
  بیست و دومین گزارش وزارت خارجه درباره برجام 
به مجلس منتشر شد

مشورت های مشفقانه »ظریف« 
برجام  اجرای  مورد  در  امور خارجه  وزارت  ماهه  دومین گزارش سه  و  بیست 
تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. به گزارش ایسنا، 
بخشی از این گزارش شامل آخرین وضعیت مذاکرات برجام و مذاکرات صورت 

گرفته در وین است.

 تاملی بر چرایی رای سفید 
در انتخابات شورای شهر تهران

گفت وگو با آرای باطله
انتخابات  در  چه   ۱۴۰۰ خرداد  انتخابات  در 
ریاست جمهوری و چه در انتخابات شورای شهر. در 
این یادداشت کوتاه تالش می کنم تا برداشت خودم 
را از آرای باطله بنوسم، بدیهی است که در این مقطع 
زمانی، نیت خوانی از رای دهندگان که تا پای صندوق 
رای رفتند اما رای باطله دادند مقدور نیست، بنابراین 
نوشته من هم تحلیلی است در میان تحلیل ها دیگر 

تا وقتی که آرای باطله خود به سخن درآیند.

 معاون تولیدات دامی
 جهاد کشاورزی استان فارس:

دامد اران برای خرید 
علوفه نقدینگی  ندارند

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس 
اعالم کرده است که با وجود افزایش قیمت نهاده های 
دامی در  سه مرحله که به دلیل خشکسالی و کمبود 
افزایش  همچنین  و  است  افتاده  اتفاق  علوفه 
نهاده های  انتقال  و  نقل  و  حمل  نظیر  هزینه هایی 
دارو،  به محل گاوداری ها،  بنادر  از  خریداری شده 
مواجه اند  نقدینگی  با محدودیت  دامداران  واکسن، 
چرا که کارخانه های لبنی، قیمت شیر تحویل گرفته 

شده از دامداران را نقدی پرداخت نمی کنند.

 کانون های وکال 
در غربت و نامهربانی ها

 نقدی بر آیین نامه 1400
»قانون«  هنگ  سربازان  دادگستری؛  وکالی 
هستند. شیپور قانون که نواخته شود »رژه اطاعت« 
آن  به  منوط  را  قانون  فرمان  اجرای  ولی  می روند 
می دانند که امر »قانونی« باشد و از آمر »قانونی« 
صادر شده باشد. آیین نامه مصوب در دوم تیرماه 
قوه، شواهد و قراینی وجود دارد که داللت بر عدم 
و  تنظیم  فرایند  در  قانونی  تشریفات    رعایت  
تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در 
وضعیت »از جلو نظام دقت« و »درجا«ی تأمل و 

تحقیق قرار داده است.

| روزنامه نگار |

| آرمین منتظری |

 بحران امنیتی آب
بر سر مصر خراب شد

خطر  درباره  تحلیلگران  که  است  سال ها 
امنیتی  نزاع  به  آبی  منازعات  شدن  تبدیل 
هشدار می دهند و حاال به نظر می رسد که این 
هشدارها جنبه ی عینی ترین به خود گرفته 
است. پنج شنبه  هفته ای که گذشت، شورای 
امنیت سازمان ملل متحد شاهد سخنان تند 
و تیز سامح شکری، وزیر خارجه مصر، درباره 
پروژه سد سازی اتیوپی بر روی رود نیل بود. 
سخنانی که به وضوح از آن بوی تهدید امنیتی 
استشمام می شد. سامح شکری در سخنانی 
صریح با اشاره به اینکه مصر نمی  تواند بسته 
شدن آب رود نیل را تحمل کند هشدار داد 
که اگر شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای 
در ساختن  اتیوپی  اقدام  در خصوص  ناظر 
سد رنسانس اقدام متناسب را صورت ندهند 
مصر خود دست به این کار خواهد زد.البته 
اقدام  از  منظورش  نکرد که  روشن  شکری 
به سابقه دو  با توجه  اما  متناسب چیست 
و  بی نتیجه  دیپلماتیک  مذاکرات  در  کشور 
ادامه ساخت سد از سوی اتیوپی و همچنین 
آماده باش ارتش مصر در خصوص هرگونه 
یک  بوی  می رسد  نظر  به  احتمالی،  اقدام 
درگیری امنیتی احتمالی به مشام می رسد. 
سال ها پیش نیز انور سادات رئیس جمهور 
فقید مصر گفته بود که یکی از حوزه هایی که 
ممکن است مصر را در آینده درگیر منازعه 

نظامی امنیتی کند، موضوع آب است. 

 حسین حاج حسنی، از عشایر چهارمحال و بختیاری، در آتش سوزی منطقه حفاظت شده هلن جان سپرد 

 آتش سوزی های زاگرس در دو روز گذشته یک کشته و چند مصدوم بر جای گذاشته است 

یک داوطلب قربانی آتش »هلن« شدیک داوطلب قربانی آتش »هلن« شد
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مراحل تبدیل وضعیت ۳۴ نفر از جامعه شاهد و ایثارگر 
شاغل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به صورت 
جدی آغاز شده است.به گزارش روابط عمومی منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عطا 
ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، 
طهرانی  خلج  حسن  با  نشست  در  تیر   ۲۰ یکشنبه 
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ضمن 
تشکر و قدردانی از اقدامات به موقع این مجموعه در 
راستای اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، گفت: 
توجیه  با  اجرایی که  دستگاه های  از  بعضی  برخالف 
نمی کنند،  اجرا  را  ابالغ شده  بخشنامه  های مختلف 
ویژه  منطقه  سازنده  تعامل  و  همکاری  خوشبختانه 
اقتصادی خلیج فارس در تبدیل وضعیت کلیه ایثارگران 
شاغل خود، قابل تحسین است.وی با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین بنیاد و منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس در ماه های گذشته، عنوان کرد: با توجه به 
اینکه براساس نیاز صنایع استان، تنی چند از فرزندان 
شاهد و ایثارگر در رشته های فنی توسط بنیاد معرفی 
شدند که هم اکنون در مرحله مصاحبه هستند، انتظار 

می رود همکاری ها تداوم بیشتری داشته باشد.
حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس نیز خدمت به خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران را سعادت بزرگی دانست و گفت: خدا را 
شاکریم که این افتخار را نصیب ما کرد تا بتوانیم فرایند 
این  با  قرارداد مستقیم  ایثارگرانی که  استخدام کلیه 
مجموعه دارند را براساس بخشنامه ابالغ شده، انجام 
دهیم.وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به جلسه ای که 

طی روزهای آینده با صنایع استان برگزار خواهد شد، در 
راستای اجرایی کردن بخشنامه قانون تبدیل وضعیت 

ایثارگران در اسرع وقت، تأکید خواهیم کرد.
گفتنی است؛ در این نشست غالمرضا باقرزاده معاون 
ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  اجتماعی  امور  و  تعاون 
بنیاد  اشتغال  اداره  رئیس  صادقی  قاسم  هرمزگان، 
اقتصادی  ویژه  منطقه  معاونان  از  جمعی  و  استان 

داشتند. حضور  نیز  خلیج فارس 

 منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 تبدیل وضعیت کلیه ایثارگران را آغاز کرده است
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2ادامه در صفحۀ

بموجب سند رهنی شماره 16281 مورخ 1386/0۹/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6۹ شهر جیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه ۹۹00421 له: بانک کشاورزی شعبه ساردوئیه علیه و 
آقای علیمراد کرد فرزند احمد به شماره ملی 303126۹322 بعنوان وام گیرنده و راهن تشکیل نظر به اینکه مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده در اجرای ماده واحده 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1386 و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست پستانکار از مورد وثیقه 
ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی پالک شماره 
22 فرعی از 8 اصلی واقع در جیرفت اراضی گزآباد قطعه یک بخش 45 کرمان به مساحت 36۷56 متر مربع به آدرس: جیرفت اراضی گزآباد را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره 
234۷۷ صفحه 341 دفتر 134 محلی بنام علیمراد کرد ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد :شماال" به 
طول ۷3متر مرزیست به پالک 22 اصلی شرقا " اول به طول 106 متر دوم به طول 3۷.6۷مترسوم به طول 4۷.66 متر هر سه قسمت مرزیست به جاده جنوبا "به طول 34/01 مرزیست 
به جاده غريا " به طول 1۷۷ مترمرزیست به پالک ۷فرعی از 22 اصلی که برابر نظریه شماره 1002-۹۹ مورخ 13۹۹/12/1۷ کارشناس رسمی دادگستری: الف -مشخصات فیزیکی ملک 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی با کاربری کشاورزی فاقد شیب نامتعارف با بافت خاکی نسبتا مناسب بدون محدودیت شوری و قلیائیت مناسب امور کشاورزی ب- ارزیابی ششدانگ 
ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا" )۷٫25۹٫310٫000( ریال میباشد. که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 12 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1400/05/6در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذكور شروع و به باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 

آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

بموجب سند رهنی شماره 1628۷ مورخ 1386/0۹/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 6۹ شهر جیرفت موضوع پرونده اجرائی کالسه۹۹00423 له: بانک کشاورزی شعبه ساردوئیه عليه : آقای علیمراد 
کرد فرزند احمد به شماره ملی 303126۹322 بعنوان وام گیرنده و خانم اشرف دخت ارفند فرزنداسداله به شماره ملی 3030022511 بعنوان راهن تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننموده اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1386 و مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت اسناد و امالک 
کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام و پس از قطعیت ارزیابی بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثیقه ششدانگ 
یک باب خانه و باغچه سردسیری پالک ثبتی 2۷ فرعی از 1201 اصلی واقع در اراضی پشت خان دلفارد قطعه شش بخش 34 کرمان به مساحت ششدانگ ۷۹8متر مربع به آدرس: جیرفت 
دلفارد - جاده گلم های دختر کش را مینماید لذا ملک فوق که ذیل ثبت شماره 2256 صفحه 313دفتر 14 محلی بنام اشرف دخت ارفند ثبت و سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است 
به مزایده گذاشته میشود حدود اربعه به شرح ذیل میباشد : شماالبه طول 51 متر دیواریست به خانه و باغچه جمال میر کمالی جزء پالک 1201 اصلی شرقا به طول 16.50 متردیواریست به باغچه 
منوچهر جاللی جزء پالک 1201اصلی جنوبا در چهار قسمت اول به طول 12.20 متر دیواریست دوم به طول 2.80متربه دیوار و سوم به طول 4٫۹5 متر دیوار به دیوار و چهارم به طول 30 متر کال" دیوار 
مشترک به خانه و باغچه علی حیدری جزء پالک 1201 اصلی غربا به طول15.10 متر در دیواریست به جاده قدیم دلفارد به ساردوئیه که برابر نظریه شماره 281-۹۹ مورخ 13۹۹/12/18 کارشناس رسمی 
دادگستری:الف - مشخصات فیزیکی ملک ششدانگ یک باب خانه و باغچه سردسیری مشتمل بر 4اصله درخت گردوه و 20 اصله درخت )هلو.زردالو و....( ب- مشخصات ساختمان مورد نظر با 
ساختار مصالح بنای وسقف سبک و دارای انشعاب برق و آب ج - ارزیابی ششدانگ ملک موصوف با کلیه امتیازات و اشتراكات و امکان فروش جمعا" )۹٫002٫500٫000(  ریال میباشد. که مبنا و 
پایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت ۹ الی 12 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/05/5 در محل شعبه اجرا ء اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و به 
باال ترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت تودیع نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و پرداخت کلیه قبوض آب و برق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد.

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت .م الف:213

جواد فاریابی .رئیس اداره ثبت اسناد جیرفت .م الف 214

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول

در صنعت فوالد از خام فروشی 
فاصله گرفته ایم

رییس جمهور: 

صفحه 3

آب را 
َهدر ندهیم

اطالع رساین
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هنگ  سربازان  دادگستری؛  وکالی   )۱  
نواخته  قانون که  شیپور  هستند.  »قانون« 
اجرای  ولی  می روند  اطاعت«  »رژه  شود 
فرمان قانون را منوط به آن می دانند که امر 
صادر  »قانونی«  آمر  از  و  باشد  »قانونی« 
شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب 
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ قوه، شواهد و قراینی وجود دارد 
که داللت بر عدم  رعایت  تشریفات  قانونی 
این  و  داشته  تصویب  و  تنظیم  فرایند  در 
موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت »از 
جلو نظام دقت« و  »درجا«ی تأمل و تحقیق 

است. داده  قرار 
الیحه   ۲۲ ماده  اجرای  راستای  در   )۲
استقالل، بین قوه قضائیه و کانون ها توافق 
شده است: آیین نامه سابق الصدور مصوب 
۱۳۳۴ مورد امعان بصر کانون ها واقع و در 
متن  و  اصالح  آن  از  موادی  ضرورت  حد 
مورد »وفاق« کانون ها و قوه جهت تصویب 
راستا  این  در  تحویل شود.  قوه  رئیس  به 
منتخب  کارگروه  توسط  سابق  آیین نامه 
کانون ها بررسی و اصالحیه آن مشتمل بر 
الحاقات  و  اصالحات  ابقائات،  بخش؛  سه 
تنظیم و  پس از تایید کانون ها به رسم امانت 
و تجویز اصالح مجدد )مشروط به جلب نظر 
و  حقوقی شده  معاونت  تسلیم  کانون ها( 
پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجددًا ارسال 

است.]۱[ شده 
۳( قوه محترم قضائیه در تیر ماه سال۱۴۰۰ 
آیین نامه ایی را ابالغ کرده است که با تحفظ 
توسط  شده  تنظیم  متن  شمایل  و  شکل 
کانو ن ها از نظر ماهیت، با متن پیش  گفته 
که  قانونی  فی الواقع؛  دارد.  بنیادین  توفیر 
نامه  آیین  )اصالحیه  عنوان  به  مزین  باید 
سال۱۳۳۴( باشد متصف به وصف ناموزون 
»آیین نامه اجرایی الیحه مصوب۱۴۰۰« شده 
و »ناسخ« مقرراتی است که توسط کانون ها 
»ابقاء« شده است. این آیین نامه »ابقائات« 
را  ابداعات  و   اصالحات  نسخ،  را  کانون ها 
فعل  و  خرد  محصول  و  »استحاله« کرده 
تدوین کنندگان به عنوان »هم« تنظیم کننده 

و »هم« تصویب کننده محسوب می شود. 
اگر چه بالغ بر »هشتاد« درصد مفاد آیین نامه 
جدید عینًا مطالب متن تنظیم شده کانون ها 
مانده  باقی  درصد  ولی»بیست«  است 
»الحاقات  و  نامطلوب«  »اصالحات  بمب 
نامربوط« است که به چاشنی بی توجهی به  
سال ۱۳۳۴«  آیین نامه  ضروری  »ابقائات 
مسلح و  کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه 
 ۱۴۰۰ آیین نامه  مالحظه  با  است.  گرفته 
جای پرسش و تأمل اساسی بوجود آمده 
شود که  وضع  مقرره ایی  بود  قرار  اگر  که: 
بتواند »استقالل وکیل و نهاد وکالت« را از 
بن برکند چه خصوصیات  و موادی داشت 
که در ابداعات این آیین نامه نیامده است؟! 
هرچه تتبع عالمانه تر شود، این نتیجه عاید 
و واضح می شود که در این آیین نامه مواد 
ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانون ها 
نبوده، استقالل نهاد وکالت را کال مخدوش 
و بعضًا تضعیف کرده است. آیین نامه ی یک 
قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که 
مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، 
و  دهد  توسعه  را  قانون  دامنه  می تواند  نه 
نه اینکه می تواند مقرره پیش بینی شده در 
قانون را محدود کند. فی الواقع آیین نامه باید 
چونان آیینه ایی باشد که وقتی آن را جلوی 
قانون می گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار 
و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. 
در  را  مهم  این  آیین نامه  تنظیم کنندگان 
بخش ابداعات به کلی  نادیده گرفته اند زیرا:
۱:آئینه ایی که دوستان ساخته و پرداخته اند 
با  دارد که  تعریف کانون]۲[  از  تعریفی  باز 
تعریف مندرج در قانون]۳[ در تهافت است.

۲:قانون]۴[ صالحیت صدور پروانه و تعیین 
محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی 
متقاضی پروانه وکالت را در صالحیت هیات 
مدیره کانون می داند ولی در تصویر ساخته 
شده آقایان این صالحیت از هیات مدیره 
سلب  و به عضوی از هیات مدیره تفویض 
شده که در معیت دو عضو از دادگستری! 
تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی 

وکالت کند؟ هم سلب اختیار و هم تفویض 
آن به غیر بر خالف قانون است.]5[

احراز  ابهام،  بدون  قانون،  آنکه  وجود  ۳:با 
شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶را موکول 
به استعالم از مراجع قانونی نموده است،]۶[ 
واضعین که قرار بوده آیین نامه الیحه قانونی 
خود  صالحیت  بنویسند  را   ۱۳۳۴ سال 
ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع 
آیین نامه بر قانون سال ۱۳۷۶ نموده اند! و 
نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده اند 
این است: صالحیت عمومی،اخالقی، دینی 
در  اینکه  از  )اعم  شخص  هر  سیاسی  و 
آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و 
بخواهد وکیل شود( باید توسط کمیسیونی 
متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون 
کارآموزی کانون، دادستان کانون، رئیس کل 
انقالب  دادگستری استان و رئیس دادگاه 
و  چنین کمیسیون  ]۷[خلق  شود؟!  احراز 
تعریف این مقدار صالحیت بی حد و حصر 
که می تواند مردم را از حقوق اساسی خود 
محروم کند نیاز به قانون گذاری دارد و جای 
از  اینکه  مضاف  نیست.  آیین نامه  در  آن 
روح  آیین نامه چنین بر می آید که: وجود 
این شرایط و صالحیت این کمیسیون خود 
تعریف حدوثًا و بقائًا مطمح نظر است به 
نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت 
این  شود  تردید  شرایط  از  یکی  زوال  در 
کمیسیون از طریق اهرم های قانونی می تواند 
اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و 
اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق 
دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی 
مجازات- تشدید  درجه  یک  -با  قضات 

تعقیب و تنبیه کنید.
۴: متاسفانه در این  آیینه تمام قد دامنه 
تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات های 
قانونی هم تعمیم بالوجه داده شده است 
به نحوی که عدم پوشش مناسب وکال یا 
مصاحبه با خبرگزاری های معاند و مطالبی از 
این قبیل که در قانون، جرم انگاری شده و 

دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید 
خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار 
شده است!سوال این است آیا این آیین نامه 
برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم، 
پزشکان معظم، مهندسان و ... وضع شده 
است؟! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات 
چنین  می توان  آیین نامه  در  مشخص، 

مقرراتی را وضع کرده؟
5: شوربختانه تر اینکه آیینه موصوف زمانی 
حرمت الیحه قانونی را شکسته است که بر 
خالف نص صریح ماده ۱۷ قانون که اشعار 
می دارد: از این تاریخ نمی توان هیچ وکیلی 
را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به 
حکم دادگاه انتظامی، در ماده  ۱5۹ آیین نامه، 
تمدید جواز  عدم  تجویز  به  ناصواب  حکم 
وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی 

داده است!
قانون  جلوی  را  آیینه  اگر  قسمت  این  در 
بگیریم، آیینه بی زبان از آن که بر دل و جان 
او نقش بسته اند مات و مبهوت می شود! 
عبارت مندرج در ماده ۱۷»حکم« قانون گذار 
و  است  ممنوعیت  و  تعلیق  منع  بر  مبنی 
عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق 

و ممنوعیت با حکم مراجع قضایی! است
نامه  آیین  دارد  اصرار  اینکه هیات عمومی 
ندارد]8[  اجرا  قابلیت  فعلی  وضعیت  در 
لحاظ  به  بلکه  نیست  مدنی  عصیان گری 
قانون  خالف  موارد  احراز  به  قلبی  اعتقاد 
است که شرح آن گفته آمد. نقد مشفقانه 
والتفات  اهتمام  ها  کانون  مدیره  هیات 
می طلبد.  را  قضائیه  قوه  محترم  رئیس 
نمایندگان منتخب وکال در مقام اجابت اقدام  
مستحسن و شایسته معظم له در شروع 
ناصر  ،ندای »هل من  دوره کاری خود که 
به  از تریبون رسمی  را  )منقاد و مشفق(« 
سمع و نظر وابستگان قوه قضائیه رساندند]۹[ 
اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی 
کشور را بیان داشته و انتظار دارند این نظرات 
در کفه ی سنجش قضایی، علمی و منطقی 
آنجناب و مشاوران توزین و انشاهللا موجبات 
اصالح موارد خالف قانون یا ناقض استقالل 

فراهم شود. کانون ها 

]۱[ آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون 
وکالی دادگستری مصوب ۱۳۳۳

]۲[  ماده یک الیحه مصوب ۱۳۳۳:کانون وکالی 
دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای 
شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان  

تشکیل می شود..
]۳[  ماده ۲ آیین نامه الیحه مصوب۱۴۰۰: کانون 
دار خدمت  عهده  ای  حرفه  مؤسسه خصوصی 
عمومی و  دارای شخصیت حقوقی مستقل است 
که به منظور ساماندهی امور وکالی دادگستری 

عضو کانون در هر استان تشکیل می شود...
به  مصوب۱۳۳۳:  قانونی  الیحه   8 ماده    ]۴[
اشخاص ذیل پروانه وکالت درجه اول از طرف 

شود... می  داده  وکال  کانون 
]5[  ماده 5۲ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰

]۶[  تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت:کانون های وکال مکلف اند به منطور 
از مراجع  احراز شرایط فوق )مندرج در ماده۲( 

ذیصالح مربوطه استعالم نمایند...
]۷[  ماده ۴8 آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰

سراسری  اتحادیه  عمومی  هیأت  بیانیه   ]8[  
در  ایران  سراسر  دادگستری  وکالی  کانون های 
استقالل  قانونی  الیحه  اجرائی  آیین نامه  مورد 

۱۴۰۰/۰۴/۱۱ مورخ  دادگستری  وکالی  کانون 
]۹[ سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب 
و غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
اخیرًا در تماس با برخی نخبگان سیاسی و مدنی 
آنان خواسته اند که دیدگاه ها و پیشنهادهای  از 
خود را برای کارآمدی دولت و قوه قضائیه در دوره 
پیش رو با آن ها در میان بگذارد. )برای احیای 
سرمایه اجتماعی؛ روزنامه اعتماد، یکشنبه مورخ 

 )۱۴۰۰/۰۴/۱۳

کانون های وکال در غربت و نامهربانی ها

 نقدی بر آیین نامه 1400

 بحران امنیتی آب 
بر سر مصر خراب شد

نیازهای  درصد   ۹۰ تامین  برای  مصر 
وابسته است.  نیل  رود  به  آب،  به  خود 
حاال اتیوپی سدی عظیم را در باالدست 
رود نیل احداث کرده که تا کنون دو بار 
آبگیری شده و در مرتبه آخر ۴ میلیارد 
بلعیده  را  آب  مکعب  متر  میلیون   ۷۰۰
است. اقدامی که به وضوح خشم مصر 
عظیم  فهم  برای  است.  برانگیخته  را 
بودن سد رنسانس کافی است به ابعاد 
 ۱55 سد  این  بلندای  کنید؛  توجه  آن 
متر   ۷8۰ هزار  آن  تاج  طول  و  است 
۱۴ هزار  است. این سد ظرفیت سرریز 
دارا است  را  ثانیه  بر  ۷۰۰ متر مکعب  و 
متر  میلیارد   5۹ آن  فعال  ظرفیت  و 
این  اگر  سخن  دیگر  به  است.  مکعب 
سد در سال ۲۰۲۲ به طور کامل آبگیری 
تشکیل  آن  پشت  که  دریاچه ای  شود 
برابری  لندن  شهر  وسعت  با  می شود 
می کند. از این جهت است که در صورت 
آبگیری کامل این سد مصری ها باید با 

کنند. خداحافظی  نیل  آب 
نزاع ها  پارامترهای  مهمترین  از  یکی 
است  این  آب  سر  بر  کشورها  میان 
سیاست های  دیگر  بر  نزاع ها  این  که 
برای  بود.  خواهد  اثرگذار  نیز  کشورها 
لحاظ  به  بتواند  اینکه  برای  مصر  مثال 
مواجهه  در  را  خود  جایگاه  دیپلماتیک 
با  شده  مجبور  بدهد،  ارتقا  اتیوپی  با 
کشورهای  از  بسیاری  با  را  روابطش 
کنیا  سودان،  نظیر  نیل  آبریز  حوضه 
بتواند  بلکه  ببخشد  بهبود  تانزانیا  و 
که  آفریقا  اتحادیه  در  را  خود  وزن 
اختالفات  خصوص  در  میانجی  نهاد 
کند.  سنگین تر  است  آدیس آبابا  قاره 
توان  از  اعظمی  بخش  رویکرد  این 
و  خود کرده  صرف  را  مصر  دیپلماتیک 
در آینده نیز می کند. از این جهت است 
لحاظ  به  ده سال گذشته  مصر طی  که 
دست  دیگر  خاورمیانه  در  دیپلماتیک 
اینها هزینه هایی است که  ندارد.  را  برتر 
است. کرده  پرداخت  منظر  این  از  مصر 
منازعات  اکثر  در  است که  اینجا  جالب 
توافقنامه هایی  بوده اند  همواره  آبی 
آن  به  طرف  یک  یا  و  شده اند  پاره   که 
عمل  ناقص  یا  و  است  نکرده  عمل 
مدعا  این  مثال  شاهد  است.  کرده 
افغانستان  با  ایران  آبی  اختالفات  نیز 
نیز  اتیوپی  و  مصر  خصوص  در  است. 
مقامات مصری با استناد به موافقتنامه 
۱۹۲۹ میان مصر و بریتانیا و  سال های 
تکمیل  سودان که  و  مصر  میان   ۱۹5۹
خواهان  است،  قبلی  قرارداد  کننده 
نیم  و  پنج  و  پنجاه  ساالنه  برداشت 
هستند  نیل  از  آب  مکعب  متر  میلیارد 
ضمن اینکه در این اسناد، به مصر این 
حق داده شده که  طرح هایی را که به 
میزان سهمیه این کشور لطمه بزند، وتو 
سوی کشورهای  از  قرارداد  دو  هر  کند. 
شده  چالش کشیده  به  نیل  رود  حوزه 
دانسته  استعماری  را  آنها  برخی  است. 
آنها  در  تغییرات  انجام  خواهان  و 

. هستند
در آن سو اما مقامات اتیوپی می گویند 
این  از  نیل  آب  درصد   8۶ سرچشمه 
برای  را  سد  ساخت  و  است  کشور 
توسعه اقتصادی اتیوپی امری ضروری 
رها سازی  پیشنهاد  اتیوپی  البته  است. 
ساالنه ۳5 میلیارد متر مکعب آب از سد 
با  است که  داده  ارایه  را  به سوی مصر 

ندارد. همخوانی  مصر  نظر  مورد  رقم 
سعی  اخیر  سال های  طی  مصری ها 
بهبود  سودان  را  خود  روابط  کرده اند 
ببخشند و تالش کرده اند جبهه ای واحد 
سودان  دهند.  تشکیل  کشور  این  به 
احداث  از  کشورهایی  از  دیگر  یکی  نیز 
اما  است.  دیده  آسیب  رنسانس  سد 
اقدامات  به  تمایلی  هیچ  سودانی ها 
سودان  این  بر  عالوه  ندارند.  رادیکال 
از  جهات  برخی  از  که  است  کشوری 
می برد.  سود  رنسانس  سد  احداث 
از  حاصل  برق  انرژی  می تواند  سودان 

بخرد. اتیوپی  از  را  سد  این 
سال های  طی  مصر  اینکه  مخلص کالم 
در  را  بی نتیجه ای  تالش های  گذشته 
کرده  تجربه  اتیوپی  با  مذاکره  زمینه 
امنیت  شورای  اخیر  جلسه  است. 
قطعنامه  صدور  بدون  نیز  ملل  سازمان 
پایان یافت. این خود نشان می دهد که 
حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
نیز ترجیح می دهد در خصوص مسائل 
تر  محافظه کارانه  اینچنینی  حساس 
گونه ای  به  مصر  شرایط  اما  کند.  عمل 
محافظه کاری  نمی تواند  که  است 
اتیوپی  که  همانطور  سد  این  اگر  کند. 
طور  به   ۲۰۲۲ سال  در  کرده  اعالم 
مجبور  مصری ها  شود،  آبگیری  کامل 
ممکن،  شرایط  بدترین  در  می شوند 

کنند. اتخاذ  را  تصمیم  سخت ترین 

افزایش چندباره فوتی های 
کرونا در کشور 

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته از تاریخ 
۲۰ تا ۲۱ تیرماه، ۲۰هزار و 8۲۹ بیمار جدید کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و ۱8۲ تن نیز در همین بازه زمانی 
جان خود را از دست دادند. بنابر اعالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۹۰۷ 
هزار و 5۴5 نفر ُدز اول واکسن کرونا و دو میلیون و ۱۴۹ 
هزار و ۷۱۲ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و 5۷ 
هزار و ۲5۷ ُدز رسید.از دیروز تا امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و 8۲۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار 
و ۲8۷ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به سه میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۷۹ نفر رسید. 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱8۲ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 8۶ هزار و ۴۱ نفر رسید. تاکنون سه میلیون ۴۱ 
هزار و 5۴۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
از بیماران مبتال  ترخیص شده اند. سه هزار و ۷۹۰ نفر 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۲۴ میلیون و 5۹۴ هزار 
و ۴۲۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است. به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۱۴۳ شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۱8۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در 

وضعیت زرد قرار دارند.

خطیب زاده:

 به پایان مذاکرات وین
 نزدیک شده ایم

مطرح  پرسش های  به  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
شده از سوی رسانه ها در خصوص موضوعات سیاست 
خارجی پاسخ داد.به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت 
مذاکرات وین اظهار داشت: امروز یک گزارش مفصل و 
جامع در خصوص آخرین وضعیت اجرای برجام شامل 
وین  در  موانع گفت وگوهای جاری  و  توافقات  جزئیات 
دومین گزارش سه  و  بیست  این گزارش  منتشر شد. 
ماهه وزارت امورخارجه است که بر اساس تکلیف قانونی، 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. با عنایت به اینکه 
این گزارش آخرین گزارش وزارت خارجه در پایان دولت 
اجرای  به  جامع  نگاه  یک  شده  سعی  است  دوازدهم 
برجام و مسیر پیش رو داشته باشد. به همه عزیزان 
خبرنگار و اهل نظر توصیه میکنم این گزارش را مطالعه 
نمایند. این گزارش سعی کرده یک ارزیابی منصفانه و 
کارشناسانه داشته و پیشنهاداتی هم برای ادامه مسیر 
ارائه کنید. او ادامه داد: اگر بخواهم کوتاه اشاره ای داشته 
این  می توان  حاصله  پیشرفت های  به  توجه  با  باشم، 
نزدیک  وین  مذاکرات  پایان  به  ارائه کرد که  را  ارزیابی 
شده ایم. برخی موضوعات حل نشده کماکان باقی است، 
ولی آنچه که اهمیت دارد این است که وزن موضوعات 
حل شده خیلی بیشتر از مسائل حل نشده است. ما مسیر 
زیادی را تاکنون طی کرده ایم اما این راه باقی مانده از 
مسیر، مسیر ساده ای نخواهد بود. امیدواریم طرف های 
مقابل بتوانند تصمیمات خود را اتخاذ کنند، در این صورت 
ما نیز می توانیم به توافقی دست یابیم که مطلوب همگان 
می شود. او اشاره کرد که در وین، همه هیئت ها اذعان 
و  گرفته  صورت  خوبی  نسبتا  پیشرفت های  که  دارند 
همگی بر جدیت خود برای ادامه مسیر و دستیابی به 
یک توافق برای احیای برجام تفاهم دارند، اما در همین 
راستا قبول دارند که برخی مسائل کلیدی باید از سوی 
مراجع تصمیم گیری در کشورها بررسی  شود. آنچه در 
کشورمان  مورد اجماع همه است، این موضوع است که 
اوال تحریم های آمریکا باید به صورت موثر برداشته شود 
و ثانیا مطالبات فرا برجامی ارتباطی به این توافق ندارد. 

با مالحظه آیین نامه ۱۴۰۰ جای 
پرسش و تأمل اساسی بوجود 
آمده که: اگر قرار بود مقرره ایی 
وضع شود که بتواند »استقالل 
وکیل و نهاد وکالت« را از بن 
برکند چه خصوصیات  و موادی 
داشت که در ابداعات این 
آیین نامه نیامده است؟!

اکنون بهترین زمان برای ایجاد 
این همدلی و هم صدایی است. 
موفقیت در مذاکرات اخیر وین 
و شکست نهایی سیاست فشار 
حداکثری با بازگشت آمریکا 
به تعهدات برجامی می تواند در 
فضای جدید سرای سیاست 
کشور زمینه را برای بهترین 
بهره برداری از تمام ظرفیت های 
برجام فراهم کند

گزارش دو

|  
سنا

 ای
 |

| رئیس کانون وکالی 
دادگستری کرمان |

| علی خواجوئی راد |

1ادامه از صفحۀ

بیست و دومین گزارش وزارت خارجه درباره برجام به مجلس منتشر شد
مشورت های مشفقانه »ظریف«

بیست و دومین گزارش سه ماهه وزارت امور 
خارجه در مورد اجرای برجام تقدیم کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. 
به گزارش ایسنا، بخشی از این گزارش شامل 
آخرین وضعیت مذاکرات برجام و مذاکرات 
از  در وین است. ۴۴  صفحه  صورت گرفته 
این گزارش ۲۶۲ صفحه ای در قالب ۱۴ بخش 
طول  در  برجام  تحوالت  از  گزارشی  ارائه  به 
مابقی  و  است  پرداخته  سال گذشته  شش 
برجام  به  مربوط  اسناد  و  نامه نگاری ها  به 
گزارش  این  از  بخشی  در  دارد.  اختصاص 
به  نامه ظریف  با   ۲۶۲ صفحه ای که همراه 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال شده 
است:  آمده  دعوانا«  »وآخر  عنوان  با  است 
پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا 
برای دستیابی به یک توافق قابل قبول، نیز 
شش سال کوشش نفس گیر برای حراست 
از  جلوگیری  و  ایران  شریف  ملت  حقوق  از 
سال  هشت  با  همراه  توافق  شدن  متالشی 
ناسزا شنیدن، خون خوردن و دم نیاوردن بر 
اینک در آستانه واگذاری  ناروا،  اتهاماتی  سر 
تازه نفس  و خواهرانی  برادران  به  مسئولیت 
به  نکته  و  و پرنشاط الزم است چند تجربه 
عنوان جمع بندی صادقانه و مشورت مشفقانه 

شود. تقدیم 

برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن 
ایران از دام امنیتی سازی آمریکا و تحریم های 
ظالمانه، در عین حفظ توان هسته ای با رعایت 
حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود، 
ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره 
و داد و ستد بین المللی است که در شرایطی 
خاص در سال ۱۳۹۲ شمسی و به دنبال رای 
قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته ای 
براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.

هیچ توافقی برای هیچ یک از طرف های آن 
ها  طرف  از  یک  هر  نیست.  بی نقص  توافق 
ناخشنود  و  ناراضی  توافق  از  هایی  از بخش 
است. این طبیعت هر توافقی است. لذا الزمه 
رسیدن به توافق درک این واقعیت است که 
بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی ها 
و مطالبات همه طرف ها، امکان مصالحه وجود 
مذاکرات  به  تنها  حداکثری  گرایش  ندارد. 
فرسایشی و بی پایان می انجامد که تقریبا در 
آن  نفع  عدم  الاقل  یا  و  تمامی شرایط ضرر 
برای کشور و مردم از منافع فردی رسیدن-

نیست.  کمتر  ایده آل  توافق  به  ناممکن- 
تالش هر یک از کنشگران برای پیروزی به 
با حاصل  هزینه شکست طرف مقابل-بازی 
جمع صفر-به ناکامی هر دو طرف- بازی با 
حاصل جمع منفی- می انجامد. البته ممکن 
نباشد. در  است ضرر همه طرف ها یکسان 

دنیای به هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن 
جمع  حاصل  با  بازی  طرف ها-  همه  منافع 
را  نتایج مطلوب  تواند  مثبت- است که می 
به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن 
به توافق نیازمند شهامت، ایثار و آمادگی برای 
هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی 
به مصالح شخصی است. تفاهم-که المحاله 
نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ 
نیست  محبوب  و  مطلوب  بدوا  جامعه ای  و 
انسانی،  جوامع  بیشتر  تاریخ  قهرمانان  و 
جنگاوران و مبارزان میدان نبرد بوده اند و نه 
کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. 
اما واقعیت این است که دستاورد هر جنگی در 
پشت میز مذاکره نقل می شود و ناکامی های 
هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل- و نه 

واژگون- می شود.
 منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا 
دعوای  صحنه  خارجی  سیاست  که  می کند 
سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران 
این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و 
با  همراه  البته  عمومی-  همراهی  و  همدلی 
نقد سازنده  باشند.  نقد مشفقانه-  و  نظارت 
نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع بینانه است 
و نه صرفا خورده گیری، حتی از نوع منصفانه.   
اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه 
برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل- 

کوشیده  همگی  نبود-  یک  هیچ  حتما  که 
بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه 
بسا شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده بود. اگر 
در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به 
از یک سو  بودیم و  یک اجماع ملی رسیده 
با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در 
سراب طمع سرازیر شدن شرکت های غربی 
از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه 
اساسی  منافع  ایجاد  برای  برجام  امکانات 
شمول  کنشگران-به  همه  برای  اقتصادی 
شعبات خارجی شرکت های آمریکایی- بهره 
نمی  سرخورده  دوستانمان  هم  بودیم  برده 
شدند و در دوران سختی رهایمان نمی کردند و 
هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی 
سردمداران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- 
مواجه می شد. فقط نیاز بود همدل و هم صدا 
بهینه سیاست  اجرای  برای  امکانات  همه  از 

کشور و پذیرش برجام استفاده می کردیم. 
اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و 
هم صدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر 
وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری 
با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می تواند 
در فضای جدید سرای سیاست کشور زمینه را 
برای بهترین بهره برداری از تمام ظرفیت های 
برجام فراهم کرده، با اصالت دادن به روابط با 
همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی 
خارجی-و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی 
مبتنی بر درون زایی و برون گرایی- رشد و 
شکوفایی بی نظیر را برای کشور و نسل های 
بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲5 ساله با چین، 
روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی 
حداکثری  استفاده  و  همسایگان  اولویت  و 
بستر  برجام  در  غربی  تعهدات کشورهای  از 

مناسب برای چنین آینده ای است.



پیامک شما را دربـاره 
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در صنعت فوالد از خام فروشی فاصله گرفته ایم
رییس جمهور: 

انی
عرس

طال
ا

ریاستمحترمجمهور
درآیینافتتاح

مجتمعفوالدزرند
ایرانیانودرارتباط
ویدیوکنفرانسیبا
اینمجموعهگفت:
ساختچنینپروژه
هایعظیمینشاناز
توانمندیملت،برنامه
ریزیدولتوکارآمدی

دولتوملتاست.

دکتر روحانی افزود: در زمینه فوالد به طور کامل 
متاسفانه  ایم،  گرفته  فاصله  خام فروشی  از 
مدتی،  بسیاری از سنگ آهن ها  را به صورت 
خام  صادر می کردیم اما امروز زنجیره تولید 
کامل شده و به تولید فوالد رسیده ایم و دیگر 

سنگ خام صادر نمی کنیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون، در این مجموعه،  
مراحل مختلف تولیدی را به صورت  زنجیره 
با   را  نهایی  و محصول  داریم  به هم   متصل 

ارزش افزوده باال تولید می کنیم.

درباره  مراسم،  این  در  هم  زیسکو  مدیرعامل 
مزیت  به  توجه  با  فوالدسازی گفت:  کارخانه 
های معدنی استان کرمان و وجود معادن زغال 
سنگ و سنگ آهن در شهرستان زرند، زنجیره 
مراحل  و  طراحی  منطقه  این  در  فوالد  تولید 

اجرایی آن از سال ۹۲ آغاز شد.  
فوالد  مجتمع  افزود:  نژاد،  سهراب  ماشاهللا 
سازی به عنوان آخرین حلقه از زنجیره تولید 
فوالد، با هدف تولید فوالد به روش کوره بلند 
با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن شمش فوالدی با 

میلیارد  هزار   ۲۴۰ گذاری  سرمایه 
ریال اجرا شده و برای ۲۳۰۰ نفر به 
صورت مستقیم اشتغال زایی کرده 
است. مدیرعامل زیسکو در بخش 

دیگری از سخنان خود هدف از ساخت کارخانه 
خنک سازی کک متالوژی به روش خشک) 
cdq( را زیست محیطی دانست و افزود: این 
با سرمایه  و  با ظرفیت 8۰۰ هزار تن  کارخانه 
گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اجرا شده و برای 

5۰ نفر شغل ایجاد کرده است.  

منطقه  آتش سوزی  که  گفته اند  خبرها  در 
مهار  چهارمحال و بختیاری  هلن  حفاظت شده 
احمدی، مدیرکل حفاظت  است. شهرام  شده 
زیست چهارمحال و بختیاری خبر فوت  محیط 
کرده  تایید  آتش  در  را  حاج حسنی،  حسین 
است. »یک نفر از عشایر دامدار این منطقه نیز 
جان خود را از دست داد.« به گفته او چگونگی 
در  قانونی  مراجع  سوی  از  دامدار  این  فوت 
منطقه  در  آتش سوزی  است.  بررسی  دست 
حفاظت شده هلن که از عصر روز یکشنبه شروع 
شده بود، بر اساس توضیح احمدی با تالش 
جوامع  محیط زیست،  حفاظت  یگان  ماموران 
اولیه  محلی و دستگاه های همکار، در ساعت 
بامداد دوشنبه، پیش از سرایت آتش به سایر 
بخش های جنگلی مهار شد. در لحظه نگارش 
این گزارش کارشناسان به محل، شناسایی علت 
و به گفته مدیر کل محیط زیست استان برآورد 
خسارت آتش سوزی در دستور کار قرار گرفته 

است.

 جزئیاتی درباره آخرین شهید
بیش تر  جزئیات  پیگیری  برای  تالش ها 
بی نتیجه  استانی  مسئوالن  از  حادثه  این 
تیتر  با  قربانی  آخرین  خندان  تصویر  است. 
»شهید مدافع طبیعت« در گروه های مجازی 
با این شعر دست به دست می شود: »وقتی که 
بزی منی در آتش  می سوخت/ یک مرد تمام 
غیرتش می افروخت/ جان دادن خویش را در 
طبیعت  فردای  به  می دید/ چشمی که  آتش 

می دوخت«. بزی منی نام همان منطقه سوخته 
میانکوه،  در  است،  زاگرس  جبال  سلسله  در 

سرخون. شهر  باالی  درست 
صفر اسالمیان، رئیس شورای شهر سرخون که 
شب دوشنبه راهی محل آتش سوزی شده به 
»پیام ما« می گوید: »دیگر چیزی از آتش باقی 
نمانده. عشایر رفتند و در مهار آتش خیلی کمک 
کردند. تا نزدیک صبح کسی از محیط زیست و 
منابع طبیعی نیامده بود. فقط عشایر و دامداران 
آتش  سر  باالی  باید  هم  حاال  همین  بودند. 
باشند. آتش سختی بود. هر چه گون و درخت 
و پرنده بود را سوزاند. شاید نزدیک ده هکتار 
سوخته باشد، شاید هم بیشتر. نیروهای محلی 
هم چیزی در دستشان نداشتند جز شاخه تر. 
مثل همیشه. البته آنجا سخت گذر نیست، جاده 

دسترسی ندارد اما ماشین می تواند برود.«
او کمی درباره حسین حاج حسنی هم می داند. 
می گوید: »این آقا از عشایر بود. رفته بود که 
تا  دیگر  خاموش کند که خودش گرفتار شد. 
برسند و او را از آتش بیاورند تمام کرده بود. 
بودند. می گویند  عمو ها و فامیلش همراهش 
همراهش  فامیلش  و  عموها  دارد.  دختر   ۹
در  تابی  آمدند  مسئوالن  حادثه  از  بعد  بودند. 
یوسف پور،  رفتند.«سعید  و  خوردند  منطقه 
کارشناس محیط زیست و مدیر کل پیشین 
محیط زیست چهار محال و بختیاری هم به 
»پیام ما« می گوید: »ظاهرا آقای حاج حسنی 
گرفتار دود شده بود و به شکل بسیار غم انگیزی 

باخته  جان  و  افتاده  شعله ور  بوته های  روی 
است. دیگر به بیمارستان هم نکشید.« به گفته 
او آتش در کوه بزی منی رخ داده، داخل مرز 
ییالق  منطقه  »آن  هلن.  حفاظت شده  منطقه 
از  آقای حاج حسنی هم  عشایر منطقه است. 
همان عشایر بود. آنها در شهرک کاظمی، منطقه 
بزی منی  از  نقطه  این  و  ساکن اند  هلیساد 
مرتع ییالقی شان است.« دلیل آتش سوزی و 
وسعتش هنوز معلوم نیست اما او هم میزان 
را ۱۰ هکتار عنوان می کند. احتمالی خسارت 

منطقه حفاظت شده هلن ۴۰ هزار و ۲۳۱ هکتار 
وسعت دارد و پس از سبزکوه دومین منطقه 
این  است.  بختیاری  و  است  حفاظت شده 
منطقه در سال ۷۷ براساس تصمیم شورایعالی 
حفاظت محیط زیست برای حفاظت از ۱۰ درصد 
جنگل های کشور انتخاب و در سال ۷8 تصویب 
شد. هلن یک سال بعد از این مراحل از اداره 
کل منابع طبیعی استان به اداره حفاظت محیط 
زیست استان چهارمحال و بختیاری تحویل داده 
شد. اکنون بیش از ۳۰ هزار هکتار از این منطقه 
جنگل و باقی اش مرتع است و بلوط غرب، گز، 

بادام، ارژن، گون و بنه دارد.
بی رویه  و  غیرمجاز  چرای  یوسف پور  به گفته 
منطقه  این  مشکالت  از  آتش سوزی  و  دام 
حفاظت شده است. او می گوید: »محیط زیست 
در آن منطقه یه پاسگاه محیط بانی دارد و اگر 
اشتباه نکنم سه یا چهار، محیط بان که شیفتی 
کار می کنند. بیرون این منطقه در گردنه بره مرده، 

قبال هم آتش سوزی شده بود. یک سال پیش 
در نزدیکی های اینجا، بیرون از منطقه حفاظت 
شده و در سمت سد کارون چهار، یک امدادگر 
و  سوخت  جنگل  آتش سوزی  در  احمر  هالل 

جان سپرد.«

دو مصدوم نارک به بیمارستان رفتند
و  مراتع  پیش(  )پنج شنبه  تیرماه   ۱۷
جنگل های نارک گچساران طعمه حریق شدند 
و اکنون بعد از 5 روز همچنان شعله های آتش 
در حال گسترده شدن است و درختان بلوط را 
زنده زنده در خود می سوزاند. این آتش سوزی 
جای  به  مصدومانی  امدادگران  میان  در  هم 
گذاشته است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
از  نفر   ۲ که  داده  خبر  وبویراحمد  کهگیلویه 
امدادگرانی که حین مهار آتش سوزی جنگل های 
با  بودند  کوه نارک در گچساران مصدوم شده 
و  امدادرسانی  جمعیت  این  نیروهای  کمک 

یافتند. نجات 
نارک  ارتفاعات  آتش  شعله های  دیروز  ظهر 
تخت  روانه  را  خود  مصدوم  اولین  گچساران 
بیمارستان کرده. »سیروس نارکی« جانباز دفاع 
مقدس گرفتار این شعله ها شد و با مصدومیت 
بیمارستان  پزشکی  تیم  مداوای  تحت  شدید 
دوگنبدان قرار گرفت. نارکی خود به ایلنا گفته: 
»شعله های آتش وقتی ارتفاعات نارک را گرفت 
خاموش  برای  دوستان  از  تعدادی  همراه  به 
کردن این شعله ها به طور داوطلبانه اعزام اما 
امدادی  نیروهای  از  تعدادی  آتش  شعله های 

را محاصره کرد. بعد از اینکه توانستم نیروهای 
امدادی را از شعله های آتش خارج کنم خودم 
گرفتار این شعله ها شدم.« او اکنون، در بستر 

مداواست و آتش همچنان شعله می کشد.
امید سجادیان که در برنامه مهار آتش سوزی 
حضور داشته و اکنون برای آموزش مهار به یکی 
از روستاهای کهگیلویه وبویراحمد رفته می گوید: 
»در آخرین پیگیری هایی که از دوستان حاضرم 
در حادثه دارم، آتش  مهار نشده و گسترده تر از 
قبل شده است. نیاز است که برای خاموشی 
کافی  اما  آورده اند  البته  بیاورند.  هلی کوپتر 

نیست.«
هزار   ۱۱5 و  مرتع  هکتار  هزار   ۳۰۰ گچساران 
هکتار جنگل دارد که یک سال پیش با ۲۹ مورد 
آتش سوزی ۶۰۰ هکتار از این جنگل ها و مراتع 
دچار خسارت شد و امسال هم تاکنون ۷ مورد 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع این شهرستان 

رخ داده است.

 آخرین خبرها از نارک
و  کهگیلویه  استاندار  کالنتری،  حسین 
بویراحمد اما از مهار آتش سوزی در بخش هایی 
او  است.  داده  خبر  گچساران  نارک  کوه  از 
گفته: »در عملیات اطفای حریق در ارتفاعات 
باد و  نارک گچساران گفت: دمای هوا، وزش 
از موانع پیش روی  ارتفاعات  صخره ای بودن 
نیروهای اطفا حریق در این آتش سوزی بوده 
است. سه بالگرد برای اطفا حریق به کوه های 
نارک شهرستان گچساران اعزام شدند. نشست 
اضطراری ستاد مدیریت بحران استان هم با 
هدف برنامه ریزی برای اطفا حریق کوه های 
برگزار شد.  این شهرستان  در  نارک گچساران 
در این جلسه مصوب شد که نیروهایی که در 
منطقه کوه نارک گچساران حضور دارند پایش 
الزم آن ناحیه را انجام دهند تا با این اقدام از 
گسترش دامنه آتش سوزی جلوگیری شود. به 
عالوه مصوب شد که نیروهای تازه نفس تیپ 
۴8 فتح، منابع طبیعی و محیط زیست استان 
حضور  منطقه  در  فردا  تا  )دوشنبه(  دیروز  از 
داشته باشند.«استاندار همچنین گفته تقسیم 
کار نیروهای خدمات رسان و امداد رسان انجام 
شده و دیروز برای منظور جلوگیری از گسترش 
آتش سوزی در منطقه ۳ بالگرد و آب پاش در 
اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار گرفته 
است. »این ۳ فروند بالگرد ۳5۰ نیرو را برای 
خاموش کردن آتش به کوه های نارک گچساران 
هلی برن می کنند.« او ابراز امیدواری کرده که با 
و  امدادرسان  نیروهای  تالش  و  برنامه ریزی 
خدمات رسان روز سه شنبه آتش سوزی به طور 
شعله ها،  گرفتن  تداوم گر  شود.با  مهار  کامل 
علی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقالب 
یاسوج هم گفته که اشد مجازات قانونی برای 
عامالن آتش سوزی عمدی یا سهوی جنگل ها 

اعمال می شود. 

آتش سوزی های زاگرس در دو روز گذشته یک کشته و چند مصدوم بر جای گذاشته است

یک داوطلب قربانی آتش »هلن« شد
حسین حاج حسنی، از عشایر چهارمحال و بختیاری، در آتش سوزی منطقه حفاظت شده هلن جان سپرد

25 شهر بزرگ، عامل 
تولید نیمی از گازهای 

گلخانه ای دنیا 
نتایج یک مطالعه بین المللی نشان داد که 
چندین شهر در جهان، عامل انتشار گازهای 

گلخانه ای شهری هستند.
در  همچنین کارشناسان  ایسنا،  به گزارش 
فرد،  هر  ازای  به  دریافتند که  مطالعه  این 
ثروتمندترین  در  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
نقاط جهان هنوز هم به طور کلی بیشتر از 
مراکز شهری در کشورهای در حال توسعه 

است.
 ۲5 شد:  مشخص  جدید  مطالعه  این  در 
در چین هستند  آنها  بیشتر  بزرگ که  شهر 
عامل تولید بیش از نیمی از گازهای افزایش 

به حساب می آیند. دهنده دما در جهان 
در این مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه 
 5۳ در  شهر   ۱۶۷ توسط  شده  ای گزارش 
کشور جهان مقایسه و مشخص شد که ۲۳ 
پکن  شانگهای،  جمله  از   - چین  در  شهر 
 5۲ توکیو  و  مسکو  همراه  به   - هاندان  و 
درصد از مجموع گازهای گلخانه ای تولیدی 

می دهند. تشکیل  را 
در  زیست  محیط  حوزه  محققان  از  یکی 
گوانگژو  شهر  در  سن  یات  سون  دانشگاه 
نقش  یافته ها  این  چین گفت:  جنوب  در 
را  گازهای گلخانه ای  انتشار  در  مهم شهرها 

کرد. برجسته 
او تاکید کرد: اگر اقدامی نشود، سرانجام به 
عواقب تغییرات اقلیمی دچار خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر 
میانگین دمای کره زمین بیش از یک درجه 
از  پیش  دوران  با  مقایسه  در  سانتی گراد 
مسیر  در  و  یافته  افزایش  شدن  صنعتی 
درجه   ۱.5-۲ تعیین شده  محدوده  از  عبور 

است. پاریس  توافق نامه  در  سانتی گراد 

 تنفس هوای آلوده
 در اراک 

اداره کل  پایش کیفیت هوای  رئیس مرکز 
حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: 
هوای اراک دوشنبه برای سومین روز متوالی 
در هفته جاری ناسالم شد. آالینده مسئول 
از  اراک ذرات معلق کمتر  آلودگی هوای  در 
۲.5 میکرون و منشا آن گرد و غبار منطقه ای 

است.
افزود:  محرابیان  علیرضا  ایلنا،  گزارش  به 
از  شده  دریافت  اطالعات  اساس  بر 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوای استان، 
متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ 
صبح   ۱۰ ساعت  به  منتهی  ساعت گذشته 
بیانگر  که  رسیده   ۱۲8 به  دوشنبه  امروز 
برای گروه های سنی  ناسالم  هوای  کیفیت 

است. حساس 
اطالعات  مبنای  بر  همچنین  داد:  ادامه  او 
سنجش  ایستگاه های  از  شده  دریافت 
لحظه ای  شاخص  استان،  هوای  آلودگی 
کیفیت هوا در ساعت ۱۰ صبح دوشنبه نیز به 
۱۰۳ رسیده که بیانگر کیفیت هوای ناسالم 

است. حساس  سنی  گروه های  برای 
 8 از  یکی  اراک  کرد:  تصریح  محرابیان 
ابتدای  از  که  است  کشور  آلوده  کالن شهر 
امسال تاکنون ۳8 روز ناسالم را در کارنامه 

است.  رسانده  ثبت  به  خود 

رئیس شورای شهر سرخون: 
این آقا از عشایر بود. رفته بود 

که خاموش کند که خودش 
گرفتار شد. دیگر تا برسند 

و او را از آتش بیاورند تمام 
کرده بود. عمو ها و فامیلش 
همراهش بودند. می گویند ۹ 

دختر دارد

آتش این بار از میان عشایر زاگرس یک قربانی گرفت. عصر یکشنبه، حسین حاج حسنی، وقتی مراتع ییالقی میانکوه را در زبانه های آتش 
دید، سوختن طبیعت را تاب نیاورد و همراه داوطلبان دیگر راهی شد. اما طولی نکشید که شعله های افتاده در جان منطقه حفاظت شده 
هلن بی رحمانه جانش را گرفتند. این خبر، یک روز پس از حادثه از چهارمحال و بختیاری به تهران رسید. حاال آتش سوزی در هلن خاموش 
شده اما مسئوالن محیط زیست استان در دسترس نیستند. همزمان پیگیری ها از استان کهگیلویه وبویراحمد نشان می دهد آتشی که از 

روز پنج شنبه هفته پیش در جنگل نارک گچساران آغاز شده بود، چند مصدوم برجای گذاشته و در حال پیشروی است.

تصویر خندان آخرین قربانی 
با تیتر »شهید مدافع طبیعت« 

در گروه های مجازی با این 
شعر دست به دست می شود: 
»وقتی که بزی منی در آتش  
می سوخت/ یک مرد تمام 
غیرتش می افروخت/ جان 

دادن خویش را در آتش 
می دید/ چشمی که به فردای 

طبیعت می دوخت«
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یونسکو  ملی  کمیسیون  نوروز«  »باشگاه 
در  زنده  برنامه ای  در  شب  یکشنبه 
آیین  »تیرباد؛  موضوع  به  اینستاگرام 
ایران«  تاریخی  فرهنگ  در  تیرگان 
اساطیری  ریشه ای  که  جشنی  پرداخت؛ 
و  پژوهشگر  محیط طباطبایی،  احمد  دارد. 
رئیس باشگاه نوروز در جایگاه میزبان این 
تاریخی  ریشه  به  اشاره  با  مجازی  برنامه 
ایران،  آیین های  در  »تیرگان«  جشن 
انقالب  سو  یک  از  را  جشن  »این  گفت: 
تابستانی و جشن آغاز فصل گرما می دانند 
را  از دیگر سو در روایات اسطوره ای آن  و 
الهه  پیروزی  بزرگداشت  و  آب  مساله  به 
مرتبط  »خشکسالی«  اهریمن  بر  »آب« 

ند.« نسته ا دا
در  محقق  این  می نویسد،  ایرنا  که  اینطور 
»تیرگان«  »جشن  گفت:  بیشتر  توضیح 
یکی از آیین هایی قدیمی و تاریخی ایران 
اسالم  از  پیش  به  آن  برگزاری  که  است 
تاریخی  تقویم  براساس  بازمی گردد. 
کشورمان در روز ۱۳ تیر که نام روز و ماه 
یکی می شد،  این روز را جشن می گرفتند. 
براساس روایت های مختلف از روز ۱۰ تیر 
می شود.  صحبت  تیرگان  جشن  درباره 
فصل  انقالب  هم  را  جشن  این  ریشه 
ربیع  انقالب  برابر  در  دانسته اند  تابستانی 

آغاز  را  جشن  این  بهار.  فصل  ابتدای  در 
فصل گرما می دانند که در مناطقی از ایران 
آن  بزرگداشت  جشن کشاورزی،  به عنوان 

می شود.« برگزار 
»در  داد:  ادامه  محیط طباطبایی  احمد 
آب  مسأله  به  را  جشن  این  دیگر  روایت 
و باران مرتبط و ناشی از نبرد الهه تیشتر 
یا الهه باران با دیو خشکسالی دانسته اند. 
ابوریحان  کتاب  در  دیگری که  روایت  در 
بیرونی آمده است، این روز را روز قلم در 

دانسته اند.« باستان  ایران 

نیاکان ما آب را می فهمیدند
کمیسیون  دبیرکل  ایوبی،  حجت هللا 
نشست،  این  در  نیز  ایران  یونسکو-  ملی 
دنیای  در  آب  مساله  اهمیت  به  اشاره  با 
برنامه های  »یونسکو  گفت:  امروز، 
را  آب  قدر  مردم  تا  داده  ترتیب  مختلفی 
بدانند. نیاکان ما اما از هزاران سال پیش 
جشن  خشکسالی  بر  آب  پیروزی  برای 
و  می فهمیده اند  را  آب  یعنی   گرفته اند. 
ملی  جشن های  این  می دانستند.  قدر 
باشند  شده  هم  فراموش  شاید  برخی  که 
مردمان  ما  مردمان  چقدر  می دهد  نشان 
برای مناسبت های کاشت،  بوده اند.  شادی 
داشت و برداشت آیین درست می کردند و 
امروز  را  این جشن ها  جشن می گرفتند.  

کشورهای  از  خیلی  و  می گویند  جشنواره 
شده اند  متعدد  جشنواره های  مهد  دنیا 
هم  را گرد  مردم  مختلف  بهانه های  به  تا 
آورند. نیاکان ما هم این میراث های کهن 
را برای ما به یادگار گذاشته اند که یکی از 

است.« نوروز  آیین  میراث ها،   این 
از  جشن هایی  محیط طباطبایی  ادامه  در 
دانست  جشن  از  فراتر  را  تیرگان  جنس 
راستای  در  مدنی  حرکت هایی  را  آن ها  و 
نزدیکی بیشتر مردم به یکدیگر توصیف و 
پژوهشگر  و  محقق  آموزگار  ژاله  از  سپس 
و  باستان  ایران  فرهنگ  و  اساطیر  حوزه 
نوروز  باشگاه  عضو شورای سیاست گذاری 
برای همراهی در این گفت وگو دعوت کرد.

فرهنگ، عامل نزدیکی ملت ها
ژاله آموزگار در این زمینه گفت: »تنها 
به  می توانند  ملت ها  که  است  فرهنگ  با 
فرهنگ  چه  هر  شوند.  نزدیک  یکدیگر 
می شود.« جنگ ها کمتر  شود،  گسترده تر 
او با اشاره به سابقه جشن تیرگان توضیح 
روز   ۳۶5 ما،   باستانی  گاه شمار  »در  داد: 
سال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم می شد. 5 
روز و چند ساعت باقی مانده از طول مدت 
گردش زمین، »پنجه دزدیده« نام داشت 
معروف  مسترقه«  »خمسه  به  بعدها  که 
شد. این ۱۲ ماه همان نام هایی را داشتند 

اما »هفته« به مفهوم  که امروز هم دارند 
کدام  هر  روزها  نداشت.  وجود  امروزی، 
ماه،  نام  و  روز  نام  تقارن  و  داشتند  نامی 
زیربنای یک جشن ماهانه می شد. از آنجا 
با  از منطقی متناسب  نام گذاری ماه ها  که 
تقارن  می کرد،  پیروی  طبیعی  رویدادهای 
روز  سیزدهمین  یعنی  تیر  ماه  از  تیر  روز 
از ماه اول تابستان، به دلیل مناسبت هایی 

است.« تفسیر  قابل  طبیعی 
بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  پژوهشگر  این 
نام  غربی شده  را  تیر  نام  ایران شناسان 
می دانند  باران  ایزد  همان  یا  تیشتر 
اهریمن  با  باران  الهه  نبرد  تشریح  به 
نیز داستان آرش کمانگیر و  خشکسالی و 

پرداخت. تیرگان  جشن  با  آن  نسبت 
آموزگار در ادامه روز قلم را مناسبت دیگر 
براساس  و  کرد  عنوان  تیرگان  روز  برای 
نوشته های  از  مستنداتی  و  کهن  متون 
در  توضیحاتی  ارائه  به  ابوریحان بیرونی 

پرداخت. زمینه  این 
دیگر  از  تیرگان  در جشن  آب بازی  فلسفه 
سرفصل هایی بود که آموزگار براساس متن 
ابوریحان بیرونی نکاتی را درباره آن مطرح 
و  تیر  دست بند  »درست کردن  رسم  کرد. 
تیرگان  جشن  تازه تر  رسوم  از  هم  باد« 
است که در این گفتار به آن اشاره شد.

این پژوهشگر با اشاره به برگزاری جشن 
نوبت گفت: »اولین جشن  تیرگان در دو 
در ۱۳ تیر به نام تیرگان کوچک و دومی 
در روز ۱۴ تیر به نام تیرگان بزرگ برگزار 
می شد. این جشن ها ۶ روز ادامه داشت 
زمین  به  خبر  رسیدن  آن  مناسبت  و 
و  ایران  مرز  تعیین  و  آرش  تیر  خوردن 
بودیم.  جشن ها  سرزمین  ما  بود.  توران 
به هر مناسبتی آوای شادی سرمی دادیم 
و آیین های مان را همچون گیاهی در پناه 
سنگ، با پوششی از جشن و شادمانی از 
تا امروز زنده نگه داشتیم. جشن  دیرباز 
سنتی  و  کهن  آیینی  که  هم  تیرگان 

بماند.« جاودانه  باشد که  دیرپاست، 

کرونا جشن تیرگان یزد 
را بر هم زد

فاطمی،  مصطفی  بعدی،   بخش  در 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
برگزاری  درباره  یزد  استان  دستی  صنایع 
داد:  توضیح  شهر  این  در  تیرگان  آیین 
مسلمانان،  همزیستی  دلیل  به  »یزد 
متفاوتی  شرایط  یهودیان،  و  زرتشتیان 
آن  در  مراسم ها  و  آیین ها  معموال  و  دارد 
به صورتی باشکوه برگزار می شود. همگرایی 
این شهر وجود  اقوام مختلف در  در میان 
شاهد  تاسوعا  و  عاشورا  آیین  در  ما  دارد. 
حضور زرتشتیان هستیم و در مراسم های 
حضور  شاهد  زرتشتیان،  با  مرتبط 

هستیم.« مسلمانان 
او با اشاره به برگزاری جشن های مختلف 
هم  تیرگان  »در جشن  یزد گفت:  در شهر 
می شود.  برگزار  یزد  شهر  در  خاصی  آیین 
یزد  شهر  در  معروف  و  مشهود  روایت 
بعد  که  است  این  تیرگان  جشن  درباره 
پادشاهی  زمان  در  خشکسالی  سال   ۷ از 
و  می بارد  بارانی  باران،  ایزد  روز  در  فیروز 
شادی  و  جشن  مناسبت  همین  به  مردم 

کردند.« برپا 
دیگر  رسوم  برخی  جزئیات  به  فاطمی 
دست بند  جشن خوانی،  مانند  جشن  این 
ادامه  و  اشاره کرد  یزد  در  فال کوزه  و  باد 
یکی  یزد  در  آیین ها  تنوع  »همین  داد: 
شما  که  است  شهر  این  جذابیت های  از 
می توانید در یک هفته جشن های متنوعی 

ببینید.« شهر  این  در  را 
اینکه »محل هایی که جوی  به  با اشاره  او 
برای  مناسب تری  محل های  دارد  آب 
برگزاری جشن ها در یزد است« به معرفی 
جشن های  که  شهر  این  مناطق  برخی 
پرداخت.  می شود،  برگزار  آن  در  تیرگان 
اشاره به شعرخوانی و بازخوانی متون ادبی 
کهن برای بزرگداشت روز قلم هم از دیگر 
به  خود  سخنان  در  فاطمی  بود که  نکاتی 

اشاره کرد. آن 
»تیرباد«  مراسم  برگزاری  درباره  فاطمی 
هم  »امسال  گفت:  هم  جاری  سال  در 
شکل  به  نه  اما  شد  برگزار  مراسم هایی 
برگزار  کوچه ها  در  سال  هر  که  همگانی 
زرتشتی  زنان  مراسم  امسال  ما  می شد. 
مراسم  داشتیم.  زرتشتیان  محله  در  را 
جشن خوانی و فال کوزه هم در سایر نقاط 
کرونایی  شرایط  به دلیل  اما  شد  برگزار 
از  محدودتر  شکل  به  آیین ها  این  همه 
همیشگی  عمومی  صورت  و  بود  همیشه 

نداشت.« را 

اسطوره ها ریشه در حقیقت دارند
نشست  این  پایان  در  محیط طباطبایی 
پرداخت  مطرح شده  نکات  جمع بندی  به 
صحبت  اساطیر  درباره  »وقتی  گفت:  و 
می شود در واقع از حقیقتی که در گذشته 
در  حقیقت  این  می کنیم  صحبت  بوده، 
طی زمان و قرون و اعصار به شکل روایی 
می گوییم پس  اسطوره  آن  به  درآمده که 
مثاًل  دارند؛  حقیقت  در  ریشه  اسطوره ها 
داستان آرش و تیر که به تیرگان منسوب 
می شود در تاریخ حقیقی ما روایتگر این 
ما  آن که كشور  از  است که: پس  داستان 
سلسله  شد  تسخیر  یونانی ها  دست  به 
اشک  را  آن  پادشاه  اولین  که  اشکانیان 
ایرانی  حکومت  دوباره  می نامند  اول 
به  اشکانیان  که  می دانیم  و  کرد  احیا  را 
تیراندازان  این  هستند؛  شهره  تیراندازی 
و  کرده  احیا  را  ایران  مرزهای  اشکانی 
بنابراین  دادند.  شکل  را  ایران  حکومت 
به  روایت  و  افسانه  و  تاریخ  حقیقت 
آن چه  و  سنت  که  می گیرد  قرار  شکلی 
مفید  می تواند  ما  مدنی  جامعه  برای  که 
روزگار  این  به  تا  و  می ماند  باقی  باشد، 

می یابد.« ادامه 
این  دیگر  موارد  به  »وقتی  اضافه کرد:  او 
را  آب  مساله  مثل  می پردازیم  جشن 
می بینیم که در تمام سنت ها و آیین های 
ایرانی همیشه رکن بسیار مهمی دارد؛ آب 
به معنای پاکی و تقدس است و مهم تر از 
آن حفظ و ارج نهادن به آب است. امروزه 
یکی از بزرگترین مشکالت ما دور شدن از 
همین فرهنگ نگهداری و مدیریت سنتی 

از آب است. 
این  از  شدن  دور  افتاد  اتفاق  آن چه 
آب  با  ما  ناشایست  رفتارهای  و  سنت ها 
آب  بحران  با  ترتیب  همین  به  است؛ 

شدیم.« مواجه 

عنوان  با  اوشیدری  پونه  آثار  نمایشگاه 
باوان  گالری  در  مادری«  »سرزمین 
برگزار شده که به بحران آب و روستاهای 

می پردازد. متروک 
این  در  که  آثاری  درباره  اوشیدری  پونه 
هنرآنالین  به  درآمده  نمایش  به  مجموعه 
اثر در این مجموعه به  گفت: »حدود ۲5 
مدیوم های  از  ترکیبی  که  درآمد  نمایش 
نقاشی  آثار  این  بیشتر  هستند.  مختلف 
در  نیز  محور  پروژه  بخش های  و  است 
این میان گنجانده شده که شامل عکس، 

است.« ویدئو  و  ارگانیک  مواد 
به کانسپت  توجه  »با  افزود:  هنرمند  این 
انتخاب کردم که خشک  را  مناطقی  آثارم 
به  مناطق  این  هستند.  زندگی  از  خالی  و 
مرور زمان بر اثر کم آبی و شرایط مختلف 
به مکان هایی نامناسب برای زندگی تبدیل 
شده و به مرور متروکه شده اند، اما در هر 
کدام یک بنای تاریخی وجود دارد که قباًل 
نقش حیاتی در زیست مردم منطقه داشته 
است. وقتی روستاها خالی از سکنه شدند 
این آب انبارها، آتشکده ها و... کاربرد خود 
را از دست داده و مثل یک شی بی کاربرد 

در آن منطقه باقی مانده اند.«
از  الهام  با  دوم مجموعه  او بخش  به گفته 
عناصر  طبیعت،  که  جایگاهی  و  پیشینه  
است  داشته  ایرانیان  نزد  زمین  و  طبیعی 

گرفت. شکل 

اوشیدری با اشاره به استفاده از عکس در 
تعدادی از آثارش گفت: این کار باعث شد 
موضوع به شکل مشخص و سریع مطرح 
شود. این عکس ها متعلق به آدم هایی از 
سده گذشته است که از مناطقی با شرایط 
شهرها  به  خشک  و  نامساعد  اقلیمی 
حاال  و  کرده اند  کوچ  دیگر  روستاهای  و 
سکنه  از  خالی  آن ها  قدیمی  روستاهای 
عنصر  دارد.  توریستی  جنبه  و صرفًا  است 
دیگری که در این عکس ها دیده می شود 
مناطق  زیست  برای  که  است  آب انبار 
و جزء  بوده  مهم  بسیار  روستایی همیشه 
زیستگاه های  اکثر  مهم  معماری های 

هستند. ایران  در  انسانی 

این  در  اثری  داد:  ادامه  اوشیدری 
اول  الیه  روی  که  دارد  وجود  مجموعه 
زمانی که  و  است  شده  رویانده  آن گندم 
ریشه آن ها رشد کند از داخل الیه دوم کار 
که همان تصویر زوج است بیرون می آید 
عکس  و  آب انبار  منظره  به این ترتیب  و 
زوج به هم متصل می شود. هرچه بیشتر 
مخدوش تر  تصویر  رشد کند  ریشه ها  این 
به  اثر  این  می شود.  دیده  کمتر  و  شده 
در  کشاورزی  وضعیت  به  ضمنی  صورت 
کشاورزی  زیرا  می کند،  اشاره  هم  ایران 
در خیلی  با محیط،  ناسازگار  و  غیراصولی 
این  و  بی آبی شده  باعث  ایران  مناطق  از 

دارد. ادامه  همچنان  کار 

پژوهشگران تاریخ و اسطوره شناسی در »نت گپ« یونسکو از آیین تیرگان گفتند

جشن پیروزی »آب« بر »خشکسالی«
ژاله آموزگار: ما سرزمین جشن ها بودیم و به هر مناسبتی آوای شادی سرمی دادیم
مدیر کل میراث فرهنگی یزد: امسال مراسم زنان زرتشتی، جشن خوانی و فال کوزه را داشتیم اما به دلیل شرایط 
کرونایی به شکل محدودتر برگزار شد

روایتی تصویری از بحران آب و روستاهای متروک

کشف گوردخمه  بانوی 
اشکانی »ِوِلم« همراه 

45 هدیه
محدوده  در  ِوِلم  محوطه  نجات بخشی  کاوش 
به کشف  بهشهر  شهرستان  در  نکا  سد ِگلَورد 
 ۲5 حدود  به  مربوط  بقایای  از  مجموعه ای 
تدفین و هدایای فاخر تدفینی دوره اشکانی، 
تا  زنی ۲5  و هدایای  تدفین  بقایای  از جمله 
۳۰ ساله منجر شد. سرستی سرپرست کاوش 
اعالم  با  بهشهر  ِوِلم  گورستان  نجات بخشی 
این خبر گفت: »در آبان ماه ۱۳۹۹ در جریان 
خاک برداری حین عملیات راه سازی و پل سازی 
سد  محدوده  در  و  ولم  روستای  مجاورت  در 
منطقه ای  آب  پیمانکاران شرکت  توسط  گلورد 
مازندران و سد گلورد نکا، این محوطه باستانی 
پدیدار شد. بررسی های اولیه نشان داده است 
که این محوطه مربوط به دوره آهن متأخر و 
دوره اشکانیان است.« رحمت عباس نژاد ادامه 
داد: »پس از توقف کار پروژه راه سازی یاد شده، 
برنامه کاوش نجات بخشی محوطه آغاز شد و 
ادامه یافت. تاکنون شواهد دوره های مختلفی 
از  سنگی  ابزارهای  و  سفال ها  قطعات  شامل 
دوره های مس وسنگ، مفرغ و آهن بدست آمده 
که در میان این مواد فرهنگی سفال های دوره 
چشمه علی قابل توجه بوده و بیانگر ارتباطات 
فرهنگی این منطقه با بخش های جنوبی البرز در 
فالت مرکزی ایران دست کم از هزاره پنجم قبل از 
میالد هستند.« او با بیان اینکه در گوردخمه های 
نهاد  متوفیان  کنار  در  زیادی  هدایای  اشکانی، 
گورهای  از  مکشوفه  تزئینی  اشیای  از  شده، 
الجورد،  مهره های  سفالی،  ظروف  به  اشکانی، 
نظیر  نقره ای  و  آهنی  مفرغی،  زینتی  اشیای 
دستبند و گوشواره و بقایای جنگ افزار اشاره کرد.
عباس نژاد یکی از گوردخمه های جالب توجه این 
محوطه، را بقایای تدفین و هدایای بانویی ۲5 تا 
۳۰ساله عنوان کرد که ۴5 هدیه در کنار او نهاده 

شده است.

الیحه اصالح قانون 
احیای بافت های تاریخی 

تصویب شد
الیحه اصالح قانون حمایت از مرمت و احیای 
بافت های تاریخی و فرهنگی در جلسه هیئت 
وزیران برای تسهیل انجام مأموریت های وزارت 
پایگاه  به گزارش  شد.   تصویب  میراث فرهنگی 
این  موجب  به  جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی 
الیحه، در راستای حمایت از مالکان و متصرفان 
بافت های  و  غیرمنقول  آثار  خصوصی  قانونی 
آثار  فهرست  در  ثبت شده  فرهنگی  و  تاریخی 
ملی، تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف 
است برای اعطای تسهیالت کم بهره به مالکان، 
متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار و 
تعمیر،  به منظور  فرهنگی  و  تاریخی  بافت های 
و  بودجه  آن ها،  بهره برداری  و  احیا  مرمت، 
تسهیالت الزم را پیش بینی کرده و با هماهنگی 
به  نسبت  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 

باره اقدام کند. پیش بینی اعتبار الزم در این 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  همچنین 
صنایع دستی می تواند برای حمایت از تشکل های 
مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی، 
امالک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در آثار 
این  اختیار  در  به صورت کوتاه مدت  را  تاریخی 
تشکل ها قرار دهد. هرگونه بهره برداری تبلیغی و 
تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بناهای تاریخی 
ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی 
و اشخاص حقیقی و حقوقی  نیست  او مجاز 
در صورت استفاده از آن ها با رضایت مالک یا 
قائم مقام قانونی، باید به طور ساالنه به همان 
اثر کمک مالی کنند. همچنین به استناد الیحه 
در  مستحدثات  و  بناها  صورتی که  در  مذکور، 
حریم بناها و بافت های تاریخی و فرهنگی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با 
ارزش کشور، با محدودیت های قانونی از جمله در 
ساخت وساز روبه رو شده است ، با تایید وزارت 
میراث فرهنگی می توانند از اعتبارات، تسهیالت و 
امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، بهسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 

برخوردار شوند.

بندر خمیر شهر نمونه 
یونسکو در انجام 
خدمات اجتماعی

بندر خمیر به عنوان شهر نمونه یونسکو در انجام 
خدمات اجتماعی شناخته شد.

در وبینار بین المللی شاخه سالمت و تندرستی 
جنوبی  کره  اوسان  میزبانی  به  که  یونسکو 
برگزار شد، شهر بندر خمیر در کنار شهر اوسان 
به عنوان نمونه موفق در ارائه خدمات اجتماعی 
در حوزه های مختلف از جمله بهداشت شهری، 
شهری  دو  اوسان  و  بندرخمیر  شد.  معرفی 
بودند که در وبینار مذکور به ارائه کلیپ معرفی 
شهر و برنامه های خود پرداختند و  شهرهای 
دیگری نیز از سراسر دنیا گزارش های کوتاهی 
ارائه دادند. فعالیت های بندرخمیر مورد تمجید 
حضار و مسئوالن برگزارکننده قرار گرفت و از 
دو شهر بندر خمیر و اوسان به عنوان الگوهای 

موفق برای سایر شهرها نام برده شد.

احمد محیط طباطبایی 
جشن هایی از جنس تیرگان را 
فراتر از جشن دانست و آن ها 
را حرکت هایی مدنی در راستای 
نزدیکی بیشتر مردم به یکدیگر 
توصیف است

جنگیدن با دیو خشکی و غلبه بر آن و آزادی آب و پراکندنش در جهان خشکیده؛ »تیرگان« که یکی از آیین های کهن ایران باستان است، 
جشن پیروزی بر خشکسالی است. این آیین اگرچه مانند بیشتر جشن های دوازده گانه سال خورشیدی کمرنگ شده و امروزه از صورت یک 
جشن ملی در آمده است اما برآمده از باروری و باران خواهی در تابستان. »باشگاه نوروز« کمیسیون ملی در چهل ونهمین برنامه نت گپ 

یونسکویی به این جشن تابستانی پرداخت.

تجسمی

بادگیرهایی که در سال 
گذشته مرمت شدند و 
بادگیرهایی که امسال مرمت 
می شوند خطری برای مردم 
نخواهند داشت اما خطر 
ریزش سایر بادگیرهای الفت 
وجود دارد

هدف  روستای  و  تاریخی  بندر  بادگیرهای 
اثر  بر  قشم  شهرستان  الفت  گردشگری 
های  آسیب  باال،  رطوبت  و  لرزه ها  زمین 
زیادی دیده اند و احتمال ریزش آن ها بر سر 
مردم ساکن روستا و گردشگران وجود دارد.

هرمزگان  استان  میراث فرهنگی  معاون 
اداره کل  ایرنا گفت:  به  خبر  این  بیان  با 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در  بادگیرها هم سعی  مرمت  با  هرمزگان 
حفظ آنها و هم سعی در ایمن سازی محیط 

دارد.
بادگیرهایی که  داد:  ادامه  نوروزی  عباس 
در سال گذشته مرمت شدند و بادگیرهایی 
برای  خطری  می شوند  مرمت  امسال  که 
مردم نخواهند داشت اما خطر ریزش سایر 

دارد. وجود  بادگیرها 
او اضافه کرد: پنج بادگیر بندر تاریخی الفت 
مصالح  با  روز   ۴5 مدت  در  سال گذشته 
بومی مرمت شد که سه بادگیر نیاز به اندود 
و اقدام های حفاظتی داشته و ۲ بادگیر به 
مرمت کلی نیاز داشت و برای آنها حدود ۲ 

میلیارد ریال هزینه شد.
افزود:  هرمزگان  میراث فرهنگی  معاون 
بادگیرهای  مرمت  برای  ریال  میلیارد   ۱۰۰
روستای هدف گردشگری الفت نیاز است 
اما این اداره کل تنها ۳ میلیارد ریال اعتبار در 
سال جاری برای مرمت این بادگیرها دارد که 

با این اعتبار مرحله دوم مرمت بادگیرهای 
الفت را از هفته گذشته آغاز کرده است. این 
مرحله از مرمت بادگیرهای الفت به مانند 
پارسال شامل چهار بادگیر است که تا مهر 
ماه ادامه می یابد و این تعداد برای رفع خطر 
ریزش این بناهای تاریخی ناکافی است.

نوروزی تاکید کرد: خطر ریزش بادگیرها را 
در گذشته هم متذکر شده ایم و امیدواریم 
بتوان اعتبار مورد نیاز را برای رفع این خطر 

جذب کرد.
بافت های  از  بادگیرها(  )بندر  الفت  بندر 
سال  در  که  است  کشور  جنوب  ارزشمند 
به ثبت  آثار ملی کشور  ۱۳85 در فهرست 
مدت  به  گذشته  در  الفت  است.  رسیده 
طوالنی مرکزیت جزیره قشم بود و زمانی 
و  است  بوده  الفت  جزیره  تمام  نام  هم 
مردان آن از گذشته تا روزگاران نه چندان 
دور با لنج های بادبانی سفر های اقیانوسی 
و  آفریقایی  های  با کشور  آنان  می کردند. 
کشور هند تجارت می کردند به گونه ای که 
زبان های  بر  که  هستند  پیرمردانی  هنوز 
غیره  و  انگلیسی  عربی،  سواحلی،  هندی، 

دارند. کامل  تسلط 
چهره طبیعی روستای الفت در میان درختان 
سبز گرمسیری و نخلستان های بلند، همراه 
با زیبایی خیره کننده دریا و جنگل شناور حرا 
برای هر تازه واردی جذاب و قابل توجه است.

معاون میراث فرهنگی هرمزگان هشدار داد

احتمال ریزش بادگیرهای الفت بر سر گردشگران

ژاله آموزگار: تنها با فرهنگ 
است که ملت ها می توانند به 
یکدیگر نزدیک شوند. هر چه 

فرهنگ گسترده تر شود، جنگ ها 
کمتر می شود
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معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس:

دامد اران برای خرید علوفه نقدینگی ندارند

بخشی از کاه و یونجه ای که 
سال های گذشته تقاضای 

کمتری داشت و بیشتر برای 
گاوداری ها استفاده می شد، 
اوایل امسال و به دلیل فقر 

مراتع برای دام سبک استفاده 
شد، دام هایی که معموال ایام 
ابتدایی هر سال برای تعلیف 

آنها از مراتع استفاده می کردیم

اقالمی نظیر کاه، کلش، یونجه 
و بخشی از جو و... از تولیدات 
داخلی  است، برای مابقی نیاز 

جیره به ذرت، جو و سویا 
در کل کشور به دلیل شرایط 
خشکسالی و محدود بودن 

کشت برخی اقالم نظیر سویا در 
ایران، نیاز به واردات وجود دارد
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در سال ۹۹ رخ داد 

کشف 1200 تن چوب 
بلوط  در اصفهان  

منابع  اداره کل  مرکزی  حفاظت  یگان  فرمانده 
گفت:  اصفهان،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
قاچاق چوب از چوب درختان بلوط است که از 
قاچاق  اصفهان  سمت  به  زاگرسی  استان های 
قاچاق  درختان  این  خاستگاه  و  شوند  می 
آباد،  شده، شهرستان های خمینی شهر، نجف 
شهرها  این  زیرا  هستند،  اصفهان  و  فالورجان 
با توجه به داشتن کوره های زغال تمایل دارند 
که درختان قاچاق شده را به زغال تبدیل کنند. 
منابع  اداره کل  مرکزی  حفاظت  یگان  فرمانده 
گفت:  اصفهان،  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
قاچاق چوب از چوب درختان بلوط است که  از 
استان های  زاگرسی به سمت اصفهان قاچاق 
می شوند و خاستگاه این درختان قاچاق شده، 
شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد، فالورجان 
و اصفهان هستند، زیرا این شهرها با توجه به 
داشتن کوره های زغال  تمایل دارند که درختان 
سرهنگ  تبدیل کنند.  زغال  به  را  شده  قاچاق 
علیرضا طاهری اظهار کرد: قاچاق چوب از چوب 
درختان بلوط است که  از استان های  زاگرسی 
به سمت اصفهان قاچاق می شوند و همچنین 
با توجه به اینکه  دو شهرستان  اصفهان سمیرم 
هستند،  بلوط  درختان  دارای  فریدونشهر  و 
حفاظت های خوبی  برای مقابله با قاچاق انجام 
جلوگیری شود. اقدامات سوداگران  از  تا  می شود 

منابع  اداره کل  مرکزی  حفاظت  یگان  فرمانده 
افزود:  اصفهان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
خاستگاه این درختان قاچاق شده، شهرستان های 
اصفهان  و  فالورجان  آباد،  نجف  شهر،  خمینی 
داشتن  به  توجه  با  شهرها  این  زیرا  هستند، 
کوره های زغال  تمایل دارند که درختان قاچاق 
شده را به زغال تبدیل کنند، در سال اخیر ما بالغ 
قاچاق چوب   تن کشفیات  و ۲۰۰  هزار  یک  بر 
و بالغ بر 8۰ تن کشفیات زغال بلوط داشتیم، 
استان اصفهان در  مسئله قاچاق چوب اکنون در 
وضعیت خوبی دارد و قاچاق ها به مرور کاهش 
پیدا کرده است، همچنین با توجه به اخباری که از 
استان های زاگرسی به دستمان رسیده نیروهای 
یگان حفاظت استان اصفهان مقابله هایی انجام 
هم  زاگرسی  های  استان  در  قاچاق  دادند که 
کاهش پیدا کرده است. فرمانده یگان حفاظت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  مرکزی 
استان اصفهان، با اشاره به زمان هایی که قاچاق 
انجام می شود، بیان کرد: قطع درختان جنگلی بر 
اساس زمان و فصول خاصی نیست و هر زمانی 
که سوداگران می خواهند، می توانند دست به این 
اقدام ناپسند بزنند، باید در نظر گرفت که رشد 
درخت بلوط بسیار کم است، به نحوی که به ازای 
هر یک سال یک سانت رشد دارند و این درختان 
جنگلی جزء ریه های تنفسی جامعه هستند و 
پس از نابودی آن ها سال ها به طول می انجامد 
بیان  با  او  باشیم.  شاهد  را  درختی  رویش  تا 
هشدارهایی خطاب به قاچاقچیان، عنوان کرد: 
االن کنترل بسیار دقیقی به کوره ها در حال انجام 
است و ما نمی گذاریم در استان اصفهان قطع 
درختان جنگلی انجام بگیرد، همچنین مجازات 
بسیار سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته 
شده و حتی ممکن است خودروهایشان توقیف 
سوداگران  داریم  توصیه  لذا  شود،  مصادره  یا 
برای قاچاق چوب بلوط به هیچ عنوان به سمت 
درختان جنگلی که در منطقه زاگرس قرار دارند 
نروند و بدانند این درختان برای مسائل زیست 
محیطی سرمایه های اجتماعی هستند و اگر به 
صورت بی رویه قطع شوند، مشکالت بسیاری را 

برای عموم جامعه ایجاد می کنند.

به رسمیت شناخته شدن 
قیمت گذاری کربن 
توسط گروه بیست 

بار  اولین  برای  بیست،  اقتصادی گروه  رهبران 
قیمت گذاری کربن را به عنوان ابزاری بالقوه برای 

مقابله با تغییر اقلیم به رسمیت شناختند.
به گزارش زیست آنالین، این اقدام یک تغییر 
گسترده نسبت به چهار سال گذشته است که 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایاالت 
متحده مخالف نام بردن از تغییر اقلیم به عنوان 
یک خطر جهانی در بیانیه های بین المللی بود. 
در بیانیه ای که روز شنبه پس از جلسه وزرای 
دارایی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰ در 
شهر ونیز ایتالیا، که با خطر افزایش سطح آب 
روبرو است، صادر شد، از قیمت گذاری کربن، در 
کنار مجموعه گسترده ای از ابزارها نام برده شده 
است که کشورها بر اساس آن باید برای کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای هماهنگ شوند.
 از جمله این ابزارها می توان به سرمایه گذاری 
در زیرساخت های پایدار و فن آوری های جدید 
"از  پاک،  انرژی  و  زدایی  کربن  تقویت  برای 
جمله منطقی سازی و حذف تدریجی یارانه های 
ناکارآمد سوخت های فسیلی که مصرف بی رویه 
را تشویق می کنند و در صورت مناسب بودن، 
قیمت  مشوق های  و  ها  مکانیسم  از  استفاده 
پشتیبانی  کردن  فراهم  ضمن  کربن،  گذاری 
افراد  از فقیرترین و آسیب پذیرترین  هدفمند 
اشاره کرد. این بیانیه درست چند روز پیش از 
مالیات  از  رونمایی  برای  اروپا  اتحادیه  برنامه 
جنجالی تنظیم کربن برای کاالهای کشورهای با 

انتشار کربن باال صادر شد.

بعد از انتشار خبر خشکسالی شدید در کشور 
و کاهش قابل توجه میانگین بارشه ها کم کم 
این خشکسالی  به تبعات  اخبار مربوط  موج 
آغاز شد. بهزاد ترحم، مدیرکل دفتر امور مراتع 
آبخیزداری کشور  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
»پیام ما«  با  گفت وگو  در   اردیبهشت ماه  در 
گفت: »خشکسالی باعث شده که علوفه قابل 
بلند  میانگین  به  نسبت  کشور  در  برداشت 
مدت ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در سال های 
است  بوده  بی سابقه  کاهش  چنین  گذشته 
این در شرایطی است که حیات وحش و  و 
۷۹ میلیون واحد دامی به این علوفه وابسته 

هستند.«
میانگین بلند مدت میزان علوفه قابل برداشت 
در شرایط نرمال در کشور را ۱۰.۷ میلیون تن 
است اما امسال با توجه به میانگین بارش ها، 
تن  میلیون   ۶.۴5 جاری  سال  علوفه  کل 
 ۴.۳ حدود  رقم  این  است.  شده  محاسبه 
میلیون تن کمتر از میانگین دراز مدت است.
شاهد  تیرماه  در  پیش بینی  این  از  بعد  حاال 
اعتراضات گسترده دام داران در سراسر کشور 
هستیم. دامداران به دلیل نبود غذا برای دام ها 
ناچار به کشتن دام های خود شده اند که این 
مساله و به ویژه کشتار دام های مولد خسارات 

زیادی را در پی دارد.
از سوی دیگر افزایش شدید قیمت علوفه و 
ثابت ماندن قیمت شیر خام ضرر مالی برای 
دام داران  طوری که   به  آورد  بار  به  دام داران 
اصفهان و برخی دیگر از استان ها در اعتراض 
به این این اتفاق  شیرخام و خون دام های 

را در خیابان ها ریختند. ذبح شده شان 
در همین راستا »ابراهیم زارع« مدیرکل دفتر 
معاونت  کشاورزی  کاالهای  داخلی  بازرگانی 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  اعالم 

ای در  نامه  در  وزارت جهاد کشاورزی  کرد که 
تنظیم  کارگروه  دبیر  از   ۱۴۰۰ تیرماه سال   ۱۲
بازار درخواست کرد تا به واسطه کاهش نزوالت 
کاهش  باعث  که  خشکسالی  بروز  و  جوی 
خوراکی  منابع  سایر  و  علوفه  تولید  ظرفیت 
دامداران  اکثر  و  است  شده  جاری  سال  در 
تمایل بیشتری به استفاده از منابع جایگزین 
از جمله سبوس گندم برای تعلیف دام های 
خود دارند، تمامی سبوس استحصالی از گندم 
تا پایان سال جاری در سقف قیمت مصوب 
۱۴۰۰۰ ریالی و از طریق سامانه سبوس گندم 

شود. عرضه 
کاالهای  داخلی  بازرگانی  دفتر  مدیرکل 
وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت  کشاورزی 
براساس  کرد:   اظهار  جهاد کشاورزی  
پیش بینی های انجام شده برای سال جاری، 
نیاز به نهاده های دامی اصلی شامل ذرت، جو 
 8۰۰ و  میلیون   ۱۰ ترتیب  به  سویا  و کنجاله 
هزار تن، شش میلیون و ۷۰۰ هزار تن و چهار 

است. تن  هزار   5۰۰ و  میلیون 
در چنین شرایطی مدیرعامل اتحادیه دامداران 
همسایه  کشورهای  به  علوفه  قاچاق  از  هم 
ایسنا گفت:  به  عالی  مجتبی  بود.  داده  خبر 
»دولت باید هرچه سریع تر با توجه به موضوع 
خشکسالی، واردات یونجه و علوفه را در دستور 
قاچاق  جلوی  همچنین  دهد.  قرار  خود  کار 
را  افغانستان  و  عراق  به کشورهای  را  علوفه 
درگیر  نیز  همسایه  کشورهای  زیرا  بگیرد. 
خشکسالی هستند و اوضاع نهاده های آنها هم 
بسیار خراب است و همین امر باعث قاچاق 

از کشور شده است.« علوفه 
معاون  کیومرثی   هللا  کرامت  گذشته  روز 
تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس در 
مورد مشکالت دامداران به ایسنا گفت: »اوایل 

سال ۹۹ قیمت شیر بر اساس آخرین مصوبه 
آن  قیمتی  پایه  حمایت  سازمان  بازار  تنظیم 
درصد  اساس  بر  شد، که  اعالم  تومان   ۴۲۰۰
چربی شیر قیمت آن  تا 5۰۰۰ تومان هم می 

رسد.«
سال  اوایل  از  این که  به  اشاره  با  کیومرثی 
گذشته تاکنون در سه مرحله افزایش قیمت 
عرضه  دولت  وسیله  به  که  دامی  نهاده های 
های  »نهاده  افزود:  بودیم،  را شاهد  می شود 
تومان   ۳۰۰ کیلویی  مرحله  سه  در   دامی 
سایر  هم  طرفی  از  داشت،  قیمت  افزایش 
هزینه ها نظیر حمل و نقل و انتقال نهاده های 
بنادر به محل گاوداری ها،  از  خریداری شده 
دارو، واکسن و...در نیمه اول و دوم سال ۹۹ 
و هم چین در سال ۱۴۰۰ شامل افزایش قیمت 

است.« شده 
او توضیح داد که  از آنجایی که قیمت شیر، 
مشمول قیمت تنظیم بازار است و تولید کننده 
در افزایش قیمت آن نقشی ندارد، تولید کننده 
مجبور بوده براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 

شورای حمایت قیمت شیر را ثابت نگه دارد.
استان  جهاد کشاورزی  دامی  تولیدات  معاون 
نهاده ها  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  فارس 
و باال رفتن هزینه های جاری قطعا بر قیمت 
ادامه  است،  بوده  تاثیرگذار  شیر  شده  تمام 
خوراک  جیره  درصد   ۶۰ حدود  »امسال  داد: 
گاوداری های صنعتی را اقالم خوراکی خشبی 

تشکیل می هد.« ذرت  یونجه،  چون کاه، 
او  با اشاره به این که تا ۴۰ در صد از جیره با 
توجه به نوع صنعت باید از طریق کنسانتره و 
جیره متراکم و پر انرژی استفاده شود، گفت: 
»متاسفانه در قسمت اول یعنی اقالم خشبی، 
سال   ۶۰ طی  که  اخیر  خشکسالی  دلیل  به 
گذشته بی سابقه بوده، با مشکل مواجه شده 

است و به دلیل فقر مراتع، تغذیه دام سبک به 
روش تعلیف دستی انجام می شود.«

کیومرثی اضافه کرد: »بخشی از کاه و یونجه ای 
که سال های گذشته تقاضای کمتری داشت و 
بیشتر برای گاوداری ها استفاده می شد، اوایل 
امسال و به دلیل فقر مراتع برای دام سبک 
استفاده شد، دام هایی که معموال ایام ابتدایی 
استفاده  مراتع  از  آنها  تعلیف  برای  سال  هر 

می کردیم.«
اعتراض  سبب  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی 
دامداران شده است به گفته کیومرثی محدود 
صنعتی  واحدهای  اختیار  در  نقدینگی  بودن 
لبنی،  کارخانه های  که  چرا  است  گاوداری 
قیمت شیر تحویل گرفته شده از دامداران را 
نقدی پرداخت نمی کنند و دامداران با چنین 
شرایطی در بازار برای تهیه علوفه مورد نیاز خود 

نیستند. رقابت  به  قادر 
 ۷۰ فارس  استان  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
واحد تولید شیر )دامداری( کوچک که تعداد 
دام های آنها کمتر از ۱5۰ راس است، فعالیت 
آسیب پذیر  واحدهای خرد  »این  دارد، گفت: 
بوده و فعالیت آنها در این شرایط ۱۰۰ درصد 
فعالیت  یک  عنوان  به  و  نیست  اقتصادی 

می شود.« یاد  آن  از  معیشتی  تولیدی 
تولیدکنندگان  این  داد:  ادامه  کیومرثی 
آسیب پذیرترین قشر بوده و کمبود نقدینگی 
را  خود  نیاز  موقع  به  نتوانند  می شود  باعث 
برطرف کنند، افرادی که نقدینگی در دسترس 
دارند در زمان پیک خرید محصول را خریداری 
به  را  علوفه  آنها  از  باید  تولید کننده  و  کرده 

خریداری کند. قیمت  برابر  چندین 
فارس  جهاد کشاورزی  دامی  تولیدات  معاون 
دامداران  انتقاد  مورد  مسائل  از  یکی  گفت: 
مرحله  چند  در  لبنیات  قیمت  که  اینست 

افزایش یافته اما قیمت ماده اولیه یعنی شیر، 
از سال گذشته تاکنون هیچ تغییری نداشته 
البته واحدهای تولید محصوالت لبنی  است. 
هم طی یکسال گذشته بارها شاهد افزایش 
افزودنی،  هزینه هایی نظیر بسته بندی، مواد 
دستمزد و ... بوده اند، اما این تغییرات شامل 
هزینه شیر به عنوان ماده اصلی اولیه، نشده 

است.
نهاده ها که حدود ۷۰  اول  او گفت: »قسمت 
درصد جیره را تشکیل می دهد، یعنی اقالمی 
نظیر کاه، کلش، یونجه و بخشی از جو و... از 
تولیدات داخلی  است، برای مابقی نیاز جیره 
دلیل  به  کل کشور  در  سویا  و  جو  ذرت،  به 
کشت  بودن  محدود  و  خشکسالی  شرایط 
برخی اقالم نظیر سویا در ایران، نیاز به واردات 
وجود دارد. به طوریکه حدود ۹۰ درصد سویا، 

است.« وارداتی 
نیاز  باید  دولت  اینکه،  به  اشاره  با  کیومرثی 
اعتبار ارزی برای واردات ۳۰ درصد نهاده های 
مورد نیاز صنعت دامداری را تامین کند، افزود: 
»دولت نیز با توجه به مشکالت اقتصادی و 
تحریم و ... سال گذشته تنها حدود ۳۰ درصد 
کل نیاز ذرت و سویا و جو بخش های دام و 
طیور را برای ۶ ماه اول سال، تامین کرد. در 
موثر  اقدامات  با  و  سال گذشته  دوم  ماه   ۶
وزارتخانه های  طرف  از  که  سفارشی  ثبت  و 
تقریبا  افتاد،  اتفاق  صمت  و  جهاد کشاورزی 
شرایط بهتر و ۱۰۰ درصد نیاز خوراک  وارداتی 
طیور و ۶۰ در صد نیاز خوراک دام در ۶ماهه 

تامین شد.« دوم سال ۹۹ 
جهاد کشاورزی  دامی  تولیدات  معاون 
وارداتی  خوراک  اعظم  »بخش  فارس گفت: 
طریق  از  استان  صنعتی  گاوداری های 
می شود  ابالغ  وزارتخانه  طرف  از  سهمیه ای 
تامین  و در اختیار آنها قرار می گیرد. در سه 
ماه آخر سال ۹۹ حدود ۶۰ هزار تن و در سه 
ماه اول امسال حدود ۴۰ هزار تن انواع خوراک 
اختیار  و در  تولید  به وسیله کارخانجات  دام 
واحدهای سنتی، روستایی و نیمه صنعتی قرار 

شد.« داده 
فشار خشکسالی  پیش بینی  به  اشاره  با  او  
در استان فارس گفت: »با پیگیری های انجام 
شده از طریق وزارتخانه مجبور شدیم بخشی از 
نیاز خوراک دام های سبک را از طریق تامین 
جو و خوراک انجام داده و به ازای خرید هر 
در  دولتی  قیمت  با  جو  سه کیلو  دام  راس 

اختیار عشایر استان قرار دهیم.«
کیومرثی در خصوص یارانه تخصیص یافته به 
دامی گفت: »در سال های گذشته  نهادهای 
وارداتی که برای تامین نهاده های دامی اتفاق 
می افتاد به صورت ۱۰۰ درصد تامین می شد، 
اما سال ۹۹ با مشکل واردات نهاده های دامی 

مواجه شدیم.«
او ادامه داد: »کل نیاز اقالم خوراکی جو، ذرت 
و سویا که وارد و به دامدار تحویل داده می 
شود با ارز  ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است و سال 
۹۹ حدود ۴5۰ هزار تن اقالم خوراکی وارداتی 
بخش  تولیدکنندگان  بین  فارس  استان  در 
بین  قیمت  اختالف  شد،  توزیع  دام  صنعت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد، یارانه ای است که 
دولت به تولید کننده پرداخت می کند.« حسن 
خدمات  دفتر  سرپرست  معروفان،  عباسی 
ایرنا گفت:   بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به 
اکنون یک میلیون و 88۰ هزار تن ذرت، 88۶ 
هزار تن جو، ۷۶۷ هزار تن کنجاله سویا و ۴۷۰ 
هزار تن دانه روغنی در گمرکات و بنادر موجود 
بدون  موقع  به  بارگیری  صورت  در  است که 

تاخیر به دست تولیدکنندگان می رسد.
او همچنین از ثبت سفارش ۱۴ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن نهاده دامی ذرت، جو، کنجاله سویا و 

دانه روغنی تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

داخلی  ناآرامی های  رسیدن  از  پس  روز  چند 
افغانستان به مرزهای تجاری مشترک با ایران، 
حاال فعاالن اقتصاد از خطر فاسد شدن کاالهای 

می گویند. ایرانی 
در  افغانستان  آنکه  وجود  با  ایسنا،  به گزارش 
رده  در  همواره  ایرانی  صادرات  مقاصد  فهرست 
اصلی ترین هدف  و  قرار گرفته  پنجم  و  چهارم 
اما بر اساس آمارهایی که از  به شمار نمی رود 
عملکرد تجاری این کشور در سال های گذشته 
منتشر شده، ایران بخش مهمی از واردات کاال 
در افغانستان را به خود اختصاص داده  و حتی 
اصلی ترین تامین کننده کاال به این کشور بوده 
است. در روزهای گذشته در پی پیشروی گروه 
طالبان در بخش هایی از خاک افغانستان و در 
دو  مشترک  مرزهای  از  بخشی  گرفتن  اختیار 
کشور، گمرک ایران اعالم کرد که برای مدتی کوتاه 
تجارت در این مرزها متوقف شده اما در روزهای 
بعد خبر رسید که مقدمات از سرگیری جابجایی 
کاالها میان ایران و افغانستان فراهم می شود.
پس از آتش سوزی اسفند سال گذشته در یکی 
دو کشور،  مشترک  مرز  در  تجاری  انبارهای  از 
اتفاقات اخیر دومین موضوعی است که تجارت 
را با خدشه مواجه کرده، هرچند به نظر می رسد 

امکان برطرف کردن آن وجود خواهد داشت.
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران  درباره 
تبعات توقف فعالیت ها در مرز مشترک دو کشور 
به سایت این اتاق گفته: با وجود محدودیت هایی 

ناوگان  تعداد  نظر  از  ونقل  حمل  حوزه  در  که 
وجود دارد، بروز این مشکالت و توقف کامیون ها 
در مرزها به منزله خروج این ناوگان از گردونه 
حمل ونقل و لجستیک است. نکته حائز اهمیت 
اینکه، حفظ جایگاه ایران در حوزه حمل و نقل 
و ترانزیت در گرو دسترسی به ناوگان کافی و 

حرکت به موقع این ناوگان است.
قبیل  از  مشکالتی  وقوع  اینکه  به  اشاره  با  او 
توقف و معطلی ناوگان، عالوه بر افزایش هزینه 
به  کاال  رساندن  در  تاخیر  موجب  شده،  تمام 
میان  در  داد:  ادامه  می شود،  صادراتی  مقاصد 
محموله هایی که به مقصد افغانستان ارسال شده، 
اقالم فاسد شدنی، مواد غذایی، مواد اشتعال زا و 

سوخت نیز وجود دارد که با توقف کامیون ها نه 
تنها امکان فاسد شدن این کاالها وجود دارد که 
امنیت ناوگان و رانندگان نیز در مخاطره قرار می 
گیرد؛ هنوز حادثه آتش سوزی در گمرک »ابونصر 
فراهی« افغانستان واقع در مرز ایران که در ۱۶ 
اسفندماه رخ داد و خسارات مالی و جانی در پی 

داشت، فراموش نشده است.
مقیمی با بیان اینکه انتظار این است که با مداخله 
به  ایران، زمان توقف کامیون ها در مرز  دولت 
حداقل برسد، افزود: گفته می شود که مذاکراتی 
از سوی دولت ایران با طرف های افغانستانی در 
جریان است و این مساله ظرف هفته آینده حل 

می شود.

کاالهای ایرانی در مرز افغانستان فاسد می شوند
بازرگانی

حجم خروجی آب از 
سدهای کشور از ابتدای 

سال آبی جاری تا ۱8 
تیرماه ۲8 میلیارد و 8۶ 

میلیون متر مکعب بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه 
سال آبی پارسال که رقم 

۴۴ میلیارد مترمکعب ثبت 
شده از کاهش ۳۴ درصدی 

برخوردار است

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد

کاهش 4۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور
کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از 
ابتدای سال آبی جاری )مهرماه۹۹( تا پایان 
همراه  درصدی  با کاهش ۴۷  تیرماه   ۱8

شده است.
به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، 
از  سدهای کشور  مخازن  به  آب  ورودی 
تا   )۹۹ )مهرماه  جاری  آبی  سال  ابتدای 
پایان ۱8 تیرماه ۲۷ میلیارد و ۲۹ میلیون 
متر مکعب بوده و این درحالی است که در 
سال آبی پارسال )مهرماه ۹8 تا آخر شهریور 
۹۹( کل آبی ورودی به مخازن سدها 5۱ 
میلیارد و ۷۰ میلیون متر مکعب بوده که 

کاهش ۴۷ درصدی را نشان می دهد.
حجم خروجی آب از سدهای کشور نیز از 
ابتدای سال آبی جاری تا ۱8 تیرماه ۲8 
میلیارد و 8۶ میلیون متر مکعب بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پارسال 
که رقم ۴۴ میلیارد مترمکعب ثبت شده از 
کاهش ۳۴ درصدی برخوردار شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور 
از ابتدای سال آبی جاری تا ۱8 تیرماه به 
عدد۲5 میلیارد و 5۶ میلیون متر مکعب 
رسیده و این درحالی است که این میزان 
در سال آبی پارسال ۳۶ میلیارد و ۱۱ میلیون 

متر مکعب بوده است.
حجم موجودی آب مخازن سدهای کشور 

میلیارد   ۲۹ پارسال  آبی  سال  به  نسبت 
است. یافته  کاهش 

به گزارش ایرنا، امروز معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: اکنون از ۶۰۶ دشت 
با  دشت   ۳۰۰ از  بیش  کشور،  در  موجود 
وضعیت قرمز و بحرانی مواجه اند و همین 
مساله سبب شده تا بخش هایی از کشور 
خالی از سکنه شده و مهاجرت از جنوب به 

شمال را شاهد باشیم.
ظرفیت کلی سدهای بزرگ و مهم کشور 
میلیون   5۰۰ و  میلیارد   5۰ حاضر  درحال 

است. متر مکعب 
درصد پرشدگی سدها تا ۱8 تیرماه حدود 

5۱ درصد است.
پیش   چندی  وضعیت  این  وجود  با 
و  حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب 
فاضالب کشور گفت که از پنج سال گذشته 
آب  یکنواخت  تامین  فشار  مدیریت  با 
مشترکان فراهم می شود و اکنون در دنیا در 
شبکه توزیع قطع آب و جیره بندی از دستور 
کار خارج شده است. هدف ما نیز این است 
در  مگر  باشیم  داشته  فشار  مدیریت  که 
جاهایی که مجبور شویم و یا حادثه ای رخ 
دهد.   ۱۰۱ شهری که اعالم کردیم وضعیت 
قرمز دارند احتماال با مشکل مواجه شوند اما 

برنامه ای برای قطع آب نداریم.

|پیام ما|معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان فارس اعالم کرده  که با وجود افزایش قیمت نهاده های دامی در  سه مرحله که به 
دلیل خشکسالی و کمبود علوفه اتفاق افتاده است و همچنین افزایش هزینه هایی نظیر حمل و نقل و انتقال نهاده های خریداری شده 
از بنادر به محل گاوداری ها، دارو، واکسن، دامداران با محدودیت نقدینگی مواجه اند چرا که کارخانه های لبنی، قیمت شیر تحویل گرفته 

شده از دامداران را نقدی پرداخت نمی کنند.
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 رئیس هیات امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران در پایان تاکید 
کرد: باتوجه به روند تحویل 
پانسمان های پروانه ای اهدایی، 
در حال حاضر از ۱۲ کد گروه 
تحویلی به هیات امناء، 
موجودی پنج کد گروه به اتمام 
رسیده است

 جامعه

توزیع پانسمان های اهدایی صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد برای بیماران ای.بی 

در  ارزی  جویی  صرفه  امنای  هیات  رئیس 
توزیع  نحوه  درخصوص  بیماران  معالجه 
پانسمان های بیماران پروانه ای توضیحاتی داد.
حسین  سید  مهندس  پیام ما،  گزارش  به 
جویی  صرفه  امنای  هیات  رئیس  صفوی 
ارزی در معالجه بیماران در خصوص وضعیت 
توزیع پانسمان های پروانه ای اهدایی از سوی 
صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 
محموله  ترخیص  وظیفه  به کشورمان، گفت: 
اهدایی یونیسف طی نامه ای به مدیرکل محترم 
وزارت  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور 
ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  به  بهداشت 

شد. احاله 
جزء  اهدایی  پانسمان  اینکه  به  اشاره  با  او 
ارتباطی  و  بوده    EB بیماران نیازهای درمانی 
به بیماری کووید ۱۹ ندارد، عنوان کرد: از آنجا که 
اقالم اهدایی به صورت ماهانه و در چند نوبت 
توزیع می شود، نگهداشت آن ها در انبار هیات 
امناء ضروری بوده و امکان توزیع کل موجودی 
راستا  همین  در  نیست.  میسر  نوبت  یک  در 
معاونت درمان با توجه به دسترسی به آمار و 
اطالعات بیماران و تعیین نیاز هر استان، نسبت 
به تنظیم لیست توزیع ماهانه یا دوماهه اقدام 
بر  پانسمان،  مصرف  مدیریت  ضمن  و  کرده 

شیوه استفاده در سطح دانشگاه ها نظارت کافی 
داشت. خواهد 

مطرح  شبهات  برخی  به  اشاره  با  صفوی 
پانسمان های  توزیع  نحوه  درخصوص  شده 
بیماران پروانه ای در برخی از رسانه ها تصریح 
توزیع  معمول  روال  اینکه  به  باتوجه  کرد: 
محموله  ورود  از  قبل  پروانه ای  پانسمان های 
اهدایی یونیسف از طریق دانشگاه علوم پزشکی 
تجهیزات  کارشناسان  و  می شده  انجام  ایران 
پزشکی این دانشگاه آشنایی کامل با همه کد 
روند  ادامه  دارند،  پانسمان ها  این  گروه های 
این  به  مجددا  پروانه ای  پانسمان های  توزیع 

نوبت های  حواله های  و  شده  محول  دانشگاه 
بعدی از سوی هیات امنای صرفه جویی ارزی 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  نماینده  تحویل 
می شود. بنابر اعالم وبدا، رئیس هیات امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان 
تاکید کرد: باتوجه به روند تحویل پانسمان های 
کد   ۱۲ از  حاضر  حال  در  اهدایی،  پروانه ای 

گروه تحویلی به هیات امنا، موجودی پنج کد 
گروه به اتمام رسیده است. الزم به ذکر است 
مجموعه اقالم باقی مانده پانسمان ها شامل ۲ 
پالت به وزن تقریبی کمتر از ۱5۰ کیلوگرم است. 
پانسمان های اهدایی موجود نزد هیات امنا تا 
زمان تحویل به نمایندگان مقاصد تعیین شده 

هستند. بهداشت  وزارت  هولوگرام  فاقد 

توزیع  که  است  این  تحلیلم  مرکزی  ایده 
و  شهری  مدیریت  بین  قدرت  نامتوازن 
دوطرفه  راه گفت وگوی  اساسًا  ساکنان شهر 
بسته  را  شهری  مدیریت  با  ساکنان  میان 
اجرایی  از  اندی سال پس  و  بیست  است، 
شورای  شهر  ساکنان  شوراها،  ایده  شدن 
قدرقدرتی  از  انضمامی  بخشی  نیز  را  شهر 

بنابراین  بنابراین  می بینند  شهرداری  نام  به 
خیلی هم دور از ذهن هم نیست که یا کال 
زبان کنایه  به  اون  با  یا  بگیرند  نادیده اش 

بزنند.  حرف  باطله«  »آرای 
اول  است:  محور  دو  بر  مبتنی  من  تحلیل 
و  شهر  ساکنان  گفتمانی  و  فضایی  طرد 
و  دولت  از  یکپارچه  ذهنیت  مسئله  دوم 

ساکنان. ذهن  در  شهرداری 

طرد فضایی و گفتمانی 
ساکنان از شهر

رانده  جایی  از  را  وقتی کسی  شما  قاعدتا 
برای  باشید  داشته  انتظار  نمی توانید  باشید 
در  بدهد،  نظر  شده  رانده  آن  از  که  جایی 

تصمیماتی که برای آن جا گرفته می شود نظر 
بدهد. من می خواهم ادعا کنم پیش از این و 
در طول سال ها، ساکنان تهران از تهران رانده 
شده اند. توضیح می دهم که چطور. اولین و 
مهم ترین طرد، طرد فضایی است. تهران در 
را  ساکنانش  همواره  سا ل های گذشته  طول 
با  مسکن،  دائمی  با گران شدن  است،  رانده 
پولی کردن فضاهای عمومی مثل رشد مال ها 
و شهربازی ها و پردیس ها، با بسته و محدود 
محله ها  اعیانی سازی.  با  و  فضاها  کردن 
مال های  شدند،  رانده  مردم  شدند  گران 
فضاهای  جای  گران قیمت  فرشگاه های  و 
عمومی همگانی را گرفتند، مردم رانده شدند، 
و  پولی  و  شد  اختصاصی  عمومی  فضاهای 
مردم از آنها رانده شدند. برای بخش بزرگی 
از ساکنان تهران، این شهر به خانه، محل کار 

و مسیر میان این دو محدود شده است.
از  بسیاری  است،  طرد گفتمانی  بعدی  طرد 
بروِز  و  حضور  فرصت  اجتماعی  گروه های 
امن و تشویق کننده در فضای عمومی تهران 
و  یک سو  از  محددودیت ها  انواع  ندارند.  را 
از  شکل  یک  فقط  فربه کردِن  و  پروراندن 
مهمی  بخش  فرهنگی،  یا  اجتماعی  رویداد 
رانده  عمومی  فضای  از  را  تهران  ساکنان  از 
در  هم  شهری  مدیریِت  ساختار  است. 
وانمود  و  است  یگانه  روایِت  همان  خدمت 
اگر  یا  ندارند  وجود  ساکنان  باقی  می کند 
با  نه  و محدود هستند.  ممنوع  دارند  وجود 
تسهیل گری  آنها  برای  نه  آنها حرف می زند، 
می کند، نه بودجه ای در اختیارشان می گذارد 
می دهد.  رسمیت  صدایشان  به  حتی  نه  و 
بنابراین می توانیم ادعا کنیم که این گروه هم 

هستند. طردشدگان  و  رانده شدگان  از 
تهران  ساکنان  از  امروز  طردشدگان  سهم 
زیاد است. صدای پای این رویگردانی را در 
انتخابات شورایاری ها هم می شد دید وقتی 
آن شرکت  در  فقط حدود ۷ درصد ساکنان 
کردند. یا وقتی در برخی نظرسنجی ها بیشتر 
که  می خواستند  تهران  ساکنان  از  نیمی  از 

را ترک کنند. تهران 

ذهنیت یکپارچه ساکنان 
از دولت و شهرداری

برای   ۱۳۹۹ تا   ۱۳۹۷ سال های  فاصله  در 
۱8۰ محله تهران به کوشش سازمان نوسازی 
شهر تهران، سندهای توسعه محله ای تدوین 
این  ساکنان  از  سوال هایی که  از  یکی  شد. 
آیا  بود که  این  می شد  پرسیده  محله   ۱8۰
اعتماد به مشارکت با نهادهای عمومی دارید 
محله ها  این  همه  در  شاخصی که  خیر.  یا 

بسیار پایین بود. من به تجربه کار در محالت 
پای  به  فقط  را  بی اعتمادی  این  تهران 
شهرداری نمی نویسم. در ذهن عموم ساکنان 
یا مرزبندی مشخصی میان  تفکیک  تهران، 
یا  شهرداری  با  دولت  مختلف  بخش های 
نهادهای عمومی غیردولتی دیگر مثل بنیادها 
یک  به  را  همه  آنها  ندارد.  وجود  ارگان ها  و 
است  معلوم  و  می بینند  یکپارچه  و  چشم 
ناکارآمدی  بی اعتمادی،  این  هم افزایی  که 
واریز  آنها  به حساب همه  یا فساد هم زمان 
می شود. توضیح اینکه شورای شهر امکاناِت 
شهردار  دارد،  شهر  تغییر  برای  خوبی  نسبتًا 
اختیاراِت  با  است  قدرتمندی  آدم  تهران 
فراوان در مورد منابع فراوان شهر، ساکنان را 
نسبت به این موضوع حساس نمی کند. آنها 
دولت و شورای شهر و شهردار و همه و همه را 
به یک چوب می رانند، اتفاقی که یکی شدن 
انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری نیز 
نمادینی تقویت کرده است. به شکل  را  آن 

سوژه ها  میان  راه های گفت وگو  عموم  وقتی 
به  گفت وگو  باشد،  شده  محدود  و  مسدود 
می شود  باقی مانده  راه  آخرین  کنایه  زبان 
برای حرف زدن. وقتی شما به عنوان ساکن 
به رسمیت  رانده شدی،  فضاها  از  یک شهر، 
مدیران  از  موثری  توجه  یا  نشدی  شناخته 
شهری نگرفتی، یا با آنها سخن نمی گویی یا 

می گویی. سخن  زبان کنایه  به 
سخن گفتن  همان  من  نظر  در  باطله  آرای 
پای  تا  دالیلی  به  من  است.  زبان کنایه  به 
را  بازی  صندوق رای هم می آیم ولی قواعد 
در لحظه آخر نادیده می گیرم و روی برگه ای 
اندوه سخن می گویم،  یا  به خشم، تمسخر 

شاید شنیده  شد. می داند  کسی چه 

لیست  گفت:  ششم  شهر  شورای  منتخب 
پایتخت،  آینده  نامزدهای پست شهردار  نهایی 
ارائه می شود  اول مرداد  نیمه  پایان  تا  احتماال 
و در آن تقریبا گزینه نهایی را تعیین خواهیم 
کرد. ناصر امانی منتخب شورای شهر ششم با 
نامزدهای  بر  مبنی  ارائه شده  لیست  بر  اشاره 
به  پاسخ  در  و  پایتخت  آینده  شهردار  پست 
این سوال که شانس کدام یک از نامزدها برای 
شهردار شدن بیشتر است، به مهر  گفت: در حال 
حاضر این لیست و باید بر اساس ویژگی ها و 
انتخاب شهردار  برای  پیشتر  شاخص هایی که 

مطرح شده بود، سوابق نامزدها بررسی و گزینه 
مناسب انتخاب شود. او افزود: در حال حاضر 
نمی توان پیش بینی کرد که شانس چه کسی 
باید منتظر  برای شهردار شدن بیشتر است و 
بررسی شاخص های مطرح شده باشیم. امانی 
با بیان اینکه احتمال کاهش لیست نامزدهای 
تصریح کرد:  دارد،  وجود  تهران  شهردار  پست 
البته بسیاری از این افراد که نام آنها در لیست 
آمده بازنشسته هستند و امکان شهردار شدن 
بازنشستگی  قانون  طبق  اینکه  مگر  ندارند  را 
استثنا شده باشند. به عالوه برخی دیگر نیز هیچ 

شهری  مدیریت  عرصه  در  فعالیت  به  تمایلی 
ندارند و هنوز مذاکراتی با آنها انجام نشده است. 
این  افراد  از  بسیاری  نهایت  در  تاکید کرد:  او 
لیست حذف می شوند و به زودی یک لیست 
این  داد.  خواهیم  ارائه  نفره  ده  و  تر  خالصه 
لیست ۱۰ نفر نیز باز مورد بررسی اعضای شورا 
قرار می گیرد و سپس یک لیست سه نفره ارائه 
و در نهایت گزینه نهایی انتخاب می شود. امانی 
اظهار داشت: لیست نهایی احتمااًل تا پایان نیمه 
تقریبًا گزینه  آن  در  و  ارائه می شود  اول مرداد 

نهایی را تعیین خواهیم کرد.

تاملی بر چرایی رای سفید در انتخابات شورای شهر

گفت وگو با آرای باطله
آرای باطله در نظر من همان سخن گفتن به زبان کنایه است

شهردار آینده پایتخت نیمه اول مرداد تعیین می شود

کاهش دمای هوای 
خوزستان در روزهای آینده

گفت:  خوزستان  هواشناسی  مدیرکل 
برای  باالتر  و  درجه   5۰ دماهای  وقوع 
انتظار  مورد  استان  در  دوشنبه  امروز 
دمای  پنجشنبه  روز  تا  فردا  از  اما  است 

می شود.  کم  درجه  سه  تا   ۲ هوا 
بیان  ایرنا، محمد سبزه زاری  به گزارش   
با   آبادان  گذشته  ساعت   ۲۴ در  کرد: 
به  سانتی گراد   ۲۲.۱ با  ایذه  و    ۴۹.۶
را  دما  پایین ترین  و  باالترین  ترتیب 
و   ۴8.8 اهواز  دمای  حداکثر  و  داشتند 
سانتی گراد گزارش  درجه   ۳۴.8 حداقل 

 . شد
سه  روز  اواخر  تا  بادها  وزش  افزود:  او 
مرکزی  غربی،  قسمت های  در  شنبه 
شدید  نسبتا  تا  متوسط  جنوبی  و 
برخواستن  سبب  می شود که  پیش بینی 
مناطق  این  در  موقت  گرد وخاک 

. د می شو
مدت  این  در  داد:  ادامه  سبزه زاری   
از  و  است  مواج  فارس  خلیج  شمال 
در  تدریج  به  چهارشنبه  روز  اواسط 
شاهد  استان  ساحل شرقی  قسمت های 

بود. خواهیم  رطوبت  افزایش 
نسبت  خوزستان  هواشناسی  اداره کل   
خطر  و  گرم  هوای  توده  استقرار  به 
تیرماه   ۱۷ پنجشنبه  روز  از  گرمازدگی 
صادر  قرمز  سطح  هشدار  استان  در 
 ۱8 ادارات  اساس  این  بر  بود که  کرده 
تعطیل  تیرماه   ۱۹ شنبه  روز  شهرستان 

شدند. اعالم 

دپوی زباله در یک قدمی 
مناطق مسکونی کرج

قدمی  چند  در  زباله  دپوی  محل  احداث 
مناطق مسکونی کرج، نفس کشیدن را در 

این کالن شهر دشوار کرده است.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
بارگیری  برای  شهری  مدیریت  معمواًل 
دپو  اصلی  مراکز  به  آن  انتقال  و  زباله ها 
دپوی  موقت  مرکز  چند  یا  یک  دفن،  و 
به  تریلی ها  تا  می کند  احداث  را  زباله 
بارگیری  را  زباله  و  مراجعه  محل  این 
و  هماهنگی  مدیرکل  اردالن،  علی  کنند. 
نظارت خدمات شهری شهرداری کرج در 
در  زباله  از  زیادی  حجم  باره گفت:  این 
می شود،  متمرکز  آباد  خلج  دپوی  محل 
بار  محل  این  از  را  زباله ها  تریلی ها  زیرا 
می کنم  بازدید  جا  آن  از  روزانه  می زنند، 
تجمع  که  می کنیم  پیگیری  حتمًا  و 
گرمای  زیرا  شود،  کم  نقطه  آن  در  زباله 
از  حاصل  نامطبوع  بوی  تابستان،  فصل 
واکنش  در  او  می کند.  تشدید  را  زباله ها 
شهر،  در  زباله ها  شیرابه  رهاسازی  به 
بر  مبنی  پیمانکاران  به  تذکراتی  گفت: 
نهایت  در  که  دادیم  شیرابه ها  رهاسازی 
مورد نظر  محل های  شوی  و  شست  به 
نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل  انجامید. 
ادامه  کرج  شهرداری  شهری  خدمات 
مخازن  ساخت  برای  را  قراردادی  داد: 
این  زباله مکانیزه جدید منعقد کردیم که 
تا  و  است  شدن  ساخته  حال  در  مخازن 
انجام  قرارداد  تعهدات  آینده کلیه  روز   ۲۰
مکانیزه  زباله  سطل   ۱5۰۰ البته  می شود 

داریم. نیاز  کرج  شهر  برای  دیگر 

در انتخابات خرداد 1400 چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات شورای شهر. در این یادداشت کوتاه تالش می کنم تا برداشت 
خودم را از آرای باطله بنوسم، بدیهی است که در این مقطع زمانی، نیت خوانی از رای دهندگان که تا پای صندوق رای رفتند اما رای باطله 

دادند مقدور نیست، بنابراین نوشته من هم تحلیلی است در میان تحلیل ها دیگر تا وقتی که آرای باطله خود به سخن درآیند.

پارلمان شهری

 بسیاری از گروه های اجتماعی 
فرصت حضور و بروِز امن 
و تشویق کننده در فضای 

عمومی تهران را ندارند. انواع 
محددودیت ها از یک سو و 

پروراندن و فربه کردِن فقط 
یک شکل از رویداد اجتماعی 
یا فرهنگی، بخش مهمی از 

ساکنان تهران را از فضای 
عمومی رانده است

|  
یم

سن
  ت

|

| عضو هیئت مدیره گروه 
جامعه شناسی شهر |

| نفیسه آزاد |

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای
شماره مرجع 1400-29

شركت برق منطقه ای فارس

شركت برق منطقه ای فارس در نظر دارد چهار دستگاه برج تلسکوپی ۱۳۲ کیلوولت ورود-خروج پست KV۱۳۲ مهر را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به شماره ثبت سامانه 
ستاد"  ۲۰۰۰۰۰۱۰۴۶۰۰۰۰۲۶" خریداری نماید. کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت  نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند . به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد. 

تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت ۹ صبح  روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ 
خواهد بود . 

2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ 
می باشد . 

مورخ  دوشنبه  روز    ۱۴ ساعت  تا   : سامانه  در  مناقصه  اسناد  بارگذاری  مهلت  آخرین   -3
۱۴۰۰/5/۱۱ می باشد . 

4- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد: تا ساعت ۱۲  روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/5/۱۲           
5- تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/5/۱۲خواهد بود . 

6-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها: پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.

۷- نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود
8- نحوه برگزاری مناقصه:عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی )به روش فشرده(

۹- مدت تحویل کاال : ۳ ماه هجری شمسی
10-نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: تضمین قابل قبول كارفرما  )شامل یك یا 
تركیبی از تضامین بندهای الف،  ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده ۴ آئین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶5۹ هـ مورخ ۹۴/۹/۲۲ و اصالحیه شماره 5۲۱۱/ت 5۷5۹۲هـ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۲ مصوب هیات وزیران مصوب هیئت وزیران( به مبلغ  ۱.۰۱۱.8۶5.8۱۴ ریال می 
باشد  و به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

11- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ۹۰ روز بعد از تاریخ تعیین 
شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ۹۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد.
۱۲-نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" : شیراز – خیابان زند – نبش 
خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی ) تذکر مهم ؛ ارسال یک 
نسخه از پاكت های "الف") اصل ضمانتنامه( و "ب" ) به صورت CD(  و"ج" )اصل برگ 
پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر و قیمت ها( به صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی 

است(.
13- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه ای 

فارس، امور تداركات و قراردادها
 14- نام و نشانی مشاور: شرکت مهندسی مشاور هوداد نیروی پارس به آدرس: شیراز-بلوار 

ارم- کوچه ۲۰ – پالک ۲۳۶ –طبقه دوم.. کـد پستی : ۷۱۴۳۷۴۶۶۶۱
۱5-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد 
مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند به صورت كتبی با 
شماره فكس ۳۲۳5۹۰۴۷- ۰۷۱ دبیرخانه مركزی شركت برق منطقه ای فارس )امور تداركات 

و قراردادها( مكاتبه نمایند. 
۱۶-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر 

واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و 
پشتیبانی۴۱۹۳۴- ۰۲۱و تلفن دفتر ثبت  نام : 88۹۶۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷۶8 – ۰۲۱ می باشد.  

شناسه آگهی ۱۱۶۱۷۳۰ میم الف -۱

رحمان حسنی قابل - رئیس ثبت 
اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان اردبیل
میم الف 1400/136 - شماره 10010255

نوبت دوم
قوه قضائیه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد تبتی منطقه دو شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
 بخش سه اردبیل:

 ردیف ۱- آقای عین اله بهروزی فر فرزند پوالد بشماره شناسنامه ۱۰۳ صادره پارس آباد به شماره ملی 
5۰۴۹۲۹5۱۲۲ ششدانگ یکباب بوجاری به مساحت ۱۷۲۹/۶۰ متر مربع پالک ۷۶5۱ فرعی از ۱۱۹ 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۱۹ اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی نصرت 

تارویردی زاده کلخوران.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰8۰۹هیات 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیره بهزاد نیا فرزند احمد به شماره 
شناسنامه ۱۹۹ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۱۹۱ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از ۲۴۳۱ اصلی واقع در زرند بلوار دانش کوچه ۶ 
خریداری از مالک رسمی اشرف موسوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۴/۲۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/5/۶

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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افقی
بدن که   ۱ - همراه مت - هفت موضع 
هنگام سجده بر زمین میرسد - كیمیا۲ 
- رمزینه، پیش شماره مخابراتی - نانوا 
- از لهجه ها۳ - مودبانه تر از گمشو - 
میز سخنرانی - درون دهان۴ - آتشكده 
- ذکاوت و هوشیاری5 - فلز سرخ، فلز 
بادیه، فلز رسانا - مادر لر، بیماری، تصدیق 
روسی - مكر و حیله، زیركی، حیله۶ - 

هرگز نه عرب - دانه گیاه، بذر - نمایش 
تلویزیونی، شوهر روستایی، شب روستایی 
ناسزا،  پوالنسكی۷ -  از رومن  - فیلمی 
فحش - نوعی قارچ - زرد چوبه، زعفران8 
- دریاچه سوئد - پیگیری۹ - مشك - 
النقی)ع(  علی  امام  لقب  راهنما،  رسانا، 
آوردن - معدن۱۰ - حالل رنگ  بدنیا   -
- همگی، بز نر، کچل - از فیلمهای بابك 
پیامی۱۱ - تکرار حرف دوازدهم - دهان 
- رب النوع مصریان - زنده - نت ششم 

چیزی۱۲  درون  عرب،  نفی  موسیقی، 
- ناراحت - خواهر پدر، از اقوام نزدیک 
- بی حس۱۳ - حیرت - سال ترکی، 
سال آذری - بخشی از موتور الکتریکی۱۴ 
- چوبدستی پیر، کمک دستی پیرمردها 
- خر تازی - نیمتنه، یار شلوار - وضع 
، شماره  اندازه   ، کننده۱5 - تلخ، پیمانه 
بر چیزی - سزاوار  ، گذشتن  و حساب 
- نفس خسته - صد متر مربع، واحد 

سطح، پسوند فاعلی, مخفف اگر

عمودی
اول  شب  بلند،  شب   - چهره   -  ۱
زمستان - زود شكن، شكننده - برادر 
ای  رایانه  شبكه  - کاغذ کاهی،  پدر۲ 
شر  مقابل  نیكوكار،   - وارونه  شن   -
- بینایی، چشم۳ - احترام - جدید، 
تازه، پیشرفته و مدرن - بزرگ۴ - از 
شهرهای استان بوشهر -  بلندمرتبگی 
زنانه،  تعجب  تعجب،  حرف   -  5
فروزش  ابراهیم  از  فیلمی   - گشوده 
- صورت،  آخر۶  رمق   - وارونه  ذم   -
مهره شطرنج - مدل وارونه - پسوند 
نهادن،  بنا   - بزرگ۷  مادر   - آلودگی 
گلی  نومیدی،   - دل  ای   - ساختن 
سفید وخوشبو8 - باران بدون ته - علم 
کیمیاگری - كفش اسب۹ - حرکتی 
در کشتی، حرکتی که هر دو پا یا بازو 
ایتالیای   - شود  گرفته  حریف  های 

 - باستان  های  امپراطوری  از  قدیم، 
کوچک۱۰ - عقیم، سترون - شهر بی 
ازعباس کیارستمی  فیلمی   - قانون۱۱ 
آثار  از   -  ۱۲ دهنده  خوش  بوی   -

عبدالحسین زرین کوب - گزیدن مار - 
اثری از ویلیام بلیک۱۳ - دهن کجی - 
كاشف میكروب سل - جدا، برابر۱۴ - 
نوعی زغال سنگ، زغال سنگ مرغوب 

- آب بند - غروب كننده - نام پسرانه، 
خرسندی، لقب امام هشتم۱5 - خانه 
شالوده،   - بیت  چند  شعری،  های 

انکراالصوات  - اساس 

جدول شماره 2058

با تفاهم شهرداری اصفهان و اداره کل پست استان، 
نصب پالک های هوشمند پستی از منطقه هشت آغاز 

شد و در مناطق دیگر شهر نیز نصب می شود.
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  صادقیان،  علیرضا 
سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در مراسم رونمایی 
از پالک های جدید شهر و کدپستی هوشمند شهری 
در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: با اداره پست دو تفاهم  نامه برای نصب پالک 
و کدپستی و دیگری برای توسعه سرای هشت و به 
منظور اختصاص کدپستی و پالک پستی در زمان 

صدور پروانه ساخت امضا شده است.
اختصاص  نخست  نامه  تفاهم  اینکه  بیان  با  او 
کدپستی به منازل در وضعیت موجود است، تصریح 
کرد: تفاهم  نامه دوم پروژه تکمیل کننده برای آینده 
پالک  های شهر منعقد شده است، یعنی شهروندان 
هنگام دریافت پروانه کد پستی را دریافت می کنند.

در ادامه این مراسم، حمیدرضا رضایت، معاون فنی 
جلسات  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  پست  اداره کل 

در سال های  پروژه  این  اجرای  منظور  به  متعددی 
گذشته برگزار شد که خوشبختانه به نتیجه رسید و از 
اواخر سال ۹۹ این پروژه در منطقه هشت شهرداری 

آغاز شد. 
او ادامه داد: یک میلیون و ۴۰۰ مکان را در دیتابیس 
کدپستی خود در شهر پیش بینی کرده ایم و با توجه 
به اینکه برای هر ساختمان یک پالک در نظر گرفته 
شده است، ۷5۰ قطعه پالک برای شهر اصفهان مورد 

نیاز است.
معاون فنی اداره کل پست استان اصفهان تصریح 
کرد: طراحی جدید که پالک های کدپستی به صورت 
QR کد روی پالک هایی حک می شود، هزینه های 

اجرای پروژه را تا 5۰ درصد کاهش می دهد.
واحد  هر  برای  ها  پالک  نصب  برای  قبال  افزود:  او 
ساختمانی یک پالک تولید و درب منازل نصب می 
شد اما اکنون با توجه به چاپ QR کد روی پالک 
و چاپ پالک برای هر ساختمان هزینه های پروژه 

کاهش پیدا می کند.

رضایت گفت: پروژه تکمیل کننده نصب پالک هم 
نامه  تفاهم  است که  مطالعات  و  بررسی  در دست 
و  ارسال شده  اصفهان  برای شهرداری  راستا  در  ای 
تخصیص کد پستی به مکان های جدید االحداث 
در این تفاهم نامه دیده شده تا در زمان صدور پروانه 
ساختمانی پالک کدپستی به مکان تخصیص داده 
دیتابیس  در  این کار، کدپستی  با  افزود:  او  شود. 
شهرداری موجود است و همزمان با ساخت پالک می 

تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
همچنین در این جلسه، حمیدرضا ابطحی، مدیرعامل 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: پالک های دارای QR کد در چهار محله 
منطقه 8 نصب شده است. برای این منظور، هفت هزار 

پالک تولید و 5 هزار پالک نصب شده است.
او ادامه داد: براساس اولویت بندی نصب پالک ها 
در ابتدا در منطقه هشت، پس از آن در مناطق ۱۰، ۱۲، 
۱۴، ۷، ۴ و ۶ تا پایان امسال صورت می گیرد. مناطق 
۱۲ و ۱۴ در مرحله انتخاب پیمانکار است. از طرفی با 

محدودیت مجری روبه رو هستیم چراکه پیمانکار باید 
با شهر اصفهان آشنایی داشته باشد. 

او با بیان اینکه این اقدام شامل مرحله صحت سنجی 
اطالعات نیز هست، افزود: امروزه استفاده از اطالعات 
فعالیت های  در  مبنا  مکان  سرویس های  و  مکانی 
شهری و ارائه خدمات به شهروندان به طور چشمگیری 
رو به افزایش است. بخش عمده ای از فعالیت ها و 
خدمات شهر وابسته به وجود و به کارگیری اطالعات 
ساختمان ها  پستی  پالک های  توصیفی  و  مکانی 
است.  او اعالم کرد: با همکاری سازمان زیباسازی، 
سازمان فاوا، معاونت برنامه ریزی و معاونت خدمات 
اداره کل  و  گانه   ۱5 مناطق  شهرداری های  شهری، 
پست استان اصفهان، عملیات برداشت و به روزرسانی 
بانک اطالعات کدهای پستی در محل، همراه با تولید 
و نصب پالک های آبی و پستی در مناطق ۱5 گانه 

شهرداری اصفهان آغاز شده است.
به گفته او ، از جمله مزایای استفاده از پالک هوشمند 
کد پستی )QR(، کاهش هزینه های اجرایی، آنالین 
بودن و قابلیت به روزرسانی اطالعات پالک، قابلیت 
خوانش QR روی پالک از فاصله ۱.5 متری، استفاده 
نمایش  قابلیت  و  حوادث  و  اورژانسی  خدمات  در 

موقعیت مکانی ملک روی نقشه به شمار می آید.
او افزود: پیش بینی قابلیت ارسال موقعیت مکانی 
دقیق با اسکن بارکد مندرج روی پالک های پستی 
به سامانه های مکان مبنا از جمله فروشندگان کاال و 
خدمات و تاکسی های اینترنتی و پیش بینی قابلیت 
استفاده در همه سامانه هایی که به نحوی از طریق 
به  دهی  سرویس  حال  در  مکانی  موقعیت های 
شهروندان است از دیگر مزایای پالک های هوشمند 

جدید به شمار می آید.
رضایت درادامه خاطرنشان کرد: همچنین بارکدهای 
کدهای  اطالعات  حاوی   )QR code( پستی 
پستی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری با قابلیت 
به روزرسانی است ، که امکان ارائه اطالعات شهرداری 
مورد نیاز شهروندان نظیر کد نوسازی و خدمات مرتبط 
با آن، ارائه اطالعات نزدیک ترین ایستگاه های اتوبوس، 
مترو و دوچرخه، نمایش نشانی پستی صحیح ملک 
بر اساس آخرین وضعیت بانک اطالعاتی مرتبط با 
اسامی به روز معابر و اطالعات توصیفی اداره پست، 
نیاز نداشتن به تعویض فیزیکی پالک نصب شده در 
صورت ایجاد تغییرات در عرصه و اعیان هر ملک از 

دیگر مزایای این پالک های جدید است.

آغاز نصب پالک های هوشمند پستی در شهر اصفهان

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
در  کرونا  به  مبتالیان  همه  گفت: 
در  رایگان  طور  به  سیستان و بلوچستان 
بیمارستان های این استان درمان می شوند 
و این مصوبه از دوشنبه توسط دانشگاه های 

است. اجرا  قابل  پزشکی  علوم 
جلسه  در  نمکی  سعید  ایرنا  گزارش  به 
ستاد منطقه ای مقابله با کرونا در ایرانشهر 
که با حضور رییس کمیسیون بهداشت و 
جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس  درمان 
سیستان و بلوچستان  مردم  نمایندگان  از 
شد  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اظهارداشت: تبدیل دانشکده علوم پزشکی 
در  مهمی  نقش  دانشگاه  به  ایرانشهر 
جنوب  بهداشتی  شاخص های  ارتقای 

دارد. سیستان و بلوچستان 
او بیان کرد: برنامه ریزی شده تا با همکاری 

سازمان منطقه آزاد چابهار اقدامات الزم در 
گام نخست برای اعتالی نظام آموزشی این 
شهرستان انجام شود تا پس از آن شاهد 
منطقه  این  دانشگاهی  مجموعه  استقالل 

باشیم.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
»سلیمانی«  شهید  طرح  استمرار  گفت: 
سیستان و بلوچستان  در  حاضر  شرایط  در 
بسیار مهم است و از بسیج و هالل احمر 
در  تا همچون گذشته  درخواست می شود 
به  مربوط  موارد  سایر  و  بیماریابی  بحث 
مبتالیان به کرونا فعال شوند و این طرح 

پیدا کند. ادامه  باید 
احمر  هالل  و  بسیج  از  ما  داد:  ادامه  او 
می خواهیم که در کنار مجموعه بهداشت و 
درمان سیستان و بلوچستان باشند و به ما 
کمک کنند تا از این وضعیت همه گیری 

شویم. خارج  استان  این  در  کرونا 
نمکی تاکید کرد: از نظر کیت و دارو بقیه 
امکانات ما سیستان و بلوچستان را لحظه ای 
این  درمان  تا کادر  نخواهیم گذاشت  تنها 
استان بتوانند از نظر امکانات و تجهیزات با 
حداکثر توان فعالیت های خودشان را انجام 

دهند.
نواقص خانه های  با  رابطه  بیان کرد: در  او 
سالمت  جامع  مراکز  و  بهداشت 
سیستان و بلوچستان که طرح شبکه سالمت 
ما را تکمیل می کنند به ما اعالم کنند که 
برقرار  دستگاه ها  بقیه  با  مشارکتی که  با 
می کنیم در طول یک سال آینده نواقص این 

شود. برطرف  مراکز 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  گفت: 
زمینه  در  تا  آمادگی کرده  اعالم  امام)ره( 

برطرف کردن مشکالت بهداشتی و درمانی 
سیستان و بلوچستان ورود پیدا کند و ما از 
این ظرفیت در جهت رفع کمبودها استفاده 

کنیم.
مردم  همه  از  کرد:  تصریح  او 
دلیل کاستی های  به  سیستان و بلوچستان 
مزمنی که در طول همه سال های گذشته 
داشته با وجود همه فعالیت هایی که انجام 

می کنم. عذرخواهی  شده 
نظام  در  ما  گرچه  کرد:   بیان  نمکی 
ارتقای  برای  را  ظرفیت  حداکثر  سالمت 
زیرساخت های بهداشت و درمان کشور بکار 
بردیم و این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب 

می کند. پیدا  ادامه 
بنا  او بیان کرد: بیمارستان سراوان طوری 
را کمتر جایی در کشور  نظیر آن  شده که 
شاهد هستیم  و این اتفاقاتی است که رخ 

است. داده 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هنوز هم سرعت توسعه زیرساخت های ما با 

آهنگ عقب افتادگی سیستان و بلوچستان 
تنظیم نشده و ما باید به عنوان یک واقعیت 
باید خیلی کار  بپذیریم که  را   این  ناگوار 
کنیم تا در حد و شان مردم این منطقه و 
به خط  ماندگی ها  همین طور جبران عقب 

متناسبی از پیشرفت رسیده باشیم.
بیمارستان  با  رابطه  در  داشت:  اظهار  وی 
5۴۰ تختخوابی چابهار با هماهنگی منطقه 
آن  فعالیت های  آینده  هفته  از  چابهار  آزاد 
به  بیمارستان  این  تا  می کنیم  تسریع  را 
جنوب  در  درمانی  مهم  بسیار  مرکز  عنوان 

شود. تبدیل  سیستان و بلوچستان 
با  رابطه  در  همچنین  کرد:  بیان  نمکی 
ایرانشهر  تخت خوابی   5۴۰ بیمارستان 
و  وضعیت  آخرین  تا  کردیم  درخواست 
الزم  پروژه  این  تسریع  برای  که  مواردی 
از  بازگشت  از  پس  تا  شود  ارائه  است 
شده  خواسته  موارد  سیستان و بلوچستان 
مسئوالن  داشت:  اظهار  او  کنم.  ابالغ  را 
شهرستان سرباز تقاضای ۱۰ میلیارد تومان 

اعتبار را برای تسریع در ساخت مرکز درمانی 
این شهرستان داشتند که هم اینک با این 
اعتبار موافقت می شود به شرط آنکه واقعا 
اقدامات ساخت انجام شود. وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: امکاناتی که 
برای آزمایشگاه ایرانشهر الزم است لیست 
دانشگاه  اختیار  در  آینده  تا در هفته  شود 

گیرد. قرار  شهرستان  این  پزشکی  علوم 
 او اظهار داشت: همچنین کمبودهایی که 
ارائه شود  در بیمارستان دلگان وجود دارد 
تا ما امکانات را به این شهرستان گسیل 
کنیم. نمکی با بیان اینکه بیمارستان هایی 
روبه رو  مشکالتی  با  سرخانه  زمینه  در  که 
را  آنان  نیازهای  تا  کنند  اعالم  هستند 
تامین کنیم افزود: وزارت بهداشت در حال 
که  است  آمبوالنس  تعدادی  کردن  وارد 
دارد. قرار  اولویت  در  سیستان و بلوچستان 
خبرنگاران که  واکسیناسیون  بیان کرد:  او 
همواره در خط مقدم اطالع رسانی هستند 

اجرایی می شود. نیز 

وزیر بهداشت:
مبتالیان کرونا در سیستان و بلوچستان به طور رایگان درمان می شوند

| سیستان و بلوچستان |

شهردار محمدیه خبر داد:

افزایش 300 درصدی بودجه 
شهرداری محمدیه

شهردار محمدیه گفت: با ذخیره سازی بیش از 5۰۰ 
میلیارد تومان زمین برای آینده شهر قادریم تا یک 
خوبی  به  را  شهر  این  پایدار  منابع  تامین  با  دهه 

اداره کنیم.
اظهارداشت:  رحیم لو  یحیی  از  برنا  گزارش  به 
است  مردم  به  خدمت  شهری  مدیران  سیاست 
نیازمند کمک  خود  عملکرد  مطلوب  انعکاس  در  و 

هستیم. رسانه ها 
او بیان کرد: هر انتقادی به عملکرد شهرداری و شورا 
و روابط عمومی دارید مطرح کنید تا از آن برای رفع 
دغدغه ها استفاده کنیم و در  امور با توزیع عادالنه 
همگان  رضایت  امیدواریم  تسهیالت  و  خدمات 

جلب شود.
او اضافه کرد: در شورای شهر لوایح با نگاه اعتمادی 
ارائه و تصویب می شود و اگر اتحاد و همدلی نباشد 

کاری صورت نمی گیرد.
شهردار محمدیه تصریح کرد: در سال ۹۹ بودجه ۱5 
افزایش  درصد   ۳۰۰ امسال  و  داشت  متمم  درصد 
یافته است که جا دارد از حمایت استاندار، معاون 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  البرز،  فرماندار  عمرانی، 

سابق ، بخشدار و امام جمعه هم تقدیر کنیم.
این  در  استان  مدیران  حضور  یادآورشد:  رحیم لو 
شهر به گره گشایی از مشکالت کمک کرد و مهندس 
مهندس  و  بار   ۳۰ از  بیش  عمرانی  معاون  فرخزاد 
راه و شهرسازی سابق حدود  مبارک قدم مدیرکل 
در جلسات  و  آمدند  مهرگان  و  به محمدیه  بار   ۴۰

تا مشکالت مردم حل شود. شرکت کردند 
او اضافه کرد: ساخت پارک ۲۲ هکتاری در ناحیه 
درون  پارک  بزرگترین  عنوان  به  مهرگان  شهری 
و  موفق  طرح های  از  یکی  و کشور  استان  شهری 
قرار  استفاده مردم  امروز مورد  بوده که  تاثیر گذار 
است. بوده  موثر  بسیار  نشاط  ایجاد  در  و  می گیرد 

رحیم لو یادآورشد: همچنین پارک ۱۰ هکتاری در شهر 
محمدیه که یکی از مجهزترین بوستان ها محسوب 
تاکنون  فیزیکی  پیشرفت  درصد   8۰ با  شود  می 
با  امیدواریم  داشته که  هزینه  تومان  میلیارد   ۷۲
تکمیل آن فضای مناسبی برای تفریح مردم مهیا 
خوشبختانه  اظهارداشت:  محمدیه  شهردار  شود. 
همه پروژه ها در این شهر پیوست فرهنگی دارد و با 
رویکرد فرهنگی تالش شده در کنار کارهای عمرانی 
این موضوع مهم نیز فراموش نشود و امور ورزشی 

و فرهنگی نیز در اولویت قرار دارد.
او گفت: امسال بیش از ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان بودجه فرهنگی و ورزشی است که می توانیم 

کارهای مهمی را اجرا کنیم.
انجام شده خوشبختانه در  با تدبیر  او اضافه کرد: 
ذخیره  تومان  میلیارد   5۰۰ از  بیش  حاضر  حال 
زمین در شهر محمدیه داریم که قادریم تا ۱۰ سال 
این شهر را بدون بودجه هم مدیریت کنیم و این 
رویکرد حاصل تعامل شورا و شهرداری و بهره گیری 

از نگاه های اهل فن و افراد صاحب ایده است.
رحیم لو گفت: انتظار داریم توزیع اعتبارات ارزش 
تا  باشد  ها  شهرداری  عملکرد  اساس  بر  افزوده 
توسعه  و  شود  مضاعف  رسانی  خدمات  انگیزه 

شود. تسریع  شهرها 
تاکستان،  آبیک،  شهرهای  بودجه  اظهارداشت:  او 
این  و  کند  می  برابری  شهر  این  با  زهرا  بوئین 
و  مردم  منتخبان  خوب  عملکرد  بیانگر  وضعیت 
شهرداری است که توانسته مسیر درستی را انتخاب 

بردارد. گام  مسیر  آن  در  و  کرده 
بودجه  درصد   ۷۳.5 اضافه کرد:  محمدیه  شهردار 
جاری  درصد   ۲۶.5 و  عمرانی  محمدیه  شهرداری 
پروژه های  تداوم  بخش  نوید  رویکرد  این  و  است 

است. عمرانی 

بیش از 180 واحد تولیدی و 
صنعتی در ایالم گازدار می شوند 
به صنایع و مجمتع های  مبارکی/ رئیس گازرسانی 
برنامه   با  ایالم گفت:  استان  شرکت گاز  مسکونی 
ریزی های انجام شده تالش می شود تا پایان سال 
جاری ۱8۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان ایالم 
گاز دار شوند که در این راستا، از ابتدای سال جاری 

واحد گازدار شده است. تاکنون ۲۹ 
ایالم  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  به گزارش 
استان  به  گاز رسانی  بدو  از  افزود:  سلطانی  شهناز 
تاکنون ۹8۶ واحد تولیدی و صنعتی اعم از صنایع 
عمده و جزء در نقاط مختلف شهری و روستایی به 

شده است. متصل  طبیعی  سراسری گاز  شبکه 
رونق  در  صنایع  نقش  به  توجه  با  داشت:  اظهار  او 
و آبادانی استان و در راستای منوّیات مقام معظم 
رهبری به منظور حمایت از تولید داخلی، گازرسانی 
به صنایع واجد شرایط همچنان یکی از اولویت های 

اصلی شرکت گاز استان ایالم به شمار می رود.
رئیس گازرسانی به صنایع و مجمتع های مسکونی 
شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: در شروع سال 
جاری و با وجود تمام محدوديت های ناشی از شيوع 
ويروس كرونا، با تالش كاركنان و پيمانكاران اجرايی 
و  توليدی  واحد   ۲۹ تعداد  جاری  تیرماه  اواسط  تا 
صنعتی به شبكه سراسری گاز متصل شده كه باعث 
ليتر سوخت های  صرفه جویی  ساالنه ۴۲ ميليون 
گاز رسانی  کرد:  خاطر نشان  سلطانی  می شود.  مايع 
به صنایع عالوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان برای 
و  شده  صنایع  آلودگی  باعث کاهش  ایالم،  استان 
بدین ترتیب موجب ارتقا شاخص های حفظ و بهبود 

محیط زیست و توسعه پایدار می شود.

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  
ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۳۷۱-۱۴۰۰/۰۴/۰۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین جوکار فرزند 
گرگعلی  بشماره شناسنامه ۲۷۳صادره ازکهنوج در ششدانگ یک باب خانه وباغچه به مساحت ۷۹۷متر مربع پالک -فرعی 
از۹5۰- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از ۹5۰ -اصلی قطعه ۶واقع دراراضی کالکی بنستان درواءدلفارد  بخش 
۳۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتحعلی مددی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۲۱5
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰5/۰5

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۱۷۷-۱۴۰۰/۰۳/۲۳هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا ساالری  فرزند صفر بشماره شناسنامه ۱۲صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۴۷متر 
مربع پالک -فرعی از5۷۹- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۱فرعی از 5۷۹ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد 
جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای خلیل فرخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۱۹۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰5/۰5

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰5۰۰۲-۱۳۹۹/۱۰/۲۳هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای محمد مالئی مقبلی فرزند ذوالفعلی  بشماره شناسنامه ۱صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱۹۹متر 
مربع پالک -فرعی از5۷۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8۹فرعی از 5۷۴ -اصلی قطعه دو واقع دراراضی قاسم بیگی 
جیرفت  بخش ۴5کرمان خریداری از مالک رسمی آقای دادخدا راینی سرجاز محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۱۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰5/۰5

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

NPR۷0L فلزی  باری  کامیون  مالکیت  سبزوسند  برگ 
مدل138۹سفید –روغنی رنگ به شماره  موتور8228۷5وشماره 
45ایران  پالک  شماره  به   NAG08۹NPRF23۷66شاسی
۷۷1ع 86متعلق به حسن نوشادی الله زار مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است .منوجان 

–روغنی  13۹8سفید  PARSTU5Aمدل  کمپانی   سند 
شاسی موتور134B00102۹1وشماره  شماره   به  رنگ 
NAAN51FE۷KH1834۹1به شماره پالک 12ایران ۷8۷ب 
18متعلق به مهدی محققی مفقود واز درجه اعتبار ساقط گردیده 

است .منوجان 

برگ سبزوکارت موتور سیکلت احسان  RD125مدل13۹5مشکی  
شماره  و   0120N2N۹1۷۷۹۷موتور شماره   به  رنگ 
پالک  شماره  به   N2N***125G۹5510۹1 شاسی 
81۷-14343متعلق به غالمرضا پور مهدی آبادی  مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط گردیده است .منوجان 

مفقودیمفقودی

مفقودی
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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

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
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 ندا صفاریان 
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گرمای طاقت فرسا، ریزش برگ ها را در تهران به ارمغان آورده است/ مهر

 احمد خطیری با عکس »دختری که در نماز پرواز می کند« جوایز اصلی چهل 
و سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی نورماندی فرانسه مدال طالی فیاپ 
و روبان افتخار آبی FIAP را کسب کرد و همچنین در این بخش با عکس 
»تنهایی« روبان افتخار سفید اتحادیه جهانی عکاسی )GPU(، روبان آبی فیاپ 

)FIAP( و در مجموع ۴ جایزه اصلی این رویداد را از آن خود کرد./ مهر

دفتر موسیقی در دو هفته نخست تیرماه مجوز ۱۷۹ تک آهنگ و ۱۴ آلبوم 
را صادر کرده است. در این هفته آلبوم دونوازی بی کالم »شب های تنهایی 
۲« به آهنگسازی و نوازندگی ارسالن کاوه و مسعود حبیبی، آلبوم »الف« 
به خوانندگی و آهنگسازی حمید صادقیان، آلبوم »پرسش« به آهنگسازی 

محمدرضا تفضلی و مجموعه های دیگری مجوز انتشار گرفتند./ مهر

فیلم »منبع« به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مجتبی پورعبدهللا 
بروکلین  دوره جشنواره  بیست وچهارمین  از  »اسپریت«  جایزه  برنده ی 
شد. این فیلم تنها فیلم ایرانی راه یافته به این دوره از جشنواره بروکلین 
بود و با ۳8 فیلم دیگر منتخب این جشنواره به رقابت پرداخت./ ایسنا

نمایش »خوک هندی« نوشته سباستین تی یری با ترجمه ساناز فالح فرد، 
طراحی و کارگردانی رامین دولت آبادی و تهیه کنندگی امین صدر از چهارشنبه 
۲۳ تیر ساعت ۱8:۳۰ در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه 
و  الله حشمت پسند  ثنایی،  فائزه  براتعلی،  محمد  عزیزی،  نگار  می رود. 

امیرحسین نعیمی در این اثر به ایفای نقش می پردازند./ هنرآنالین

آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می برد

ترک از خراسان آمدست از پارس یغما می برد

شیراز مشکین می کند چون ناف آهوی ختن

گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می برد

من پاس دارم تا به روز امشب به جای پاسبان

کان چشم خواب آلوده خواب از دیده ما می برد

برتاس در بر می کنم یک لحظه بی اندام او

چون خارپشتم گوییا سوزن در اعضا می برد

بسیار می گفتم که دل با کس نپیوندم ولی

دیدار خوبان اختیار از دست دانا می برد

دل برد و تن درداده ام ور می کشد استاده ام

کآخر نداند بیش از این یا می کشد یا می برد

چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده ای

دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می برد

حاجت به ترکی نیستش تا در کمند آرد دلی

من خود به رغبت در کمند افتاده ام تا می برد

هر کو نصیحت می کند در روزگار حسن او

دیوانگان عشق را دیگر به سودا می برد

وصفش نداند کرد کس دریای شیرینست و بس

سعدی که شوخی می کند گوهر به دریا می برد

سعدی

| هنرهای تجسمی | | موسیقی | | سینما | | تئاتر  |

رودخانه ها شریان  حیاتی
 اکوسیستم ها و تنوع زیستی

کشور  رودخانه های  از  بسیاری  گذشته  دهه  دو  در 
عمدتا  و  شده اند  تبدیل  فصلی  رودخانه های  به 
مجدد  شروع  و  پاییز  اواسط  تا  بهار  فصل  اواخر  از 
رودخانه ها  می شوند.  خشکسالی  دچار  بارندگی ها 
زیادی  بسیار  نقش  پویا  اکوسیستم های  عنوان  به 
مسیر  سراسر  در  محلی  اقلیم  تعدیل  و  حیات  در 
مرتفع  چشمه های  از  واقع  در  می کنند.  ایفا  خود 
محسوب  رودخانه ها  سرچشمه  که  کوهستانی  مناطق 
دریاچه ها  و  دریاها  و  و مصب ها  جلگه ها  تا  می شوند 
و  حیات  است،  پویا  جریان های  این  مقصد  که 
است.  آن ها  به  وابسته  حیات وحش  و  انسان  زندگی 
کالبد  در  که  هستند  حیاتی  شریان های  رودخانه ها 
موجب  و  می شوند  جاری  مختلف  اکوسیستم های 
زیستگاه ها،  خرد  ایجاد  و  اکوسیستم  اجزای  بقای 
مسیر  این  در  هستند که  موجوداتی  و  اقلیم ها  خرد 
آب  تامین کننده  رودخانه ها  می کنند.  زیست  بستر  و 
برای همه موجودات زنده در طول مسیر خود هستند. 
سدسازی های  ورود  با  که  زنده ای  اکوسیستم های 
آب های  بی رویه  برداشته  و  چاه ها  حفر  بی رویه، 
و  سطحی  آب های  از  نادرست  استفاده  زیرزمینی، 
رودخانه ها،  اصلی  جریان  از  شده  منشعب  آبگیرهای 
رودخانه ها  در  صنعتی  و  خانگی  فاضالب های  ورود 
بسیاری  و  رودخانه های کشور شده  بیمار شدن  باعث 
است.  کرده  خشکسالی  بحران های  دچار  را  آن ها  از 
موجودات  حیات  بسترساز  خود  که  رودخانه هایی 
تمام  می شوند  خشکسالی  دچار  وقتی  است  زنده 
ویژه  به  پایین دست  در  ارزشمند  اکوسیستم های 
شدیدا  آن ها  اتفاق  به  قریب  اکثر  که  تاالب هایی 
همچنین  و  هستند  رودخانه ها  جریان  به  وابسته 
و  آسیب  دچار  به شدت  و کشاورزی  دامداری  صنایع 

می شوند.  خسران 
متاسفانه نگاه مدیریتی اشتباه در مدیریت کشاورزی 
و عدم توجه به کشاورزی پایدار، محصوالت ارگانیک، 
راندمان  آبی،  منابع  میزان  با  متناسب  الگوهای کشت 
محصوالت  و  محصوالت کشاورزی، کشت گلخانه های 
تحقیقاتی  مطالعات  نتایج  کردن  اجرایی  کم آب بر، 
محور  سازه  تفکر  ترویج  باعث  کشاورزی  زمینه  در 
سرسام آور  افزایش  و  مخزنی  سدهای  بی رویه  و 
منابع  از  حصر  و  بی حد  برداشت  و  غیرمجاز  چاه های 
اکوسیستم های  نگاهی که  است.  شده  زیرزمینی  آب 
بحران  با  را  کشور  در  تاالبی  و  رودخانه ای  ارزشمند 
روبه رو کرده است. عدم تالش برای تبیین ارزش های 
ارگان های  توسط  تاالب ها   و  رودخانه ها  اقتصادی 
بتوانند  سازه محور  متفکران  تا  شد  موجب  مسئول 
سدسازی های  سیطره  تحت  را  کشور  رودخانه های 

کنند. بحران  دچار  خود 
و  ارزش  به  توجه  عدم  رهگذر  حاضر  وضعیت  قطعا 
کشور  در  آبی  منابع  اقتصادی  و  اکولوژیکی  اهمیت 
بوده که در نهایت تنوع زیستی و حیات جوامع محلی 
حال  در  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را 
ارزش های  تبیین  به  پیش  از  بیش  بایستی  حاضر 
و  رودخانه ها  اجتماعی  و  اقتصادی  اکولوژیکی، 
تاالب های کشور پرداخته شود. پرداخت برای خدمات 
اجرایی  رویکردهای  از  یکی  می تواند  اکوسیستمی 
بعد  از  باشد.  اهمیت  و  ارزش  این  تبیین  جهت  در 
سیاسی و اجتماعی نیز باالخره ما مجبور هستیم برای 
از بحران آب و بقا و حیات خود و سرزمین مان  عبور 
تا  لذا  باشیم.  داشته  مباحث  این  به  ویژه ای  توجه 
وقتی نتوانیم به ارزش های اقتصادی در حوزه محیط 
زیست به ویژه مباحث مرتبط با رودخانه ها و تاالب ها 
داشته  توجه  اجرایی  و  عملیاتی  صورت  به  کشور  در 
راه  احیای آن ها  در خصوص  ما  اقدامات  قطعا  باشیم، 
به جایی نخواهد برد. باید قبول کنیم که ارزش تبیین 
به  عمل  و  اولویت  یک  زیست  محیط  در  اقتصادی 
اکوسیستمی  خدمات  برای  پرداخت  مانند  مباحثی 

است. اجرایی  ضرورت  و  الزام  یک 

یادداشت

در روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی با عنوان 
»کسی به فکر روزهای پیری نیست« منتشر کرده است که به افزایش 
دارد.  اشاره  آن  از  ناشی  پیامدهای  و  سالخوردگی  مساله  و  سالمندان 
همچنین گزارش دیگری با تیتر »ایران جزو ۱۰کشور اول مصرف کننده 

پالستیک در جهان« در این شماره از روزنامه به چاپ رسیده است.

دریاچه طشک در استان فارس واقع است. دریاچه های بختگان 
و طشک دو فرونشست میان  کوهی هستند که ارتفاع آن ها از 
سطح دریای آزاد حدود ۱558 متر است. دریاچه بختگان که در 
باختر نی ریز قرار دارد و به صورت یک فروافتادگی کشیده به طول 
تقریبی ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر است که روند شمال باختر – جنوب 
خاور دارد و سطح زیر پوشش آن حدود ۲۰۰۰ کیلومترمربع است. 
پوشیده  تبخیری  رسوبات سفیدرنگ  با  دریاچه  این  سواحل 
شده اند ولی در سواحل نزدیک به سنگ های افیولیتی، رنگ 
تیره تر است. دریاچه َطشک با وسعت تقریبی 8۰۰ کیلومترمربع 

در شمال باختری دریاچه بختگان و ۱۶۰ کیلومتری خاور شیراز 
قرار دارد. تنها راه ارتباطی این دو دریاچه، از طریق دلتای رودُکر 
به  دیگر  و بخش  بختگان  دریاچه  به  آن  از  است که بخشی 
دریاچه طشک می ریزد. تعدادی جزیره و شبه جزیره کوچک 
و بزرگ از جنس رادیوالریت، سنگ های پالژیک و آهک های 
سروک در این دو دریاچه وجود دارند که مهم ترین آن ها جزایر 
نرگس و گنبان )در دریاچه طشک( و جزیره مناک در دریاچه 
بختگان است که مساحت آن ها، تابع شرایط بارندگی ساالنه 
بلندترین نقطه جزیره گنبان ۱۷۳۴ متر از سطح دریا  است. 
است که از سطح دریاچه حدود ۱85 متر بلندتر است. دریاچه 
طشک ژرفایی کمتر از بختگان دارد و در فصول خشک، ارتباط 
با بختگان قطع می شود. تامین کننده اصلی آب این دو  آن 

دریاچه، »رودُکر« است که از کوه های برآفتاب و موسی خانی، 
در 5۰ کیلومتری جنوب باختری ده بید سرچشمه می گیرد و در 
شمال باختری مرودشت، پس از یکی شدن با رود شادگان 
)شادکام(، و عبور از دشت مرودشت به دریاچه ها می ریزد. از 
طریق چشمه سارها که از سنگ آهک ها و دولومیت های پیرامون 
وارد  آب  توجهی  قابل  مقدار  نیز  دریاچه سرچشمه می گیرند 
دریاچه ها می شود. زمین های ورودی رود کر به دلیل داشتن آب 
شیرین، پوشیده از نیزار و درخت گز است. در شمال و ارتفاعات 
پیرامون دریاچه ها، درختان پسته وحشی و بادام کوهی به وفور 
یافت می شود. در دشت ها و دامنه های مجاور دریاچه، باغداری 
و کشاورزی رایج است و باغ های فراوان انجیر، انار و انگور وجود 
دارد. عالوه بر این ها، انواع دیاتومه ها و جلبک ها، انواع گیاهان 

شورپسند گز و نی، تنگس، قیچ، آویشن، کاکوتی، باریم گل 
نرگس، کیکم، زیره و باریجه دیده می شود. تاالب بختگان و 
طشک به دلیل موقعیت جغرافیایی عالوه بر داشتن پرندگان 
آبچلیک پا سرخ،  انواع پرندگان مهاجر است.  بومی، پذیرای 
آنقوت، آگرت، اردک، انواع غازها، انواع گنجشک سانان، باالبان، 
بلدرچین، بحری، پرستوی دریایی، پلیکان، تنجه، تیهو، دارکوب 
پری شاهرخ، دال، درنا، دلیجه، دم سرخ، جغد کوچک، چنگر، 
چلچله، چوب پا، حواصیل خاکستری، خروس کولی دم سفید، 
خوتکا، سارگپه پا بلند، سار، سنقر گندم، شاهین، انواع عقاب ها، 
قمری، کبک، کوکو، کبوتر، کالغ کوهی نوک سرخ، لک لک و 
هوبره از جمله پرندگان موجود در این دریاچه هستند./ کویرها 

و بیابان های ایران

دریاچه های ایران
دریاچه طشک

NICU  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان در نظر دارد . مناقصه عمومی دو مرحله ای  اجرای پروژه بازسازی  و استاندارد سازی بخش
بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان  به شماره 200000543۷000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از طریق دریافت اسناد 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 سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/4/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹ روز  پنج شنبه تاریخ 1400/4/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۹ روز چهار شنبه  تاریخ 1400/5/6
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ روز یکشنبه تاریخ  1400/5/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف: آدرس کرمان بلوار شهید عباسپور – روبروی مصلی –مدیریت درمان تامین اجتماعی  و  کدپستی ۷61465641۹ تلفن03432۷35۹10- الی 13 و آقای حسینی 

صفا )شماره موبایل 0۹13343۹54۷ (
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-41۹34

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرماندفتر ثبت نام :88۹6۹۷3۷ و 851۹3۷68

نوبت دوم

شناسه 5۰۷8

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 NICU  اجرای پروژه بازسازی  و استاندارد سازی  

بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهر کرمان

 آبخوان

| صیاد شیخی ئیالنلو |

| کارشناس تنوع زیستی |


