
دستور رهبر انقالب به رئیس جمهور 
برای پیگیری نامه وزیر بهداشت

در پی نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رهبر معظم انقالب 
اسالمی در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو 
رهبر معظم  بیمارستانها،  بار  و  ویروس  برای کاهش چرخش  هفته ای 
انقالب اسالمی از رئیس جمهور خواستند این موضوع در ستاد ملی کرونا 

بررسی شود و هر اقدامی که الزم است انجام گیرد.

 تکلیف شهردار تهران چهارشنبه
 مشخص می شود 

 ساختمان »بهشت« 
سهم چه کسی است

تکلیف بیست و دومین شهردار تهران روز چهارشنبه، 
13 مردادماه مشخص می شود. دقیقا یک روز قبل از 
برگزاری مراسم تحلیف شورای شهر ششم. دیروز در 
گزینه های  برنامه های  بررسی  آخرین  جریان 
رئیس  اکنون  بذرپاش که  مهرداد  تهران،  شهرداری 
دیوان محاسبات کشور است، از حضور در شهرداری 

تهران استعفا داد. 

 آشنایی با فناوری هایی
 که جهان را سبزتر کرد 

 مواجهه با تغییر اقلیم 
شهر به شهر 

تغییرات اقلیم، باران های سیل آسا و خشکسالی های 
مکرر، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، برای هرکدام باید 
چه چاره ای پیدا کرد؟ پیش از ما شهرهای بسیاری 
درصدد چاره جویی بودند، در یک شهر سوخت سبز 
زمین  انرژی  از  دیگر  شهری  در  و  شده  جایگزین 
گرمایی برای تولید برق بهره جستند. در این گزارش 
مروری داریم بر چند شهر بزرگ دنیا که با طرح های 
خاص زیست محیطی خود تبدیل به الگوی توسعه 

پایدار در جهان شده اند. 

خبرنگار   21 حامل  اتوبوس   ،1400 تیرماه  دوم  ما-  پیام 
محیط زیست در جاده روستای بیگم قلعه نقده واژگون 
و  ایسنا  این حادثه »مهشاد کریمی« خبرنگار  در  و  شد 
»ریحانه یاسینی« خبرنگار ایرنا جانشان را از دست دادند 
از مرگ  زیاد  و  با مصدومیت های کم  و دیگر خبرنگاران 
خبری  پوشش  برای  که  سفر  این  بردند.  در  به  جان 

ناتمام  بود،  انجام گرفته  ارومیه  دریاچه  احیای  وضعیت 
ماند و غم از دست دادن دو دوست و همکار را بر قلب 
بازماندگان گذاشت. حاال که چهل روز از آن حادثه میگذرد 
چند تن از حاضران در اتوبوس و دیگرانی که در این غم 
شریکند، شرحی از اتفاق افتاده و روزهای رفته نوشته اند.

حسن روحانی:

 دوران افراطی گری
 به پایان رسیده است

|پیام ما| رئیس دولت دوازدهم در آخرین روز کاری 
دولت دوازدهم روزهای اول آغاز به کارش در دولت 
یازدهم اشاره کرد. او گفت که در آن روزها امید در 
شرایط  این  در  تدبیر  و  می زد  موج  ایران  سراسر 
روحانی  بود.  جنگ  فشار  در  تدبیر  از  راحت تر 
دوره  می کنند  فکر  برخی  که  کرد  اشاره  همچنین 
»تندروی« آغاز شده است در حالی که دوره افراطی 

گری تمام شده است.

دشت تشنه خر اسان
قربانی  فو الدساز ان

 سعید شعرباف، فعال حوزه شهری: 
در سند توسعه سبزوار حداقل از 50 پروژه برای توسعه شهر نام برده شده 

اما اسمی از کارخانه فوالد نیامده است

صدور مجوز ساخت کارخانه فوالد در سبزوار، انتقاد بعضی فعاالن 
حوزه آب و محیط زیست را به دنبال داشته است

  معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان 
 از عوامل بروز بحران در خوزستان سخن گفت 

 دوگانه مدیریت منابع آب دوگانه مدیریت منابع آب
و تامین معیشت کشاورز انو تامین معیشت کشاورز ان

6

5

3

6 4

بوم و بر

بوم وبر

 چهل روز از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست
و درگذشت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گذشت

چهل روز حیرانی

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ملی  شبکه  هسته  باند  پهنای  ظرفیت 
اطالعات از ۶4۸ گیگ در سال ۹2 به بیش 
از 221 هزار گیگ در سال ۹۹ رسیده است.به 
گزارش ایرنا، آذری جهرمی در مراسم افتتاح 
پارک علم و فناوری استان سمنان که امروز 
از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، گفت: 
سمنان  در  امروز  فناوری که  و  علم  پارک 
افتتاح شد، یک حلقه از زنجیره مجموعه 
پارک های اقتصاد دیجیتال در کشور است. 
اعالم کردم که  وزارت خود  دوره  ابتدای  در 
اقتصاد دیجیتال باید رشد قابل توجهی در 
برای  باشد.  داشته  داخلی  ناخالص  درآمد 
پیشبرد این هدف نیازمند ایجاد ۵ یونیکورن 
)شرکت های با ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر( و 20 هزار شرکت استارتاپی در قاعده 
این مثلث بودیم تا بتواند به درستی پیش 
با  این که  بر  تاکید  با  ارتباطات  برود.وزیر 
این  تصمیم گرفتیم  جوانان کشور  حضور 
مسیر را پیش ببریم، افزود: مساله مهم برای 
رسیدن به این هدف، بهبود زیرساخت های 

کشور بود. در سال ۹۶ زمانی که کار را آغاز 
کردیم، ۵0 درصد جمعیت شهرهای کشور 
به اینترنت نسل سوم و چهارم دسترسی 
شهرهای  درصد   100 اکنون  اما  داشتند 
کشور دارای دسترسی هستند. 30 درصد 
زندگی  روستاها  در  ما  کشور  جمعیت 
می کنند که آن زمان به اینترنت دسترسی 
جامعه  درصد   ۹۸.۵ امروز  اما  نداشتند 
روستایی ما به پهن باند دسترسی دارند و 
این به منزله فراهم شدن زیرساختی برای 
خاطرنشان  است.جهرمی  کسب وکارها 
کرد: اولین گامی که وزارت ارتباطات برای 
توسعه  برداشت،  هدف  این  به  رسیدن 
ارتباطات شبکه ملی اطالعات  باند  پهنای 
و هسته شبکه پهن باند کشور بود. ظرفیت 
پهنای باند هسته شبکه ملی اطالعات از 
 221 از  بیش  به   ۹2 سال  در  ۶4۸ گیگ 
هزار گیگ رسیده است. ایجاد مراکز داده، 
خدمات ابری و خدمات پایه به این دلیل 
حرکت  این  بتوانند  جوانان کشور  بود که 

بزنند. رقم  را  بزرگ 

رهبر  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نامه  پی  در 
معظم انقالب اسالمی در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا 
ویروس  برای کاهش چرخش  دو هفته ای  تعطیلی  پیشنهاد  و 
رئیس جمهور  از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیمارستانها،  بار  و 
هر  و  شود  بررسی  ملی کرونا  ستاد  در  موضوع  این  خواستند 
اقدامی که الزم است انجام گیرد. در مرقومه رهبر انقالب اسالمی 
خطاب به آقای روحانی رئیس جمهور آمده است: »پیرو هشدار 
پیشنهاد  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  محترم  وزیر 
تعطیلی بخاطر بیماری همه گیر، مقتضی است این موضوع در 
الزم  اقدامی که  هر  و  شود  بررسی  و  مطرح  مّلی کرونا  ستاد 

انجام گیرد.« است 
از  پس  انقالب  رهبر  به  خود  گذشته  روز  نامه  در  بهداشت  وزیر 
برشمردن علل و زمینه های گسترش بیماری و فشار سنگین بر کادر 
درمان، به صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله جدی با این 
پدیده را ضروری دانست و نوشت: »شاید دو هفته تعطیلی جدی 
و ایستادگی و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد با 
شکستن پروتکل ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس و 

بار بیمارستان ها و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد.«
انقالب اسالمی برای رئیس جمهور منتخب  رونوشت دستور رهبر 

است. شده  ارسال  نیز 

رشد 34۰ برابری ظرفیت پهنای باند 
هسته شبکه ملی اطالعات

دستور رهبر انقالب به رئیس جمهور 
برای پیگیری نامه وزیر بهداشت

2 پیام خرب

1

رنا
ای

مدیر اسبق طرح جامع آب کشور گفت: نمی توان وجود 
طرح های توسعه ناپایدار منابع آب در ایران را منکر 
شد. بسیاری از سدهای مخزنی و سایر طرح های 
بزرگ توسعه منابع آب کشور، با فشارهای سیاسی 
احداث  استانی  مسئولین  و  مجلس  نمایندگان 
شده اند که عملکرد آنها به هیچ وجه قابل دفاع نیست 
روزهای  این  نابسامانی های  از  بسیاری  مسبِب  و 
کشورند. مصطفی فدایی فرد در گفت وگو با ایلنا گفت: 
مسکن های  پی   در  شرایط  این  در  مسئولین  همه 
مقطعی هستند و هیچکس به فکر چاره ای اصولی 
و دلخوش  این وضعیت  تداوم  نیست،  بنیادین  و 
در  نتیجه گیری  برای  نابخردانه  به طرح های  کردن 
کوتاه مدت، می تواند موجب بزرگتر شدن مشکالت و 
عمیق تر شدن زخم ها و در نهایت منجر به گسیختگی 
و بروز خسارات جبران ناپذیر شود.فدایی فرد با اشاره 
افزایش خروجی  به وضعیت آب خوزستان گفت: 
بدون برنامه آب از سد کرخه، ممکن است به صورت 
مقطعی باعث کاهش اعتراضات در خوزستان شود 
ولی در هفته های باقیمانده از تابستان داغ و خشک 
سال جاری، می تواند منجر به تشدید مشکالت شود.

ظاهر  در  گفت:  آب کشور  جامع  اسبق طرح  مدیر 
مشخص نیست که این همه سوءمدیریت در کجا 
به وقوع پیوسته است. ولی به یقین، حکمرانی حوزه 
آب و محیط زیست کشور دچار مشکالت اساسی 
مشکالت  ریشه یابی  در  تاکنون  ما  چرا که  است. 
داخلی، به دنبال عوامل خارجی بوده ایم. خشکسالی 
و به خطر افتادن امنیت شغلی و اقتصادی در اثر 
کاهش بارش ها و خسارات شدید سیالب و نمایان 
آشنای  نمونه  )با  شهرها  فاضالب  مشکالت  شدن  
را  بارش ها  افزایش  اثر  در  خوزستان(  فاضالب 
نمی توان به دشمنان خارجی نسبت داد. اکنون دو راه 
بیشتر نداریم، اول این که با مسکن هایی مشکالت 
را به آینده منتقل کنیم و وضع موجود را ادامه دهیم، 
از  بزرگ تر  مراتب  به  بحران های  آن،  نتیجه  در  که 
مشکالت خوزستان  امروز را شاهد خواهیم بود. راه 
دوم، تغییر حکمرانی حوزه آب، اصالح الگوی توسعه 
در قالب تن دادن به یک جراحی عمیق، بنیادین، 
ایدئولوژیک و در یک کالم، نوشیدن جام زهری دیگر 
است. البته این مسیر دشوار مشکالت خاص خود 
را دارد که مهم ترین آنها تقابل با کاسبان تحریم و 

رانت خواران و پوپولیسم است. ولی در صورت انتخاب 
راه دشوار دوم، می توان به نجات کشور امیدوار شد. 
به  انتقاد و مطالبه گری  همین شرایط، باعث شده 
بیراهه رفته و هر کسی به خود اجازه دهد به صورت 
غیر کارشناسی و بدون آمار، اطالعات و مستندات 
الزم، نقادی کند و با ارائه دیدگاههای کلی، خشک 
و َتر را با هم بسوزاند.فدایی فرد یادآور شد: نمی توان 
ایران  ناپایدار منابع آب در  وجود طرح های توسعه 
سایر  و  مخزنی  سدهای  از  بسیاری  شد.  منکر  را 
طرح های بزرگ توسعه منابع آب کشور، با فشارهای 
استانی  مسئولین  و  مجلس  نمایندگان  سیاسی 
قابل  هیچ وجه  به  آنها  عملکرد  شده اند که  احداث 
دفاع نیست و مسبِب بسیاری از نابسامانی های این 
روزهای کشورند. بنابراین الزم است به جای آدرس 
مستندات  و  اطالعات  آمار،  اساس  بر  دادن،  غلط 
عملکرد  پایش  و  شناسایی  به  نسبت  کارشناسی، 
بهبود  برای  کرد.  اقدام  ناپایدار  توسعه  طرح های 
وضعیت، الزم است عالوه بر پایش عملکرد طرح های 
توسعه ناپایدار سایر عوامل نیز مورد بررسی و برخورد 

قانونی قرار گیرند. 

مدیر اسبق طرح جامع آب کشور:

حل بحران آب از مسیر تقابل با رانت خواران و پوپولیسم می گذرد

|   ســال شــانزدهم   |   شــماره پیاپــی 2۰73   |سه شــنبه  12 مــرداد 14۰۰  |    قیمــت  2۰۰۰ تومــان   | 

 روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای(

1-مناقصه گذار: شهرداری محمدیه
2-کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد تجدید مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
3-موضوع تجدید مناقصه: پروژه زیرسازی و آماده سازی و آسفالت معابر 
اساس  بر  ریال  اولیه 89/735/645/68۰  برآورد  با  مهرگان  شهری  ناحیه 
فهارس بهاء ابنیه سال 14۰۰ از محل اعتبارات داخلی از درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره 2۰۰۰۰۰5118۰۰۰۰25 به پیمانکاران واجد شرایط و 
می بایست دارای گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

و صالحیت پیمانکاری با گرید 5 ابنیه یا راه باشند.
4-پیمانکار می بایست دارای دو نمونه کار مشابه از نظر مبلغ هر کدام ٪3۰ 
برآورد اولیه پروژه باشد. در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی 

نمی گردد.
5-مبلغ سپرده: 4/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش 
واریزی نزد بانک ملی شعبه محمدیه به شماره حساب 31۰۰۰۰2331۰۰1 مطابق 

شرایط قید شده در سامانه ستاد
6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7-هزینه های نشر آگهی و سامانه ستاد به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
8-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند 

سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه مندرج 

می باشد.
1۰-تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه تاریخ 14۰۰/5/12 می باشد.

11-مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه از سایت، تا ساعت 16 روز شنبه 
14۰۰/5/16 می باشد.

 14۰۰/5/3۰ مورخ  شنبه  روز   16 ساعت  تا  پیشنهاد  ارائه  زمانی  12-مهلت 
می باشد.

پاکات ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه مورخ 14۰۰/5/31  بازگشایی  13-زمان 
می باشد.

14-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف- آدرس: استان قزوین شهر محمدیه بلوار امام حسین)ع( شهرداری 
محمدیه و تلفن ۰28325627۰۰

ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
41934-۰21 و دفتر ثبت نام 88969737 و ۰21-85193768 

نوبت اول: مورخ 14۰۰/5/5 -  نوبت دوم: مورخ 14۰۰/5/12 

نوبت دوم

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان

نوبت دوم

شماره 1400/5/9/1 م

آگهی مناقصـه 

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب رفسنجان با برآورد 
تقریبی 9.۰78.167.1۰۰ ریال را از محل اعتبارات داخلی و از طریق واگذاری به پیمانکاران واجد شرایط اجرا نماید، لذا بدینوسیله 

از شرکتهای دارای رتبه آب دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخه 14۰۰/۰5/12 لغایت ساعت 14 
روز سه شنبه مورخه 14۰۰/۰5/19 به آدرس رفسنجان، بلوار امام رضا )ع( شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند. 

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 46۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شرکت آب و فاضالب رفسنجان 
یا واریز وجه به حساب شماره 79359۰222 نزد بانک کشاورزی بنام شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

2-تاریخ تحویل پاکات الف، ب، ج تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 14۰۰/۰6/۰2 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
باشد.  می  رفسنجان 

3-تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب ج ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخه 14۰۰/۰6/۰3می باشد. 
4-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
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حسن روحانی روز دوشنبه و در آخرین 
ارشد  مدیران  با  دوازدهم  دولت  روز 
ابتدای  در  او  داشت.  نشستی  دولت 
افراطی گری  با  اینکه  بیان  با  این جلسه 
چنگ  با  گفت:  نمی رسیم،  جایی  به 
تخریب  و  هم  صورت  روی  به  انداختن 
به  یکدیگر  به  نسبت  هتاکی  و  همدیگر 
جایی نمی رسیم و نمی توانیم کشور را به 

برسانیم. پیشرفت 
و  تندروی  دوران  تاکید کرد که  روحانی 
او  است،  رسیده  پایان  به  افراطی گری 
افزود:»البته برخی فکر می کنند تازه آغاز 

می کنند.« اشتباه  شده که 
او همچنین به وضعیت کشور در روزهای 
آغازین پس از انتخابات یازدهمین دوره 
دولت  فعالیت  آغاز  و  جمهوری  ریاست 
یازدهم اشاره کرد و گفت: »در آن روزها 
امید در سراسر ایران موج می زد و تدبیر 
در  تدبیر  بود.  جاری  آن  سایه  در  دولت 
سایه امید آسان تر از تدبیر در فشار سایه 

جنگ و سختی ها است«.
امید  روِز  روز  »آ ن  داد:  ادامه  روحانی 
مردم بود که آثار آن را می شد در انتظارات 
مردم مشاهده کرد. این  آثار هم در داخل 
ایران و هم در افکار عمومی جهانیان قابل 
مشاهده بود و در همان امیدواری بود که 
کارهای عظیم و بزرگ به ثمر نشست.«

اولین  به   همچنین  رئیس جمهور 
عمومی  مجمع  نشست  در  حضورش 
آن  در  اشاره کرد که  ملل متحد  سازمان 
اعالم کرده بود که منطقه ما با یک فاجعه 
بزرگ، خشونت و تروریسم عظیم مواجه 
است و قطعنامه جهان عاری از خشونت و 
افراط گری را پیشنهاد داد که این قطعنامه 
روحانی  رسید.  تصویب  به  آرا  اتفاق  به 

امیدوارانه  نگاه  از  نشانه ای  را  اتفاق  این 
جهانیان به رویکرد دولت جدید ایران  در 

منطقه خواند. در  رمان  آن 
او با بیان اینکه در روزهای آغازین دولت 
اقدام  هنوز  دولت  اینکه  بدون  یازدهم 
خاصی انجام داده باشد قیمت ارز شروع 
به پایین آمدن کرد، اظهار داشت: »وقتی 
مهمی  گام های  اول  روز   100 در  گفتیم 
برخی ها  برمی داریم  مشکالت  حل  برای 
زدند که گویا  دیگر  راهی  به  را  خودشان 
و  چیست  حرف  این  معنای  نمی دانند 
برخی هم گفتند که در 100 روز چه کاری 

داد؟« انجام  می شود 
دولت  مصوبه  اولین  که  کرد  بیان  او 
یازدهم احیای دریاچه ارومیه بود که در 
مجموع 1۹ تصمیم برای آن گرفته شد و 
بالفاصله پس از آن اولین الیحه دولت را 
برای رفع موانع تولید با قید دوفوریت به 

شد. ارسال  اسالمی  شورای  مجلس 
اینکه دغدغه های دولت  بیان  با  روحانی 
تدبیر و امید از نخستین روزهای فعالیت 
محیط زیست و رفع موانع از پیش روی 
گفت:»در  بود،  اقتصادی  فعالیت های 
از  پیش  حتی  و  نخست  روز   100 همان 
پایان 100 روز، اولین نتیجه تعامل سازنده 
با جهان را در حصول توافق با قدرت های 

بودیم.« بزرگ شاهد 
او در ادامه صحبت های خود اعالم کرد که 
همچنان همانند سال ۹2 اعتدال و تعامل 
سازنده در داخل و خارج را راه حل رفع 
مشکالت و نجات ایران می داند. رئیس 
دولت دوازدهم ادامه داد: »با افراطی گری 
و  هم  صورت  روی  انداختن  چنگ  و 
هتاکی نمی توانیم پیشرفت کنیم باید به 
این نتیجه برسیم که دوران افراطی گری 

به پایان رسیده و این راه اعتدال است که 
هیچ گاه به پایان نمی رسد.«

او با اشاره به اینکه  در طول هشت سال 
گذشته اختالف سلیقه جود داشته اما هر 
دو جناح به آینده امیدوار بودند، توضیح 
فراوان  فرازونشیب های  وجود  »با  داد: 
توسعه  باید  بودند که کشور  متفق  همه 
و جهان  منطقه  برای  الگویی  به  و  یافته 
این  به  رسیدن  اصلی  راه  و  شود  تبدیل 
و  منطقه  با جهان،  تعامل سازنده  هدف 
ادامه  در  روحانی  است.«  دوستان مان 
برجام  مذاکرات  به  خود  صحبت های 
اشاره کرد و  با بیان اینکه برداشتن هفت 
در  ایران  ملت  علیه  خطرناک  قطعنامه 
کار  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
در  »همه کسانی که  نبود، گفت:  آسانی 
عرصه مذاکرات هسته ای حضور داشتند 
آسانی  کار  این  که  می دانستند  ابتدا  از 
دوستان  همه  بود که  روزهایی  و  نیست 
ما از ادامه دادن مسیر خسته و مایوس 
به  نسبت  همواره  بنده  اما  می شدند 
و مذاکره  تعامل سازنده  موفقیت مسیر 
باالخره  و  داشتم  اطمینان  آن  اساس  بر 
نیز این مسیر به ثمر نشست و قطعنامه 
قطعنامه  هفت  بر  بطالنی  خط   2231

ایران کشید.« ملت  علیه  خطرناک 
»کمتر  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور 
برداشتن  امکان  کند  باور  بود که  کسی 
این قطعنامه ها وجود دارد اما اراده ملت 
به  امید  تدبیر در سایه  ایران و تالش و 
هدایت  تحت  مذاکرات  و  رسید  نتیجه 
مقام معظم رهبری و به پشتوانه حضور 
ثمر رسید. در همان  به  و حمایت مردم 
ایام وزیر خارجه آمریکا در میانه مذاکرات 
مردم  استقبال  شاهد  ما  که  بود  گفته 

ایران  رئیس جمهور  و  دولت  از  اصفهان 
و  دولت  این  قدرت  نشانه  این  و  بودیم 
مردم است و آن استقبال تاریخی در آن 
حمایت  البته  و  داد  تکان  را  دنیا  مقطع 
همه مردم ایران بود که به دولت در میدان 

می بخشید.« قدرت  مذاکره 
روحانی با اشاره به این موضوع که ممکن 
مسیر  در  دولت  بگویند  کسانی  است 
درصدی  موفقیت صد  به  سازنده  تعامل 
نرسیده است، گفت: »در مذاکره و تعامل 
هر دو طرف به دنبال رسیدن به موفقیت 
صددرصدی هستند اما طبیعی است که 
رسید.«  نخواهند  این هدف  به  هیچ یک 
تاکید مقام  به  به  ادامه  رئیس جمهور در 
ابتدای دولت دوازدهم  معظم رهبری در 
با جهان«  و سازنده  »تعامل گسترده  بر 
که  است  گفت:»درست  و  کرد  اشاره 
مذاکره  و  است  سخت  کردن  مذاکره 
آسان  بیرون گود  در  ایستادن  و  نکردن 
و  نداریم  تعامل  و  مذاکره  جز  راهی  اما 
دولت در همان ماه های نخست فعالیت 
خود با تکیه بر تواِن مذاکره کنندگان خود 
و با هدایت های مقام معظم رهبری کاری 

داد.« انجام  بزرگ  و  عظیم 
که  را  کسانی  اینکه  بیان  با  روحانی 
به  بود،  چه  برجام  خاصیت  می پرسند 
گفت:  می کنیم،  واگذار  برجام  نتایج 
»می گویند هواپیماهایی که دولت مدعی 
کرده  خریداری  برجام  از  پس  است 
کاغذی بودند؟! می توانید از مسافرانی که 
این هواپیماها را سوار شدند بپرسید که 
واقعی؟  یا  بودند  هواپیماها کاغذی  این 
میلیاردها دالر سرمایه پس از برجام وارد 
کشور شد و حرکتی عظیم و بزرگ شکل 
رسیدن  پایان  به  آن  نتیجه  که  گرفت 
معادن،  پارس جنوبی، گسترش  فازهای 
در  بزرگراهی  و  ریلی  خطوط  احداث 
سراسر کشور، رونق بنادر، ساخت سدها 
هزاران  و  نیروگاهها  توسعه  و  ساخت  و 
اقدام دیگر در مسیر توسعه ایران بود.« 
گسترش  اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
از  یکی  نیز  کشور  سراسر  در  پهن باند 
دستاوردهایی بود که در نتیجه گشایش 
اضافه کرد:  شد،  ایجاد  برجام  از  حاصل 
»اگر همچنان در شرایط تحریم و جنگ 
دستاوردها  این  می ماندیم  اقتصادی 
در  اما  می آمد  دست  به  بسیار سخت تر 
توانستیم  دیروز  گشایش  آن  نتیجه 
احداث بیست و هفتمین سکوی دریایی 
را جشن  پارس جنوبی  در میدان عظیم 
این  همه  صورت  این  غیر  در  بگیریم 
همچنان  و  بود  مانده  نیمه کاره  طرح ها 
»این  افزود:  روحانی  می خورد.«  خاک 
فقط حرف من نیست که بگویم پس از 
برجام شاهد یک پیشرفت بزرگ در کشور 
بودیم.« بر اساس گفته روحانی، آمار رشد 
اقتصادی 12.۵ درصدی در سال ۹۵ نرخ 
ایجاد  سال،  چند  برای  رقمی  تک  تورم 
شدن  مثبت  و  شغلی  فرصت  هزار   ۷۹0
سال   ۶0 از  پس  غیرنفتی  تجارت  تراز 
نشان دهنده آن است که پس از برجام در 
اقتصاد کشور چه گذشت. رئیس جمهوری 
اینکه طبیعی است تفاهم و  به  با اشاره 
توافق با هیچ کشوری چه دوست و چه 
دشمن نمی تواند دائمی باشد، اظهار کرد: 
»خداوند خطاب به پیامبر خود می گوید 
که تو هر پیمانی که با کفار بستی از سوی 
آنان نقض شد اما مساله مهم این است 
که ببینیم در زمانی که پیمانی را منعقد 
می توانستیم  که  کاری  بهترین  کردیم 

بود؟« دهیم کدام  انجام 

رئیس دولت دوازدهم:

دوران افراطی گری به پایان رسیده است
روحانی: تدبیر در سایه امید آسان تر از تدبیر در فشار سایه جنگ و سختی ها است

رئیس قوه قضائیه دستور داد:
رسیدگی ویژه به 

پرونده های کثیرالشاکی
رئیس قوه قضائیه در رابطه با تسریع در تعیین 
تکلیف پرونده های فساد اقتصادی، پرونده هایی 
که متهم زندانی دارند و پرونده های کثیرالشاکی 
به روسای کل دادگستری و  ماموریت ویژه ای 
دادستان ها داد و از دادستان کل کشور خواست 
سریعتر  هرچه  صدور  و  رسیدگی  روند  به  که 

تصمیم نهایی در این رابطه نظارت کنند.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای صبح 
ابتدای جلسه  دوشنبه )یازدهم مرداد ماه( در 
شورای عالی قوه قضائیه بر اجرای سند تحول 
و  مرتب  برگزاری  و گفت:  تاکید کرد  قضائی 
مستمر جلسات ستاد راهبری تحول به صورت 
هر دو هفته یکبار به منظور پیشبرد اهداف سند 

تحول و تعالی ضروری است.
او خطاب به اعضای شورای عالی قوه قضائیه 
تاکید کرد که به صورت فعال در جلسات شورای 
تحول شرکت کرده و مصوبات را جدی بگیرند و 

در اجرای آن اهتمام الزم را داشته باشند.
در  تسریع  با  رابطه  در  قوه قضائیه  رئیس 
اقتصادی،  مفاسد  پرونده های  تکلیف  تعیین 
پرونده هایی که در آن متهم زندانی حضور دارد 
و پرونده های کثیرالشاکی ماموریت ویژه ای به 
این مقامات قضایی داد و از دادستان کل کشور 
هرچه  صدور  و  رسیدگی  روند  به  خواست که 
نظارت کند. رابطه  این  در  نهایی  سریعتر تصمیم 
او تاکید کرد: پرونده هایی که زندانی دارد باید 
هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا 
به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می کشد 

الزم است تکلیف زندانی روشن شود.
محسنی اژه ای با اشاره به قانون آیین دادرسی 
کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع تر 
متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضائیه 
را موظف می کند که نباید بازداشت موقت متهم 

بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
پرونده های  مورد  در  قضائیه  قوه  رئیس 
و  لیزینگی  پرونده های  مانند  کثیرالشاکی 
پرونده های  از  برخی  اعتباری،  تعاونی های 
عالوه  نیز  اقتصادی  مفاسد  و  کالهبرداری 
دادستان ها،  و  دادگستری ها  کل  روسای  بر 
نیز برای مرکز رسانه قوه قضائیه  را  ماموریتی 

کرد. تعریف 
او خاطرنشان کرد: باید این پرونده ها به جهت 
رسیدگی  سرعت  با  دارند  جامعه  در  اثری که 
جهت  در  قوه قضائیه  رسانه  مرکز  سوی  از  و 
بازدارندگی و ارتقای آگاهی های مردم در سطح 
جامعه تبیین شوند تا از تشکیل مجدد چنین 

شود. پیشگیری  پرونده هایی 
کل  روسای  کرد:  تاکید  اژه ای  محسنی 
پرونده های  دادستان ها  و  دادگستری ها 
کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند 
و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در مورد پرونده هایی 
که حکم قطعی آن صادر می شود، برابر موازین 
منظور  به  هنرمندانه  رسانی  اطالع  قانونی 

دهد. انجام  را  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
به  اشاره  با  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
پرونده های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور 
گفت: قضات دیوان عالی غیر از دریافت الیحه از 
وکیل و شنیدن حرف وکیل و متهم حتما پرونده 
قضایی را هم بخوانند و در صورت لزوم با قاضی 
صحبت کنند که پرونده ای بی وجه دچار اطاله 
به سازمان  ماموریت  با  اژه ای  نشود. محسنی 
بازرسی به منظور نظارت بر اجرای قانون اجرای 
الخصوص  علی   ،44 اصل  سیاست های کلی 
در رابطه با وظایف شورای رقابت، تصریح کرد: 
اصل 44،  سیاست های کلی  اجرای  قانون  در 
بینی  پیش  رقابت  شورای  عنوان  با  شورایی 
شده است، فسلفه این شورا تسهیل رقابت و 

انحصارها است. از  جلوگیری 
او ادامه داد: وظیفه مهم شورای رقابت این است 
که اجازه ندهد با ایجاد انحصار ثروت در دست 
عده معدود باشد و فقر گریبانگیر عده ای دیگر 
از مردم شود، لذا انتظار است شورای رقابت این 
موضوع را با توجه به شرایط اقتصادی امروز مردم 
جدی تر مورد توجه قرار دهد و بازرسی کل کشور 
نیز بررسی مجدد به روند کاری شورای رقابت 
داشته باشد تا قانون در این خصوص آن طور 
که نوشته شده به صورت ضد انحصار اجرا شود.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از جلسه شورای 
عالی قضائی با خیرمقدم به حجت االسالم و 
المسلمین رحیمی معاونت قضایی جدید قوه 
قوه  تاکید کرد: معاون قضایی سابق  قضائیه، 
امور  ساماندهی  برای  خوبی  اقدامات  قضائیه 
صورت دادند که نیاز است اقدامات خوب قبلی 
تقویت و کارهای بر زمین مانده تکمیل شود.

به  اگر در رسیدگی  تاکید کرد که  او همچنین 
خالف  پرونده  با  قضایی  درمعاونت  پرونده ها 
با قاضی صادر  شرع بین مواجه شدید حتما 
کننده رای در این زمینه صحبت و توضیحات 
او شنیده شود و اگر حکم خالف شرع بین در 
استانی و چند شعبه به طور مکرر صادر شده 
است حتما به رئیس کل دادگستری تذکر داده 

شود تا تدبیری برای رفع آن صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین طی انتقادی این 
سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد 
و یک  استان  در یک  بین شرع  حکم خالف 
شده  صادر  مکرر  صورت  به  دادگستری  شعبه 
دادگستری مربوطه توجه ویژه ای برای رسیدگی 

به علت این امر نداشته است.

رهبر معظم انقالب 
درگذشت فرزند میرشکاک 

را تسلیت گفتند
یوسفعلی  به  پیامی  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
را  او  فرزند  درگذشت  نویسنده(  و  )شاعر  میرشکاک 

گفتند. تسلیت 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
یوسفعلی  آقای  جناب  الرحیم،  الرحمن  هللا  »بسم 
به  را  عزیزتان  فرزند  درگذشت  مصیبت  میرشکاک، 
جنابعالی و همسر گرامیتان و دیگر بازماندگان تسلیت 
عرض می کنم. از خداوند می خواهم آرامش و صبر بر 
دلهای شما نازل فرماید و با اجر جزیل شما را تساّل بخشد 
و رحمت خود را شامل حال آن جوان عزیز فرماید.«

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

اعتبارنامه  امضای 
توسط  منتخب  رئیس جمهور 

اعضای شورای نگهبان
اعتبارنامه  امضای  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
خبر  شورا  این  اعضای  توسط  منتخب  رئیس جمهور 

داد.
پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان اعالم کرد: در اجرای 
اعتبارنامه  ریاست جمهوری،  انتخابات  قانون  ماده 2 
رئیس جمهور منتخب در جلسه اخیر شورای نگهبان 

امضا و به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد.
ریاست جمهوری  انتخابات  قانون   2 ماده  موجب  به 
اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و 

به حضور مقام رهبری تقدیم می شود.
 در اجرای ماده ۸3 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 

یک نسخه از اعتبارنامه نیز به وزیر کشور ارسال شد.
مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب روز سه شنبه برگزار 

می شود.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف نیز در این باره 

در توییتر نوشت:
»در اجرای ماده 2 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 
اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در جلسه اخیر شورای 
نگهبان امضا و به حضور رهبر معظم انقالب تقدیم شد.

رئیس اورژانس کشور 
استعفا کرد 

از  اورژانس کشور  رئیس سازمان  پیرحسین کولیوند 
سمت خود استعفا کرد.  سعید نمکی، وزیر بهداشت 
مسئولیتش  دوران  در  او  تالش های  از  تقدیر  ضمن 
با استعفای او موافقت کرد و پیمان صابریان رئیس 
اورژانس  سرپرست  عنوان  به  تهران  اورژانس  مرکز 

منصوب کرد. کشور 
آمده  کولیوند  به  بهداشت  وزیر  نامه  از  بخشی  در 
بزرگوار  برادر  آن  و جهادی  ارزشمند  است: »خدمات 
سرزمین  این  تاریخ  در  کشور  اورژانس  سازمان  در 
ماندگار خواهد بود.  حضور مخلصانه، فداکار و عاشقانه 
جنابعالی در کلیه عرصه های بحرانی اعم از سیل و 
زلزله و حوادث جاده ای و بخصوص روزهای سخت 
ابتالء به کرونا و همچنین فعالیت های ماندگاری که 
در راه اندازی اورژانس هوایی، دریایی، ریلی و توسعه 
اورژانس جاده ای و پیش بیمارستانی انجام دادید، 
ثبت  سالمت  نظام  در  خدمت  زرین  اوراق  در  یقینا 
شده است. راه اندازی کدهای 24۷ و ۷24 و تعداد 
قابل توجه بیماران نجات یافته از سکته های قلبی و 
مغزی، خدمت گرانبهای دیگری بود که مدیون تالش 
شما و همکاران ارجمندتان بود. انتقال اعضا پیوندی، 
بخصوص قلب در کوتاه ترین زمان ممکن به مراکز 

پیوند عضو نیز از خاطر همگان نخواهد رفت.«

روحانی: درست است که مذاکره 
کردن سخت است و مذاکره 
نکردن و ایستادن در بیرون گود 
آسان اما راهی جز مذاکره و 
تعامل نداریم 

جهانگیری: برخی مدعی فروش 
نفت بودند ما به هر میزانی که 
می خواستند مجوز فروش نفت 
به آنها دادیم اما حتی یک نفر 
نیست که بگوید من یک بشکه 
نفت فروخته ام و پول آن را به 
خزانه واریز و به دولت کمک 
کرده ام

|پیام ما| رئیس دولت دوازدهم در آخرین روز کاری به روزهای اول آغاز به کارش در دولت یازدهم اشاره کرد. او گفت که در 
آن روزها امید در سراسر ایران موج می زد و تدبیر در این شرایط راحت تر از تدبیر در فشار جنگ بود. روحانی همچنین اشاره 

کرد که برخی فکر می کنند دوره »تندروی« آغاز شده است در حالی که دوره افراطی گری تمام شده است.

دولت

|  
رنا

 ای
 |

اسحاق جهانگیری:

به مدعیان فروش نفت مجوز دادیم اما یک بشکه هم نفروختند
اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
متاسفانه خیلی از دوستان با نادانی کامل 
دوران  در  گفت:  آوردند،  فشار  دولت  به 
اقتصادی موضوع اول دولت زندگی  جنگ 
مردم بود و ما باید سیاست هایی متناسب 

آن وضع می کردیم. با 
امروز  جهانگیری  اسحاق  ایرنا  گزارش  به 
دولت  ارشد  مدیران  نشست  در  دوشنبه 
سال  در  روحانی  آقای  هنگامی که  گفت: 
با  کشور  شدند  مسئولیت  عهده دار   13۹2
رو به رو  مختلفی  فرصت های  و  تهدیدات 
سازمان  امنیت  شورای  تحریم های  بود. 
اروپا  تحریم های  هفتم،  فصل  ذیل  ملل 
تنگنای  در  را  آمریکا، کشور  تحریم های  و 
جهانی قرار داده بود. اقتصاد ایران با رکود 
داخلی  سیاست  در  و  بود  مواجه  تورمی 
به  داشتیم  قرار  اختالفات  اوج  شرایط  در 
رو به روی  حکومتی  نهادهای  که  طوری 
آن  بارز  شاهد  که  داشتند  قرار  یکدیگر 
پخش یک نوار در مجلس شورای اسالمی 
از سوی رئیس یک قوه علیه روسای قوای 

بود. دیگر 
سال  در  انتخابات  نتیجه  اینکه  بیان  با  او 
و  تغییر  به  مردم  امید  افزایش   13۹2
در  امید  داشت:  اظهار  بود،  امور  اصالح 
شد،  زنده  جامعه  نخبگان  و  مردم  میان 

با  کرد  کار  به  شروع  دولت  که  هنگامی 
 13۹4 ماه  دی  تا  تحریم ها  آنکه  وجود 
با  دولت  دستاوردهای  اما  داشت  ادامه 
به  قابل مقایسه نیست  هیچ دوره دیگری 
رشد  تورم کاهنده،  برهه  این  در  طوری که 
بود،  فزآینده  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
بخش خصوصی فعال تر شد و انسجام در 
قوای سه گانه شکل گرفت. همه جریانات 

بودند. آینده  به  امیدوار  سیاسی 
میان  برجام  توافق  به  اشاره  با  جهانگیری 
گفت:  جهان  بزرگ  کشور  شش  و  ایران 
برجام بزرگترین دستاورد دیپلماسی دوران 
دستاوردی  هیچ  با  است که  کشور  معاصر 
با  ما  مذاکره  نتیجه  نیست.  مقایسه  قابل 
آمریکایی ها  این شد که  بزرگ  کشورهای 
ما  سر  ایران  مذاکرات  این  در  می گفتند 

است. کاله گذاشته 
او گفت: یکی از نتایج کارآمدی دولت این 
مجلس   13۹4 سال  انتخابات  در  که  بود 
شورای اسالمی همه کسانی که اعالم کردند 
حامی دولت هستند منتخب مردم شدند، 
این نمایندگان در تهران آرایی کسب کردند 
نمایندگان  آرای  از سقف  آنها  رأی  که کف 

بود. باالتر  دوره بعدی مجلس 
شروع  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  او 
دوم،  دور  در  روحانی  آقای  دولت  فعالیت 

منطقه  مرتجع  دولت های  و  صهیونیست ها 
برای کشور  دولت سعودی مشکالتی  نظیر 
جمهور  رئیس  تشویق  با  و  کردند  ایجاد 
دنبال  به  برجام  از  خروج  به  آمریکا  نادان 
و  آوردن  در  زانو  به  و  حداکثری  فشار 
فروپاشی ایران بودند. در این مقطع دولت 
مقابل  به گونه ای  تا  شد  منسجم  و  متحد 
بایستند که  ها  آمریکایی  ظالمانه  خواسته 

شود. منجر  آنها  شکست  به 
پیشبرد  در  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
نقاط  بر  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
در  تا  شدیم  متمرکز  اقتصاد  پذیر  آسیب 
تحریم  از  ناشی  خارجی  های  تکانه  برابر 
اواخر  از  ها مقاوم باشیم، گفت: متاسفانه 
تحریم  آثار  از  تدریج  به  که   13۹۸ سال 
حادثه  دو  با  یکباره  به  شد  می  ها کاسته 
که  ویرانگر  سیل  و  زلزله کرمانشاه  کرونا، 
بیش از 100 هزار خانه را در 20 استان زیر و 
رو کرد، مواجه شدیم، برای درک آثار این 
باید به این مسئله توجه کنیم که  پیامدها 
با وجود همه   13۹۸ آخر سال  در  ارز  نرخ 
اما  بود  تومان  هزار   13 آمریکا  فشارهای 
پس از آن فشار بیشتری بر اقتصاد کشور 

شد. وارد 
به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
پس  انقالب  معظم  رهبر  با  دولت  نشست 

تاکید  و  آمریکا  اقتصادی  جنگ  اعالم  از 
از  کشور  اقتصادی  فرماندهی  بر  رهبری 
سوی رئیس جمهور گفت: با فرمان ایشان، 
شورای عالی سه قوه تشکیل شد و ستاد 
برای  جلسه  دو  هفته  هر  دولت  اقتصادی 
اتخاذ تدابیر الزم تشکیل می داد و در کنار 
نیز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  آن 
مدت  این  طول  در  اما  می کرد  فعالیت 
چگونه  دولت  که  نپرسید  ما  از  هیچکس 
و  ترامپ  که  شرایطی  در  فروخت؟  نفت 
تیم او مصرانه ایستاده بودند تا نگذارند که 
یک بشکه نفت ایران فروخته شود آنها به 
زدند،  آسیب  آزاد  آبهای  در  ما  نفتکش   12
کشتی ها  به  را  مامورانشان  اسراییلی ها 
برای ایجاد انفجار می فرستادند، ما در این 

بودیم. شده  روبه رو  آمریکا  با  وضعیت 

جهانگیری ادامه داد: برخی مدعی فروش 
نفت بودند ما به هر میزانی که می خواستند 
اما حتی  دادیم  آنها  به  نفت  مجوز فروش 
بشکه  یک  من  بگوید  نیست که  نفر  یک 
نفت فروخته ام و پول آن را به خزانه واریز 
پرسید که  باید  دولت کمک کرده ام.  به  و 

نفت چگونه جابجا شد؟ پول  این 
و  بزرگ  مدیران  کسانی که  از  انتقاد  با  او 
را که طرح های بزرگ و ملی  دلسوز کشور 
اجرا کردند تخریب و بدنام می کنند، گفت: 
مس  و  پتروشیمی  فوالد،  صنعت  اگر 
پول  جای  به  و  بود  نیافته  توسعه  کشور 
نفت بار اصلی اقتصاد و ارز کشور را تامین 
در  آمریکایی ها  خواب  بود  ممکن  نمی کرد 
اسالمی  جمهوری  نظام  کردن  زمین گیر 

می شد. تعبیر 
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آنطور که اسناد و شواهد موجود می گوید، این 
نماینده  عنابستانی،  علی اصغر  توسط  مجوز 
سبزوار در مجلس گرفته شده؛ نماینده ای که 
بر گوش  با سیلی زدن  نامش  این  از  پیش 
آنطور  بود.  افتاده  زبان ها  بر سر  راهور  سرباز 
که عنابستانی در گفت وگویی با فلزات آنالین 
صنعتی  مجتمع   2 فاز  ساخت  »برای  گفته 
پارس فوالد نیاز به اعتبار و ال سی از کشور 
چین  در  باید  عامل  بانک  و  است  چین 
اینکه ساخت فاز  از  شناسایی شود«. پیش 
دوم کلید بخورد، شرکت پارس فوالد سبزوار 
 ۹۷ سال  در  و  تاسیس   13۹4 سال  در 
راه اندازی شد. این کارخانه در منطقه جوین 
در شمال سبزوار واقع شده و حاال راه اندازی 
دیگر  بار  شده  سبب  فوالدسازی  دوم  فاز 
نگرانی ها برای تامین آب این صنعت آب بر، 
بگیرد. شرایط خشکسالی شدت  در  هم  آن 

این  ساخت  معتقدند  زیست  محیط  فعاالن 
سرزمین  آمایش  سند  اساس  بر  کارخانه 
فوالد  ملی  اطلس  همچنین  و  خراسان 
می تواند  و  است  راهبردی  اشتباهی  ایران 
در آینده ای نزدیک تبعات سنگین اجتماعی 
داشته باشد. سعید شعرباف، استاد دانشگاه 
مخالفان  جمله  از  شهری که  حوزه  فعال  و 
»پیام ما«  به  است  کارخانه  این  راه اندازی 
با شعار اشتغال زایی و  می گوید این کارخانه 
تولید می خواهد وارد عرصه شود اما آنچه در 
طول سالیان مختلف در کشور رخ داده نشان 
از آن دارد که اگر در جانمایی طرحی اشتباه 
زیستی اش  و محیط  اجتماعی  تبعات  شود، 
تنها  نه  و  می شود  عیان  چیز  هر  از  زودتر 
بین  از  باعث  بلکه  باشد،  نمی تواند اشتغال زا 
هم  منطقه  مردم  زندگی  و  مشاغل  رفتن 
می شود. »میگویند 120 شغل ایجاد می شود. 
حوزه  در  شغل  تعداد  چه  نمی گویند  اما 
کشاورزی و دامداری و ... از دست می رود. 
هم  اشتغال زا  طرح ها  این  مقیاس کالن  در 
قبلی  شنیده ایم که کارخانه  حتی  و  نیستند 
استفاده  ظرفیتش  تمام  از  تولید  برای  هم  
به  نیاز  چرا  اصال  اوصاف  این  با  نمی کند. 

است؟« جدید  کارخانه ای  ساخت 

بار دیگر اشتباه نکنیم
در  چیزی  فوالد،  تن  یک  هر  تولید  برای 
حدود 230 هزار لیتر آب نیاز است اما بیشتر 
کم آب  مناطق  در  کشور  فوالد  کارخانه های 
که  است  دلیل  همین  به  شده اند.  ساخته 
اطلس  و  سرزمین  آمایش  سند  اساس  بر 
فوالد ایران، پهنه ای پیشنهادی برای ساخت 
همین  در  و  تعریف شده  فوالد  کارخانه های 

کارخانه  ساخت  برای  مکان  بهترین  سندها 
فوالد در حاشیه سواحل خلیج فارس است؛ 
با این جانمایی به دلیل نزدیکی به آب دریا، 
می توان با تجهیزات آب شیرین کن، آب الزم 
که  آنطور  رساند.  کارخانه  به  تولید  برای  را 
شعرباف می گوید از زمان تدوین این سندها 
نیاز  باشد و  از پنج سال گذشته  شاید کمتر 
است حاال بیش از پیش به عملی شدن آنها 
و  خوزستان  مثل  شهرهایی  »در  توجه کرد. 
رخ  گذشته  سال های  در  اشتباهی  اصفهان 
بی آبی گسترده کارخانه های  وجود  با  و  داده 
فوالد در آنها ساخته شده. امکان برگشت هم 
اشتباه کرد.  نباید  دیگر  بار  اما  ندارد  وجود 
که  دارند  اصرار  چرا  که  است  این  پرسش 
مجوز در همین دولت صادر شود و نگذاشتند 
در دولت بعدی جانمایی این طرح و هزینه و 

شود؟« بررسی  فایده اش 

آمایش  سند  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
اتفاقا  و  است  دفاع  قابل  خراسان  سرزمین 
خوبی  بسیار  توسعه  سند  هم  سبزوار  شهر 
دارد که در آن به صراحت به محدودیت های 
ذکر  با  انتها  در  و  شده  پرداخته  سبزوار 
توسعه  پیشران  پروژه های  درباره  جزئیات 
»در  می گوید:  او  است.  آمده  توصیه هایی 
سند توسعه سبزوار حداقل از ۵0 پروژه برای 
توسعه شهر نام برده شده اما هیچ اسمی از 
در سبزوار  ما  موضوع  نیامده.  فوالد  کارخانه 
کارخانه فوالدی است که در کنار کارخانه فوالد 
ایجاد  برایمان  را  فراوانی  نگرانی های  دیگر 
دامداری  قطب های  از  یکی  شهر  این  کرده. 
معادن  قطب  هم  صنعتی  حوزه  در  و  است 
است و می توان در حوزه فرآوری معدنی وارد 
کار شد. چرا نباید در همین حوزه ها فعالیت 

شود؟« گسترده 

به  توجه  با  اخیر  روزهای  در  اما  عنابستانی 
این  ساخت  درباره  شده  مطرح  انتقادات 
کارخانه گفته مجوز صادر شده برای )احیای 
مستقیم( است، نه فوالدسازی. او در بخش 
برگشت  جدید  »تکنولوژی  دیگری گفته که 
درصد   ۸0 از  بیش  مستقیم  احیای  در  آب 
با  شده  مقرر  آبی  نیاز  همین  برای  و  است 
فاضالب  از  اختصاصی  تصفیه خانه  ساخت 

شود«. استفاده  سبزوار  شهری 

مورد  دیگر  بار  اما  عنابستانی  صحبت های 
انتقاد فعاالن حوزه آب قرار گرفته و بار دیگر 
برای  فاضالب  تصفیه  از  استفاده  به  نقدها 
است.  آورده  میان  به  را  صنعتی  مصارف 
شعرباف هم معتقد است »احیای مستقیم 

مواد  دیگر  کارخانه های  برای  می خواهد  که 
اولیه برای تهیه آهن اسفنجی تولید کند هم 
فرقی  هم  باز  و  است  عجیب  اقلیم  این  در 
ندارد. تکنولوژی های جدید ساخت که ایشان 
از آن صحبت می کنند هم حتی نتوانسته اند 
آنطور که باید و شاید به حفظ محیط زیست 
این در حالی  بومیان کمک کنند و  و زندگی 
است که بارها در این خصوص صحبت شده 
کار  در  هم  جدیدی  تکنولوژی  دیده ایم  و 

نیست«.

دشت بحران زده خراسان
بحرانی ترین  از  یکی  خراسان  استان 
با  را دارد و دشت خراسان  دشت های کشور 
یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب کسری 
وضعیتش  آنچنان  زیرزمینی  آب  مخزن 
وخیم است که به سختی می توان از آن گذر 
شرب،  حوزه  در  همچنین  استان  این  کرد. 
کالن شهر  دومین  و  کشور  کالن شهر  دومین 
وجود  با  و  می آید  حساب  به  دنیا  مذهبی 
ساخت  و  صنعتی  توسعه  اما  تفاسیر  این 
کارخانه های  هم  آن  متعدد،  کارخانه  های 
فعاالن  میان  اصلی  مناقشات  از جمله  آب بر 
ساخت  چنانچه  بوده  دولت ها  و  آب  حوزه 
کارخانه های فوالد و پتروشیمی در سال های 
اخیر سرعت گرفته و در همین زمان تنها سه 

کارخانه فوالد در نیشابور افتتاح شده است«.

است،  خراسان  اقلیم  کلی  وضعیت  این 
قرار  حاال  خالی.  آبخوانی  و  تشنه  دشتی  با 
تشنه  دشت  این  شهرهای  از  یکی  در  است 
شهری  هم  آن  شود.  برپا  فوالد  کارخانه 
پژوهشگر  میان آبادی،  حجت  گفته  به  که 
هیدروپلیتیک و سیاست گذاری، آب شربش 
هم از روستاهای اطراف می آید. او می گوید: 
وجود  شرب  آب  تامین  مشکل  سبزوار  »در 
بهانه  به  کشاورزان  از  بسیاری  چاه  دارد. 
در  اما  شده  بسته  آب  و کمبود  خشکسالی 
باالدست برای تامین آب شرب شهر چاه حفر 
باید  یک کشاورز  وضعیت  این  در  کرده اند. 
چه کند؟ کسانی که قوت پنج نسلشان را از 
به ما نگویید  زمین تامین کرده اند می گویند 
نگران آب باشید. ما نگران آب هستیم. این 

نیستید.« آب  نگران  شمایید که 

و  آبی  تنش  با  استانی  میان آبادی،  به گفته 
مشکل گسترده خشکسالی، بزرگترین آبشار 
و  دارد  مصنوعی  دریاچه  هفت  و  مصنوعی 
بحرانی،  وضعیت  این  در  دهند  پاسخ  باید 
آب این آبشار و یک میلیون مترمکعب نیاز 
و  می شود  تامین  چطور  دریاچه ها  ساالنه 
چطور کشاورزان و دامداران و روستاییان باید 
این وضع را ببینند و چیزی نگویند. »عدالت 

در تخصیص وجود ندارد و همین درد بزرگی 
است. از سوی دیگر باید بدانید مشکل اصلی 
آب  حکمرانی  در  سیاست گذاری  این کشور 

است.«

این کارشناس آب، به رویه اشتباه دیگری که 
در کشور پا گرفته و وزارت نیرو هم در مقابل 
فروش  می کند:  اشاره  نیست  پاسخگو  آن 
باید  که  »فاضالب هایی  شهری.  فاضالب 
حال  در  برگردد،  آبخوان ها  به  آنها  از  بخشی 
راحتی  به  و  می شوند  فروش  پیش  حاضر 
در صرفه  ماجرا  به مصرف صنعت می رسند. 
ابعاد  نتیجه  در  و  شده  خالصه  اقتصادی 
گرفته  نادیده  طرح ها  سیاسی  اجتماعی، 
شاهد  خوزستان  در  اتفاقی که  است.  شده 
لوله  خط  است.  جنس  همین  از  هم  بودیم 
نفت و سد در کنار روستاها ساخته شده اما 
مخرب  توسعه  نحوه  این  ندارند.  شرب  آب 
در تمام سال ها فقط ویرانی به دنبال داشته 
است. رویکرد صنایع آب بر این است که از هر 
میزان آبی که هست استفاده می کنیم و بعد 
هم اعالم بحران کرده و در نهایت مجوز طرح 

می گیریم.« آب  انتقال 

در  سیاست گذاری   پژوهشگر،  این  نگاه  از 
حوزه آب همراه با آزمون و خطا بوده و هیچ 
نوشته  برایش  تخصصی  و  راهبردی  برنامه 
است.  نشده  طی  عادالنه  راهی  و  نشده 
سالیان  طول  در  مدیرانی که  حال  عین  در 
گذشته تصمیمات اشتباه گرفته اند هم مورد 
وقت  هیچ  و  نمی گیرند  قرار  بازخواست 
توجه نشده که پروژ ه های انتقال آب در همه 
»می گویند  است.  گزینه  آخرین  دنیا  جای 
صنعت دو درصد آب مصرف می کند. اما این 
تبعات  چرا که  است  بزرگی  دروغ  و  اشتباه 
طرح ها  این  محیطی  زیست  و  اجتماعی 
طرح ها  این  برای  نشده.  بررسی  هیچوقت 
از  هیچ کجا  و  شده  نوشته  آمارهایی  صرفا 
پژوهشگری نخواسته اند تبعات طرح هایی از 
این دست را شهر به شهر و منطقه به منطقه 
بررسی کند چرا که سود اقتصادی در بررسی 

است.« موارد  این  نشدن 

او تاکید می کند که وضعیت آب در خراسان 
درباره اش  بشود  که  است  آن  از  بحرانی تر 
متخصصان که  وجود صدای  این  با  و  گفت 
استان  این  در  را  آب بر  طرح های  می گویند 
مصنوعی  دریاچه  و  آبشار  نکنید،  راه اندازی 
نسازید و به فکر طرح های انتقال آب نباشید 
می گوید:  میان آبادی  نمی رسد.  جایی  به 
»برای انتقال آب از چابهار به زاهدان دستگاه 
پمپاژ آبی الزم است که جسمی پنج تنی را 
 1400 و  طولی  هفتصد کیلومتر  ثانیه  هر  در 

بفرستد.  ارتفاع  در  متر 

دارد  سرسام آور  هزینه ای  قوی   پمپاژ  چنین 
هزینه ها  این  کنار  در  بدانیم  است  الزم  اما 
ندارند و همین حاال  مطالعات اجتماعی هم 
که  بپرسیم  منطقه ای  آب  مسئوالن  از  اگر 
طرح انتقال آب هزارمسجد به مشهد در کدام 
نمی دانند.  می شود  بحران  ایجاد  باعث  نقاط 

به  ورزنه  آب  انتقال  طرح   در  که  همانطور 
اطالعاتی  چنین  خوزستان  طرح های  یا  یزد 
پایان  در  میان آبادی  نمی شود.«  مطرح 
تاکید می کند که مشکل آب در ایران بیشتر 
میلیارد  هزار  صد  چند  سیاسی  »اقتصاد 
این  اگر  و  است  منافع  تعارض  و  تومانی« 
حل  هم  آب  مشکل  شود،  حل  مسئله 

د. می شو

صدور مجوز ساخت کارخانه فوالد در سبزوار، انتقاد بعضی فعاالن حوزه آب و محیط زیست را به دنبال داشته است

دشت تشنه خر اسان قربانی فو الدساز ان
 شعرباف، فعال حوزه شهری: در سند توسعه سبزوار حداقل از 5۰ پروژه یاد شده اما اسمی از کارخانه فوالد نیست

حجت میان آبادی، پژوهشگر هیدروپلیتیک: در سبزوار فاضالب هایی که باید بخشی از آنها به آبخوان ها برگردد، پیش فروش 
می شوند و به راحتی به مصرف صنعت می رسند

نزدیک به 231 هزار 
هکتار از میانکاله طعمه 

حریق شد 
میانکاله  کره  زیست  ذخیره گاه  رئیس 
بر  و  داد  خبر  میانکاله  در  حریق  اطفای  از 
کرد. تاکید  سوزی  آتش  علت  بودن  عمدی 
علی کالنه از آتش سوزی دیگری در میانکاله 
 10 یکشنبه  روز  »در  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
آتش  در  میانکاله  از  دیگری  بخش  مرداد 
آتش   23 حدود  مجموع  در  و  سوخت 
سوزی تاکنون رخ داده که نزدیک به 231 
شد.« حریق  طعمه  میانکاله  از  هکتار  هزار 
با  میانکاله  کره  زیست  ذخیره گاه  رئیس 
آتش سوزی  علت  بودن  عمدی  به  اشاره 
بهشهر،  نشانی  آتش  »نیروهای  گفت: 
اقدام  مهار  برای  محیط بانان  و  هالل احمر 
کردند.« او در بخش دیگری از سخنان خود 
برخی دستگاه ها  به عدم همراهی  اشاره  با 
گفت: در جریان مهار حریق از بندر امیرآباد 
درخواست کمک کامیون آب رسانی کردیم که 
نزدیکترین واحد اطفاء حریق در آنجاست، 
ولی مسئوالن بندر هیچ پاسخی به ما ندادند، 
درخواست مالقات با فرماندار بهشهر کردیم 
که هنوز موفق نشدیم و جهاد کشاورزی هم 
اعتبارات الزم را اختصاص نمی دهد و در این 
مازندران  زیست  محیط  شده  مقرر  راستا 

دهد. انجام  را  الزم  هماهنگی های 

آتش سوزی در یونان 2۰ 
خانه را خاکستر کرد 

شهر  نزدیک  جنگل های  در  آتش سوزی 
آتن،  210 کیلومتری غرب  در  واقع  پاتراس 
شده  آغاز  شنبه  روز  از  که  یونان  پایتخت 
و  بیمارستان  راهی  را  نفر  هشت  کنون  تا 

است. کرده  آواره  را  روستا  پنج  ساکنان 
مقام های  اظهارات  بنابر  ایسنا،  گزارش  به 
محلی، نزدیک به 300 آتش نشان با همراهی 
دو هواپیما و پنج بالگرد آب پاش در تالش 
یونان  جنگلی  مناطق  در  آتش  مهار  برای 
هستند. آتشی که تا کنون 20 منزل مسکونی 
را خاکستر کرده و حدود 100 گردشگر ساکن 
به  ناگزیر  نیز  را  منطقه ساحلی الگوس  در 
ترک آن و حرکت به سمت شهر ایگیو کرده 

است.
تا کنون  تایید کرده اند که  یونان  مقام های 
در  پراکنده  آتش سوزی   ۵۸ مهار  به  موفق 
اطالعات  سامانه  البته  شده اند.  منطقه  این 
اروپا  اتحادیه  جنگل های  آتش سوزی 
اثر  بر  یکشنبه  روز  اواخر  تا  اعالم کرده که 
از  هکتار   ۵11 و  هزار   13 آتش سوزی  این 

است. سوخته  یونان  جنگل های 
مشابهی  آتش سوزی  یورونیوز،  گزارش  به 
داد،  رخ  منطقه  این  در   201۸ ژوئیه  در  که 
102 نفر را به کام مرگ فرستاد و مرگبارترین 
لقب  جنگلی  مناطق  در  یونان  آتش سوزی 

گرفت.

اعزام هواپیما و بالگرد 
نیروی هوا فضای سپاه 

برای اطفای حریق در ترکیه  
در پی درخواست کشور ترکیه از جمهوری اسالمی 
ایران برای کمک به اطفای جنگل ها و حریق های 
ایجاد شده در استان های مختلف این کشور و بر 
اساس ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نسبت 
به اعزام یک فروند هواپیمای ایلوشین ۷۶ و 
دو فروند بالگرد ام آی 1۷1 برای کمک رسانی به 
عملیات اطفا به کشور ترکیه اقدام کرد. بر اساس 
گزارش سپاه نیوز، از آغاز مهار آتش سوزی از ۸ 
مرداد  تاکنون بیش از ده سورتی عملیات اطفای 
هوایی توسط هواپیمای ایلوشین صورت گرفته  
و از دیروز عملیات اطفا به وسیله بالگردها هم 

آغاز شده است.

پردیسان در آستانه 
تبدیل به نخستین منطقه 

حفاظت شده شهری
مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر 
ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
تصویب پارک پردیسان به عنوان اولین منطقه 
حفاظت شده شهری تنها راه حفاظت از آن است 
و مخالف ثبت آن توسط وزارت میراث فرهنگی، 
هستیم.محمد  گردشگری  و  دستی  صنایع 
الزام  بر  مبنی  اخباری  انتشار  پی  در  مدادی 
برای  تهران  شهر  شورای  طرف  از  شهرداری 
پیگیری ثبت پارک پردیسان به عنوان میراث 
طبیعی افزود: ثبت پارک طبیعت پردیسان نه 
تنها رافع مشکالت آن نبوده و کمکی به حفاظت 
از آن نمی کند بلکه مانند سایر موارد مشابه که 
تحت مدیریت دوگانه سازمان حفاظت محیط 
زیست و وزارت میراث قرار دارند، دچار تعارض و 
تداخل مدیریتی شده و مشکالت آن دو چندان 

خواهد شد.

استان خراسان یکی از 
بحرانی ترین دشت های کشور 

را دارد و دشت خراسان با یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب 

کسری مخزن آب زیرزمینی 
وضعیتش وخیم است

مجوز ساخت یک کارخانه فوالد جدید در سبزوار، در همین روزهای آخر دولت دوازدهم صادر شده است. این مجموعه دومین کارخانه 
فوالد این شهر خواهد بود و صدور مجوز برای آن به دلیل نیاز به آب فراوان این صنعت، آن هم در یکی از خشک ترین شهرهای کشور 
عاملی بوده تا فعاالن حوزه آب، محیط زیست و شهری نسبت به آن واکنش نشان دهند. با وجود این واکنش ها اما تالش ها برای 
دریافت این مجوز به نتیجه رسیده و قرار است به زودی به بهانه اشتغال زایی و توسعه شهر کلنگ ساخت این کارخانه را بر زمین بزنند.

بر اساس سند آمایش سرزمین 
و اطلس فوالد ایران، پهنه ای 

پیشنهادی برای ساخت 
کارخانه های فوالد تعریف و در 

همین سندها هم بهترین مکان 
برای ساخت کارخانه فوالد در 
حاشیه سواحل خلیج فارس 

جانمایی شده است
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| روزنامه نگار |

| فروغ فکری |

استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف:

در کشور ما سیاست بر اقتصاد اولویت دارد
انرژی  و  برق  حوزه  کارشناس  یک 
و  واردات  روی  بخواهیم  اگر  گفت: 
توجه  قابل  میزان  به  برق  صادرات 
دو  با  کنیم،  حساب  درصد   10 حداقل 
ظرفیت  کل  اینکه  اول  مواجهیم  مانع 
انتقال بین کشوری ما یک درصد است 

است. تبلیغ  و  حرف  حد  در  که 

را  سیاسی مان  مناسبات  باید  دوم   
صورت  این  در  کنیم،  درست  جهان  با 
است.  اقتصادی  و  منطقی  برق  تبادل 
عنوان  به  برق  ویژگی های  از  یکی 
کاالیی اقتصادی در اروپا این است که 
شود،  دیده  فراملی  باید  ملی که  نباید 
احداث  ملی  برق  شبکه  اینکه  جای  به 

کنند، شبکه ها را با ظرفیت باال و هزینه 
اینکه  می کنند، کما  متصل  هم  به  کم 
اروپا  جامعه  2۷ کشور  برق  شبکه های 

هستند. متصل  بهم  باال  ظرفیت  با 
اضافه  اورعی  هاشم  ایلنا  گزارش  به 
صادرات  برای  ظرفیتی  اصال  ما  کرد: 
و واردات برق نداریم و از نظر ظرفیت 

عمل  ضعیف  بسیار  بین المللی 
یم. کرده ا

نظر  در  هم  را  موضوع  این  البته   
داشته باشیم که صادرات برق به عراق 
به  اکنون  ما  نیست،  درآمدزایی  برای 
می کنیم  صادر  برق  کشور  این  جنوب 
را  آن  پول  مختلف  بهانه های  به  اما 
است  این  برنامه  اصل  زیرا  نمی دهند، 
که جنوب این کشور را تحت نفوذ خود 
اصلی  انگیزه  واقع  در  باشیم  داشته 

صادرات برق به عراق سیاسی است نه 
ما  کشور  در  دیگر  عبارت  به  اقتصادی، 

دارد.  اولویت  اقتصاد  بر  سیاست 
دیگر  مشکل  کارشناس  این  گفته  به 
داخل  در  برق  قیمت  که  است  این 
قیمت  با  نمی توانیم  نیست،  واقعی 
زیرا  باشیم،  داشته  صادرات  یارانه ای 
شود  میسر  انرژی  تبادل  امکان  اگر 
مثل سوخت با مشکل قاچاق برق هم 

می شویم. مواجه 

قیمت برق در داخل واقعی 
نیست. نمی توانیم با قیمت 

یارانه ای صادرات داشته 
باشیم، زیرا اگر امکان تبادل 

انرژی میسر شود مثل 
سوخت با مشکل قاچاق برق 

هم مواجه می شویم
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چهل روز از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و درگذشت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گذشت

چهل روز حیرانی

بیانیه خبرنگاران بازمانده 
از واژگونی اتوبوس

واژگونی  حادثه  از  بازمانده  خبرنگار   1۹
خواستار  بیانیه ای  در  تیرماه،  در  اتوبوس 

شدند. حادثه  این  قضایی  پیگیری 
آن  از  روز   40« است:  آمده  بیانیه  این  در 
دوم  چهارشنبه  می گذرد.  شوم  چهارشنبه 
اتوبوس  تیره ای که  و  تلخ  عصر   .1400 تیر 
مسیر  در  ایران  زیست  محیط  خبرنگاران 
فرعی پیرانشهر به نقده در استان آذربایجان 
شد.  داغدار  ایران  جامعه  و  واژگون  غربی، 
و  کریمی«  »مهشاد  خبرنگاران؛  داغدار 
را در  »ریحانه یاسینی« که جان عزیزشان 

دادند.« دست  از  هولناک  سانحه  این 
محیط  خبرنگاران  بیانیه  دیگر   بخش  در 
از  خبرنگارانی که  »ما  است:  آمده  زیست 
سالم  جان  اتوبوس  واژگونی  شوم  سانحه 
به در بردیم، اعالم می کنیم؛ برای جلوگیری 
از پایمال شدن خون همکارانمان مهشاد و 
ریحانه و همچنین برای احقاق حقوق خود از 
مسببان آن سانحه شکایت کرده و با جدیت 
پیگیر روند قضایی هستیم. امید داریم که 
نهایت  با  قضائیه  قوه  توسط  موضوع  این 
گیرد  قرار  رسیدگی  مورد  فوریت  و  دقت 
به  شناسایی  از  پس  مقصران  تک  تک  تا 

شوند.« مجازات  خود  جزای  فراخور 
کرده اند:  اضافه  همچنین  امضاکنندگان 
نباید  فاجعه  این  معتقدیم  خبرنگاران  »ما 
برای هیچ گروهی تكرار شود تا مبادا دیگر 
دانش آموزی،   دانشجویی،  خبرنگاری، 
اثر  بر  را  خود  جان  و...  سربازی،  كارمندی 
فنی  نقص  و  فرسودگی  و  مسئوالن  اهمال 
در  تنها  امر  این  دهد.  دست  از  خودروها، 
صورتی محقق می شود كه فاجعه »اتوبوس 
خبرنگاران« با حساسیت ویژه از سوی نهاد 
قضایی دنبال و ثابت شود که جان شهروندان 
در این كشور واجد ارزش است و مقصران 
حتی اگر جزو مقامات و مسئوالن باشند، به 
تاکید  است  الزم  سزای عملشان می رسند. 
کنیم؛ رسانه هایی که خبرنگارانشان در سانحه 
واژگونی اتوبوس حضور داشتند، می توانند از 
محیط  سازمان  یعنی  سانحه  آن  مسببان 
زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه از باب 
دادستانی  به  و »بی مباالتی«  »ترک فعل« 
کل و سازمان بازرسی کشور شکایت کنند و 
و خانواده  دادخواهی خبرنگاران  از  مستقل 
باشند.  قضایی  روند  پیگیر  جانباختگان، 
بی شک انتظار می رود؛ خبرگزاری های ایسنا 
و ایرنا که خبرنگاران ارزشمند خود را در این 
سانحه از دست دادند، برای طرح شکوائیه از 
مسببان سانحه واژگونی اتوبوس، پیشرو و 

باشند.« رسانه ها  دیگر  الگوی 
این بیانیه در بخش دیگری ادامه می دهد: 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  دیگر  سوی  »از 
مطبوعاتی  معاونت  به ویژه  و  اسالمی 
و  دستورالعمل  تدوین  برای  داریم  انتظار 
و  سفرها  برگزاری  به منظور  استانداردی 
و  سازمان ها  سوی  از  مطبوعاتی  تورهای 
ارگان های دولتی، اقدام کند. ما خبرنگاران 
جهت  اتوبوس،  واژگونی  سانحه  در  حاضر 
تهیه  به منظور  مذکور،  وزارتخانه  با  همکاری 
این دستورالعمل ملی، آمادگی خود را اعالم 
می کنیم. باید اشاره کنیم که هنوز تعدادی 
بستر  در  سانحه  از  بازمانده  خبرنگاران  از 
خبرنگاران  همه  و  می برند  سر  به  بیماری 
هستند.  روحی  شدید  آسیب های  دچار 
رفتیم  نفره   21 ما  که  نبود  کوچکی  اتفاق 
می داند  چه کسی  و  برگشتیم  نفر   1۹ اما 
قابل  غیر  و  عمیق  زخم  چه  اتفاق  این  که 
جبرانی را روی قلب ما خبرنگاران بازمانده، 
جراحتی که  و  زخم  است؟  جا گذاشته  به 
گذشت 40 روز و شب هم مرهمی برای آن 
نشد. 40 روز و شب را با اشک و حسرت به 
اما افسوس که مرور هزارباره  هم دوختیم 
دو  ریحانه  و  مهشاد  دردناک،  لحظات  آن 
هزاران  برنگرداند.  ما  به  را  عزیزمان  همکار 
به عقب  زمان  ای کاش  آرزو کردیم که  بار 
ارومیه  سفر  راهی  اصال  و  برمی گشت 
نمی شدیم. البته بی دعوت که نرفته  بودیم. 
عکاسان  و  خبرنگاران  ما  می دانید؛  همه 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  دعوت  به 
سازمان حفاظت محیط زیست جهت تهیه 
ارومیه،  از آخرین وضعیت دریاچه  گزارش 
زیست  محیط  صدای  دیگر  بار  اینکه  برای 
شروع  را  ناتمام  سفر  این  باشیم،  ایران 
به  مجدد  تسلیت  ضمن  پایان  در  کردیم. 
و  کریمی«  »مهشاد  جان باختگان  خانواده 
و  هم وطنان  تمامی  از  یاسینی«،  »ریحانه 
اهالی رسانه که در این مدت، شریک غم و 
جویای احوال ما بودند، سپاسگزاریم و بار 
دیگر از همه رسانه ها خواهشمندیم؛ به منظور 
و  خود  هم صنفان  و  همکاران  حق  احقاق 
»واژگونی  سانحه  مقصران  محاکمه  برای 

باشند.« ما  کنار  در  خبرنگاران«  اتوبوس 
آسیه اسحاقی، نگار اکبری، فاطمه باباخانی، 
مریم جعفری، سمیرا خباز، زینب رحیمی، 
زهرا رفیعی، آیسان زرفام، علی شریف زاده، 
کیمیا  ظهوری،  حسن  صادقی،  مرتضی 
فکری،  فروغ  فرجی،  سهیل  عبدهللا پور، 
زهرا کشوری، مهدی گوهری، صدرا محقق، 
از  هنرور  فاطمه  و  نژادرفیعی  ابراهیم 

هستند. بیانیه  این  امضاکنندگان 

پیام ما- دوم تیرماه 14۰۰، اتوبوس حامل 21 خبرنگار محیط زیست در جاده روستای بیگم قلعه نقده واژگون شد و در این حادثه »مهشاد کریمی« 
خبرنگار  ایسنا و »ریحانه یاسینی« خبرنگار ایرنا جانشان را از دست دادند و دیگر خبرنگاران با مصدومیت های کم و زیاد از مرگ جان به در بردند. این سفر 
که برای پوشش خبری وضعیت احیای دریاچه ارومیه انجام گرفته بود، ناتمام ماند و غم از دست دادن دو دوست و همکار را بر قلب بازماندگان گذاشت. 

حاال که چهل روز از آن حادثه می گذرد چند تن از حاضران در اتوبوس و دیگرانی که در این غم شریکند، شرحی از اتفاق افتاده و روزهای رفته نوشته اند.
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زنده ام که روایت کنم

روزهای تکرار ترس

داغی که سرد نمی شود ما حیرانیم

یک تلخی بی نهایت

»مسئولیت پذیری« باید تمرین شود

چیزهایی که هرگز برای کسی نگفتیم

از  می کنیم که  و کتاب  حساب  هم  با 
زمانی که اتوبوس واژگون شده تا امروز 
همان  از  نوشته ام،  درباره اش  بار  چند 
جمعه شروع می شود و به همین نوشته 
می رسد. می گوید به نظرت زیاد نیست 
من  کار  می گویم  نوشتن؟  همه  این 
و  نوشت  می شود  دیگر.  است  نوشتن 
حرف زد به ویژه درباره پرونده ای که هنوز 
باز است و ابعاد مختلفی دارد که جای 
بحث درباره آن زیاد است، حال من که 
نزدیکان شان  و  شاهدان  روایت  به  تنها 
این  نوشتن  به  تصمیم  بسنده کرده ام. 
مارکز  یاد کتاب  می گیرم  یادداشت که 
»زنده ام که روایت کنم« می افتم. در آن 
اتوبوس ما 21 خبرنگار بودیم که 1۹ نفر 
بازگشتیم، ما دو دوست و همکار عزیز را 
از دست دادیم. از این 1۹ نفر بیشتر جمع 
زخمی و صدمه دیده بودند و تعداد کمی 

از  یکی  نداشتند. من  تن  بر  جراحتی 
آنها بودم که نمی دانم با چه محاسبه ای 
نه زخمی شده ام، نه کبود، نه شکستگی 
دارم و نه کوفتگی، تنها چند روز کمردرد 
باعث شد  تمام. همین مولفه  و دیگر 
از  پس  چه  و  تصادف  زمان  در  چه 
بیمارستان و بعد در هتل و در  آن در 
ادامه در فرودگاه و بهشت زهرا شاهد 
باشم ، شاهد درد و رنج و غمی که بر 
دوستانم وارد شد ، بر خانواده هایی که 
فرزندان شان را از دست دادند و مادران 
و پدرانی که ساعت هایی پراضطراب را 
همچنان  روست که  این  از  گذارندند. 
می کنم  تالش  و  می نویسم  درباره اش 
روایت کنم آن روز و روزهای بعد را!  روز 
و ساعتی را که زندگی جمعی را تغییر 
و  سپرد  خاک  به  را  امیدهایی  داد،  
خانواده هایی را تا پایان عمر داغ دار کرد.

سه شب بعد از دوم تیرماه بود که برای 
اولین بار لحظه به لحظه آن عصر تابستان 
اتوبوس  در  زمانی که  از  کردم.  مرور  را 
خوابم برد تا لحظه ای که چشم در چشم 
به  دستش  که  شدم  راننده  مضطرب 
فرمان ماشینی ترمزبریده، از آینه عقب را 
نگاه می کرد و مهشاد باالی سرم ایستاده 
بود. سه شب  به جلو  با ترس خیره  و 
بعد از آن عصر بود که لحظه ها را مرور 
کردم و کار هر شبم تکرار آن ترس شد. 
برای من که یک بار در کودکی و با پیکان 
بابا چپ شدن را تجربه کرده بودم، این 
ماجرا فرق داشت. بیست سال قبل وقتی 
ماشینمان چپ شد، همه سالم ماندیم. 
اما  اینجا مهشاد زیر پاهایم جان داده 
بود و لحظه ای که من هنوز کمربندم را 
باز نکرده بودم، جسمش را دیده بودم که 
چون ماهی بیرون افتاده از آب می پرد. 
آن جسم آرام را. آن دست و پاها را که 
بودند.  آرام گرفته  تنش  کنار  در  صاف 
من سه شب بعد از آن عصر یادم افتاد 
وقتی به کوه خوردیم و تمام شیشه های 
سمت چپ اتوبوس ترکید هنوز کمربندم 
را نبسته بودم و چشمانم هنوز می سوزد 
وقتی یادم می آید سنگ و شیشه چطور 
راهش را به اتوبوس باز کرد و یادم می آید 
فریادها  صدای  خوابید  خاک ها  وقتی 
چطور در کوه های پرپیچ پیچید و خبر 
روستای  به  را  ریحانه  و  مهشاد  مرگ 

بیگم قلعه نقده، به پیرانشهر و ارومیه و 
همه کشور برد. 

اما بگذارید آنچه در این چهل روز بارها 
مرور  دیگر  بار  یک  هم  را  شده  گفته 
کنیم. اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه 
و سازمان  این ستاد  استانی  مدیران  و 
محیط زیست بعد از حادثه چون غباری 
در هوا گم شدند و مسئولیتی نپذیرفتند. 
که  آسیب دیده  دوستان  از  یکی  حتی 
چند روزی در بیمارستان ارومیه بستری 
بود دیروز برایمان گفت که کسی از دفتر 
این ستاد در استان حتی برای عیادت 
است. نرفته   بیمارستان  در  به سراغش 
بگذارید مرور کنیم که بی توجهی مسئوالن 
برگزاری این تور برای امنیت اجرای برنامه 
و نبود پروتکلی برای تورهای کاری چه 
بالیی بر سرمان آورد و این بی توجهی را 
کنار قصور وزارت راه و حمل و نقل جاده ای 
بگذارید و در کنار همه اینها قصور راننده را و 
بعد هم در کنارش وجود جاده های ناایمن 
و اتوبوس هایی که معلوم نیست بر چه 
اساسی معاینه فنی گرفته اند را قرار دهید. 
آن وقت چشمانتان را ببندید و به همه آنها 
که هر روز عزیزی را در جاده ها از دست 
می دهند و صدایی از آنها نمی شنویم فکر 
کنید. به خانواده مهشاد و ریحانه و به ما 
فکر کنید که چهل روز است مدام حس 
می کنیم قرار است چپ شویم و زندگی 
باز هم روی وارونه اش را نشانمان دهد.

هم  رنج  باشد  انسان  هرجا که  می گویند 
وجود دارد؛ اما چه رنجی، رنجی که چهل 
روز است طعم آن را چشیده ام. چهل روز 
است که عصر چهارشنبه دوم تیر را هر لحظه 
است که چشماِن  روز  کرده ام. چهل  مرور 
گیرا و لبخند زیبای مهشاد و نگاه مهربان 
ریحانه، از پیش چشمانم کنار نمی رود. چهل 
و  می بینم  شب کابوس  هر  است که  روز 
هر صبح با یاد دوستان از دست رفته، از 
خواب بیدار می شوم. هر چند درِد گردن امان 
از من گرفته اما با خود می گویم کاش آنها 
هم بودند و مثل من فقط درد داشتند. به 
خانواده هایشان که فکر می کنم تنم می لرزد 
فرا  را  وجودم  تمام  فروخورده  خشمی  و 
می گیرد. مگر خشم و عصبانیت دردی را دوا 
می کند. مگر خشم و ضجه های خبرنگاران 
در  و  ارومیه  هتل  البی  در  بیمارستان،  در 
فرودگاه مهرآباد تاثیری داشته! به روز حادثه 
می آید.  سراغم  به  عالم  غم  می کنم،  فکر 
مگر می شود. ما همه خندان بودیم، شوخی 
کردیم. شادی کردیم اما روزگار توان شادی 

ما را نداشت که اینگونه آوار غم بر سرمان 
ریخت و روحمان را مچاله کرد و در همان 
اتوبوس جا گذاشت. حاال و در چهل روزگی 
نبود مهشاد و ریحانه همچنان با خود تکرار 
نیست؟  پاسخگو  کسی  چرا  که  می کنم 
چرا اتوبوس امن نبود؟ چرا اتوبوس ترمز 
نداشت؟ چرا خودروی امن تری در اختیار 
از مسئوالن ستاد  نبود؟ چرا هیچ کدام  ما 
احیای دریاچه ارومیه و محیط زیست درباره 
کسی  چرا  نکرد؟  عذرخواهی  حادثه  این 
استعفا نداد و ده ها چرای دیگر، اما دریغ از 
پاسخ. این داغ سرد نمی شود. ما همچنان 
طلبکاریم. طلبکار عزیزانی که جانشان را به 
غلط  مدیریت  و  سهل انگاری  با  و  آسانی 
گرفتند. حاال که مسببان حادثه قصور خود 
را نپذیرفته اند و حتی حاضر به عذرخواهی 
حادثه دیده  خبرنگاران  بدانند  نشده اند،  
نسبت به موضوع بی تفاوت نیستند و پیگیر 
مطالبات خود از مقصران هستند تا حادثه  
را  غصه  این  شاید  نشود.  تکرار  دیگری 

باشد... مرهمی 

خیره  نگاهمان  و  به کناری  نشسته ایم 
به دوردست است؛ اما روانمان در میانه 
می کوبد  ناگهان  به  که  است  اتوبوسی 
روستایی  جاده ای  در  کوهی  دیواره  به 
حادثه  ثانیه  از  کسری  در  نقده.  حوالی 
رخ می دهد. هیچ کسی روی صندلی اش 
می نشیند،  فرو  که  خاک ها  نیست. 
همه مهشاد را صدا می کنند که سه روز 
دست هایمان  است.  عروسی اش  دیگر 
که  ندارد  را  اتوبوسی  کردن  بلند  توان 
نه تنها مهشاد که ریحانه را هم بلعیده 
است؛ حتی نمی توانیم مرتضی را از زیر 
اتوبوس گیر کرده بیرون بیاوریم. حیران 
آسیب  که  دوستانی  از  جاده  میان  در 
زار می زنیم  دیده اند مراقبت می کنیم و 
تا نیروهای امدادی از راه برسند. چقدر 
با  کشاورزی  است.  طوالنی  دقایق  آن 
تراکتورش از راه می رسد و فریاد میزند: 
هم  ما  و  الیر؟«  نه   بیردا  »اتوبوس 
ثانویه اش  ترمز  که  اتوبوسی  نمی دانیم 
قبل از سفر هم خراب بوده، در این جاده 

کوهستانی و پر پیچ و خم چه می کند؟ 
بدون مهشاد و ریحانه راهی بیمارستانی 
در نقده و سپس ارومیه می شویم. صبح 
روز بعد چهار نفرمان را که آسیبشان جدی 
داخلی  خونریزی  و  شکستگی  است، 
دارند در ارومیه می گذاریم و با تابوت های 
عزیزانمان برمی گردیم به تهران.روزگارمان 
از آن عصر چهارشنبه تا امروز که چهلمین 
روز خاکسپاری مهشاد کریمی و ریحانه 
و  تاریک  است،  همین  است  یاسینی 
تباه. چشم هامان خیره به دوردست است 
ای کاش دچار  داریم که  به دل  آرزو  و 
بی تدبیری و  اهمال مسئولینی نمی شدیم 
که در این چهل روز حتی حاضر به عذر 
خواهی و استعفا نشدند. این حادثه نیز 
به مانند بسیاری از حوادث مشابه در حال 
پیگیری حقوقی در دستگاه قضایی است 
از مسئوالن صدای  امیدواریم کسی  اما 
مسافران اتوبوس های فرسوده را پیش 
این  تردد  مجوزهای  و  بشنود  حادثه  از 
ارابه های مرگ سختگیرانه تمدید کند.

است.  را کمتر کسی شنیده  ما  روایت 
ما چهار آدم منتظر بودیم. من، سوگل 
اولین  - که  طاهریان  یاسمن  دانائی، 
پیام ما  تحریریه  در  ثابتش  کار  روز 
روزنامه.  سردبیر  شول،  امین  و  بود- 
انتظار کشنده است. ما چهار آدم منتظر 
بودیم که یک عصر چهارشنبه، واقعه ای 
سهمگین، کیلومتر ها دورتر از ما، آفتاب 
را از ما گرفت. تلفن زنگ خورده بود و 
من شنیدم که کسی آن طرف خط چند 
تصادف،  می گوید؛  بریده بریده  را  کلمه 
کوه، کمک. صدای آیسان بود. بعدش 
را دیگر نشنیده بودم. فریاد زده بودم. 
بودم  کرده  پرت  را  میز  روی  گل های 
دو  تلفن.  سمت  دوباره  بودم  دویده  و 
تمام  بود.  اتوبوس  آن  توی  ما  از  نفر 
بودند،  آهنی  هیوالی  آن  در  دوستانم 

دوستانم. تمام 
گفته بودم فروغ به آن سفر برود که بعد 
خانواده اش  طوالنی  و  تلخ  درگیری  از 
با  شود.  خوب  حالش  با کرونا، کمی 
ارومیه  بگیرد، دریاچه  خبرنگاران اخت 
که  شاید  ببیند،  نزدیک  از  دوباره  را 
امید برگردد. خودم دلم به رفتن نبود. 
من  در  پیچ درپیچ  جاده   هزار  اضطراب 
در  ایالم  جاده  تصویر  می خورد.  تاب 
سفر چند ماه قبل، پیش چشمم بود. 
رد  تیز  و  تند  را  جاده ها  خم  راننده، 
می کرد، دلم به هم ریخته بود و دست 
گفته  و  بودم  گرفته  سفت  را  مهشاد 
بودم: »می ترسم«. زده بودم زیر گریه. 
به  با چشم هایش  بود.  او هم ترسیده 

گفت.  من 
آن عصر چهارشنبه که حاال چهل و دو 
روز از آن گذشته، ما چند ساعت منتظر 

ما  سال.  هزار  که  انگار  بودیم؟  مانده 
مثل  فاطمه،  بودیم.  زده  یخ  سرما  از 
را  حادثه  جزئیات  جنگ،  خبرنگاران 
گفته بود. مثال گفته بود که شانه زهرا 
آسیب دیده، نگار زنده است، هلی کوپتر 
ریحانه  و  مهشاد  نازِک  تِن  و  رسیده 
»هنوز« زیر آن هیوالی سنگین است. 
تصویر نادیده آن همه تلخی، ما را کشته 
بود. شاید هزار سال بعد بود که کسی 
از گروه روابط عمومی سازمان حفاظت 
محیط زیست پای تلفن فقط گفته بود 
»مهشاد« و با صدای بلند گریسته بود 
و ما چهار نفر، کیلومترها دورتر، از حال 

بودیم. رفته 
شب را چطور به صبح رسانده بودم؟ با 
چه جانی خودم را به فرودگاه رساندم و 
میان جمع عزاداران دنبال آشنا گشتم؟ 
در پاویون ریاست جمهوری، گفته بودند 
انتخاب کن: دوستان مرده؟ یا دوستان 
آخر  و  بودم  مانده  راهی  دو  زنده؟ سر 
خودم را انداخته بودم در آغوش دوستان 
بازمانده ام. و فرداروز، که مهشاد و ریحانه 
در خاک آرام  می گرفتند، دوباره از حال 

می رفتم.
تعداد  در  ضرب   را  تلخی  این  همه 
بازمانده های حادثه اتوبوس خبرنگاران 
همه  در  ضرب  کنید،  زیست  محیط 
بازماندگان حادثه اتوبوس سربازمعلم ها 
که درست یک روز بعد، ترمز برید و پنج 
نفرشان را کشت، ضرب  در همه جاده ها 
و  می کشند  آدم  که  اتوبوس هایی  و 
کسی نمی گوید بس است و نمی پرسد 
تلخی  این  است.  سخت  انتظار  چرا. 
بی نهایت، هر روز در ما تکرار می شود و 

می گذارد.  منتظر  را  ما 

اتوبوس  واژگونی  ماجرای  از  روز  چهل 
خبرنگاران و از دست دادن دو جوان پر امید 
»ریحانه  و  »مهشاد کریمی«  یعنی  کشور، 
یاسینی« گذشته است. با این حال، گذشت 
این روزها باعث نشد تا داغ از دست رفتن این 
دو عزیز و آسیب های جسمی و روحی سایر 
دوستان فراموش شود. در این مدت اگر چه 
پیگیری هایی برای درمان آسیب ها و جبران 
لطمات اقتصادی از سوی سازمان حفاظت 
برخی  البته  )که  شد  انجام  زیست  محیط 
هیچ  تاکنون  اما  جبرانند(  غیرقابل  لطمات 
مقامی به طور رسمی مسئولیت انجام این سفر 
مطبوعاتی و کاستی های آن را نپذیرفته است. 
هنوز دقیقا مشخص نیست که این برنامه 
با هزینه و مسئولیت ستاد احیای دریاچه 
ارومیه انجام شده یا سازمان حفاظت محیط 
زیست و ما خبرنگاران حوزه محیط زیست 
هنوز به درستی نمی دانیم که برای پیگیری 
حقوق عزیزان مان با کدام شخصیت حقوقی 

روبه روییم. کماکان هیچ مقام ارشدی از این 
دو نهاد درباره مسئولیت حقوقی خود کالمی 
به زبان نمی آورد؛ حال آن که این روزها بازار 
گفت وگوها و اظهار نظرها درباره موفقیت های 
ستاد احیای دریاچه ارومیه داغ است!سواالت 
و ابهام ها بسیارند: از چرایی اجرای این تور 
مطبوعاتی گرفته، تا نحوه برنامه ریزی برای 
اقامتی و حمل ونقل  امکانات  و  انجام سفر 
تا مسائل پس از بروز سانحه و برخی اظهار 
نظرها چه از زبان مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست و چه از زبان مسئوالن سایر 
دستگاه های مرتبط و مسئوالن استانی هنوز 
عجیب و گیج کننده هستند. پیگیری قضایی 
خبرنگاران حاضر در سانحه ابعاد موضوع را 

روشن می کند.
 اما نکته مهم این واقعه تلخ، عادی جلوه 
و  رانندگی  سوانح  در  هموطنان  فوت  کردن 
سوانح دیگر است. در این واقعه دو خبرنگار 
جان خود را از دست دادند، کمی بعد سرباز 

معلمان و تقریبا هر روز، افراد مختلف از اقشار 
مختلف قربانی سوانحی می شوند که محصول 
مجموعه ای از سهل انگاری ها، بی توجهی ها به 
قوانین و استانداردها هستند. مقصر چنین 
نهاد نیست  یا یک  حوادثی قطعا یک فرد 
نباید فراموش کنیم که مسئولیت همه  اما 
افراد و نهادهای مرتبط هم یکسان نیست. 
و  افراد  جان  رفتن  دست  از  مهم تر  همه  از 
آسیب های سنگین به سالمت جسمانی و 
روحی آنها نیز به هیچ وجه طبیعی و عادی 
و  سهل انگاری ها  مجموعه  همین  نیست. 
بی توجهی ها نه فقط سوانح رانندگی که مسائل 
بزرگی همچون فرونشست زمین، بی آبی و 
مسایل محیط  زیستی، اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی کوچک و بزرگ را رقم زده است 
و امروز شاهد تبعات تلخ آن هستیم. شاید 
کوچک که  ظاهر  به  حوادث  همین  از  اگر 
ابعاد فاجعه آمیزی در زندگی افراد درگیر آن 
دارند، آغاز کنیم و تمرین مسئولیت پذیری در 

جامعه را به اجرا بگذاریم، شاهد بسیاری از 
سهل انگاری ها و بی توجهی های رایج نباشیم. 
اما متاسفانه در همین اتفاقات هم کمتر کسی 
قبول مسئولیت می کند و گاه، مسئوالنی هم 
که قصد دارند برخالف رویه موجود مسئولیت 
خود را به گردن بگیرند و آن را اعالم کنند، 
منع  باالدستی  مدیران  و  اطرافیان  توسط 
می شوند. در همین موضوع واژگونی اتوبوس 
با  از وداع مان  روز  خبرنگاران، حاال که چهل 
مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گذشته، نه 
مسئولی استعفا کرده و نه کسی از مسئوالن 
مستقیم برگزاری این سفر نافرجام مطبوعاتی 
به  امیدی  کاش  است.  کرده  عذرخواهی 
بازنشسته ای که  مسئولیت پذیری مسئوالن 
همچنان در دستگاه های مختلف اجرایی و 
نظارتی بر سر کارند داشتیم! اما تنها امیدمان 
دستگاه قضایی و شکایتی است که به پیشگاه 
عدالت رفته است. کاش مسئولیت پذیری را 

تمرین می کردیم.

چیزهایی هست که هرگز برای کسی نگفتیم. 
چیزهایی که شاید بعضی از ما، آنها را با خود 
نکردیم  تعریف  هرگز  مثال  ببریم.  گور  به 
آهنی  قوطی  آن  در  لحظات که  آن  در  که 
به این سمت و آن سمت پرت می شدیم 
فکر  چیزهایی  چه  به  خودمان  با  هرکدام 
لحظه ای که  از  نکردیم  تعریف  می کردیم. 
اتوبوس واژگون شد تا زمانی که خودمان را 

از آن بیرون کشیدیم چه چیزهایی دیدیم. 
معموال نمی گوییم از آن روز به بعد، به یک 
نقطه محو که خیره می شویم در حال دیدن 
صدباره و هزار باره چه صحنه ای هستیم. یا 
اگرهای  و  از همه شایدها  نمی توانیم  مثال 
وسواس گونه ای که به مغزمان چسبیده زیاد 
حرفی بزنیم؛ اگر او جای من نشسته بود و 
من جای او، اگر در آن لحظه با یک دست 

او را نگه می داشتم، اگر آهن را با یک چیزی 
سریع می بریدیم و... . 

بعضی اگرها هم وسواسی نیستند و واقعا 
برای آنها به دنبال جواب می گردیم، اگر به 
جای اتوبوس ون بود، اگر به ما می گفتند 
اگر  دارد،  وجود  هم  دیگری  امن  جاده 
اگر  نیست،  سالم  اتوبوس  می دانستیم 
آمار  اگر  نمی کرد،  سهل انگاری  میزبان 

تصادفات جاده ای در ایران اینقدر باال نبود، 
اگر بخش گسترده ای از دلیل این تصادفات 

 .  ... و  نبود  انقدر ساده و احمقانه 
من نمی دانم همکاران دیگرم از آنچه در آن 
لحظات در ذهنشان گذشته حرف می زنند یا 
نه. اما من می خواهم آن را به شما بگویم. 
من در آن لحظات تنها به این فکر می کردم: 

»نمی خواهم اینقدر ارزان بمیرم.«
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معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان در نشستی آنالین از عوامل بروز بحران در خوزستان سخن گفت

 دوگانه مدیریت منابع آب 
و تامین معیشت کشاورز ان

علی شهبازی: شرایط موجود خوزستان معلول عوامل بسیاری است که همه باید  با هم در نظر گرفته شود

الگوی بیمه مناسب نداریم. 
بیمه ای که خیال کشاورز 
را راحت کند، تا زمانی که 

خشکسالی است معیشت 
او دچار خطر نمی شود. در 

این شرایط همراهی کشاورز 
را خواهیم داشت. همه چیز 

برنامه ریزی روی کاغذ نیست. 
ما باید معیشت مردم را هم 

در نظر بگیریم. انحراف الگوی 
کشت از نظر برنامه ریزی منابع 
آب حدود ۸0 درصد نقش دارد. 

اما نمی توان این عامل را به 
تنهایی در نظر گرفت

گذر از خشکسالی با تالش 
یک دستگاه یا مدیریت چند 

دستگاه  امکان پذیر نیست. 
همدلی همه جامعه را می طلبد. 

موافقم که نباید به این شکل 
پس اندازمان را خرج کنیم، 

اما بعضی از نقاط رودخانه های 
استان مناطق حیاتی هستند و 
باید حتما آب به آنها برسد. در 

انتهای رودخانه کرخه و رودخانه 
نیسان تاسیسات تامین آب 

شرب داریم. آب به هر قیمتی 
شده باید به آنجا برسد

|  معاون مطالعات جامع آب سازمان 
آب و برق خوزستان |
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نایب رئیس مجمع واردات:
مرزهای کشور را ببندید 

تا قاچاق اوج بگیرد!
نایب رئیس مجمع واردات معتقد است تا 
واقعیت  این  نخواهند  مسئوالن  زمانی که 
بپذیرند که تجارت مانند یک مسیر دو  را 
مشکالت  از  بسیاری  می کند،  عمل  طرفه 
ماند.   بر جا خواهد  ایران  اقتصاد  ساختاری 
علیرضا مناقبی در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
می زنند  فریاد  بلند  صدای  با  همه  کرد: 
در  به سمت حضور حداکثری  باید  ما  که 
پیش  منطقه ای  و  بین المللی  بازارهای 
برویم و هر چقدر این حضور پر رنگ تر و 
ارزش  ایجاد  به  امید  باشد،  هوشمندانه تر 
بیشتر  ملی  سرانه  افزایش  و  افزوده 
می شود اما به نظر می رسد که همین افراد 
اقتصادی  واقعیت های  پذیرش  به  حاضر 

نیستند.  خارجی  تجارت  بر  حاکم 
نیاز  نیستند قبول کنند که صادرات  حاضر 
آنها  از  یکی  که  دارد  زیرساخت هایی  به 
است.  موقع  به  و  شده  مدیریت  واردات 
از  انتقاد  با  واردات  مجمع  رئیس  نایب 
قیمتی،  هر  به  واردات  کاهش  رویکرد 
اخیر  سال های  در  متاسفانه  داد:  توضیح 
مسئولین  برخی  که  بوده ایم  آن  شاهد 
اقتصادی  و  تجاری  سیاستگذاران  و 
کشورمان، کاهش واردات را به عنوان یک 
افتخار و دستاورد ملی محسوب کرده و بر 

بالیده اند. خود 
پرشتاب  دنیای  که  است  درحالی  این   
اساس  از  را  تحلیل هایی  چنین  امروزی، 
بر  تاکید  با  او  می کند.  قلمدار  نادرست 
دفاع  وجه  هیچ  به  صحبت ها  این  اینکه 
افزود: مقصود  از واردات نیست،  بی رویه 
آن است که بدانیم کاهش واردات، آثار و 
می تواند سرعت  دارد که  دنبال  به  تبعاتی 
شدت  به  را  کشور  اقتصاد  چرخ  حرکت 

دهد. کاهش 

نماینده چابهار در مجلس:

سیستان و بلوچستان؛ 
رتبه آخر دسترسی 
به آب شرب کشور

در جنوب استان سیستان و بلوچستان هنوز هم 
کودکان طعمه هوتک ها و گاندوها می شوند. 
این کودکان به دلیل نبود آب به کنار هوتک ها 
و رودخانه بروند که حین آب تنی یا تهیه آب 
قربانی می شوند. مشکالت آب، راه، آموزش و 
بهداشت در استان سیستان و بلوچستان کم نبود 
که حال مردم جنوب استان برای تهیه آب هم 
باید قربانی بدهند. به گزارش ایلنا علی بخش 
باهوکالت  بخش  شورای  رئیس  شه بخش 
گفت: بیشتر روستاهای مرزی باهوکالت در 
دشتیاری فاقد آب لوله کشی اند. این مناطق 
روستایی از آب »هوتک« که مانند برکه است 
می کنند.  برطرف  را  خود  مصرف  مورد  نیاز 
دست ترین  پایین  در  دشتیاری  شهرستان 
سیستان و بلوچستان  استان  جنوب  منطقه 
قرار دارد. هنگام بارندگی های شدید بیشترین 
خسارت ها به مناطق ما وارد می کند. اینجا 
آب فراوان است ولی مدیریت نمی شود. 2 سد 
بزرگ »زیردان« و »پیشین« در این منطقه 
قرار دارد که مسئوالن اگر آب همین سدها را 
لوله کشی و به روستا منتقل کنند، شاهد مرگ 
اهالی  بی آبی  و   هوتک  داخل  کودکان مان 

نخواهیم بود.
به گفته شه بخش هنگام بارندگی میلیون ها 
مترمکعب آب به دریا می ریزد که اگر مسئوالن 
برای جلوگیری از هدر رفت این آب به دریا  
در ۶ الی ۷ نقطه بند های بتنی ایجاد کنند 
آب  بتنی  بندهای  همین  از  می توانند  مردم 
برای مصارف کشاورزی استفاده کرده و مانع 
جلوگیری از ریزگرد و محرومیت اهالی منطقه 
شوند. از آن گذشته  برای مردم ایجاد اشتغال 

هم می شود.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در 
خصوص شرایط این منطقه گفت: طرح سوال 
از وزیر نیرو در مورد همین موضوع بود که چرا 
سیستان و بلوچستان  استان  جنوب  کودکان 
استان  در داخل هوتک غرق می شوند؟ در 
سیستان و بلوچستان شاخص دسترسی مردم 
به آب شرب در پایین ترین سطح در کشور قرار 
دارد  و در شهرستان دشتیاری این دسترسی 
تنها 1۵ درصد است. در برخی از شهرستان های 
جنوب استان اهالی روستاها باید کیلومترها راه 
طی کنند طی تا به یک منبع آبی دست یابند. 
در حالی که هر شهروند تهرانی باالی 200 لیتر 
آب در طول روز مصرف می کند، سهمیه مردم 
استان روزانه  1۵ لیتر است که عمال این 1۵ 
لیتر برای همه مصارفشان از جمله پخت و پز، 
شرب، شست و شو و  بهداشت و نظافت است 
که چاره ای برای تهیه آب جز از هوتک ها را 
ندارند. وزیر نیرو قول دادند که تا پایان  سال 
۹۹ در جنوب استان 1۵0 هزار نفر از مردم به 
آب پایدار دسترسی پیدا کنند. که این وعده 

عملی نشد.

مسئله آب در خوزستان در حدود یک ماه اخیر 
اعتراضات  و  التهابات  تجربه  استان  این  که 
مورد  همیشه  از  بیش  داشت،  را  اجتماعی 
توجه مدیران قرار گرفت. اما با ارائه راهکاری 
موقت، عجالتا تا پایان تابستان، با رهاسازی 
آب از سد کرخه و اقدامات دیگر برای خاموش 
تا  اعتراضات، مسئله آب در خوزستان  کردن 
حدی حل شد. اما اگر مدیران و تصمیم گیران 
بخواهند راهکاری اساسی برای رفع این مسئله 
در استان داشته باشند، در قدم نخست باید 
اشراف  استان  در  ابعاد مسئله آب  به  نسبت 
پیدا کنند. موضوعی که در تحلیل های  کافی 
ارائه شده در این مدت کمتر مورد توجه قرار 
یار خوزستان  از ظن خود  گرفته و هر کسی 
از  را  استان  این  در  آب  دلیل کمبود  و  شده 
دیدگاه خود بررسی و در مورد آن نتیجه گیری 
پیش فرض های  با  نگاه هایی که  است.  کرده 
در  و  می رسیدند  اشتباه  نتایجی  به  اشتباه 
برخی موارد تنها راهکار را در ارسال بطری های 
آب معدنی برای رفع تشنگی استان می دیدند.
معاون  شهبازی،  علی  شب گذشته  یکشنبه 
برق  و  آب  سازمان  آب  جامع  مطالعات 
و  محیطی  شرایط  تشریح  به  خوزستان 
و  پرداخت  خوزستان  در  آب  منابع  وضعیت 
در پایان راهکارهایی را در این زمینه ارائه کرد. 
در  آب  این سوال که مسئله  به  پاسخ  در  او 
ابعادی دارد؟ گفت:  خوزستان چیست و چه 

»قبل از اینکه به مسئله خشکسالی بپردازیم 
بشناسیم.  را  خوزستان  محیطی  شرایط  باید 
به  وابستگی  منظر  از  خوزستان  ببینیم  باید 
منابع آب چه وضعیتی دارد و نیازها و مصارف 
بعد  و  تامین می شود  به چه صورت  آن  آبی 
ببینیم چرا در این استان انقدر با بحران مواجه 
هستیم. در حال حاضر سه حوضه آبریز درجه 
است.  جاری  خوزستان  استان  در  2 کشور، 
جراحی.  و  زهره  بزرگ،  حوضه کرخه، کارون 
آبی  نیازهای  و  مصارف  درصد   ۹0 از  بیش 
خوزستان از طریق منابع آب سطحی و10 درصد 
این  می شود.  تامین  زیرزمینی  آب  منابع  از 
آب  جایگاه  می شود  باعث  تنهایی  به  مسئله 
خوزستان در کشور شکلی ویژه پیدا کند چرا که 
در غالب استان ها تمرکز بر منابع آب زیرزمینی 
با  بزرگ  تفاوت  یک  زیرزمینی  آب  است. 
آب های سطحی دارد و آن اینکه بهره برداران آن 
اثرات ناشی از خشکسالی و ترسالی بر منابع 
آب را کمتر لمس می کنند. چون عکس العمل 
منابع آب زیرزمینی به خشکسالی و ترسالی 
به  حداقل  یا  سطحی  آب  منابع  شدت  به 
تمرکز  استان هایی که  در  نیست.  آن  سرعت 
در خشکسالی سطح  است  زیرزمینی  آب  بر 
آب های زیرزمینی پایین می رود و زمانی که 
یا  می ریزد  به هم  منطقه  آبخوان های  تعادل 
کاهش پیدا می کند، در غالب موارد عمق چاه 
را بیشتر می کنند. این یک تفاوت مهم است. 

ترسالی  و  به خشکسالی  نسبت  مناطق  این 
معموال  و  دارند  نسبتا کمتری  آسیب پذیری 
وقتی شرایط بسیار بحرانی باشد اثرات نمایان 
در  البته  می شوند.  آن  متوجه  بهره برداران  و 
حال حاضر این استان ها هم وضعیت خوبی 
بیالن  کشور  آبخوان های  غالب  چون  ندارند 
آب  تراز  یعنی  دارند.  سنگینی  بسیار  منفی 
افت  حال  در  زیاد  بسیار  شیب  با  زیرزمینی 
است. اما آب های سطحی یک تفاوت بزرگ 
دارند، به محض اینکه سیالب یا خشکسالی 
اتفاق بیفتد اثرات آن در بهره برداری از منابع 

است.« ملموس  آب 
شهبازی با اشاره به اینکه در 20 سال گذشته 
توسعه قابل توجهی در استان اتفاق افتاده که 
در بحث مصارف و بارگذاری، رشد قابل توجهی 
داشتیم و سدهایی در خوزستان ساخته شده 
گفت: »آب در عمده مخازن سدهای خوزستان 
می شود.  تامین  باالدستی  های  بخش  از 
جریانها و روان آبهای سطحی از باالدست وارد 
استان می شوند. اگر در استانهای باالدست که 
سرچشمه حوضه های آبریز را تشکیل می دهند 
بارش کم باشد، ذخایر سدهای خوزستان هم 
بیشتری  میزان  با  حتی  و  نسبت  همان  به 
کاهش پیدا می کند. مثال اگر در حوضه کرخه 
در  باشیم،  داشته  بارش  درصد کاهش   3۷
ورودی سدها با کاهش بیش از ۵0 درصدی 

روبه رو خواهیم بود«

معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق 
خوزستان در خصوص اینکه سهم کم بارشی 
دو  در  و  است؟  چقدر  وضعیت  این  بروز  در 
شد،  گذاشته  سر  پشت  بارشی که  پر  سال 
امکان ذخیره آب در سدها وجود نداشت و اگر 
داشت چرا این مهم صورت نگرفت می گوید: 
استان  در  را  آوردها  بیشترین   ۹۸ سال  »در 
داشتیم، جزء سال های خاص و استثنایی بود 
و ما نزدیک به ۵0 میلیارد مترمکعب ورودی 
در استان داشتیم. بعد از این اتفاق به صورت 
مقطعی مجوزهای کشت برنج، خارج از الگوی 
کشت استان و فراتر از سطوح متداول کشت، 
صادر شد. این الگوی کشت به 200 هزار هکتار 

هم رسید«
شهبازی در خصوص رهاسازی آب کرخه برای 
آرام کردن موقت استان با تاکید بر اینکه آنچه 
در حال حاضر اتفاق افتاده است یک تسکین 
موقت است می گوید: »گذر از خشکسالی با 
تالش یک دستگاه یا مدیریت چند دستگاه  
را  جامعه  همه  همدلی  نیست.  امکان پذیر 
می طلبد. موافقم که نباید به این شکل پس 
نقاط  از  بعضی  اما  کنیم،  خرج  را  اندازمان 
رودخانه های استان مناطق حیاتی هستند و 
باید حتما آب به آنها برسد. در انتهای رودخانه 
تامین  تاسیسات  نیسان  رودخانه  و  کرخه 
آب شرب داریم. آب به هر قیمتی شده باید 
و  شرب  تامین  ما  قرمز  خط  برسد.  آنجا  به 

هم  نکته  این  به  اما  است.  مجاز  حقابه بران 
قرار  استراتژیک  ذخایر  زمانی که  توجه کنید 
است هزینه شود، تصمیمات به شکل دیگری 

می شود« اتخاذ 
انحراف  تاثیر  میزان  خصوص  در  شهبازی 
شرایط  بروز  در  خوزستان،  در  الگوی کشت 
علل  »باید  می گوید:  استان  این  در  بحرانی 
به  تنها  نمی توان  کرد،  بررسی  را  مختلف 
اکتفا کرد. معیشت مردم استان  این عامل 
است  سطحی  آب  به  وابسته  کشاورزان  و 
که نوسان قابل توجه دارد. به نظرم یکی از 
این وضعیت نقش دارد  بروز  عواملی که در 
این است که بیمه مناسب نداریم. بیمه یک 
موضوع بسیار تخصصی است. ما الگوی بیمه 
را  بیمه ای که خیال کشاورز  نداریم.  مناسب 
است  خشکسالی  که  زمانی  تا  کند،  راحت 
این  در  نمی شود.  خطر  دچار  او  معیشت 
داشت.  خواهیم  را  همراهی کشاورز  شرایط 
ما  نیست.  روی کاغذ  برنامه ریزی  همه چیز 
بگیریم.  نظر  در  هم  را  مردم  معیشت  باید 
انحراف الگوی کشت از نظر برنامه ریزی منابع 
آب حدود ۸0 درصد نقش دارد. اما نمی توان 
باید  گرفت.  نظر  در  تنهایی  به  را  عامل  این 
خودمان را بگذاریم به جای کشاورزی که این 
به محیط  نه قصد صدمه  او  را دارد.  شرایط 
زیست و نه آزار همشهری خود را در پایین 
دست دارد. اگر در قسمت هایی که کشاورزی 
وجود دارد، بیمه بیکاری مناسب برای کشاورز 
نمی تواند کشت  او  زمانی که  باشیم،  داشته 
داشته باشد در قالب یک برنامه استانی برای 
کشاورزی که مجوز بهره برداری از آب دارد، 
بیمه پایدار باشیم -. نه بیمه های ُمسکن و 
گذرا برای یک سال- بسیاری از این آسیب ها 
این  راهکارها  از  یکی  می کند.  پیدا  کاهش 
برای  مناسبی  الگوی  دانشگاه ها  که  است 
بیمه گر ارائه کنند، که هم برای بیمه گر سودآور 
معیشت  برای  اطمینانی  حاشیه  هم  باشد 
کشاورزان استان فراهم کند. در حال حاضر 
در  شلتوک  درصد   ۸0 بگویم  نمی توانم  من 
این شرایط نقش داشته، این شرایط معلول 
عوامل بسیاری است که باید همه با هم دیده 

شود«
شهبازی در توضیح این موضوع مطرح شده 
از سوی یکی از مخاطبان که مدیریت حوضه 
و افزایش سطح زیر کشت در باالدست کرخه 
شگفت انگیز و باورنکردنی است چرا از الک 
فقط  مشکل  نمی آیید؟  بیرون  خوزستان 
خوزستان نیست مشکل استانهای باالدست 
موافقم.  موضوع  این  »با  می گوید:  هستند 
همانگونه که  تا  هستیم  موضوع  این  پیگیر 
خشکسالی  مدیریت  خوزستان  استان  در 
باالدست  استان های  در  باید  ضروری است، 
مذاکرات  شود.  دنبال  جدیت  همین  با  هم 
وزارت  و  آبریز  حوضه  مدیریت  با  مفصلی 
نیرو داشتیم که در صورت اضطرار بتوانیم از 
احجام مرده سد سیمره استفاده کنیم که در 
برای  مشکلی  نه  تا  شوند  تخلیه  سد کرخه 
برای  نه  و  شود  ایجاد  عباس  دشت  تونل 
خوزستان. ما اگر در مدیریت خشکسالی که 
شامل مدیریت منابع و مصارف است، دقت 
عمیق تر  عوارض شدیدتر  نکنیم خشکسالی 
این  ما  ترجیح  داشت.  خواهد  طوالنی تر  و 
است که از ذخایر استراتژیک استفاده نشود، 
چون باید بتوانیم همان میزان مصرف شده 
را ذخیره کنیم تا برگردیم به شرایط نرمال«
اشاره  آنها  به  نشست  این  در  که  مواردی 
شد، تنها بخشی از عوامل بروز بحران امروز 
استانی که  است.  خوزستان  سبز  جلگه  در 
روزگاری یکی از پرآب ترین استانهای کشور 
اثر عوامل گوناگون تبدیل به  بود و امروز بر 

است. شده  تشنه  و  خشک  منطقه ای 

هرچند اخبار مربوط به مسئله آب در خوزستان در روزهای اخیر و بعد از رهاسازی آب از کرخه، تا حدودی در رسانه ها به حاشیه رفت 
و کمرنگ شد، اما این مسئله همچنان حیات را در این استان تهدید می کند. خوزستان با دریافت ُمسکنی موقت، برای مدتی کوتاه 
بحران را پشت سر گذاشته است، اما بارها بر این موضوع تاکید شده که بعد از اتمام ذخایر استراتژیک سد کرخه، مسئله ریشه دار آب 
در خوزستان به قوت خود باقی است و اقدام اصولی برای رفع آن هنوز صورت نگرفته است. یکشنبه شب گذشته، صفحه اینستاگرامی 
»سواد آبی« میزبان علی شهبازی، معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان بود تا علل و عوامل بروز بحران موجود 
خوزستان را تشریح کند. شهبازی معتقد است نمی توان تنها عامل را انحراف الگوی کشت دانست، چرا که این امر معلول عوامل بسیاری 

است که باید همه در کنار هم دیده و مورد بررسی قرار گیرند. گزارش »پیام ما« از این نشست پیش روی شما است.

آگهی  مناقصه عمومی
117-75-۰۰و 119-75-۰۰ وتجدید  مناقصه عمومی  شماره 118-75-۰۰ و 12۰-75-۰۰ و ۰۰-75-121

 شماره
مناقصه

موضوع مناقصه
 مبلغّ برآورد بر اساس فهرست بهاء

راهداری سال 1400
ریال

 مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع
 کار)لاير( براساس آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره 123402/

ت۵0۶۵۹هـ مورخ ۹4/۹/22

11۷-۷۵-00
 اجرای عملیات روکش راههای روستایی  شهرستان مالیر )علی آباد
 دمق , دهلق , دهچانه , طجر سامن , گرجایی , امیراالمرا و ینگی

) کند , ازندریان , منگاوی , چشمه زورق , کهریز
۶۶/3۵۷/2۹۷/۷۶۵ 3/31۸/000/000

11۸-۷۵-00
تجدید

 اجرای عملیات خاکی , ابنیه , بیس و آسفالت محور بوستادر
ایستگاه راه آهن باباکمال

۷2/24۸/0۷۷/3۹03/۶13/000/000

۵/4۷4/2۶2/۸۸12۷4/000/000عملیات اجرای آسفالت تکمیل زیرگذر سرخ آباد11۹-۷۵-00

120-۷۵-00
تجدید

 اجرای عملیات نصب عالئم ایمنی و بهسازی و نصب تابلوهای
اطالعاتی در سطح راههای استان همدان

12/2۷0/۸2۷/2۵4  ۶14/000/000

121-۷۵-00
2۹4/300/000مقطوعخرید اقالم و ابزار آالت ایمنیتجدید

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/0۵/12
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/0۵/13

م الف ۶۸0

نشانی  به  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه    : اسناد  دريافت  محل 
www.setadiran.ir

جهت اطالع بیشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه نمایید 
آخرين مهلت دريافت اسناد : تا ساعت 12 مورخ 1400/0۵/1۸

آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت : تا ساعت 12 مورخ : 1400/0۵/30
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی: دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سید 

جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک 

www.setadiran.ir دولت به نشانی
تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت ۹ صبح مورخ 1400/0۵/31

 محل بازگشايي پاكات : سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال 
الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت : 3ماه

صالحیت الزم :  مناقصه شماره 11۷ و 11۸ :دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری 
)حداقل رتبه ۵ راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز 

تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 
مناقصه شماره 11۹ : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه ۵ راه و ترابری 
یا ابنیه ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز تحقیقات راه و مسکن 

و شهرسازی
مناقصه شماره 120 : دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه ۵ راه و ترابری( 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
-قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.   

آگهی مزایده  
آگهی مزایده اتومبیل پرونده کالسه ۹۹01۵۷0 

نظر به اینکه آقای مجتبی دهقان بذرافشانی بدهکار پرونده فوق 
نسبت به پرداخت بدهی خود در مورد تعیین شده اقدام ننموده 
اند و بنا به درخواست بستانکار یک دستگاه تراکتور به شماره پالک ۶۵2-4۵ 
طبق  آن  مشخصات  می گردد که  مزایده  مهریه  طلب  وصول  جهت   1۵ ک 

گزارش کارشناس رسمی دادگستری به این شرح می باشد: 
یک دستگاه تراکتور فرگوسن 2۸۵ مدل 13۸4 به شماره پالک ۶۵2-4۵ 
ک 1۵ به شماره موتور0124۸۶  و شماره شاسی00۹۵۸۶ واقع در پارکینگ 
مطهری بازدید به عمل آمد و مشاهده گردید تراکتور پارک شده با مشخصات 
فوق الذکر مدل 13۸4 می باشد که بنا به اظهارات خواهان تا کنون تعمیر 
موتور و گیربکس انجام نشده و از آن به صورت متناوب استفاده می شده و 
وضعیت ظاهری اتاق آن در حد متوسط و دارای اتاقک میباشد و فاقد باتری 
و همچنین الستیک های عقب تراکتور با عمر 1۵ سال میباشد که هرچند عاج 
آنها در حد مطلوب است اما به دلیل آفتاب خوردگی پوسیده شده و الستیک 
جلو نیز قابل استفاده نمی باشد و همچنین ادوات آن شامل بیل جلو یک 
دستگاه تریلر عقب و یک دستگاه شخم دو ردیفه مستعمل می باشد که با 
توجه به جمیع جهات  ارزش تراکتور فوق به انضمام ادوات فوق الذکر مبلغ 
یک میلیارد و ۵0 میلیون ریال )1.0۵0.000.000 ریال( برآورد می گردد مزایده 
از ساعت ۹ الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1400.0۵.24 در اداره کل ثبت اسناد 
و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات 
شهید نصر از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال که قطعی گردیده شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی با پرداخت 10 درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
به حساب  را  مانده فروش  و در صورتی که ظرف مهلت مقرر  نماید  تودیع 
سپرده ثبت واریز نکنند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 

واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد. 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا چنانچه روز 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام 
خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
 تاریخ انتشار :سه شنبه 1400.0۵.12

علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی ارائه سند  
سند  اینکه  به  توجه  با  می گردد  اعالم  شما  به  وسیله  بدین  جعفری  حسین  آقای 
به  ۹ کرمان  در بخش  واقع  اصلی   20۹4 از  فرعی   ۷3۷۸ دانگ پالک  مالکیت شش 
نام شما صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال اجرایی شماره ۵۶۵4۶ مورخ 
آقای سید محمد جواد  نام  به  ۵۹ رفسنجان ششدانگ پالک مذکور  1400.۵.4  تنظیمی دفترخانه 
نگردیده  ارائه  انتقال گیرنده  از طرف  آدرسی  اینکه  به  توجه  با  و  منتقل گردیده  دهشترانی  رضایی 
اصل سند  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  اعالم می گردد ظرف مدت  به شما  بدین وسیله  لذا 
نام  به  جدید  سند  و  اقدام  مقررات  مطابق  اینصورت  غیر  در  نمایید  ارائه  اداره  این  به  را  مالکیت 

انتقال گیرنده صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان_ ابوالفضل تیموری

آگهي فقدان سند مالكيت   
سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه شماره پالك 40۶ فرعي از 21 اصلي بخش 1۸ قزوين 

به شماره سريال ۹00۸23 دفتر جلد 33 صفحه ۷3 ذيل ثبت 3۸۷1 بنام آقاي فخر اله قورچي 
بيگي صادر و تسليم گرديده است سپس آقاي ابراهيم قورچي بيگي برابر وكالتنامه شماره 
323۶4 مورخ 13۹۹/12/10 دفتر خانه شماره 2۹۷ خرم آباد با ارائه دو برگ شهادت شهود مدعي شده كه 
سند مالكيت مذكور بعلت جابجايي مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني را نموده مراتب باستناد 
تبصره يك الحاقي بماده 120آئين نامه قانون ثبت اعالم تا هر كس بنحوي از انحاء نسبت به امالك مذكور 
حقي داشته و يا معامالتي بنفع او شده و يا مدعي وجود سند در نزد خود باشد از تاريخ آخرين انتشار آگهي 
تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم 
نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسيد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود اين آگهي در يك نوبت به تاريخ 

زير منتشر خواهد شد .
تاريخ انتشار : 1400/0۵/12 

عباس معمائي – مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك الموت شرقي )معلم كاليه ( 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک  کشور 

حوزه ثبت ملک کرج ناحیه سه 
مدیریت محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 

آگهی فقدان سند مالكيت 
دادسرای  دوم سرپرستی  ۹۹.2.31 شعبه  مورخ   ۸۹020۸ نامه شماره  قیم  ارائه  با  خانی  زهرا  خانم 
عمومی و انقالب کرج و با توجه به تاییدیه شماره 1400031310110020۷2 مورخ 1400.4.3 شعبه 3 
تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن  مشهد   ۵ ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادسرای  سرپرستی 
متر   103.04 مساحت  به  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  مالکیت  سند  است که  نموده  اعالم  شده 
مربع قطعه 20 تفکیکی به شماره ۶43۹ فرعی از 1۶۷ اصلی مفروز از پالک ۶32۸ فرعی از اصلی 
الکترونیک  ثبت  مورد   ۵324۵۹ به شماره چاپی  ثبتی شهرستان کرج  اراضی حوزه  در  واقع  مذکور 
سند  صدور  تقاضای  و  گردیده  مفقود  شده  صادر  سعیدی  فرشید  بنام   13۹۷2033101102۷۹۹۹
مالكيت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون 
انجام  یا  و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  آگهی می شود  نوبت  ثبت در یک 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
است چنانچه ظرف  بدیهی  مقررات عمل گردد  وفق  تا  تسلیم  اداره  این  به  مالکیت  اصل سند  ارائه 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 محمد شکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج از طرف حسین رضا نوری شاد

اطالعيه   
قطعه زميني به متراژ 413۷/10 متر مربع واقع در استان قزوين 
شهر كوهين خيابان مطهري نبش كوچه دهخدا جنب حمام قديم 
جهت انجام تفكيك و تعيين تكليف توسط شهرداري  قرار مي 
گيرد مدعيان جهت هر گونه اعتراض مي توانند از تاريخ انتشار آگهي 1400/0۵/12 

به مدت ده روز با ارائه اصل سند مالكيت به شهرداري كوهين مراجعه نمايند . 
بحران کم آبی را جدی بگیریم

ن ناستان همدا استان همدا
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مازیار حسینی گزینه محبوب 
بدنه شهرداری تهران است. او 
پیشتر معاون فنی و عمرانی 
شهرداری تهران در دوره محمد 
باقر قالیباف بود. حسینی 
همچنین طراح و مجری بزرگراه 
صدر و امام علی )ع( بوده است

بلدیه

 تکلیف شهردار تهران چهارشنبه مشخص می شود 

ساختمان»بهشت« سهم چه کسی است
شهردار  نوزدهمین  تکلیف  دانائی-  سوگل 
مشخص  مردادماه   13 چهارشنبه،  روز  تهران 
می شود. دقیقا یک روز قبل از برگزاری مراسم 
جریان  در  دیروز  ششم.  شهر  شورای  تحلیف 
آخرین بررسی برنامه های گزینه های شهرداری 
تهران، مهرداد بذرپاش که اکنون رئیس دیوان 
شهرداری  در  حضور  از  است،  محاسبات کشور 
به  نامه ای که خطاب  در  او  داد.  استعفا  تهران 
مهدی چمران که به نظر می رسد گزینه نهایی 
ریاست شورای ششم شهر تهران، است، نوشته 
انقالب«  انسجام در جبهه  به ضرورت  با »نظر 
تصمیم گرفته تا انصراف دهد. در آن سوی ماجرا 
ارائه  به  نوبت  روزی که  در  قاسمی  رستم  نیز 
برنامه هایش بود، در جمع اعضای شورای شهر 
منتخب حضور پیدا نکرد و به نظر می رسد که 
رئیس سابق قرارگاه سازندگی نوح نیز از بودن 

در رقابت شهرداری تهران انصراف داده است. اما  
با انصراف دیروز بذرپاش، گزینه های شهرداری 
تهران حاال ۶ نفره شدند، ۶ نفری که واکنش ها 
نسبت به دو نفرشان بیشتر از باقی نفرات است: 
علیرضا زاکانی و مازیار حسینی. مازیار حسینی 
او  است.  تهران  شهرداری  بدنه  محبوب  گزینه 
پیشتر معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در 
دوره محمد باقر قالیباف بود. حسینی همچنین 
طراح و مجری بزرگراه صدر و امام علی )ع( بوده 
است. بدنه شهرداری این روزها در فضای مجازی 
با هشتگ »شهردار متخصص« سعی در دفاع و 
حمایت از عملکرد او دارند. حسینی برنامه هایش 
کرده  آغاز  زندگی«  شهر  »طهران،   شعار:  با  را 
است و یکی از اهدافش را تبدیل تهران به شهر 
رستگاری می داند. او مهم ترین چالش اجتماعی 
و فرهنگی شهر را کمبود مسجد و سایر مراکز 

دینی دانسته و افزایش آلودگی های محیطی را 
هم یکی از بحران های پایتخت تلقی می کند. 
اجتماعی،  حوزه  در  حسینی  پیشنهاد  اولین 
برنامه اش  در  حسینی  است.  محوری  مسجد 
به  توجه  پیشنهاد  است،  دیده  را  کار  کودکان 
آن ها داده و گفته در راستای ارتقای شخصیت 
اجتماعی، سالمت روحی و حرفه آموزی باید از 
ظرفیت خیرین و گروه های جهادی و مسئولیت 
کرد.  استفاده  بزرگ  شرکت های  اجتماعی 
حسینی در حوزه محیط زیست و خدمات شهری 
برای طرح  برنامه عملیاتی  تهیه  پیشنهاد،  نیز 
جامع پسماند را داده است. او همچنین پیشنهاد 
بهره گیری از فناوری روز دنیا در احداث مجتمع 
زباله سوز مدرن و پاک را هم داده است. رقیب 
جدی حسینی، علیرضا زاکانی چهره  آشناتری 
ریاست  کاندیدای  او  است.  مردم  عامه  برای 

از  جمهوری بود که دقیقه نود برای پشتیبانی 
ابراهیم رئیسی انصراف داد. زاکانی اکنون رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس و نماینده قم است 
انتخاب  بر  تاکید  شهر  شورای  در  او  طرفداران 
ابتدای  در  دارند.  ملی«  »قواره  با  شهرداری 
شهرداری  و  شهر  از  واقعیت  چند  خود  برنامه 
غیرپاک،  هوای  روز   3۵0 است:  نوشته  تهران 
مدیریت  عدم  تومانی،  میلیارد  هزار  بدهی ۷0 
پسماند و عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و … 
از نگاه او مهم ترین واقعیت های پایتختند. او در 
»تهران کالن شهر  عبارت:  برنامه هایش  ابتدای 
الگوی جهان اسالم« را به کار برده است و به 
نظر می رسد که این عبارت شعار اوست. از نظر 
او تهران مطلوب باید: زیبا، پیشرفته، عاری از 
البته  که  واژه هایی  باشد.  باهویت  و  نابرابری 
توصیف دقیقی برای آن ها نشده است. اولین 
چالشی که زاکانی در حوزه اجتماعی و فرهنگی از 
آن نام برده، ناهنجاری و آسیب اجتماعی)اعتیاد، 
فقدان  او  است.  خیابانی(  زنان  و  کودکان کار 
هویت ملی، دینی و انقالبی شهر تهران را نیز دیگر 
چالش پایتخت در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

از  راهبردهایش  در  هم  زاکانی  است.  دانسته 
مسجدمحوری یاد کرده است. زاکانی در حوزه 
محیط زیست مهم ترین چالش شهر را فقدان 
دانسته  شهر  پایدار  نگهداشت  به  الزام  نگرش 
است، کنترل و کاهش آلودگی های محیطی از 
این  در  برنامه اش  اولین  و  اوست  راهبردهای 
پهداشت  توسعه  و  نخبگان  از  استفاده  حوزه 
عمومی و بهینه سازی مدیریت پسماند و ترویج 
آباد،  است. معصومه  نو  انرژی های  از  استفاده 
و  درویشی  هابیل  احمدی مقدم،  اسماعیل 
نیز دیگر گزینه های رسیدن  محسن پیرهادی 
فعاالن  از  بعضی  تهرانند.  شهرداری  به کرسی 
شهری پیرهادی را نیز گزینه جدی برای تصدی 
شهرداری تهران می دانند، برنامه پیرهادی نسبتا 
کوتاه تر از باقی برنامه هاست، او که شعار تهران 
شهری برای زندگی را برای برنامه هایش انتخاب 
کرده است،  فرهنگ دینی و انقالبی و پایداری 
محیط زیست را از اصول اساسی مدیریت خود 
دانسته است.  پیرهادی در برنامه های خرد خود 
از حفاظت روددره ها و کاهش آالینده های محیط 

زیستی نام برده است. 

زیستی  سوخت  نیویورک: 
»سوخت زیستی« یا سوخت سبز به 
سوختی گفته می شود که از زیست توده به 
 )Biomass( زیست توده  می آید.   دست 
به  زیستی  مواد  از  است که  انرژی  منبع 
مواد  گیاهان،  چوب ها،  می آید.  دست 
 ... و  فاضالب  دامی،  فضوالت  کشاورزی، 

هستند. زیست توده ها  از  همگی 

اولین مرکز تولید سوخت   201۶ در سال 
تاسیس  آمریکا  نیویورک  در  زیستی 
 100 از  بیش  روزانه  مرکز  این  در  شد. 
تن ضایعات مایع به سوخت سبز تبدیل 
این،  می دهد که  نشان  شواهد  می شود. 
و  است  مرکز  این  توان  از  نیمی  تنها 
تن   200 از  بیش  تولید  به  قادر  نیویورک 

است. روز  در  زیستی  سوخت 

و  انرژی زمین گرمایی  نیوکاسل: 
برق تولید 

 Geothermal( زمین  گرمایی  انرژی 
انرژی حرارتی گفته می شود  به   )energy

دارد. وجود  زمین  پوسته  در  که 
الکتریسیته  تولید  باعث  انرژی  این   
زمین  الکتریسیته  می شود.  زمین گرمایی 
است  پاک  انرژی  منابع  جمله  از  گرمایی 

زیست  محیط  به  را  آسیب  کمترین  که 
جهان  کشور   24 حاضر  حال  در  می زند. 
برق  تولید  برای  گرمایی  زمین  انرژی  از 
که  می کنند  استفاده  »الکتریسیته« 

است. آنها  از  یکی  نیز  انگلیس 
از  یکی  انگلیس  نیوکاسل  واقع،  در 
زمین  انرژی  تولید  مراکز  مهم ترین 
 2011 سال  از  شهر  این  دارد.  را  گرمایی 
زمین  انرژی  استخراج  و  تولید  به  شروع 
زمین گرمایی  پروژه  است.  گرمایی کرده 
مرکز  چندین  و  است  علمی  پروژه  یک 
محوریت  با  دانشگاهی  و  تحقیقاتی 
به کار  مشغول  آن  در  نیوکاسل  دانشگاه 

. هستند
در راستای این پروژه، بیش از 12 گودال 
زمین  انرژی  استخراج  برای  نیوکاسل  در 
گرمایی حفر شده که هر کدام بیش از دو 

دارد. کیلومتر عمق 

ابر درخت های  سنگاپور:   
عی مصنو

گیاه شناسی  پارک  یا  گیاه شناسی  باغ 
سنگاپور یکی از عجیب ترین و مجهزترین 
جهان  در  محیطی  زیست  فناوری  مراکز 
دستور  به   200۵ سال  در  باغ  این  است. 
نخست وزیر وقت سنگاپور احداث شد و 
پارک  این  ۷ سال تکمیل گشت.  از  بعد 
بیش از 2۵0 هکتار وسعت دارد. در این 
 22 ارتفاع  به  پیکر  غول  درختانی  مرکز 

دارند.  وجود  متر 
این است  این درختان  نکته مهم درباره 
نیستند.  واقعی  آنها  از  هیچ کدام  که 
گیاه شناسی  باغ  ابردرختان  درواقع، 
که  هستند  مصنوعی  درختان  سنگاپور 
ذخیره  و  خورشیدی  انرژی  جذب  برای 
آن ساخته شده اند. به جز این، درختان 
غول پیکر باغ سنگاپور نقش عمده ای را 
هم در تامین اکسیژن شهر و بهتر شدن 

می کنند. ایفا  هوا 
این درختان،  اصلی  این حال، وظیفه  با 
برق  تولید  و  خورشیدی  انرژی  ذخیره 
درخت  ده  چند  برق،  تولید  برای  است. 
خورشیدی  سلول   سیستم  به  مجهز  که 
تبدیل  انرژی  به  را  آفتاب  نور  هستند، 
کمک  به  چنان  درختان  این  می کنند. 
این  شده اند  باعث  که  آمده اند  سنگاپور 
شهر تبدیل به یکی از بزرگترین شهرهای 

شود. دنیا  سبز 

سبز عمومی  مسکن  سیدنی: 
یکی  استرالیا  سیدنی  شک  بدون 
مسکن  تامین  در  شهرها  ازموفق ترین 
سیدنی  است.  پایین  و  متوسط  طبقات 
در  سازی  ساختمان  توسعه  جز  به 
که  بسازد  را  خانه هایی  که  است  تالش 
باشند.  مفید  هم  زیست  محیط  برای 
عبارتی  به  یا  پروژه  راستا،  همین  در 
که   )  Lilyfield( لیلیفیلد  کمپانی 
مختلف  آپارتمان های  ساخت  مسئول 
توانسته  است  استرالیا  شهرهای  در 
را   )Green Star( »ستاره سبز«  نشان 
دریافت کند. این نشان به نهادهایی داده 
سبز  فضای  توسعه  زمینه  در  می شود که 

باشند. کرده  مفیدی  فعالیت  شهری 
در  لیلیفیلد  سازه های  و  ساختمان ها 
ثمرات  زیست  محیط  برای  سیدنی 
این کمپانی  دارد.  و  داشته  زیادی  بسیار 
طراحی  شکلی  به  را  خود  ساختمان های 
می کند که سازگار با محیط زیست باشند. 
دمای  و  طبیعی  تهویه  شرایط  ایجاد 
سیستم های  تعبیه  به  نیاز  بدون  ثابت 
پارکینگ  ایجاد  پرمصرف،  خنک کننده 
مخزن  تعبیه  اتومبیل،  جای  به  دوچرخه 
نصب  همچنین،  و  باران  آب  جمع آوری 
پنل های خورشیدی بزرگ در پشت بام ها 
این  ساختمان های  ویژگی های  از  همگی 
از  یکی  به  را  سیدنی  هستند که  شرکت 
زیست  محیط  زمینه  در  شهرها  بهترین 

کرده اند. تبدیل  شهری 

شهری مخزن کربن  استکهلم: 
یک   )Carbon sink ( مخزن کربن 
که  است  مصنوعی  یا  طبیعی  مخزن 
حاوی  ترکیبات شیمیایی  برخی  می تواند 
نگه  نامحدود  دوره  یک  برای  را  کربن 
شهرهای  اولین  از  یکی  استکهلم  دارد. 
کربن  مخزن  یک  خود،  در  که  است 

است. کرده  ایجاد  شهری 
حدودا  سوئد  استکهلم  کربن  مخزن   
سال  در  زغال  جسم  تن  هزار   ۸
تولید،  میزان  این  با  می کند.  تولید 
خودرو  هزار   4 حدودا  موردنیاز  سوخت 
سبز)green cars( تامین می شود. این 
تنها بخشی از سوخت فراهم شده ساالنه 
قابلیت های  و  است  مخزن کربن  توسط 
تامین  از  بیشتر  مراتب  به  مخازن  این 

است. سبز  خودروهای  سوخت 

آشنایی با فناوری هایی که جهان را سبزتر کرد 

مواجهه با تغییر اقلیم، شهر به شهر

سیالب در بابل 25 روستا 
را دچار خسارت کرد

بارش های چند روز گذشته در بابل سبب 
شهرستان  این  در  سیالب  شدن  جاری 
شده است. 2۵ روستا نیز در جریان این 

شدند.  خسارت  دچار  سیالب ها 
ولی زاده  بورا  قربانعلی  بابل،   فرماندار 
روستاهای  آمار  و  اخبار  آخرین  درباره 
وقوع  پی  در  گفت:  ایرنا  به  سیل زده 
به  جانی  آسیب  خوشبختانه  حادثه  این 
خانه های  از  یک  هیچ  و  نشد  وارد  کسی 

ندید. آسیب  نیز  مسکونی 
و  شیخ موسی  جاده  به  آسیب  افزود:  او 
در  پل  دو  تخریب  و  روستایی  های  راه 
تخریب  و  و گردرودبار  امیرده  روستاهای 
و  وولی کله  روستاهای  در  موقت  پل  دو 

بود. سیالب  این  خسارت های  از  بتلیم 
همچنین   : داشت  اظهار  بابل  فرماندار 
دو  و  روستاها  از  برخی  شالیزارهای 
مزرعه ماهی در روستاهای خریون بندپی  
در  بندپی غربی  دولت_رودبار  و   شرقی 

دید. خسارت  سیالب  این 
روستاها  از  برخی  ارتباطی  راه   : افزود  او 
باز  امدادی  و  راهداری  عوامل  تالش  با 
چند  راه  شدن  باز  برای  تالش  و  شد 

دارد. ادامه  دیگر  روستای 
راه  به حوزه  : خسارت  بورا گفت  ولی زاده 
تومان  میلیارد   ۶٠ تا   ۵٠ شهرستان حدود 
بخش  به  خسارت  ولی  می شود  برآورد 
در  آن  غیر  و  کشاورزی  از  اعم  خصوصی 

است. بررسی  دست 
 : داشت  اظهار  همچنین  بابل  فرماندار 
پی  در  روز گذشته  جاده شیخ  موسی که 
باز  هم اکنون  بود،  شده  مسدود  سیالب 

است. برقرار  آن  در  تردد  و  شد 
حال  در  راهداری  ماشین آالت  افزود:  او 
پاکسازی محور شیخ  موسی از گل والی و 
آورده های سیالب و بهسازی نقاط رانشی 

. هستند
دو  سیالب  پی  در  گفت:  ولی زاده بورا 
از  تعدادی  ارتباطی  راه  گذشته،  روز 
قطع  بندپی شرقی  باالدست  روستاهای 
تالش  حال  در  راهداری  عوامل  که  شد 
برقراری  و  مسیرها  بهسازی  برای 
در  و  هستند  روستاها  این  به  دسترسی 
امیرده  روستاهای  پل های  تخریب  پی 
بین  تردد  برای  شهروندان  گردرودبار،  و 
مسیرهای  از  بابل کنار  و  بندپی شرقی 

کنند. استفاده  جایگزین 

 شهردار آرادان 
روانه زندان شد

روابط عمومی دادگستری استان سمنان از 
تخلفات  دلیل  به  آرادان  شهردار  بازداشت 

داد. خبر  مالی 
به  عمومی  روابط  ارسالی  براساس گزارش 
مالی  تخلفات  پی  در  آرادان  شهردار  ایسنا 

است. شده  بازداشت 
این گزارش اضافه می کند: براساس پرونده 
دادسرای  بازپرسی  در شعبه سوم  متشکله 
و  سمنان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
استان  سپاه  اطالعات  در  ضابطان  گزارش 
شهردار  صورت گرفته،  تحقیقات  و  سمنان 
آرادان در پی تخلفات مالی بازداشت و پس 
از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، 

زندان شد. روانه 

تغییرات اقلیم، باران های سیل آسا و خشکسالی های مکرر، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، برای هرکدام باید چه چاره ای پیدا کرد؟ پیش 
از ما شهرهای بسیاری درصدد چاره جویی بودند، در یک شهر سوخت سبز جایگزین شده و در شهری دیگر از انرژی زمین گرمایی برای 
تولید برق بهره جستند. در این گزارش مروری داریم بر چند شهر  بزرگ دنیا که با طرح های خاص محیط زیستی خود تبدیل به الگوی 

توسعه پایدار در جهان شده اند. 

|  
ap

  |

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

آگهي تجدید  
ارزیابي کیفي

شركت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج 
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد 
الکترونیکی دولت)ستاد( تدارکات  ازطریق سامانه  مناقصه  به  شرایط جهت دعوت 
موظفند  گران  نماید.مناقصه  اقدام  زیر  شرح  www.setadiran.irبه  نشانی  به 
برای شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 
ازفراخوان  مناقصه  برگزاری  مراحل  ذکراست کلیه  به  نمایند.الزم  اقدام  الکترونیکی 

ارزیابی کیفی تاانتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.    

1-شرح مختصر موضوع مناقصه: خریدکفش ترمز چدنی کوچک به تعداد 5۰.۰۰۰ قالب
2-مدت ومحل انجام قرارداد: مدت اجرا 7 ماه و محل انجام  طبق اسناد مناقصه ميباشد.

3-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 14۰۰/۰5/16
4-مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي : حداکثر تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰6/2

 http:/iets.mporg.ir مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  طریق  از  فوق  کیفی  ارزیابی  5-فراخوان 
اطالع رساني ميگردد.

شايان ذکراست دريافت اسنادصرفا"ميبايست ازطريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد(صورت پذيرد.      
6-قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-ثبت نام واخذ تاییدیه در سامانه نظام فنی واجرائی راه آهن ج.ا.ا الزامی می باشد.
8-پس از ارزیابی کیفی، ازمناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
9-درصورت تشخیص مناقصه گذاربه تمدید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ، این تمدید از طریق مکاتبه 
با بانک صادرکننده ضمانتنامه انجام خواهد پذیرفت ونیز در صورت ضبط ضمانتنامه مذکور ، موضوع به اطالع 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران-بلوارآفریقا ساختمان مرکزی راه آهن-طبقه هشتم شرقی-اداره کل 

واگنها-اداره تدارکات -  تلفن تماس : 55128164 خانم رمضانی
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 -۰21

اداره کل واگنهای راه آهن ج.ا.ا

 ) فراخوان اول (مناقصه شماره14۰۰-26-1-3

شناسه آگهی : 1171669
میم الف: 1593

وزارت راه وشهرسازي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي اريان )سهامي خاص(

ت دوم
نوب

آگهی مناقصه عمومي 
یک مرحله اي همزمان با ارزیابي 

فشرده - شماره 1400/11
شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول 

مطالبات / كنتورخواني و خدمات عمومي و پشتيباني اداره گاز شهرستان شاهرود وتوابع  را 
با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.                                      

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

نوع،كميت و كيفيت كاال يا 
خدمات

انجام خدمات امداد ، گازباني ، وصول مطالبات / كنتورخواني و خدمات 
عمومي و پشتيباني اداره گاز شهرستان شاهرود وتوابع      

*در مصالح مصرفي پروژه مي بايست قيمت ها متناسب با كاالي ساخت 
داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد

نوع و مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار

مبلغ  ۶,۸۵0,000,000  لاير و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين 
معامالت دولتي مي باشد.

زمان و نحوه دريافت اسناد 
مناقصه

از ساعت  ۹  مورخ  1400/0۵/11  لغايت ساعت 12 مورخ 1400/0۵/1۷  از طريق 
مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(  به نشاني

.www.setadiran.ir 

حداكثر تا ساعت  12 مورخ 1400/0۵/31  در سامانه  فوق الذكر زمان و مكان تحويل اسناد مناقصه

جلسه بازگشايي پاكات 
پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشايش پاكات )الف، ب2، ج(  

متعاقبا اعالم خواهد شد

- ندارد -زمان و مكان جلسه توجيهي

334۵3۸44-023تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

"سهامی خاص "

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان شناسه آگهی: 11۷1۶4۷ 
میم الف : -1

كد سامانه ستاد ايران : 2۰۰۰۰۰1۰45۰۰۰۰24   
 آگهي مزایده عمومي شماره 1-1400  كد پايگاه ملي مناقصات: 53.092.745

شماره مزایده مرجع سامانه    1000001004000002 
 و زیر گروه هاي    13 -  1100001004000002

فروش دوازده )12(  دستگاه خودرو پژو 4۰5 مستعمل فرسوده و مازاد از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir  به به صورت جداگانه و به شرح ذيل :

تبصره )1( : فروش این خودروها با توجه به کمیسیون ماده )2( به شماره  ۰221-99-99 از وزارت اموراقتصادی ودارایی انجام 
می گردد.

تبصره )2( : فهرست خودروها در اسناد سامانه موجود بوده و فروش هر دستگاه جداگانه در سامانه ثبت گردیده است. 
تبصره )3( : مبلغ سپرده شرکت در مزایده مبالغ ثابت تعیین شده در سامانه می باشد.

زمان انتشار در سامانه :  14۰۰/5/13 لغايت14۰۰/5/23 ساعت 8 الي17 
آخرین مهلت دريافت اسناد مزايده :  14۰۰/5/23  ساعت 16

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد :  23/ 14۰۰/5 ساعت 17 مهلت بازديد :  14۰۰/5/13 لغايت5/23 /14۰۰ از ساعت 8 لغايت 12 
زمان اعالم برنده :  25/ 14۰۰/5 ساعت 8:3۰ زمان بازگشايي :  14۰۰/5/25  ساعت 8 

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار : بزرگراه مدرس شمال-خيابان شهيد  وحيد  دستگردي شرقي)ظفرسابق( - خيابان فريد افشار- 
تقاطع بلوار آرش غربي– طبقه همكف -  تلفن :   229۰2444  -۰21  

هزینه آگهی و کارشناسی و مالیات بر ارزش افزوده بعهده خریدار می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس  ۰21-41934 

شناسه آگهی: 11۷211۹ میم الف: 1۶0۹شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است

تعدادنوع دستگاهرديف
شش دستگاهپژو 40۵ مدل 113۸۵

شش دستگاهپژو 40۵ مدل 213۸۶



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 7|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 20۷3   | سه شنبه  12 مرداد 1400  |4 اطالع رساین

افقی
1 - مجازات شرعی، اندازه - صدای ترساندن 
چهارچوب   - آذربایجانی  نام  ترکی،  نام   -
عکس - صابون خیاطی، گل بتونه2 - آماس 
- مربا - زینت رو، باریك تر از ...3 - پسوند 
مراقبت - کمینگاه، رصدخانه - دسر وارونه 
می  دیگران  درآمد  مانع   - سنگریزه4   -
شود - توانگر - آنچه مربوط به حمل و نقل 
باشد۵ - آیین ها، مذاهب - دادگاه - پارچه 
کهنه۶ - نوعی آینه - اسب سرخ تیره  - 

مرغ سعادت - تمیز، نظیف، مطهر۷ - تکبر، 
غرور - سواری آن دوال دوال نمی شود، سفینه 
صحرا - سردسیر - مادر لر، بیماری، تصدیق 
روسی۸ - تنبل جالیزی - سائل، متکدی، 
عیب گویی   - خورشید   - خیابانی  نیازمند 
مسلمانان۹ - سربلندی - فصل بهار - نزد 
ابتکاری10  فعالیت  بس،  و  است  ایرانیان 
انابت، سوره بدون بسم هللا - سو وارونه   -
- متضاد صحت، بیماری - سپرده، ودیعه11 
- یگانه، یكتا، جنگ صدر اسالم - كاتالوگ 
- گام بی ته12 - شهر امریکا  - بانگ کالغ - 

در قدیم به طال فروش اطالق می شد، ذاتی، 
گوهر فروش13 - احاطه کردن - زود نیست، 
صومعه، مقابل زود - كمانگیر اساطیری، نام 
آویخته، سرنگون و  پسرانه - دوستی14 - 
معلق - كافی، كافی است - تنها، همنشین 
تنها1۵ - پوشش، جامه - رنج و محنت  - 
ایتالیا1۶ -  لیگ  در  تیمی  پوشاك ستور - 
استفراغ، به هم خوردن حال را گویند - نشانه 
جمع، بله شیرازی، بله بی ادب - تکرار حرف 
ناشنوا،  به تازگی - سرود دسته جمعی،   -
آب شرعی1۷ - شیر آغوز - خداوند، چاشنی 
غذا - یک عامیانه، یك خودمانی - تصویر 

مقدماتی  - چكش سنگین

عمودی
 - پوالد   - - صرفه جویی  باطل  - ضد   1
ابریشم خام2 - مؤدب، كسی كه بطور صحیح 
تربیت یافته باشد، با نزاكت - جمع زوایا، 
گوشه ها - مخفف سیاه3 - نام خانوادگی 
دوستان   - هند  استقالل  موجد  ماهاتما، 
خاموش، کتابها - سنگین تر، ثقیل تر4 - 
پیامبر - استوار ساختن، محکم کردن - اواز 
دهنده، ندا دهنده - میوه مربایی، میوه نكو، 
میوه پاییزی۵ - الفت، انس گرفتن، عادت - 
دستگاه تولید انرژی - گشودن معما، پاسخ 
سطح،  واحد  مربع،  متر  صد   - جدول  به 
اگر۶ - گریزحیوان،  پسوند فاعلی, مخفف 
فراری -  دفاع، شهر  بی  ایتالیا، شهر  مرکز 
جوی آب - هستی و وجود - تاریك۷ - قدر 
و قیمت، سود و فایده، همت عالی - موی 
 - NBA۸ بلند - شهرت تیم ساکرامنتو در
بت - ترفند - وسیله اشپزخانه - زندگی کن، 

طرف، جانب۹ - طرحی که دولت به مجلس 
می برد - آجر - ردیف قالیبافی، ردیف10 - 
ریسمان، بند ، ریسمان و بند  - مقابل کیفی 
برتر11 - حرف  قوه تشخیص -  - شعور، 
هشتم التین - تئاتر، نشان دادن - حادثه - 

سطر نوشته12 - ابر برقدار - پدر حضرت نوح 
- آشامیدن - پول كشور ایتالیا13 - پیامبران 
نگهبانی - ظرف مركب، كنیزك،  انبیا -  و 
دوات - باد گرم14 - لندهور - نام بازیگر1۵ 
- تكیه - بی حرمتی - قله یاسوج، كوهی در 

كهگیلویه و بویراحمد - پهلوان1۶ - پنبه دانه، 
غوزه پنبه - سفره پر گوشت - ورقه معرف 
مشخصات كاال1۷ - آفتابی و طبی آن وجود 
دارد، بر روی چشم می گذارند - قسمتی از 

پا - آبشاری در لرستان - جوش چركی

جدول شماره 2۰72

از سال 1401، تمام 21 میلیون لیتر گازوئیل 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان، یورو ۵ می شود. 
این شرکت دومین شرکت پاالیشی از نظر 
دریافت خوراک و اولین شرکت از نظر تنوع 
تولید است. پاالیشگاه اصفهان بیش از 30 
نوع فرآورده نفتی اعم از اصلی و ویژه تولید 
تاالر  می کند و فرآورده های ویژه شرکت در 

بورس کاالی ایران عرضه می شود.

هکتار   114/۵ اصفهان  پاالیشگاه  همچنین 
از 340 هکتار وسعت خود را به فضای سبز 
اختصاص داده است. این میزان 3۶ درصد 
تولیدی  بنزین  است. کل  مساحت شرکت 
پاالیشگاه اصفهان که حدود 12 میلیون لیتر 
است، طبق استاندارد یورو ۵ تولید می شود. 
در جهت حفظ محیط زیست، 4 میلیون لیتر 
استان  اتوبوسرانی  ویژه  تولیدی،  گازوئیل 

راه اندازی  با  است.  یورو ۵  استاندارد  دارای 
تمام   ،1401 سال  از  تصفیه گازوئیل،  واحد 
شرکت،  تولیدی  گازوئیل  لیتر  میلیون   21
یورو ۵ می شود. پروژه گوگردزدایی از ته مانده 
برج های تقطیر از دیگر طرح هایی است که با 
هدف گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال انجام 

است.
محصول   3 گذشته  سال  در  شرکت  این 
با  پنتان  حالل  جمله  از  دیگر  سبز  محیط 
و   ++40۶-AW حالل   %۹۹ باالی  خلوص 
حالل نرمال هگزان به محصوالت خود اضافه 
محیط  ملی  پروژه  نخستین  است.  کرده 
زیستی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضالب 
با  اصفهان  نفت  پاالیش  در شرکت  شهری 
با  شرب  آب  منابع  مصرف  رویکرد کاهش 
ظرفیت ۷00 مترمکعب در ساعت راه اندازی 

است. شده 

تامین گاز طبیعی طرح  با هدف  همچنین 
بهبود فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان 
ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح بهبود 

فرآیند و بهینه سازی اجرا شد.
تجهیز اکونامایزر )Economizer( به منظور 
راندمان  افزایش  و  انرژی  از  بهینه  استفاده 
دیگ بخارها در مسیر گازهای داغ خروجی 

آن ها و قبل از دودکش نصب شده است.

اجرای مسئولیت های اجتماعی
شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکی 
صنایع  ترین  استراتژیک  و  بزرگ ترین  از 
مسئولیت  یک  به عنوان  دارد  وظیفه  کشور، 
اجتماعی، سوخت مورد نیاز جامعه و مردم را 

با کیفیت های استاندارد تهیه کند.
و  اجتماعی  مسئولیت  احساس  همین   
تعلق عمیق به جامعه و مردم باعث شده تا 
مدیریت این شرکت، در مسیر بهبود کیفیت 
فرآورده های تولیدی گام بردارد و فرآورده هایی 
تولید کند که کمترین آثار مخرب را بر محیط  
این صنعت  باشد.  زیست و جامعه داشته 
عظیم  پروژه های  اجرای  با  است  درصدد 
محیط زیستی، در فرآیندهای تولید و ارتقا 

کیفیت فرآورده های نفتی، محصوالت خود 
نظیر بنزین و گازوئیل را با بهترین کیفیت و 
مطابق با استانداردهای جهانی به بازار عرضه 

کند.

جذب نیروی جدید در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان

این شرکت در سال گذشته از طریق چاپ 
اطالعیه در روزنامه ها و درج در سایت طی 
گذراندن مرحله آزمون کتبی و مصاحبه مبادرت 
است.  کرده  نفر   400 از  بیش  استخدام  به 
اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت  این  به غیراز 
همواره خود را در مقابل مصائب و مشکالت 
اجتماعی مردم مسئول می داند و در راستای 
همین مسئولیت های خطیر اجتماعی و مدنی 
انجام  در سال های گذشته  زیادی  اقدامات 
داده است که از آن جمله می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: »پیوستن به کاروان همدلی و 
مواسات و اهدا 1۵00 دستگاه تبلت به دانش 
امداد  حمایت کمیته  تحت  نیازمند  آموزان 
امام خمینی)ره( استان اصفهان، کمک های 
مالی به بهسازی میدان استقالل اصفهان، به 
اداره بهزیستی استان، کمک 300 میلیونی به 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد آزادی زندانیان 
سیل زدگان  به  میلیاردی  )اصفهان(، کمک 
ایام نوروز سال های گذشته، کمک میلیاردی 
باب  دو  بازسازی  و  زلزله زدگان کرمانشاه  به 
زلزله زده کرمانشاه، کمک  مناطق  در  مدرسه 
به تکمیل پروژه کلینیک فرهنگیان )پایگاه 
پروژه های  به  شاهین شهر، کمک  سالمت( 
عمرانی استان اصفهان )خمینی شهر( و…، 
مشارکت در پروژه های شاهین شهر اصفهان 
)تکمیل ورزشگاه( و… .«  با توجه به شیوع 
این شرکت فعالیت های  نیز  ویروس کرونا 
زیر را انجام داده و می دهد: » کمک مالی 
دانشگاه  و  شهرداری  به  تومانی  میلیارد   ۹
علوم پزشکی اصفهان – تولید و توزیع بیش 
از 300 هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده برای 
و…  اصفهان  متقاضی  وادارات  سازمان ها 
برای  شرکت  این  دارد.  ادامه  این کمک ها 
سال جاری نیز مبلغ 300 میلیارد ریال برای 
مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و 
بهداشتی و ۵00 میلیارد ریال در جهت پروژه 
تأمین آب براساس مصوبات کارگروه مقابله با 

خشکسالی تخصیص داده است.«

 گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو 5 می شود

ثبت  سامانه  استان کرمان گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   
سفارش پس از سیستمی شدن، زمان پاسخگویی را از 2 ماه به 4۸ ساعت 
رسانده و آمار نشان می دهد که این سامانه در کاهش بروکراسی اداری موثر 

و موفق عمل کرده است.
حسینی نژاد با بیان اینکه اجرای سامانه ثبت سفارش فرآیند کار را سرعت داده 
است افزود: ثبت سفارش یکی از الزامات واردات کاال به داخل کشور است و 
دولت در این حوزه اولویت را بر حمایت از تولید داخلی گذاشته و در جاهایی که 

تولیدات نداریم واردات با ثبت سفارش و به صورت سیستمی انجام می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار داشت: زیرساخت 
سامانه جامع تجارت و انبارها نیز در کشور فراهم و تالش های بسیاری شده 
اما نداشتن  انجام شود  که در این حوزه همه فرایندها به صورت سیستمی 
هماهنگی دستگاه ها و نداشتن ساختار ما را دچار چالش می کند. او با بیان 
اینکه این مشکالت از طریق کارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان 
پیگیری می شود ادامه داد: دستگاه های اجرایی می تواند فرایند صدور و نظارت 

موارد را در ارتباط مستقیم با سامانه داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ظرفیت تخت های بستری 
ویژه کرونا در فارس تکمیل شده است، هرگونه سهل انگاری نسبت به رعایت 
پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی را تهدیدی جدی برای سالمت عمومی 
ایسنا، مهرزاد لطفی دوشنبه 11 مرداد در سیصد و هفتاد  به گزارش  دانست. 
و چهارمین نشست ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کووید 1۹ علوم پزشکی 
شیراز، گفت: متاسفانه آمارها نشان می دهد که میزان رعایت اصول بهداشتی 
در استان به زیر 3۵ درصد رسیده است و در شرایط کنونی به یک تعطیلی 
کامل در استان نیاز است. او با بیان اینکه با بستری ۵2۸ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های فارس، متاسفانه بیشترین آمار بستری از ابتدای شیوع تاکنون در 
استان به ثبت رسیده است، اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۵00 بیمار در بخش های 
کووید1۹ بیمارستان های فارس بستری شده اند و با افزایش لیست انتظار بیماران 
مواجهیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به وضعیت بحرانی و اوج 
گرفتن کروناویروس در فارس، گفت: آمارها نشان می دهند طی هفته های اخیر 
بسیاری از افزایش موارد ابتال به صورت خانوادگی بوده که الزم است در صورت 
مشاهده هرگونه نشانه بیماری، خود را قرنطینه و حفظ فاصله از دیگران را جدی 

بگیریم تا چرخه های انتقال این بیماری کاهش یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: در سال ۹۹ برای اولین بار حدود ۸1۵ 
ایستگاه تقلیل فشار در یک سال مورد عملیات نشت یابی واقع شده که این نشت یابی 
 TBS  CGS، CGS-TBS، DRS ، CNG، RS  ، MRS، شامل کل ایستگاه های
MS است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح با بیان 
اینکه سال گذشته 1۸ هزار و ۶01 کیلومتر از خطوط گازدار استان مورد نشت یابی قرار 
گرفت، گفت: این مقدار نسبت به سال ۹۸ که حدود 14 هزار و ۶41 کیلومتر است از 
2۷% افزایش برخوردار بود که دلیل آن افزایش گازرسانی در دو سال اخیر است و در 
سال ۹۹ برای اولین بار حدود ۸1۵ ایستگاه در یک سال مورد عملیات نشت یابی 
 TBS،  CGS، CGS-TBS، واقع شد که این نشت یابی شامل کل ایستگاه های
DRS ، CNG، RS  ، MRS، MS است. مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ادامه 
داد: سال گذشته  3۹۸  مورد تست مقاومت و نشتی از خطوط اجرا شده صورت 
گرفته که شامل خطوط انتقال، خطوط تغذیه و توسعه شبکه توزیع است. او افزود: 
تعداد تست مقاومت نشتی های صورت گرفته در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ از 
حدود 10% افزایش برخوردار بوده است. فالح در ادامه با اشاره به لزوم ارزیابی کیفی 
استانداردهای فنی و اجرایی در پیمان های شرکت گاز، بیان کرد: در این خصوص 
سال گذشته 42 مورد از پروژه های گاز استان مورد بازرسی قرار گرفته که از این لحاظ 

افزایشی 20درصدی داشتیم.

رئیس سازمان صمت استان کرمان:
 سامانه ثبت سفارش در کاهش 

بروکراسی اداری موفق بود

رئیس علوم پزشکی شیراز هشدار داد:
تکمیل ظرفیت بیمارستان های فارس

عملیات نشت یابی 815 ایستگاه تقلیل 
فشار شرکت گاز استان کرمان

| صنعت | | فارس | | کرمان |
تعمیرات اساسی 3 واحد 

عملیاتی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان آغاز شد 

و  تقطیر، کاهش گرانروی  واحدهای  اساسی  تعمیرات 
گاز مایع شماره یک شرکت پاالیش نفت اصفهان از 3 
مرداد ماه سال جاری آغاز شد. مدیر نگهداری و تعمیرات 
شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: با توجه به راه اندازی 
واحد تقطیر3 این واحد در کنار واحد تقطیر شماره 2 برای 
تامین خوراک و تولید محصوالت فعال خواهند بود. علیرضا 
قزوینی زاده پیش بینی اتمام کار را با در نظر گرفتن شرایط 
کاری برای هر کدام از واحدها از زمان شروع بستن واحد 
تا اتمام مراحل راه اندازی، 2 شهریور اعالم کرد و گفت: این 
تعمیرات که در فصل گرما، وجود بیماری کرونا و همچنین 
با همکاری کارکنان  شرایط بحرانی آب صورت می گیرد، 
شرکت و رعایت پروتکل های بهداشتی و به همراه 1300 
نفر نیروی پیمانکاری )جذب موقت( بدون وقفه و تعطیلی 
ادامه خواهد داشت. مدیر نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه 
ادارات  این تعمیرات اساسی،  اینکه در  بیان  با  اصفهان، 
 ، HSE، نگهداری و تعمیرات، بهره برداری ، بازرسی فنی
مهندسی، روابط عمومی، حراست ، خدمات اداری و رفاهی 
و… همکاری دارند، اظهار داشت: کار تعمیرات اساسی 24 
ساعته و با کلیه نفرات و تجهیزات اداره تعمیرات انجام شده 
و تمام تالش ما بر این است که با به کارگیری نیروهای 
اداره  تمام بخش های  از  و کارآزموده  متخصص، مجرب 
تعمیرات و استفاده حداکثری از زمان و امکانات شرکت 
علی رغم حجم زیاد و سنگین کارهای تعمیراتی با رعایت 
به  را  انجام  زمان  و زیست محیطی،  ایمنی  اصول  کلیه 
حداقل برسانیم. قزوینی زاده واحدهای مورد تعمیرات را 
بسیار با اهمیت خواند و اظهار داشت: خوراک واحد تقطیر 
شماره یک این شرکت، به طور متوسط روزانه ۹0 هزار بشکه 
است که تولیدات آن گاز مایع، بنزین سبک، بنزین خام، 
گازوئیل سبک و سنگین و خوراک واحدهای آیزوماکس، 
شرکت نفت سپاهان و شرکت نفت جی است و واحد 
گاز مایع شماره یک نیز با دریافت خوراک حدود ۸ هزار 
بشکه در روز، گاز مایع تولید می کند. همچنین خوراک واحد 
کاهش گرانروی شماره یک، حدود 21 هزار بشکه در روز و 

تولیدات آن گاز مایع، هات اویل، بنزین و تار است.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶031۹0۷۸003۷4۵ هیات دوم مورخه 1400/04/1۹ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد دامور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷ صادره از فهرج به شماره ملی 320۹۸۵۵30۷ در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 201/۵۵ مترمربع تحت پالک 1۶۶2۵ فرعی از 3۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۹۹ فرعی از 3۹۶۸ اصلی 
بخش 2 کرمان واقع در کرمان خیابان دستغیب کوچه ۵2 خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 4۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/0۵/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/0۵/2۶

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
اول  شماره1400۶031۹0140013۶۹-1400/04/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم اسفندیاری مهنی فرزند سهراب بشماره 
شناسنامه 1۷1۹صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۸۶۸.1۸متر مربع پالک -فرعی 
از۹۵2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷فرعی از ۹۵2-اصلی قطعه ۶ واقع دراراضی زمین بابائی سرگدار 
دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان عنایت کمالی وحامد قرشی محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت 

سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:23۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400۶031۹0140001۶12-1400/04/12هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای وحید سهرابی خافکویه  فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 1۶4۵1صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 4۶3 متر مربع پالک -فرعی از۵4۹- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1فرعی از ۵4۹-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک 
رسمی اقای علی افشاری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:241
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و 
ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
شماره1400۶031۹0140013۷3-1400/04/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای رضا مشایخی  فرزند فتخ هللا بشماره شناسنامه 
3031۵2۹۷0۷صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
2۶۹.30متر مربع پالک -فرعی از۵۸1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

- فرعی از ۵۸1-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 
آقای حسن مشایخی محرزگردیده  از مالک رسمی  4۵کرمان خریداری 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:23۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  آگهی اصالحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی  شماره1400۶031۹014001۶۶0-1400/04/1۹هیات اول موضوع قانون 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت   اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت 
در  ازجیرفت  بشماره شناسنامه 3۸3صادره  فرزند حاجی  نوروز محمدی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت40۶/0۷ متر مربع پالک ۹۶20فرعی از۵۷4- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
144۹فرعی از ۵۷4-اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 

مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:232
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400۶031۹01400000۵-1400/01/0۷هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن محمدی سه دران فرزند گلباز بشماره شناسنامه ۶صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 22۵.۹۸متر مربع پالک -فرعی از۵۶4- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک -فرعی از ۵۶4-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
خانم آسیه پارسا مطلق محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:240
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

مزایده - به تاریخ 14۰۰/۰5/1۰  
در وقت فوق العاده جلسه شعبه اجرای احکام مدنی 
شهرستان قلعه گنج بتصدی امضاء کننده  ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. نظر به اینکه 
اجرای احکام مدنی شهرستان قلعه گنج قصد دارد در پرونده کالسه 
فوق مطروحه در این اجرا حسب رای صادره از شعبه اول دادگاه عمومی 
قلعه گنج مبنی بر تقسیم ترکه بین وراث متوفی )مهدی احمدی نیک( 
از شماره اصلی  به شماره پالک فرعی شماره ۹31  ، ملک مسکونی 
4۹۷ به مساحت 21۸.۵مترمربع مربع واقع در شهرک بنیاد شهید که 
بر روی آن بک واحد ساختمانی به مساحت ۸۵ متر مربع که بر روی 
آن طبقات فوقانی به مساحت 13۹ متر مربع و در مجموع مساحت کل 
اعیانی با طبقات فوقانی به مساحت 224 متر مربع که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی گردیده از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه 
کارشناسی به مبلغ ۶.۹30.۵00.000 ریال بفروش برساند. لذا طالبین 
خرید می توانند ضمن بازدید از ملک مسکونی فوق الذکر همه روزه 
تا یک هفته قبل از مزایده پیشنهاد خرید خود را تا روز قبل از برگزاری 
جلسه مزایده در پاکت الک و مهر شده تحویل دایره اجرا نمایند. جلسه 
مزایده راس ساعت 10صبح مورخه 1400.0۶.03 با حضور نماینده محترم 
دادستان در اجرای احکام مدنی شهرستان قلعه گنج واقع در خیابان 
چیل آباد برگزار می گردد شخصی برنده مزایده خواهد شد که باالترین 
قیمت را پیشنهاد داده باشد و در روز مزایده 10 درصد مبلغ را پرداخت 
نماید ضمنا برنده مزایده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درصورت انصراف برنده مزایده 

ده درصد مبلغ واریز شده به نفع دولت ضبط خواهدشد.
قاضي واحد اجرای احکام مدني شعبه اجرای احکام مدني شهرستان قلعه 
گنج - امیرحامد ضیائی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 1400۶031۹0۷۸003۸34 هیات دوم مورخه 1400/04/20 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی نژاد شاهرخ آبادی فرزند مهدی بشماره 
شناسنامه 22 صادره از کرمان به شماره ملی 2۹۹3۶41۷۵1 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 34۷/۸ 
مترمربع که مقدار 12۵/۷0 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد 
تحت پالک 221۹۷ فرعی از 1۷۸3 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان بلوار آزادگان خیابان جواداالئمه شرقی 
۸ خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف: 4۶4- تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1400/0۵/12-تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/0۵/2۶
محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره1400۶031۹014001۷40-1400/04/22هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر 
عباس ناروئی فرزند محسن بشماره شناسنامه 30212۹3204صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 24۸متر مربع پالک -فرعی از۵۷۹- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۹فرعی از ۵۷۹-اصلی قطعه دوواقع 
دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
امر هللا گیالنی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:233
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره400۶031۹014000۵۷۸-1400/02/21هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا ساالری فرزند اصغر بشماره شناسنامه –کد ملی -302021۹۹۹1صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 230متر مربع پالک -فرعی 
از۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از ۹-اصلی قطعه یک 
واقع دراراضی جنگل اباد جیرفت  بخش 4۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین ساالری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:234
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/0۵/2۶

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

مفقودی 
سند ،کارت پالک وشناسنامه موتور 
سیکلت سال تولید 1393مشکی 
۰15۰N- موتو شماره   به  ررنگ 
تنه  2N366377وشماره 
N2N ***15۰Z9315529 به 
شماره پالک 816-15872متعلق 
پدر  جازنام  نظری  فریدون  به 
قنبرمفقود واز درجه اعتبار ساقط 

گردیده است .
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تماس مدیرمسوول: 
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توزیع:جراری  )091۲۲131089(
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی
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 شبکه های اجتماعی: سپهر زند
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 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
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رتبه روزنامه پیام ما :40.4
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و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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کارزار آبخوان

پرورش گورخر ایرانی در منطقه گوراب شهرستان مهریز یزد/ مهر

| عصارخانه خمینی شهر |
صفویه  دوره  به  مربوط  خمینی شهر  عصارخانه 
است که در سده یازدهم هجری قمری و دوران 
پادشاهی شاه عباس اول توسط بانویی ساخته 
شده است. این عصارخانه در زمان صفویه محور 
بازارهای  از  یکی  و  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت 
روغن گیری  برای  عصارخانه  است.  بوده  منطقه 
استفاده  شده است، انواع دانه های روغنی را پس 
تبدیل  و  آسیاب  با  برای خرد کردن  برداشت  از 
کردن به خمیر به عصارخانه ها منتقل می کردند 
تا با قرار گرفتن زیر اهرم های سنگین روغن آن 
بدست آید. این بنا که پس از بازسازی در سال 
13۹۵ به عنوان یک جاذبه گردشگری بازگشایی و 
اکنون بخش خصوصی در آن فعال است، به دلیل 
حفظ خصوصیات عصارخانه بسیار جذاب است و 
گردشگران زیادی را از داخل و خارج از کشور به 
خود جذب کرده است. عصارخانه تاریخی خمینی 
شهر در سال۸۶ با شماره 2۶۸۵4 در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده است. در خمینی شهر از 
زمان صفویه عصارخانه ها و آسیاب های مخصوص 
خرد کردن سنگ و زردچوبه و فلفل وجود داشته 

دو  آن  در وسط  از محوطه ای که  بود  عبارت  که 
سنگ گرد بر روی هم قرار داشت و این دو قطعه 
سنگ از یک طرف با اهرمی به یک راس چهارپا 
مثل االغ یا شتر و قاطر و اسب متصل بود که با 
حرکت دورانی سنگ رویی آسیاب را به حرکت در 
می آورد و با گردش سنگ موادی از قبیل نمک 
به وسط سنگ  زردچوبه که  و  فلفل  دانه های  و 
مزبور ریخته شده نرم  شده است. انواع دانه های 
روغنی پس از برداشت برای خرد کردن با آسیاب 
و تبدیل آن به خمیر به عصارخانه ها منتقل و در 
این عصارخانه ها دانه های روغنی با قرار گرفتن زیر 

اهرم های سنگین به روغن تبدیل می شد، یعنی 
ابتدا دانه های روغنی در زیر سنگ آسیاب خرد و 
پس از تبدیل شدن به خمیر به عصارخانه منتقل 
می شد تا در نهایت روغن آن استخراج شود. نکته 
جالب این که از تفاله دانه های روغنی باقی مانده 
در این عصارخانه به عنوان کود استفاده می  شده 
و کارشناسان  داشته  نیز  بسیار خوش  بویی  که 
معتقد هستند امکان احیای کارکردهای قدیمی 
برخی عصارخانه ها در استان اصفهان وجود دارد و 
می توان از این تفاله ها به جای کمپوست استفاده 

کرد./ سیری در ایران

با  »پیام ما« گزارشی  روزنامه سراسری  تحریریه  مرداد 13۹۹،  روز 12ام  در 
عنوان »خال قانونی در برخورد با متخلفان حریق جنگل ها« کار کرده است، که 
به آتش  سوزی بخشی  از جنگل ها و مراتع منطقه »گاچال« بخش طرهان در 
استان لرستان و اراضی ملی مرتعی خاییز تنگستان در استان بوشهر اشاره دارد. 
همچنین خبری با مضمون »کاله گشاد خودروسازان بر سر محیط زیست« در 

این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

آتش سوزی جنگل )بخش پنجم(
ضروری  نیز  دیگری  موارد  رعایت  آتش سوزی،  از  پیشگیری  برای 
از  یکی  سیگار،  ته  روشن کرد.  آتش  نباید  می وزد،  باد  وقتی  است، 
عامل  موارد کسی که  بیشتر  در  و  است  آتش سوزی  علل  رایج ترین 

نمی شود. امر  این  متوجه  بوده  آتش سوزی 
بیرون  حال گذر  در  خودرویی  پنجره ی  از  بی دقتی  با  سیگاری که   
هنگامی  نسبتا کوتاهی،  زمان  از  پس  است  ممکن  می شود،  انداخته 
شود.  آتش سوزی  سبب  است،  شده  دور  منطقه  از  خودرو کامال  که 
بسیاری  و  ماشین  اگزوز  زباله،  توده ی  سوخته،  هیزم های  بقایای 
جالب  آورد.  پدید  خطرناکی  شعله های  است  ممکن  دیگر  چیزهای 
است بدانیم که جوامع محلی در مبارزه با آتش سوزی نقشی اساسی 
ایجاد  ارتباطی  شبکه ی  با  محلی  ساکنان  است  الزم  بنابراین،  دارند. 
داشته  آشنایی کافی  خطر  اعالم  شیوه های کارآمد  و  جنگل  در  شده 

زیست محیط  دانشنامه  باشند./ 

مستند بلند »چهره پرداز« ساخته جعفر نجفی به تهیه کنندگی 
سید شهاب الدین طباطبایی، در بخش رقابتی جریان نوی 
مستند  فیلم های  بین المللی  جشنواره   2021 دوره  آسیایی 
به  مستند  این  آمد.  خواهد  در  نمایش  به  ژاپن  یاماگاتای 
عنوان نماینده سینمای ایران در بین 1۸ فیلم در این بخش با 
آثاری از کشورهایی چون کره جنوبی، چین، فرانسه، میانمار، 
تایوان، لهستان، هنگ کنگ، لبنان، ژاپن، مکزیک، پاکستان، 
از  یاماگاتا  جشنواره   می کند.   رقابت  هند  و  افغانستان 
رویدادهای معتبر در عرصه مستند محسوب می شود که از 
تاریخ 1۵ الی 22 مهرماه سال جاری، در شرایط خاص، به 
علت گستردگی ویروس کرونا به صورت کامال آنالین برگزار 
می شود. مستند »چهره پرداز« روایت تالش های بی وقفه زن 
جوانی است تا در رشته چهره پردازی در دانشگاه مشغول به 

تحصیل شود./ ایسنا

کارگردانی  رمضانی،  معین  نویسندگی  به  »بروج«  نمایش 
 13 از  ابراهیمی  محمدحسین  تهیه کنندگی  و  سمیع  فرنود 
مرداد ماه در سالن صنوبر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 

می رود. 
در این اثر ارشیا اعتمادی و مهرانا فیروزی به ایفای نقش 
می پردازند. در خالصه داستان این نمایش آمده است:»بروج 
روایت مخدوشی است از دو محصور در عالمی وهم آمیز. هر 
دو به جرمی محبوس اند و یکی از آن دو برای دیدن دخترش 
است.«  ممنوع  دختر  با  زدن  حرف  اما  است؛  اجازه گرفته 
»بروج« از 13 تا 22  مردادماه هر روز ساعت 1۹ در سالن 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. خرید  پردیس  در  صنوبر 
بلیت از سایت تیوال و گیشه پردیس تئاتر شهرزاد امکان پذیر 

است./ هنرآنالین

به  مربوط  قوانین  در  بازنگری  درخواست  نام  با  کارزاری 
خروج زنان از کشور در وب سایت کارزار در جریان است 
که با هشتگ #حق_خروج_از_کشور پیگیری می شود. در 
بخشی از متن این کارزار آمده است: »با توجه به مواردی 
زن  ورزشکاران  کشور  از  خروج  مسئله  پیرامون  اخیرًا  که 
کشور پیش آمد و نظر به واکنش گسترده افکار عمومی در 
این مورد، بازنگری در قوانین مربوطه و اصالح آنان ضروری 
با بررسی دقیق موضوع و  به نظر می رسد. خواهشمندیم 
استفاده از نظرات کارشناسان حقوق شهروندی نسبت به 
تغییر قوانین فعلی اقدام فرمایید. مورد اخیر اولین موردی 
نبود که منجر به مشکل برای یکی از زنان کشور شد و در 
سطح ملی و بین المللی هم باعث آسیب به وجهه کشور 
در  بازنگری  جهت  را  الزم  اقدامات  خواهشمندیم  گشت. 
نتیجه  حصول  تا  را  موضوع  و  داده  انجام  فعلی  قوانین 
پیگیری فرمایید.« امضاکنندگان این کارزار می خواهند از 
این راه مخالفت خود را با »حق آزادی بانوان و خروج از 
از٣٠  این کارزار  اعالم کنند.  مستقل«  به صورت  را  کشور 
دارد.  ادامه   ١٤٠٠ ٣١ شهريور  تا  و  آغاز شده  بهمن ١٣٩٩ 
تا ظهر روز دوشنبه 11 مردادماه ۵۵3۵۹ نفر به این کارزار 
پربازدیدکننده ترین  از  یکی  این کارزار  پیوستند. همچنین 

کارزارها بوده و توسط 10 رسانه منتشر شده است.

مپرس ای گل ز من کز گلشن کویت چسان رفتم

چو بلبل زین چمن با ناله و آه و فغان رفتم

نبستم دل به مهر دیگران اما ز کوی تو

ز بس نامهربانی دیدم ای نامهربان رفتم

منم آن بلبل مهجور کز بیداد گلچینان

به دل صد خار خار عشق گل از گلستان رفتم

منم آن قمری ناالن که از بس سنگ بیدادم

زدند از هر طرف از باغت ای سرو روان رفتم

به امیدی جوانی صرف عشقت کردم و آخر

به پیری ناامید از کویت ای زیبا جوان رفتم

ندیدم زان گل بی خار جز مهر و وفا اما

ز باغ از جور گلچین و جفای باغبان رفتم

سخن کوته ز جور آسمان هاتف به ناکامی

ز یاران وطن دل کندم و از اصفهان رفتم

هاتف اصفهانی

یک  در  جهان جان  سه کاسه  آبشار 
جهان جان  روستای  جنوب  کیلومتری 
در  بافت  2۵ کیلومتری شهرستان  در 
قرار  کرمان  بافت  اصلی  جاده  مسیر 
ریزش  از  پس  سه کاسه  آبشار  دارد. 
وارد  سنگی  متری   10 ارتفاع  یک  از 
به  و  می شود  پلکانی  کاسه  سه 
شده  مشهور  نام  این  به  دلیل  همین 
تنگه رودخانه  آبشار درون  این  است. 
رودخانه  این  است.  واقع  جهان جان 
به  خود  مسیر  آبشار،  تشکیل  از  پس 
ادامه  را  دره  میان  در  جنوب  سمت 
به  بن گود  از  عبور  از  پس  و  می دهد 
کاسه  سه  آبشار  می ریزد.  بافت  سد 
 2۵00 ارتفاع  در  کرمان  جهان جان 
است  واقع شده  دریا  از سطح  متری 
و دارای یک رودخانه دائمی است که 
در تنگه رودخانه جهان جان قرار دارد؛ 
تمامی  در  آبشار  این  جهت  همین  به 

است.  آب  دارای  سال  فصول 
ادامه  در  جهان جان  کاسه  سه  آبشار 

می ریزد.  بافت  سد  به  خود  مسیر 
دارد  ارتفاع  متر   10 زیبا  آبشار  این 
ارتفاع،  این  از  ریزش  از  پس  آب  و 
از  و  می شود  پلکانی  کاسه  سه  وارد 
شهرت  سه کاسه  آبشار  به  رو  همین 
آبشار  اطراف  در  است.  کرده  پیدا 
چشم  به  انبوهی  جنگلی  پوشش 
جاذبه  و  رودخانه  چند  اما  نمی خورد 
وجود  محل  این  در  نیز  دیگر  طبیعی 
آن ها  از  می توانند  دارد که گردشگران 
از  بازدید  قصد  کنند.اگر  بازدید  نیز 
می کنیم  پیشنهاد  دارید  را  آبشار  این 
سفر  این  به  اقدام  بهار  فصل  در  که 
میزان  بهار  فصل  در  گردشگری کنید. 
بیشتر  منطقه  این  رودخانه های  آب 
شده و منطقه از لحاظ پوشش گیاهی 
که  می گیرد،  قرار  بهتری  وضعیت  در 
بازدید  زمان  بهترین  جهت  همین  به 
از این آبشار در فصل بهار و از اواسط 
ماه  اردیبهشت  اواخر  تا  ماه  فروردین 

ایران در  سیری  است./ 

| سینما |

| تئاتر |

بزرگ  آن ها  سر  است.  شبیه سگ  جثه کفتارها 
بوده و قوی ترین آرواره را در میان جانوران دارند. 
گوش های به نسبت بزرگ و نوک دار، دم متوسط 
و پرمو است. دست ها قوی و از پاها بلندتر است. 
دست و پا هر کدام چهار انگشت دارند. ناخن ها 
قابل جمع شدن نیست. به طور کلی سر و یک 
چهارم قسمت جلویی بدن بزرگ ولی یک چهارم 
عقبی بدن الغر است. در موقع راه رفتن، برخالف 
سگ سانان، سر خود را پایین نگه می دارد و حالتی 
قوز مانند به خود می گیرد و مانند شتر دست و 
پای هر طرف بدن را با هم حرکت می دهد. موها 
سیاه  و  بلند  یال  است.  نسبت خشن  به  و  بلند 
مهره   روی ستون  و  پشت گردن  ناحیه  در  رنگی 
روشن  خاکستری  بدن  رنگ  دارد.  دم  ناحیه  تا 

نوارهایی  به زرد است و  تا خاکستری متمایل 
به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه بر روی آن دیده 
می شود. در ناحیه دم غدد توسعه یافته تولید بو 
وجود دارد. طول سر و تنه این جاندار ۹0 تا 120 
سانتی مترو درازای دمش 2۵ تا 3۵ سانتی متر 
است. وزن آن ها بین 2۵ تا ۵۵ کیلوگرم متغیر 
است. کفتار شبگرد است، ولی در اوایل غروب 
صورت  به  می شود.  مشاهده  نیز  زود  صبح  و 
زندگی  خانوادگی  و  جفت  گاهی  و  انفرادی 
می کند. معمواًل در غارها و حفره های طبیعی و یا 
انسان ساخت ساکن می شود. در اطراف و داخل 
النه، جمجمه و استخوان هایی که توسط کفتار 
به این محل حمل شده است مشاهده می شود 
که در بین آن ها جمجمه و استخوان های سگ، 
گوسفند اهلی و وحشی وجود دارد./ کویرها و 

ایران بیابان های 

کفتار

درخواست بازنگری در قوانین آبشار سه  کاسه
مربوط به خروج زنان از کشور

معاصر  داستان نویس های  از  یکی 
رمان های  واسطه ی  به  که  جهان  در 
شهرت  خود  زنانه ی  و  رمانتیک 
او  بود.  زیادی کسب کرد، جوجو مویز 
توانسته به خوبی جای خود را در این 
باز  طرفدارانش  میان  روایت  از  شکل 
کند. رمان های او یک مفهوم مشترک 
با یکدیگر دارند و آن عشق است؛ اما 
ویژگی  خالقانه  و  مختلف  روایت های 
خارجی  میوه ی  رمان  آن هاست.  بارز 
داستان  دو  اوست که  از  رمانی  عنوان 
به  را  مختلف  زمان  دو  در  موازی 
می کند.  تعریف  زیبایی  بسیار  شکل 
 2003 سال  در  بار  اولین  کتاب  این 
توانست  بعد  سال  یک  و  شد  منتشر 
جایزه انجمن رمان نویسان عاشقانه ی 
مویز  کند.  خود  آن  از  را  بریتانیا 
و  جدید  داستان  هم  بار  این  توانسته 

کند. خلق  متفاوتی 
سه  در  خارجی  میوه ی  داستان 
پایانی  بخش  و  حال  گذشته،  بخش 
روایت می شود. قصه ی اصلی در شهر 
لندن  نزدیکی  جایی  مرهام  ساحلی 
مردمانش  که  شهری  می افتد.  اتفاق 
ُلتی  می شناسند.  را  یکدیگر  همه 
طرد  را  او  مادرش  که  است  دختری 

زندگی  هلدن  خانواده  با  حاال  و  کرده 
امور خانه کمک  در  آن ها  به  و  می کند 
رابطه ی  داستان  طول  در  اما  می کند؛ 
دختر  و  لتی  بین  محکمی  و  صمیمی 
شکل  سلیا  یعنی  هلدن  خانواده ی 
 ۵0 داستان  دوم  بخش  در  می گیرد. 
زندگی  از  روایتی  و  رفته  جلوتر  سال 
در  است.  پارسونز  دیزی  نام  به  زنی 
این  داستان  شخصیت های  حقیقت 
خود  زمانی  برهه ی  در  اگرچه  کتاب 
مکانی  اما  ندارند  ارتباطی  یکدیگر  به 
دارد  جریان  آن  در  اصلی  اتفاقات  که 
تنیده  هم  به  را  داستان ها  نهایت  در 
دست  آن  از  داستان  این  می کند. 
به  که  است  امیدوارکننده  قصه های 
گذشته  که  هم  هرچقدر  می آموزد  ما 
را  آن  می توان  باشد  بوده  بد  و  تلخ 

کرد. جبران 

| میوه  خارجی | 
| نویسنده : جوجو مویز
مترجم : مریم مفتاحی |


