار 
است با توجه به پیش بینی ها، آب حدود ۸000 
شود  تامین  سیار  آب رسانی  طریق  از  روستا 
که این عدد در سال گذشته برابر ۵۵00 روستا 
تعداد  افزایش  آثار خشکسالی،  از  یکی  بود. 
روستاهایی است که با تانکر سیار آب رسانی 
می شوند، این امر بیانگر این است که منابع 
تامین آب محلی را در این روستاها از دست 
داده ایم و باید از طریق منابع با فاصله، آب را 

به منطقه حمل کنیم.«
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
به  اشاره  با  کشور  آب وفاضالب  شرکت 
توضیح  سیار،  آب رسانی  در  نمونه  گیری ها 
مناطقی که  در  سال های گذشته  »طی  داد: 
از  داشتیم  سیار  آب رسانی  تعداد  بیشترین 
موارد  بلوچستان،  و  سیستان  استان  جمله 
بهداشتی  مراکز  در  آب  آلودگی  از  ناشی 
شرکت  است.آزمایشگاه های  نشده  گزارش 
آب وفاضالب که وظیفه این کار را دارند جزو 
آزمایشگاه هایی با مدارک بین المللی هستند. 
بسیاری از آزمایشگاه ها نیز با دارابودن مدارک 
فعالیت  امین  آزمایشگاه های  عنوان  به  ملی 
تصفیه  مراکز  اغلب  کنار  در  و حتی  می کنند 
نقاط مختلف کشور نیز آزمایشگاه های محلی 

یافته اند. استقرار 

مدیرعامل توانیر گفت: حدود یک ماه آینده 
شرایط برق اضطراری است و امید می رود با 

کمک مردم از این شرایط عبور کنیم.
خبری  نشست  در  متولی زاده  محمدحسن 
مشترک با محوریت تامین آب و برق کشور 
اینکه  به  اشاره  با   ،۱۴00 سال  تابستان  در 
چند  از   ۱۴00 سال  شد  اعالم  بارها  امسال 
جهت سالی استثنایی است، اظهار داشت: 
گرمای بی سابقه در ایران و اغلب کشورهای 

جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود.
افزایش  درجه  یک  هر  ازای  به  افزود:  او 
برق  مصرف  به  مگاوات   ۱۵00 حدود  دما 
کشور اضافه می شود. در ایران به ویژه که ۴0 
درصد مصرف برق صرف وسایل سرمایشی 
می شود؛ این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است.متولی زاده گفت: در اغلب کشورهای 
در  حتی  است،  جدی  مسئله ای  دنیا گرما 
برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر 

است. شده  انسانی  تلفات  و  آسیب  به 
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: مسئله بعدی ما 
برای روزهای آتی است که گرمای شدیدتری 
افتاد؛  خواهد  اتفاق  کشور  نقاط  تمام  در 
آتی  این هفته و هفته  بنابراین، حساسیت 
باید توجه دقیق تری صورت  بیشتر است و 

گیرد.

او ادامه داد: مسئله دیگر بحث خشکسالی 
است که در ۵0 سال گذشته بی سابقه بوده 
در  مصرف  افزایش  به  منجر  هم  عمال  و 
کاهش  به  منجر  هم  و  کشاورزی  بخش 
و کاهش  برق آبی  نیروگاه های  آب  ذخیره 

است. شده  نیروگاه ها  این  تولید 
او افزود: ما از یک طرف با افزایش مصرف 
با کاهش تولید نیروگاه ها  از طرف دیگر  و 

مواجه هستیم.
به همکاری  نیاز  اینجا  در  متولی زاده گفت: 
زیادی  بسیار  اهمیت  مشترکان  و  مردم 
دارد؛ خوشبختانه در ۴0 تا ۴۵ روز گذشته 
سر  پشت  که  سختی  شرایط  وجود  با 
بزرگ  مشترکان  همکاری  با  شد،  گذاشته 
هیئت  مصوبات  صنایع، کشاورزان،  از  اعم 
امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه  و  وزیران 
کردیم،  عبور  خاموشی  اعمال  بدون  ملی، 
گرما  موج  دلیل  به  اخیر  روزهای  در  اما 
کرده  پیدا  بیشتری  اهمیت  مسئله  این 
مورد  گذشته  از  بیش  مردم  همکاری  و 
درخواست است و کمک رسانه ها می تواند 

کند. جلب  را  مردم  مشارکت 
هم  آمریکا  خود  در  حتی  گفت:  او 
کاهش  و  برق  قطعی  برای  هشدارهایی 

است. شده  داده  مردم  به  مصرف 

مسئله  به  اشاره  با  همچنین  متولی زاده 
رمزارزها گفت: این مسئله به ویژه در ماه های 
مصرف  رشد  عامل  یک  عنوان  به  اخیر 
انتهای  در  متاسفانه  است؛  شده  شناخته 
سال گذشته و اوایل سال جاری، حجم قابل 
مالحظه ای از دستگاه های استخراج ارزهای 
دیجیتال وارد مدار شد و این به عنوان یک 
مصرف کننده ای که در برنامه ها لحاظ نشده 

برق شد. افزایش مصرف  موجب  بود 
او افزود: در شناسایی و برخورد با این افراد، 

کار به صورت جدی در حال انجام است.
چاه های  سریع تر  شدن  مدار  وارد  او 
کشاورزی را یکی از عوامل افزایش مصرف 
و گفت: حدود ۶  عنوان کرد  برق در کشور 

چاه هاست. این  مصرف  مگاوات  هزار 
هم  سرمایشی  وسایل  افزود:  زاده  متولی 
زودتر و با حجم بیشتر وارد مدار شدند که 
۴0 درصد مصارف ما مربوط به این وسایل 

است.
او در عین حال با اشاره به افزایش حجم 
مراکز استخراج رمز ارز گفت: طبق آمار، دو 
موضوع  این  به  برق  مصرف  مگاوات  هزار 

دارد. اختصاص 
متولی زاده اظهار داشت: یک دلیل رشد ۲0 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

هم زودرس بودن گرمای امسال بود.
وی افزود: امید است گرما پس از یکی دو 
هفته روند نزولی داشته باشد و تا حدودی 

از مصرف برق کاسته شود.
متولی زاده گفت: در تمام دنیا مسئله عرضه و 
تقاضا به ویژه در برق را با قیمت حل کرده اند، 
از  که  سیاست هایی  به دلیل  ایران  در  اما 
را  دنیا  برق  ارزان ترین  دارد،  وجود  گذشته 
داریم و در طول تاریخ صنعت برق ارزان ترین 

زمانی است که برق عرضه می شود. 
او گفت: این باعث می شود که انگیزه الزم 
باشد،  نداشته  وجود  بهینه  مصرف  برای 
حساسیت مردم کمتر شده و دستگاه های 
و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  بهره ور  غیره 
نداشته  وجود  کافی  سرمایه گذاری  امکان 

باشد.

تمام کشورهای  در  اضافه کرد:  متولی زاده 
نیروگاه های  که  همسایه  حتی  پیشرفته 
تجدیدپذیر رشد داشتند با این هدف بوده 
که توانسته برق مشترکان را تامین کند و 
برابری  آن  مصرف  هزینه  با  تولید  هزینه 

کند.
شود  فراهم  زمینه  این  اگر  گفت:  او 
انرژی  از  را  خود  برق  مشترکان  که 
توسعه  راه  کنند  تامین  تجدیدپذیر 
کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
داد. خواهد  نتیجه  و  دارد   وجود 
خصوص  در  کرد:  اظهار  توانیر  مدیرعامل 
دیر،  چه  اگر  کارها  هم  مصنوعی  هوش 
انرژی مصرفی  از  شروع شده و ۵0 درصد 
کنتورهای  توسط  بزرگ  صنایع  در  کشور 

است. شده  رویت پذیر  هوشمند 

 مدیر عامل توانیر:

شرایط برق در یک ماه آینده اضطراری است

انرژی

|پیام ما| مدیرعامل شرکت آب وفاضالب کشور روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به کاهش 52 درصدی بارش ها در 6 حوضه 
آبریز کشور،  تعداد شهرهای دارای تنش آبی را ۳04 شهر اعالم کرد و گفت که ۱0۱ شهر هم در وضعیت قرمز تامین آب هستند. همچنین 
عدد سخنگوی شرکت  این  معنای  تفسیر  در  می شوند.  آبرسانی  سیار  ناوگان  توسط  روستا  امسال ۸405  تابستان  اعالم کرد که  او 
آب وفاضالب اظهار کرد که  این امر بیانگر آن است که منابع تامین آب محلی را در این روستاها از دست داده ایم و باید از طریق منابع 

با فاصله، آب را به منطقه حمل کنیم.
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آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴0000۱0۲ یک دستگاه خودرو 
سواری پراید جی تی ایکس  به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۳  به شماره 
پالک ۳۸۳     س ۵۱ ایران ۷۵ دارای بیمه نامه شخص ثالت  متعلق به 
حمیدرضا  صالحی رضا آبادی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۶0.000.000 
ریال )چهارصدو شصت  میلیون ریال( ارزیابی شده ،مزایده آن از ساعت ۹ الی 
۱۲ روزشنبه مورخ ۱۴00.0۵.0۲ در محل  واحد اجرا اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان واقع در بلوار شهید شریفی جنب مصلی از طریق مزایده از مبلغ پایه  
۴۶0.000.000 ریال )چهارصدو شصت  میلیون ریال( شروع ،و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدًا فروخته خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد 
است و فروش منوط به پرداخت ۱0 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مدت مقرر 

مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی 
مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل 
خواهد شد. طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
با ارائه چک رمزدار به مبلغ ۱0 درصد قیمت خودرو در جلسه مزایده به نشانی فوق 
شرکت نموده ضمنا بدهی های مربوطه اعم بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره که اعم از این که رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و برنده مزایده در صورت وجود مازاد وجه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد .نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی 

و شهرداری و غیره خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: روز دوشنبه مورخ ۱۴00.0۴.۱۴

علی خسرو انجم_مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

شهر

نام توران میرهادی و ژاله آموزگار بر خیابان های تهران 
خیابانی  تهران  شهر  شورای  اعضای  موافقت  با 
»ژاله  و  میرهادی«  »توران  نام  به  پایتخت  در 

می شود.  نام گذاری  آموزگار«  
به گزارش پیام ما و به نقل از روابط عمومی شورای 
رئیس کمیته  تهران، محمد جواد حق شناس،  شهر 
درباره  توضیح  با  تهران،  شهر  شورای  نام گذاری 
وجود  که  آماری  گفت:  نام گذاری  صورت جلسه 
دارد، در ۵ دوره در دوره شورا، در دوره اول و پنجم 

مجموعًا  و  شده  انجام  نام گذاری  میزان  کم ترین 
۶00 نام گذاری داشتیم اما در یکی از دوره های قبل 

داشتیم. نام  تغییر  هزار   ۶
درباره  نام گذاری  کمیته  پیشنهاد  افزود:  او 
۳۱ معبر، دو بوستان و یک مورد زمین  نام گذاری 
بر  مبنی  ما  پیشنهاد  راستا  همین  در  است.  چمن 
نام شهید  به  احداث  زمین چمن جدید  نام گذاری 
نام  به  شهریور   ۱۷ بوستان  وند،  عبدهللا  مرتضی 

شهیدان گمنام در منطقه ۱۷ و بوستان آالله به نام 
است.   ۱۸ منطقه  در  شهریور   ۱۷ شهدای 

واقع  عنصری  خیابان  جمله  از  معابری  ادامه  در 
میرهادی  توران  استاد  بنام  ابوریحان  خیابان  در 
شورا  اعضا  تصویب  به  کودکان  ادبیات  بزرگان  از 

 . رسیدند
و  نویسنده  کودک،  ادبیات  استاد  میرهادی، 
مجتمع  پایه گذار  و  پرورش  و  آموزش  کارشناس 

آموزشی تجربی فرهاد، از بنیانگذاران شورای کتاب 
نوجوانان  و  کودکان  فرهنگنامه  بنیانگذار  و  کودک 

بود. 
شهید  خیابان  در  واقع  الدن  کوچه  همچنین 
استاد  آموزگار«  »ژاله  دکتر  استاد  بنام  اعجازی 
زبان های باستانی تغییر نام یافت. آموزگار دکتری 

دارد. سوربن  دانشگاه  از  باستانی  زبان های 
خیابان  نام  همچنین  صورت جلسه  این  براساس   
گیاه  باغ  بلوار  در  واقع  شرقی  و  غربی  هشتم 
انصاری«  »یاسر  مهندس  بنام  ایران  ملی  شناسی 

می کند. تغییر 

و  سبزپرس  خبری  پایگاه  مدیر  انصاری،  یاسر   
حفظ  و  سبز  فضای  گسترش  عالی  کانون  دبیر 
را  دارفانی   ۹0 سال  در  که  بود  زیست  محیط 
در  واقع  شمالی  بهار  خیابان  همچنین  کرد.  وداع 
بنام  صدر  بزرگراه  تا  روشنایی  خیابان  حدفاصل 
در حوزه سیاست  زنان  فعاالن  از  بهروزی«  »مریم 

شد. نام گذاری 
نام  به  نیز  دارآباد  در  سوم  کوهپایه  خیابان  نام   
و  متخصص  فهیمی  کرد.  تغییر  فهیمی«  »هادی 
هواپیمایی  سانحه  در  بود که  زیست  محیط  فعال 

داد.  دست  از  را  خودش  جان  یاسوج 

دیروز در جریان صحن علنی شورای شهر 
آرش  طرح،  بررسی  جریان  در  و  تهران 
محیط  کمیته  رئیس  حسینی میالنی، 
از  گزارشی  تهران  شهر  شورای  زیست 
داد  ارائه  کمیسیون  در  طرح  این  بررسی 
برای  کالنشهرها  از  بسیاری  در  گفت:  و 
ممنوعیت  مقررات  زیستی،  تنوع  حفظ 
شهرها  در  وحشی  حیوانات  از  نگهداری 
محدودیت ها  این  اگر  است.  شده  اعمال 
گونه های  است  ممکن  نشود،  اعمال 
شوند.  شهری  محیط های  وارد  غیر بومی 
توزیع  و  تکثیر  فعلی  شرایط  در  او گفت: 
و  جهانی  سطح  در  حیوانات  قاچاق  و 
همه  شرایط  این  در  دارد.  ممنوعیت  ملی 
همکاری  زمینه  این  در  باید  دستگاه ها 
الیحه  هم  دولت  در  اینکه  جمله  از  کنند 
به  و  شده  تدوین  حیوانات  از  حمایت 

است.  شده  ارسال  مجلس 
در  تهران  شهرداری  میالنی  گفته  به 
مسئولیت هایش  و  وظایف  راستای 
زیستی  تنوع  از  حفاظت  منظور  به  و 
هرگونه  بروز  از  ممانعت  و  تهران  شهر 
نخست  است،  مجبور  غیرقانونی  اقدام 
احداث،  مبنی  اقدامی  هرگونه  اینکه، 
هرگونه  در  مشارکت  و  توسعه  راه اندازی، 
تحت  وحشی  جانوران  نگهداری  مراکز 
پارک،  سافاری  وحش،  »باغ های  عنوان 
ماهی،  آکواریوم های  خزندگان،  پرندگان، 
دلفیناریوم و باغ های حشرات« در مناطق 
است.  ممنوع  تهران  شهرداری  گانه   ۲۲
فروش،  و  خرید  به  اقدام  اینکه  دوم 
بها  هرگونه  پرداخت  و  اجاره  تاکسیدرمی، 
نگهداری  و  تکثیر  اسارت،  نمایش،  برای 
و  بومی  از  »اعم  وحشی  گونه های  از 

است. ممنوع  غیربومی« 
انعقاد  طرح،  این  اساس  بر  همچنین 
قرارداد یا مشارکت در زمینه های فوق الذکر 

است.  ممنوع 
اینکه چه بر سر مجموعه های کنونی حیات 
بود  نکته دیگری  وحش در تهران می آید، 
زیست  محیط  کمیسیون  گزارش  در  که 
گفت:  حسینی میالنی  شد.  اشاره  آن  به 
در  حاضر  حال  در  که  مراکزی  مورد  در 
به  مشغول  شهرداری  اماکن  مجموعه 
شهرداری  هستند،  مجوز  فاقد  و  فعالیت 
از  ماه  دو  حداکثر  ظرف  است  موظف 
تعطیل،  را  مذکور  مراکز  مصوبه،  این  ابالغ 
هماهنگی  با  و  جمع آوری  را  تاسیسات 
زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان 
کند.  واگذار  مجاز  مراکز  به  را  حیوانات 
او درباره مراکز مجوزدار هم گفت: مراکزی 

اماکن  مجموعه  در  حاضر  حال  در  که 
هستند  فعالیت  به  مشغول  شهرداری 
مراجع  از  را  قانونی  مجوزهای  تمام  و 
ضوابط  طبق  کرده اند،  کسب  ذی صالح 
قانون شکار و صید و بدون اقدام به خرید 
اسارت  برای  بها  پرداخت  و  فروش  و 
هماهنگی  با  وحش  حیات  گونه های 
مجاز  زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان 
محیط  کمیته  رئیس  هستند.  فعالیت  به 
در  است  موظف  شهرداری  افزود:  زیست 
به  نسبت  محوله  مسئولیت های  راستای 
از  جلوگیری  برای  عمومی  فرهنگ سازی 
وحشی  جانوری  خرید گونه های  و  تقاضا 
محیط  از  حفاظت  سازمان  هماهنگی  با 
اقدامی  گونه  هر  از  و  کنند  اقدام  زیست 
ترغیب شهروندان  و  تبلیغات  به  منجر  که 
وحش  حیات  گونه های  از  نگهداری  برای 
جلوگیری  شهرداری  مجموعه  در  شود، 

 . کند
موظف  تهران  شهرداری  میالنی،  گفته  به 
شهرداری  مجموعه  در  مجاز  مراکز  است 
مدیریت  گونه ای  به  درآمدزایی  نظر  از  را 
به  هزینه ها  تحمیل  از  که  کند  نظارت  و 

شود.  جلوگیری  شهری  مدیریت 
این طرح اما مخالفانی هم داشت، حسن 
رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران گفت: 
هماهنگی  از  طرح  این  تبصره   ۳ در  
میان  به  صحبت  زیست  محیط  سازمان 
سفارش  شکلی  لحاظ  به  است،   آمده 
دهنده این پیشنهاد عزیزان ما در سازمان 
اینکه  از  نظر  محیط زیست هستند،  صرف 
البته  است،  بد  یا  است  خوب  محتواش 
زیست  محیط  سازمان  که  است  درست 
بخواهد  اینکه  اما  است،   متولی  سازمان 
این دستورات را از طریق شهرداری اعمال 
کند، به نظرم ایراد شکلی است. به لحاظ 

است.  وارد  ایراداتی  هم  محتوایی 
من  شهرداری ها  از  بسیاری  گفت:  او 
جمله شهرداری تهران امروز یکی از مراکز 
گردشگری باغ پرندگان است، در اصفهان 
مطلق  صورت  به  نباید  ما  همینطور.  نیز 
به  اگر  من،  نظر  به  بنابراین  ممنوع کنیم، 
این الیحه رای بدهیم چه به لحاظ کلی و 
چه در جزئیات رای دهیم، جفایی در حق 
شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط 
به  هم  ضربه ای  احتماال  و  کردیم  زیست 
نامساعد  فضای  در  شهروندان  کسب وکار 

زده ایم.  فعلی 
کمیسیون  دیگر  عضو  خداکرمی،  ناهید 
سالمت  و  شهری  خدمات  زیست،  محیط 
که  بود  دیگری  عضو  تهران  شهر  شورای 
حفظ  گفت:  طرح  این  با  موافقت  در 
است که  مهمی  مساله  شهرها  اکوسیستم 
۳0 سال  تا   ۲0 نباشیم،  فکر  به  امروز  اگر 

نمی ماند. طبیعت  از  چیزی  دیگر 
بومی  حیواناتی که  ورود  تداخل  او گفت: 
و  شهرها  در  حتی  نیستند،  شهر  این 

بسیاری  منفی  تبعات  می تواند  پارک ها 
در  که  دلفین هایی  همین  باشد.  داشته 
یاد  به  را  می شدند  نگهداری  میالد  برج 
داد.  رخ  آن  از  بعد  فجایعی که  و  آورید 
نه  و  داشت  مناسبت  نه  اصال  که  جایی 

داشت.  ضرورت 
که  نشده  گفته  قانون  هیچ جای  در 
شود.  ایجاد  وحش  باغ  شهرداری 

قانون   ۶ ماده  طبق  تاکید کرد:  خداکرمی 
گونه ها  از  نگهداری  وظیفه  صید  و  شکار 
است.  زیست  محیط  سازمان  عهده  به 
و  حیوانات  از  نگهداری  این  بنابراین 
عهده  به  حتی  وحش  حیات  گونه های 

نیست.  هم  تهران  شهرداری 
دیگر  مخالف  ساالری که  محمد  ادامه  در 
این طرح بود گفت: اهداف به درستی در 
فردی  اگر  و  است  نشده  پیاده  طرح  این 
مراکز  این  ایجاد  برای  زیست  محیط  از 
مجوز دریافت کند، شهرداری دیگر کاره ای 

 . نیست
رئیس  صدراعظم نوری،  زهرا  ادامه  در 
شهری  خدمات  زیست،  محیط  کمیسیون 
و سالمت شورای شهر تهران نیز جمع بندی 
کرد:  تاکید  و  گفت  را  کمیسیون  نظرات 
بندهای  در  می شود  طرح  به  نقدهایی که 
مختلف این طرح پاسخ داده شده است. 
ما  کمیسیون  کنند،  قبول  دوستان  همه 
در  کمیسیون ها  متخصص ترین  از  یکی 
پنج دوره شورای شهر تهران بوده و کار را 
می دهد  انجام  تخصصی  کامال  صورت  به 
استفاده  هم  متخصص  افراد  نظرات  از  و 

 . می کند
با  مقایسه  در  ما  وقتی  کرد:  تاکید  او 
در  می گوییم  و  می کنیم  صحبت  دنیا 
دنیا  در  می کنند،  چه  دنیا  شهرداری های 
شهرداری ها  توسعه یافته  کشورهای  در  و 
همه  و  می شود  اداره  یکپارچه  صورت  به 
از  است  شهرداری  عهده  به  ماموریت ها 
یا  گردشگری  حوزه  ماموریت های  جمله 
نیست  ایران  مانند  زیست.  محیط  حوزه 
خاص  ماموریت های  شهرداری ها  که 
خود  در  اینکه  دیگر  نکته  باشند،  داشته 
اشاره  وحش  حیات  گونه های  به  طرح، 
اهلی  حیوانات  درباره  ما  است،  شده 

نمی کنیم. صحبت 
اقیانوس  در  باید  دلفینی که  دنیا   کجای 
یا کجای  نگهداری شود.  استخر  در  باشد، 
نگهداری  باغ  در  باید  که  پرندگانی  دنیا 
شوند، در یک مجموعه محدودی نگهداری 
در  حیوانات  واقعیات  با  این کامال  شود. 
نگهداشتن،  قفس  در  است.  تعارض 

است.  حیوانات  حقوق  به  تعرض 
تهران  شهرداری  »الزام  طرح  نهایت،  در 
مراكز  توسعه  و  ایجاد  از  جلوگیری  به 
در  وحش  حیات  گونه های  از  نگهداری 
شهر تهران« در نهایت با ۱۶ رای نمایندگان 

رسید. تصویب  به  شهر  شورای 

بر اساس رای شورای شهر شهرداری ملزم به جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری از گونه های حیات وحش شد

ممنوعیت احداث مراکز نگهداری حیوانات در تهران
احداث »سافاری پارک، پرندگان، خزندگان، آکواریوم های ماهی، دلفیناریوم و باغ های حشرات« از سوی شهرداری تهران ممنوع است 

24 درصد مردم ارومیه 
حاشیه نشین هستند

از  درصد   ۲۴ حدود  ارومیه گفت:  فرماندار 
ارومیه  حاشیه  مناطق  در  ارومیه  جمعیت 

می کنند. زندگی 
ایلنا گفت: سکونتگاه های  به  رسول مقابلی 
پیرلو،  حاجی  شامل،  ارومیه  رسمی  غیر 
آباد،  وکیل  ابوذر،  آباد،  علی  آباد،  حسین 
آباد  وزیر  ریحان آباد،  آباد، کشتارگاه،  اسالم 

است. محمدآباد  و 
آماده  عمل  به  بررسی های  برابر  افزود:  او 
مهاجرت  شهرها  حاشیه نشینی  اکثر  دلیل 
که  است  شهرها  به  روستاها  از  معکوس 
می شود. حاشیه نشینی  افزایش  موجب 

تبعات  و  مشکالت  به  اشاره  با  مقابلی، 
کرد:  تصریح  حاشیه نشینی  گسترش 
گسترش حاشیه نشینی در شهرها تبعاتی 
از  سیاسی  اجتماعی،  آسیب های  همچون 
دارد. دنبال  به  را  فساد،  بیکاری،  فقر  قبیل 

فرماندار ارومیه در خصوص اقدامات انجام 
مناطق  مشکالت  در خصوص کاهش  شده 
حاشیه شهری، اذعان کرد: پیگیری مصوبات 
رفع  همچنین  و  شهری  بازآفرینی  ستاد 
موانع تا مصوبات به نتیجه مطلوبی برسند 
از جمله تدابیر اندیشه شده برای بازآفرینی 

است. پایدار شهری 
ارومیه  فرمانداری  کرد:  تصریح  مقابلی 
مشکالت  رفع  برای  جلسات  تشکیل  با 
اجتماعی، بهداشتی و خدمات رسانی از قبیل 
روستاها،  بازنگری طرح های هادی  و  تهیه 
فاضالب، گاز،  و  آب  پایدار،  مشاغل  طرح 
برق و مخابرات و برای رفاه حال شهروندان 
برای  گازرسانی  پیگیری  خصوص  به 
از  یکی  ریحان آباد که  پردیس  شهرک های 
مشکالت اساسی اهالی بوده که با پیگیری 
فاضالب  و  آب  و  شرکت گاز  و  فرمانداری 

است. شده  نتیجه  به  منتج 

در دو ماه نخست سال رخ داد: 
کشته شدن 

بیش از 2500 نفر
 بر اثر تصادفات رانندگی

گزارشی  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
اعالم کرده است که در دو ماهه نخست سال 
جان  رانندگی  حوادث  در  نفر   ۲۵۹۶ جاری 
خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته که ۱۹۸0 نفر بود، 

۳۱.۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمارها، در حوادث 
رانندگی دو ماه نخست امسال ۲ هزار و ۵۹۶ 
این  از  دادند که  از دست  را  خود  جان  نفر 
تعداد ۲ هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵0۷ نفر زن 

بودند.
نظر  به  است:  شده  تاکید  این گزارش  در 
های  کشته  رشد  دالیل  از  یکی  رسد  می 
تصادفات رانندگی در دو ماه امسال لغو یا 
از  ناشی  کمتر شدن محدودیت های سفر 
شیوع کرونا در مقایسه با مدت مشابه سال 
و  تلفات  تعداد  افزایش  که  است  گذشته 
مصدومان تصادفات را به ویژه در ایام نوروز 

داشت. دنبال  به  ماه  فروردین  و 
امسال  ماهه  دو  در  این گزارش  اساس  بر 
ترتیب  به  تصادفات  تلفات  آمار  بیشترین 
و   ۲۴0 با  فارس  های  استان  به  مربوط 
سیستان و بلوچستان با ۱۹۴ و تهران با ۱۷۸ 
و کمترین آن مربوط به استان های ایالم با 
با ۳۱ و خراسان  بویراحمد  ۱۷، کهگیلویه و 

بوده است. فوتی  با ۳۴  شمالی 
در دو ماهه نخست امسال، ۴۶ هزار و ۷۹۸ 
نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم و به مراکز 
پزشکی قانونی مراجعه کردند که این تعداد 
قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  نیز 
کل  از  است  که  شده  بیشتر  درصد   ۳0.۲
اردیبهشت  مصدومان تصادفات فروردین و 
امسال ۳۴ هزار و ۳۸۶ نفر مرد و ۱۲ هزار و 

۴۱۲ نفر زن بودند.
در  است:  آمده  قانونی  پزشکی  گزارش  در 
در  نفر   ۱۹۷ و  هزار  نیز  امسال  اردیبهشت 
دادند که  دست  از  را  خود  جان  تصادفات 
رشد  قبل  مشابه سال  مدت  با  مقایسه  در 
۴.۹ درصدی داشته است. تعداد مصدومان 
مراجعه  سازمان  این  به  که  تصادفات 
داشته اند نیز در این ماه ۲۲ هزار و ۳۶۳ نفر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۸ 

است. درصد کمتر 
به  استناد  با  قانونی کشور  پزشکی  سازمان 
آمارها و مستندات گردآوری شده در واحد 
آمار این سازمان که تفاوت قابل توجه تعداد 
تلفات تصادفات دو ماهه امسال نسبت به 
هموطنان  به  می دهد،  نشان  را  قبل  سال 
دستورالعمل های  به  تا  کند  می  توصیه 
برای  سفر  محدودیت  بر  مبنی  شده  اعالم 
توجه  با  ویروس کرونا  شیوع  از  جلوگیری 
به آغاز پیک پنجم بیماری توجه کنند و در 
ضروری،  سفرهای  از  بودن  ناگزیر  صورت 
نکات ایمنی و توصیه های الزم برای رانندگی 

ایمن را مد نظر قرار دهند.

طرح »الزام شهرداری تهران 
به جلوگیری از ایجاد و توسعه 
مراكز نگهداری از گونه های 
حیات وحش در شهر تهران« 
در نهایت با ۱۶ رای نمایندگان 
شورای شهر به تصویب رسید

|پیام ما| ایجاد و توسعه مراکز نگهداری گونه های حیات وحش در شهر تهران ممنوع است. شهرداری تهران از این پس ملزم به جلوگیری 
ایجاد این مراکز تحت عناوینی چون باغ پرندگان، باغ حشرات و سافاری است. این طرح که دو هفته گذشته یک فوریت آن در صحن 
رای آورده بود. در این مدت در کمیسیون محیط زیست بررسی شده بود و دیروز ۱۳ تیرماه سرانجام، کلیاتش از صحن رای مثبت گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان: پدیده 
فرونشست زمین مخاطرات 
زیادی را متوجه اصفهان 
کرده و زیست پنیری این 
کالن شهر را به خطر انداخته 
است

محیط  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  زیست 
خواست تا با کارخانجاتی که فیلتراسیون 
او  شود  برخورد  خاموش کردند،  را  خود 
به فرونشست زمین در  همچنین نسبت 

داد.  هشدارهایی  نیز  اصفهان  شهر 
به گزارش ایمنا، کوروش محمدی، دیروز 
_ یکشنبه ۱۳ تیرماه_ در یکصد و هفتاد 
اسالمی  شورای  علنی  جلسه  هفتمین  و 
بازگشایی  به  اشاره  با  اصفهان،  شهر 
زاینده رود در روزهای اخیر، گفت: این بار 
جاری شدن آب در رودخانه نه تنها مایه 
نیز  را  نگرانی هایی  بلکه  نشد  خوشحالی 

داشت. دنبال 
آبریز  حوضه  به  متولیان  نگاه  افزود:  او 
زاینده رود در استان و منطقه در سال های 
به  رودخانه  این  بوده که  نحوی  به  اخیر 
و  کند  پیدا  تقلیل  آب رسانی  کانال  یک 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  سبب  بدین 
رفته  رفته  بخواهند  آینده  در  امر  متولیان 
انتظارات مردم را در این سطح نگه داشته 
برای  باور  به  تبدیل  رودخانه  خشکی  و 

شود. متصدیان 
محیط  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  زیست 
اشاره به تبعات خشکی زاینده رود، تصریح 
مخاطرات  زمین  فرونشست  پدیده  کرد: 
زیست  و  اصفهان کرده  متوجه  را  زیادی 

انداخته  خطر  به  را  این کالن شهر  پنیری 
است به حدی که با ادامه این روند دیری 
نمی گذرد که شاهد مهاجرت افراد زیادی 

بود. خواهیم  اصفهان  کالن شهر  از 
او با انتقاد از بی توجهی متولیان امر نسبت 
به جریان دائمی زاینده رود، آن را مساوی 
شهروند  میلیون  دو  از  بیش  حیات  با 
اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: عالوه 
فریادهای  اصفهان،  شهر  مردم  حق  بر 
همچنان  نیز  شهرستان  شرق  کشاورزان 
بی پاسخ مانده و آن ها نگران معیشت و 

هستند. فرزندانشان  و  خود  آینده 
هوای  آلودگی  وضعیت  به  محمدی 
تاکید کرد:  و  اشاره  نیز  اصفهان  کالنشهر 
با وجود حجم باالی آلودگی هوا در طول 
سال، اخیرًا فیلم هایی در فضای مجازی 
بعضی  می دهد  نشان  که  شده  منتشر 
کارخانجات استان به ویژه آن دسته که در 
حوالی اصفهان هستند شبانه فیلتراسیون 
انباشت  موجب  و  خاموش کرده  را  خود 

می شوند. بعد  روز  در  هوا  آلودگی 
محیط  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
از  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  زیست 
مدیریت بحران استانداری و اداره محیط 
این  به  درخواست کرد که  استان  زیست 
اینکه  ولو  برخورد کنند  با جدیت  موضوع 
صنایع آالینده، صنعت ملی باشد چون با 

دارد. سروکار  مردم  جان 

فرونشست اصفهان را با خطر مواجهه کرده است

|  
یم
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  ت

|

م الف 767/ف

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه سه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱40060۳۳۱0۱۱000440 مورخ ۱400/0۳/۱۱ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای کریم ترابی اردکانی 
بشناسنامه شماره ۳224 صادره از شیراز فرزند خانمیرزا در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت ۱9۸۳/۸۳ متر مربع مفروز از پالک شماره ۱2۳0 فرعی از 
۱4۱ اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم زهرا الجوردی و با مالکیت مالک اولیه آقای 
علیرضا کمال زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/0۳/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/04/۱4

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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آگهی 
مفقودی

کمپرسی  کامیون  کارت  و  سبز  برگ 
سیستم آمیکو مدل ۱۳۸۸ تیپ )4*6( 
شماره  به  سفید  رنگ  به   M26۳۱LTI
شماره  و    ۱50۸G  ۱۳۳777 موتور 
و   NA2A۳LLD6۸A00059۸ شاسی 
شماره بدنه200۸22796 به شماره پالک 
45_ 947 ع ۳2 بنام چهار دانگ محمد 
مصطفوی دهزوئی فرزند قنبر و دو دانگ 
محمد  فرزند  دهزوئی  مصطفوی  علی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهی انحصار وراثت
آقای نصرهللا امیری خامکانی بشماره شناسنامه ۱۳۴ 
باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی بشماره ۵۴/۴/۱۴00 تقدیم این دادگاه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم حاجی امیری 
خامکانی به شماره شناسنامه ۲ در تاریخ ۱۴00/۳/۹ در اقامتگاه دائمی 

خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱. خانم حاجیه امیر سبتکی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۷ محل 

صدور حوزه ۲ زرند همسر متوفی
۲. خانم سکینه امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۷ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۳. خانم فاطمه امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۳ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۴. خانم زهرا امیری خامکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۱ محل 

صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۵. خانم صغری امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۳ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۶. خانم کبری امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه 

۳۹۳محل صدور حوزه ۱ زرند فرزند متوفی.
۷. خانم خدیجه امیری خامکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۹0۲ 

محل صدور حوزه ۱ زرند فرزند متوفی.
۸. خانم مریم امیری خانمکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۱۵۲ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۹. آقای نصرهللا امیری خامکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۱۳۴ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
۱0. آقای مهدی امیری خامکانی فرزند حاجی به شماره شناسنامه ۱۵۵ 

محل صدور حوزه ۲ زرند فرزند متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره 
پرونده ۵۴ مورخه ۱۴00/۴/۵ در وقت فوق العاده شعبه ۴ شورای حل 
اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و 
پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده ۹0۷_ ۹۴۶ و ۹۴۵ قانون 
آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان 
پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل 
ماترک اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک هشتم سهم 

همسر و بقیه به هر پسر دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش 

قانونی است.م الف ۱0
یاسین کاربخش راوری - قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف 
کیانشهر و طغرالجرد

مدیرعامل بانک سپه خبر داد:
پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی در سه ماه نخست سال ۱400

سپه  بانک  مدیرعامل  سپه؛  بانک  اطالع رسانی  پایگاه 
به تشریح اقدامات مؤثر این بانک در سه ماه نخست 
سال جاری با محوریت اعتباری حمایت از اشخاص و 
واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا پرداخت. 
محمدکاظم  سپه،  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
چقازردی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال در 
قالب بیش از ۲0 هزار فقره پرونده تسهیالت تکلیفی و 
جبران خسارت کرونا طی سه ماه نخست سال جاری 
در شعب این بانک پرداخت شده است، اظهار داشت: 
بانک سپه در راستای همراهی با سیاست های اقتصادی 
برنامه جامع عملیاتی در سال ۱۴00 که  اجرای  کشور، 
و  شده  نام گذاری  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید، 
ویروس کرونا  از  ناشی  آسیب دیدگان  از  لزوم حمایت 
و حوادث قهری، بسته حمایتی خود را با إتکا بر منابع 

داخلی به بهبود فضای کسب وکار و تقویت بخش های 
پیشران اقتصادی و زنجیره تولید، اختصاص داده است. 
محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه تسهیالت تکلیفی 
بانک سپه در ۱۲ بخش ارائه می شود، اظهار داشت: نزدیک 
به یک هزار و پانصد میلیارد ریال آن به مسکن روستایی، 
۸00  میلیارد ریال به حوادث قهری، ۵۵0 میلیارد ریال 
تسهیالت خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و 
خانواده شهدا )بنیاد شهید(، ۳۵0  میلیارد ریال تسهیالت 
بهسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدهای نانوایی،  
۵۵ میلیارد ریال به اشتغال ایثارگران از طریق صندوق 
اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، ۴۷ میلیارد ریال تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن قضات قوه قضائیه، نخبگان و 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سه ماه نخست سال 

۱۴00 پرداخت شده است.

افقی
 ۱ - واحد پول تایلند - کلید - شهر توت، 
 - درشت  بخیه  سينمائي،  معتبر  جشنواره 
صدای ترساندن۲ - کاغذ کاهی، شبكه رایانه 
کمان،  وتر   - زبان، گنگ  بی  زباندار   - ای 
احسنت، ابریشم تابیده - حرف انتخاب، بله 
آلمانی، حرف گزینش - از بیماریهای پوستی۳ 
آفریقای  کاشف   - متانت۴   - خشنود   -
مرکزی - هاشم - صنم، خدای دروغین۵ 
- نوعی حلوا، خبر افشاگرانه، میدهند تا رسوا 
کنند - یازده، دو یار هم قد - جمح ابلیس 

- کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش و نزاع۶ 
- به رخ كشیدن - مخفف آتش - همبازی 
پت۷ - نوعی طاق محدب آجری - پدر آذری 
- تحفه ها۸ - خدای آبهای روان، فرشته مهر 
و محبت - حواری مسیحی، یکی از دوازده 
حواری میسح، صاحب یکی از اناجیل اربعه، 
پسر زکریا - پیچ تنظیم صدا۹ - پدر رستم، 
سپید موی شاهنامه - برنده - دیوار کوتاه - 
بخشنده۱0 - گرداگرد لب و دهان - شجاع و 
دالور، سدی در زنجان - سده ها۱۱ - طرفدار 
آرامش  راحتی،  و  آرامش  راحتی،  برابری - 
- صدای درد، کالم درد۱۲ - متضاد صحت، 

 - درودگری  وسیله  تهرانی،  بله   - بیماری 
رنگ خاكستری، به رنگ خاكستر۱۳ - عید 
ویتنامی ها - سیب مازندرانی  - به قول شاعر 
یك بار بس است - همه، آقای آلمانی، همه 
را شامل شود۱۴ - پهنای شمشیر - مقام و 
مرتبه - تاشکند قدیم۱۵ - ازنوشت افزار - 
بلندی آسمان، فلک، در اصطالح متضاد فرش 
است - فیلمی از مسعود ده نمكی۱۶ - سو 
نفس   - اشتباه - چپ چشم۱۷   - چشم 
خسته - پیش رو - نوعی میمون دم کوتاه  

- اتومبیل صحرا

عمودی
 - وارونه  - ضم  فلكی  برج  پیكر،  دو   -  ۱
شعاع، زنگار - از مد افتاده۲ - بیماری ریوی، 
نت بیمار - کندر رومی - واحد بازی تنیس، 
عدد شش عرب - شریعت، مذهب، قرض و 
وام۳ - ماشین سواری - علم دخل و خرج، 
اندازه خرج كردن۴ - خاندان،  به  اكونومی، 
زائو ترسان، سرخ كمرنگ - قصد و آهنگ، 
رکن اصلی نماز - مرتجع، متعصب - دف 
وارونه۵ - از بازیكنان اسبق و نامدار تیم بایرن 
مونیخ - برهنه، عریان، همسر اسكارلت - 
حس وارونه - تکرار حرف بیست و شش۶ 
- خواب کودکانه - بهم پیوستن، الفت یافتن، 
اتحاد حزبی۷ - روشنایی - حرف فاصله، 
در  پهلوانی  نام   - بار  لنگه  خمیدگی كاغذ، 
موی   - درای۸  زنگ،  ناقوس،   - شاهنامه 
فری - صلح، دوستی مجدد پس از قهر، ضد 
قهر - سوراخ کردن، با دریل همراه است - 
خاكستری، سفید دارای خال سیاه۹ - یک 
عامیانه، یك خودمانی - گاه استراحت، پایان 
روز - معلق  - بانگ نزدیک، بانگ چوپان، 
ضمیر عربی - حرف تعجب، تعجب زنانه، 

گشوده۱0 - حیله گر - سوختن  - ورزش 
ذهنی۱۱ - كلمه پرسشی، مخفف چه چیزی 
- برج كج فرانسه - شهر مقدس هندوان - 
پادگان۱۲ - مخترع ماشین بطری سازی - 
بیماری مسری، بیماری خطرناك - مخترع 

یونان باستان ۱۳ - اولین قبله گاه مسلمین - 
ساحل دریا - حرف هشتم التین۱۴ - دید و 
نظر - دایره مانند - خرما، سوغات گجرات۱۵ 
- صد متر مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, 
مخفف اگر - ازعناصر شیمیایی با عدد اتمی 

۸۱ - از ظروف آشپزخانه، منسوب به چین۱۶ 
- معبر رودخانه، فنی در كشتی، جسر - برنج 
گیالنی  - روز عرب - وقت، وقت و زمان، 
زمان۱۷ - شهری در هلند  - تفسیم - گودتر 

از چاله

جدول شماره 205۱

ایران خودرو

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، با همکاری مشترک زنجیره 
تامین گروه صنعتی ایران خودرو و مراکز علمی و دانش بنیان 
در پایان امسال، حدود ۱۲۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی 

محقق می شود.
ایکوپرس- قطعات تولید شده، حاصل همکاری شرکت های 
دانش بنیان و فناور، در تمامی خودروهای تولیدی جدید نظیر 
تارا و پروژه k۱۲۵قابل بهره برداری است و رویکرد یکسان سازی 
کاربرد این قطعات در انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی 
هزینه های  و  قالب سازی  هزینه های  ایران خودرو، کاهش 
سربار تولید را برای بخش صنعت خودرو و قطعه سازی کشور 

در پی خواهد داشت.
در راستای تحقق اهداف و سیاست های گروه صنعتی ایران 
اجرای سیاست های  و  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  با  خودرو 
کالن ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تعمیق 
خودکفایی، علم و فناوری و استفاده حداکثری از توان داخلی، 
در سال ۹۹ احصا نیازهای فناورانه گروه صنعتی ایران خودرو 
و شرکت های شبکه تامین صنعت قطعه سازی در ۹ گروه به 
تفکیک مگاماژول های پنج گانه خودرو، مواد اولیه، تست و 
صحه گذاری، قالب و ابزار و حوزه اطالعات مهندسی صورت 
گرفت. این شرکت با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه در 
سال ۹۹ و به منظور جبران خأل حضور مراکز علمی در صنعت 
قطعه سازی و تسهیل روند بومی سازی فناوری های مورد نیاز، 

زمینه سازی حضور شرکت های نوپای دانش بنیان و فناور را در 
حوزه های مختلف علم و فناوری، به منظور هم رسانی عرضه و 

تقاضای فناوری در صنعت قطعه سازی آغاز کرد.
فناوری  و  با معاونت علمی  پذیرفته  تعامالت صورت  طی 
ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری پردیس، مراکز رشد 
دانشگاهی، سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، ستاد 
توسعه نانو و سایر نهادهای علمی، تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان انتخاب و نیازهای فناورانه شناسایی شدند. به 
منظور مدون سازی نیازهای خودکفایی صنعت قطعه سازی 
نیازهای فناورانه  در سال ۱۳۹۹، سامانه مکانیزه شناسایی 
صنعت  خودکفایی  تعمیق  و  توسعه  منظور  به  نوآورانه  و 
قطعه سازی طراحی و بانک اطالعاتی نیازهای فناورانه و نوآورانه 
نیز ایجاد شد. شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 
و  نوآورانه  رویداد  برگزاری  قالب  در  موفق شد  ایران خودرو، 
فناورانه ۲0۲0 و در فاز اول، حدود ۳00 نیاز فناورانه را شناسایی 
و حدود  ۱۵۶ تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان را 
امضا کند، همچنین به منظور توسعه اقتصاد دانش محور برای 
رصد نیازهای دانش بنیان و فناورانه، تالش سازمان یافته ای را 
برای تولید قطعاتی نظیر موتور و گیربکس، شیشه باالبرهای 
برقی، مگنت و زغال های مصرفی در انواع موتورهای برقی، 
کویل جرقه زن موتور و اینفلیتور ایربگ، با مشارکت و همکاری 

مراکز صنعتی و دانشگاهی آغاز کرد.

امسال محقق خواهد شد

صرفه جویی ارزی ایران خودرو با همکاری دانش بنیان ها

مدیرعامل  هم اندیشی  مشترک  نشست 
منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 
با  شرکت  این  مدیران  از  برخی  و  گل گهر 
برگزار  سیرجان  سنگ آهن  مجتمع  مدیر 

 . شد
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 
گل گهر، در این نشست که به میزبانی مدیر 
محل  در  و  سیرجان  سنگ آهن  مجتمع 
موضوعات  پیرامون  شد،  برگزار  او  دفتر 
اداری  ساختمان  احداث  جمله  از  مختلف 
بررسی  سیرجان،  سنگ آهن  مجتمع 
جاده  احداث  گل گهر،  منطقه  جامع  طرح 
... بحث و  ۴ و  دسترسی به معدن شماره 

شد.  نظر  تبادل 

منظری  مهندس  نشست،  این  ابتدای  در 
سیرجان،  سنگ آهن  مجتمع  مدیر  توکلی 
عمرانی  مهم  اقدامات  از  تشکر  ضمن 
و  عمران  توسعه،  شرکت  توسعه ای  و 
با  منطقه،  این  در  گل گهر  منطقه  مديريت 
ساختمان  به  مجتمع  این  نیاز  به  توجه 
برای  مجتمع  این  برنامه  از  جدید،  اداری 
احداث ساختمان در سایت جدید پردیس 
رحیمی  مهندس  داد که  خبر  اداری گل گهر 
و  عمران  توسعه،  شرکت  مدیرعامل 
موضوع  این  از  نیز  منطقه گل گهر  مديريت 
زمین  شده است  مقرر  و  کرده  استقبال 
اداری  ساختمان  احداث  برای  نظر  مورد 
پردیس  جدید  سایت  در  مجتمع  این 
سنگ آهن  مجتمع  اختیار  در  اداری گل گهر 

شود.  داده  قرار  سیرجان 
همچنین مقرر شده، در راستای بروزرسانی 
موثرتری  نقش  منطقه گل گهر،  طرح جامع 
توسط مجتمع سنگ آهن سیرجان به عنوان  

نماینده سازمان ایمیدرو ایفا شود.
شماره  معدن  به  دسترسی  جاده  احداث 
نیز  مذکور  معدن  توسعه  رعایت طرح  با   ۴
موضوع مهم دیگری بود که در این نشست 
به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته شد 
این  اهمیت  به  توجه  با  شده است  مقرر  و 
تردد  به دلیل  آن  به  لزوم رسیدگی  و  جاده 
مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت  زیاد، 
سنگ آهن  مجتمع  و  گل گهر  منطقه 
به  نسبت  یکدیگر  همکاری  با  سیرجان 

کنید. اقدام  جاده  این  احداث 

العاده  فوق  و  عادی سالیانه  مجمع عمومی 
بورس کاالی ایران در حالی ۱۳ تیرماه ۱۴00 
در محل سالن همایش های رازی برگزار شد 
این  اکثریت، عملکرد  رای  با  که سهامداران 
تقسیم  و  دادند  قرار  تایید  مورد  را  شرکت 
درصدی   ۱00 افزایش  و  ریالی   ۱۵0 سود 
رساندند؛  تصویب  به  را  شرکت  سرمایه 
جدید  اعضای  مجمع  این  در  همچنین 
هیات مدیره بورس کاال از سوی سهامداران 

شدند. انتخاب 
بین الملل  وامور  روابط عمومی  گزارش  به 
عمومی  مجمع  در  ایران،  کاالی  بورس 
روز  صبح  که  بورس  این  سالیانه  عادی 
مرکز  محل  در   ۱۴00 تیرماه   ۱۳ یکشنبه 
ارائه  از  برگزار شد،  پس  رازی  همایش های 
گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی 

اقدامات  اهم  و تشریح   ۱۴00 اسفند   ۳0 به 
حامد  توسط  بورس  توسعه ای  عملیات  و 
ایران،  بورس کاالی  مدیرعامل  سلطانی نژاد 
توسط  شرکت  مالی  صورت های  گزارش 
ارائه  قانونی،  بازرس  و  مستقل  حسابرس 
و اعالم شد که وضعیت مالی شرکت بورس 
و   ۱۴00 اسفند   ۳0 تاریخ  در  ایران  کاالی 
برای  آن  نقدی  و جریان های  مالی  عملکرد 
تمام  از  مزبور،   تاریخ  به  منتهی  مالی  سال 
استانداردهای  طبق  اهمیت،   با  جنبه های 
مجمع  همچنین  است.  مطلوب  حسابداری 
ایران،  بورس کاالی  سالیانه  عادی  عمومی 
هر سهم  ازای  به  ریال سود   ۱۵0 تقسیم  با 
موافقت کرد. در مجمع عمومی عادی بورس 
آزموده  حسابرسی  موسسه  ایران،  کاالی 
و  مستقل  حسابرس  عنوان  به  نیز  کاران 

بازرس علی البدل موسسه  و  قانونی  بازرس 
حسابرسی ایران مشهود و دنیای اقتصاد به 
انتخاب  کثیراالنتشار  رسمی  روزنامه  عنوان 
سهام  صاحبان  فوق العاده  مجمع  در  شدند. 
از  ۱00 درصدی سرمایه شرکت  افزایش  نیز 
۲۵0 میلیارد تومان به ۵00 میلیارد تومان به 
ترتیب  بدین  تصویب صاحبان سهام رسید. 
۱۹۷ میلیارد تومان از مبلغ افزایش سرمایه 
تومان  میلیارد   ۵۳ و  انباشته  از محل سود 
بود.  خواهد  اندوخته ها  سایر  محل  از  آن 
انتخابات  فرآیند  در  همچنین  سهامداران 
کارگزاری  مبارکه،  فوالد  رای گیری  و 
آهن،  ذوب  خوزستان،  فوالد  سی ولکس، 
و  تمدن  سرمایه  تامین  کشاورزی،  بانک 
هیئت  جدید  اعضای  عنوان  به  را  تاپیکو  

کردند. انتخاب  مدیره 

نشست مشترک مدیرعامل شرکت مديريت منطقه گل گهر 
با مدیر مجتمع سنگ آهن سیرجان

با اکثریت آرا به تصویب رسید؛

موافقت سهامداران با افزایش ١٠٠درصدی سرمایه بورس کاال

لحظه  این  تا  ایران گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
پخش  ملی  شرکت  به  کشور  وزارت  از  اینترنتی  تاکسی ها ی  اطالعات 

است. شده  واریز  جانبازان  سهمیه  ولی  نرسیده،  نفتی  فرآورده های 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به نقل از 
باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه کاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی 
از  ترمیمی  سوخت  سهمیه  جوان، گفت:  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه 
طریق اعتبار در کارت های بانکی این افراد اعمال شده و این افراد می توانند در 
جایگاه های عرضه سوخت، از طریق کارت های بانکی نسبت به خرید سوخت 

اقدام کنند.
بنزین سهمیه بندی شد و  آبان سال ۱۳۹۸،  بامداد جمعه ۲۴  گفتنی است، 
قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه ای )۶0 لیتر ماهانه برای خودرو های 
شخصی( در هر لیتر ۱۵00 تومان و به صورت آزاد ۳000 تومان تعیین شد اما 
واریز سهمیه برای برخی دیگر از رانندگان به صورت اعتباری در نظر گرفته شد.

بر این اساس، افرادی که سوخت آن ها به صورت اعتباری تخصیص می یابد، 
می توانند از اعتبار موجود در کارت بانکی خود برای سهمیه سوخت استفاده 
کنند و افرادی که سهمیه ثابت لیتری دریافت می کنند، شامل طرح استفاده از 

کارت بانکی برای سوخت گیری نمی شوند.

شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
با  ایران،  صادرات  توسعه  صرافی 
صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  حضور 
و  صرافی  شرکت  مدیره  هیات  ایران، 
حسابرسان قانونی برگزار شد. به گزارش 
صادرات  توسعه  بانک  عمومی  روابط 
علی  نیوز،  اگزیم  از  نقل  به  ایران 
توسعه  بانک  مدیرعامل  صالح آبادی 
صادرات ایران در این جلسه صبح دیروز 
بانک گفت:  این  صرافی  عمومی  مجمع 
عملیاتی  بازوی  توسعه صادرات  صرافی 
به  ارزی  خدمات  ارائه  برای  بانک  این 

است. مشتریان 
او با اشاره به اینکه هدف اصلی صرافی 
سودسازی نیست، اظهار داشت: شرکت 
از  بخشی  صادرات،  توسعه  صرافی 

که  می  شود  محسوب  بانک  خزانه  داری 
از طریق تعامل با شعب بانک در سراسر 
می - ارائه  خدمات  مشتریان  به  کشور 

کند.
اخیر  سال های  در  صرافی  اعالم کرد:  او 
نقل  و  ارزی  فعالیت های  مکمل  نقش 
ایفاء  را  بانک  المللی  بین  انتقاالت  و 
کرده و در بخش  هایی که بانک به جهت 
تحریم های  از  حاصل  محدودیت  های 
بین  المللی، در ارائه خدمات به مشتریان 
نقش  ایفای  به  شده  مواجه  مشکل  با 

است. پرداخته  مثبت 
مدیرعامل صرافی  این جلسه،  ادامه  در 
عملکرد  تشریح  به  صادرات  توسعه 
سال  سه  طی  صرافی  این  ای  مقایسه 
تحوالت  گفت:  و  پرداخت  گذشته 

سیاسی و نوسانات ارزی طی سال های 
اخیر، اهمیت نقش و جایگاه صرافی ها 
این  کرد؛  روشن  گذشته  از  بیش  را 
تعریف  با  بتواند  است  امیدوار  شرکت 
بانک  با  مشترک  جدید  برنامه  های 
توسعه صادرات ایران و ارائه مدل  های 
قابل  و  شده  تعریف  ریسک  با  کاری 
خود  به  را  بازار  از  بیشتری  سهم  قبول، 

دهد. اختصاص 
صادرات  از  حمایت  بوالحسنی  محسن 
اقدامات  اهم  از  را  صادرکنندگان  و 
ایران دانست و  صرافی توسعه صادرات 
ارائه خدمات رقابتی در بخش های  گفت: 
خرید و فروش و نقل و انتقاالت ارزی، 
رسانی  خدمات   زنجیره  ارتقا  و  تکمیل 
بخش  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
مهمترین  از  ارزی  معامالت  و  خدمات 
اقدامات شرکت صرافی توسعه صادرات 

است.  بوده  ایران 
گسترش  در  صرافی  موثر  نقش  به  او 

کارگزاران  با  کارگزاری  روابط  زنجیره 
و  کرد  اشاره  کشور  از  خارج  و  داخل 
به  ایران  صادرات  توسعه  صرافی  گفت: 
عنوان یکی از صرافی  های امین و عامل 
بانک مرکزی، نقش موثری را در اجرای 
بازار  تنظیم  و  حاکمیتی  سیاست  های 
ایفا کرده و با هدف کاهش ریسک  های 
موجود، نظام  های نظارتی و کنترل  های 

است.  داده  ارتقا  را  خود  داخلی 
ثبت  سرمایه  آخرین  افزود:  بوالحسنی 
و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  صرافی  شده 
میلیارد   ۶0 مبلغ  غیرتجاری،  موسسات 
سهم  میلیون   ۶0 به  )منقسم  ریال 
است که  ریالی  هزار  یک  نام  با  عادی 
ثبت  ساختاری،  دالیل  به  بنا  متاسفانه 
مواجه  تاخیر  با  قبلی  سرمایه  افزایش 

است.  شده 
منظور  به  الزم  ریزی  برنامه  مع الوصف 
ثبت  محض  به  مجدد  سرمایه  افزایش 

است. پذیرفته  صورت  قبلی  مصوبه 

سهمیه اعتباری بنزین جانبازان واریز شد مجمع عمومی صرافی توسعه صادرات ایران 
برگزار شد

| انرژی | | بانک  |

تفاهم نامه همکاری بانک 
پارسیان و دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بانک  مابین  تفاهم نامه همکاری های مشترک فی 
پارسیان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری 

ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به امضا رسید.
در جلسه ای به میزبانی کانون بانک ها و موسسات 
کانون،  اعضای  حضور  با  و  خصوصی  اعتباری 
پارسیان  بانک  مشترک  های  همکاری  تفاهم نامه 
و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و  پرویزیان  کورش  امضا  به  اقتصادی  ویژه  و 

رسید. مومنی  حمیدرضا 
موضوع این تفاهم نامه ؛ برقراری و توسعه تعامالت 
مرتبط  خدمات  ارائه  زمینه  در  دبیرخانه  و  بانک 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های  به 
چارچوب قوانین، مقررات، ضوابط و بخشنامه های 
ابالغی  ضوابط  همچنین  و  پارسیان  بانک  جاری 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از 
ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق  قوانین  و 
نامه،  تفاهم  این  امضای  از  هدف  و  اقتصادی 
ارتقای سطح همکاری های متقابل، مراودات بانکی 
و ارائه خدمات ویژه بانکی به دبیرخانه شورای عالی 
و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان 

است. شده 
شورای عالی  دبیرخانه  نامه  تفاهم  این  اساس  بر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستر مناسب ، شرایط 
تسهیل  برای  الزم  عملیاتی  راهکارهای  ایجاد  و 
پارسیان  بانک  و  فراهم  را  بانک  با  همکاری های 
شرایط  اطالعاتی،  و  ارتباطی  زیرساخت های  نیز 
بانکداری و مالی الزم برای تسهیل حوزه های تولید 

می کند. فراهم  را  صادرات  و 

تقدیر استاندار یزد 
از مدیرعامل چادرملو 

در دیدار مديركل بنیاد شهید يزد با مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو، مراتب  تقدیر استاندار 
یزد با اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه توسط حجت 
االسالم زارع مدیرکل بنیاد شهید انقالب اسالمی  به 
واحد  به گزارش  شد.  اعطا  تقی زاده  ناصر  مهندس 
خبر روابط عمومي؛ در این ديدار حجت االسالم زارع 
ضمن تقدیر از خدمات حمایتی چادرملو  از خانواده 
ایثارگران شهرستان گفت:  و  معظم شهدا، جانبازان 
توجه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ایثارگران  
و خانواده های معظم شهدا و جانبازان بسیار ارزشمند 
مدیره  هیات  و  جنابعالی  از  و  است  تقدیر  قابل  و 
ناصر  مهندس  می کنیم.  تشکر  چادرملو  محترم 
ضمن  نیز  چادرملو  شرکت  عامل  مدیر  تقی زاده 
تشکر از ابراز محبت استاندار و مسئوالن و خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران افزود: وظیفه انسانی، دینی 
همواره  لذا  است؛  عزیزان  این  تکریم  ما  میهنی  و 
جانفشانی های  و  رشادت ها   ، مجاهدت ها  قدردان 
این عزیزان هستیم؛ چرا که امنیت، آرامش و حیات 

امروز خود را مدیون آنها می دانیم.
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و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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خشکی کامل تاالب فصلی آق گل/ مهر

و  راحله کرمی  و کارگردانی  نویسندگی  به  خوب«  »دختر  فیلم کوتاه 
تهیه کنندگی مانی قندی در بخش مسابقه نوزدهمین دوره جشنواره فیلم 
 ۲0۲۱ Ischia Global Film Festival و موسیقی ایشیا گلوبال ایتالیا
پذیرفته شد. این جشنواره در تاریخ ۲۷ تیر تا ۳ مرداد در جزیره ایشیای 
ایتالیا تحت نظارت و حمایت وزارت فرهنگ ایتالیا برگزار می شود./ مهر

در روز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان »الیحه 
به الیحه  ندادن  اولویت  به  آلودگی هوا خاک می خورد« منتشر کرده است که 
»آلودگی هوا« توسط مجلس در حالی که مدعی ورود به مشکالت مردم است، 
اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری با تیتر »خدا هوای ما را دارد« در این شماره 

از روزنامه به چاپ رسیده است.

آبخیزداری، مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک حوضه ی آبخیز است. به 
سخنی دیگر، آبخیزداری مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی 
حوضه ی آبخیز، با هدف حفاظت واستفاده ی صحیح و پایدار از منابع طبیعی با 

توجه ویژه به منابع آب و خاک است.
آبخیز  حوضه ی  سطح  خاک های  از  بخشی  فرسایش  سبب  طبیعی  عوامل 
می شوند، اما این فرسایش، که در زمان طوالنی پدید می آید، سالمت حوضه ی 

آبخیز را تهدید نمی کند./ دانشنامه  محیط زیست

انیمیشن ۱۱ دقیقه ای »خرچنگ« نوزدهمین حضور بین المللی خود را در 
بخش مسابقه فیلم های کوتاه چهاردهمین جشنواره انیمیشن فست آنکا 
که از روز ۱0 تا ۱۳ تیر ۱۴00 برگزار می شود را تجربه می کند. این مجموعه 
درآمد. جشنواره  نمایش  به   ۱۴00 تیر   ۱۲ روز   ۱۶ دقیقه ای ساعت   ۷۵
انیمیشن فست آنکا تنها جشنواره چند رسانه ای در کشور اسلواکی است 

که بر فیلم های انیمیشن تمرکز دارد./ مهر

با توجه به اوج گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در بیشتر مناطق کشور 
سخنگوی  اعالم  طبق  و  کرونایی  قرمز  شهرهای  قابل توجه  افزایش  و 
ستاد مقابله با کرونا، کتاب فروشی ها  که جزو مشاغل گروه ۲ هستند 
در شهرهای قرمز تعطیل می شوند و اجازه فعالیت و پذیرش مشتری 

ایسنا داشت./  نخواهند 

 امیر عظیمی روز نوزدهم تیرماه اولین آلبوم رسمی خود »سیب هوس« 
را در شرکت »ترانه شرقی« به تهیه کنندگی محسن رجب پور دردسترس 
شنوندگان قرار خواهد داد. پیش فروش آلبوم »سیب هوس« در قالب 
۲۲ قطعه به دو صورت فیزیکی و  دیجیتالی برای داخل و خارج کشور 
از روز شنبه ۱۹ تیرماه نیز در دسترس  از شنبه ۱۲ تیرماه آغاز شده و 

عالقه مندان موسیقی خواهد بود./ هنرآنالین

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن

خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن

خوشا از نی، خوشا از سر سرودن
خوشا نی نامه ای دیگر سرودن

نوای نی نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دلنشین است
نوای نی، نوای بی نوایی است

هوای ناله هایش، نینوایی است
نوای نی دوای هر دل تنگ

شفای خواب گل، بیماری سنگ
قلم، تصویر جانگاهی است از دل
علم، تمثیل کوتاهی است از نی
خدا چون دست بر لوح و قلم زد

سر او را به خط نی رقم زد
دل نی ناله ها دارد از آن روز

از آن روز است نی را ناله پر سوز
چه رفت آن روز در اندیشه نی

که اینسان شد پریشان بیشه نی؟
سری سرمست شور و بی قراری
چو مجنون در هوای نی سواری

پر از عشق نیستان سینه او
غم غربت، غم دیرینه او

غم نی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست
دلش را با غریبی، آشنایی است

به هم اعضای او وصل از جدایی است

قیصر امین پور

| سینما | | انیمیشن | | چاپ و نشر  | | موسیقی |

کتاب بادبادک باز روایتی از دسامبر ۲00۱ تا مارس ۲00۱ را 
با  تمام قسمت های کتاب  به مخاطب نشان می دهد. در 
روایتی صمیمی و دوستانه مواجه خواهیم بود و مخاطب 
به سرعت می توان با برخی قسمت های کتاب همزاد پنداری 
کند. در ابتدای داستان، امیر شخصیت اصلی داستان که از 
یک خانواده مرفه و پولدار است از خاطرات ۱۲ سالگی اش 
می گوید و صحبت کردن او در مورد گذشته ای که راه خود 
شنیدن  برای  را  مخاطب  می کند  باز  دندان  و  چنگ  با  را 
داستانی که شاید به همین سادگی نتوان از آن عبور کرد 
آماده می کند. این داستان چهره غمگین کشور افغانستان 
سیاست  زمانی که  می دهد.  نشان  سقوطش  زمان  در  را 
زندگی  و  می شود  رو به رو  عجیبی  تحوالت  با  افغانستان 
مردم را به طور کل تغییر می دهد. داستان در عین حال 
که چهره مردم را در این تغییرات سیاسی نشان می دهد 
بیشتر متمرکز بر زندگی دو دوست به نام های امیر و حسن 
حتی  و  شده اند  بزرگ  هم  با  حال که  عین  در  است که 
در  تفاوت های چشم گیری  خورده اند  پستان شیر  یک  از 
سبک زندگی دارند. امیر از خانواده ای ارباب زاده و پولدار 
عنوان  به  و کم توان  رنج کشیده  خانواده ای  از  حسن  و 
خدمتکار در خانه امیر و خانواده اش مشغول است. حکایت 
دوستی حسن و امیر به خوبی می تواند اختالف طبقاتی در 
افغانستان را برای مخاطب به تصویر بکشد، اما این تمام 
داستان نیست؛ چرا که هدف این رمان ۴00 صفحه ای تنها 

به این دوستی خالصه نمی شود.

| بادبادک باز | 
| نویسنده : خالد حسینی
مترجم : مهدی غبرائی  |

دریاچه های ایران
دریاچه نئور

دریاچه نئور در استان اردبیل واقع است. این دریاچه در 
۴۸ کیلومترى جنوب خاورى اردبیل به طرف خلخال و در 
فاصله ۱۸ کیلومترى خاور جاده، در منطقه کوهستانى قرار 
دارد. این دریاچه در دامنه های رنگارنگ رشته کوه باغرو در  
ارتفاع  ۲۷00 متر از سطح دریا قرار دارد و وسعت آن بیش 
از ۲۲0 هکتار و مشتمل بر دو دریاچه کوچک )۴0 هکتار( و 
بزرگ )۱۸0 هکتار( است که در فصل بهار به هم می پیوندند 
و دریاچه واحد را به وجود می آورند. بیشترین عمق دریاچه 
۵/۵ متر و میانگین ژرفای آن سه متر است. دریاچه نئور 
زیستگاه برخی از گونه های پرندگان مهاجر عبوری است 
دارد.  جهانی  شهرت  آن  رنگین کمان  قزل آالی  ماهی  و 
ماهی های دریاچه نئور هر سال پیش از زمستان صید و 
جمع آوری می شوند زیرا در اثر یخ زدن دریاچه این ماهی ها 
نمی توانند در زمستان زنده بمانند و پس از زمستان دوباره 
ماهی های کوچک پرورشی در نئور رها می شوند. هر ساله 
مسابقه تفریحی تحت عنوان »مسابقه ماهی گیری« در 
این دریاچه بین دوست داران صید ماهی انجام می شود. 
بارندگی مناسب و وجود چشمه هاى فراوان سبب پایداری 
منطقه  مطبوع  هواى  آن که  شده ضمن  دریاچه  وضعیت 
زمینه بسیار مناسبی برای جذب گردشگر خصوصا در اوقات 
گرم سال را فراهم کرده است. این منطقه دارای پوشش 

گیاهی متنوع از گیاهان خشكى زى و آبزى است.
محدوده دریاچه نئور به علت واقع شدن در داخل منطقه 
خاص  ضوابط  دلیل  به   ) ) گیالن  لیسار  شده  حفاظت 
این  در  آبی  پرنده  گونه  هر  شکار  مناطق  این  بر  موجود 
دریاچه ممنوع بوده بنابراین عوامل خاص طبیعی و انسانی 
و  کویرها  نمی کند./  تهدید  را  منطقه  این  حیات وحش 

ایران بیابان های 

 آبخوان

آگهی لغـو دعوت 
به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

آگهی لغـو دعوت 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه پیام ما در تاریخ ۱400/4/7 در خصوص دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( راس ساعت ۱7 روز پنجشنبه مورخ ۱400/4/۱7 
به اطالع میرساند با توجه به وضعیت اضطراری شیوع ویروس کرونا و ضرورت التزام به هشدارهای ستاد 
ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص عدم برگزاری تجمعات، این جلسه برگزار نمی گردد و تاریخ 

برگزاری آن در صورت اعالم شرایط مساعد متعاقبًا اعالم خواهد شد.

مجمع  به  دعوت  خصوص  در   ۱400/4/7 تاریخ  در  ما  پیام  روزنامه  در  شده  منتشر  آگهی  پیرو 
عمومی فوق العاده شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص( راس ساعت ۱۸:۳0 روز پنجشنبه مورخ 
۱400/4/۱7 به اطالع میرساند با توجه به وضعیت اضطراری شیوع ویروس کرونا و ضرورت التزام به 
هشدارهای ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص عدم برگزاری تجمعات، این جلسه برگزار نمی 

گردد و تاریخ برگزاری آن در صورت اعالم شرایط مساعد متعاقبًا اعالم خواهد شد.

 هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(

 هیئت مدیره شرکت معدنکاری اولنگ )سهامی خاص(


