
 رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی:

 بدون تعارف هشدار می دهیم
آب نیست

ضمن  هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رییس 
تشریح آخرین وضعیت بارش ها در کشور گفت: احتمال می رود که بارش ها در 

پاییز ۱۴۰۰ دیرتر از زمان نرمال آغاز شود.

 دوستداران میراث فرهنگی
 در خوزستان با راه اندازی گروه 

 »هرمز اردشیر« به تشکیل پرونده
و ثبت ملی آثار کمک می کنند

همراهاِن ثبت تاریخ
کوچه دلگشا در خرمشهر را که با نام »کوچه مقاومت« 
ثبت ملی کردند، دانه به دانه پرونده های مختلف جلو 
میراث  همه  آن  با  خوزستان  وسعت  تمام  آمد. 
باستانی و بنای ارزشمند محلی شد برای گروه »هرمز 
تشکیل  برای  فرهنگی  میراث  همراه  -اردشیر« که 

پرونده و ثبت ملی آثار تاریخی شود.

در بیست و چهارمین نشست هیات 
نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

 دولت از تصدی گری
در کشاورزی دست بردارد

الریجانی درباره 
انتخابات بیانیه داد

فعالیت دوباره معدن 
 »سنگ سبز« تهران 

مدیرکل حفاظت از محیط زیست شهر 
تهران می گوید برای فعالیت این معدن 

مجوزی صادر نشده است 

به تازگی تصاویری از فعالیت دوباره معدن »سنگ 
سبز« در استان تهران در محدوده شمیرانات منتشر 
شده است. معدن سنگ سبز که هر از چندگاهی در 
فصل زمستان پایش به خبرها باز می شود، مدتی 
بود که به نظر می رسید تعطیل شده و دیگر فعالیت 
انتشار  با  زیست  محیط  فعاالن  اما  نمی کند. 
این معدن در روزهای  از فعالیت دوباره  تصاویری 

اخیر ابراز نگرانی کردند.  افسانه آب های ژرف
  معاون آب و آبفای وزارت نیرو: آبدهی نخستین چاه حفر شده در منطقه سیستان، ۷ لیتر بر ثانیه و شوری آن نزدیک به آب دریا بود

 ادعای دوباره درباره وجود منابع گسترده آب ژرف در منطقه سیستان از سوی معاون وزیر نیرو و کارشناسان رد شد 

سخنگوی قوه قضاییه از نقض رای موقوفه بودن »آق مشهد« خبر داد 

 داس مه، وکیل پایه یک دادگستری: این رای نقطه عطفی در پرونده ها
و نزاع های حقوقی بین سازمان جنگل ها و اوقاف است 
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سنا
ای

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رییس 
تشریح  ضمن  هواشناسی  سازمان  بحران 
گفت:  کشور  در  بارش ها  وضعیت  آخرین 
 ۱۴۰۰ پاییز  در  بارش ها  که  می رود  احتمال 
دیرتر از زمان نرمال آغاز شود. از این رو دوره 

بود. خواهد  طوالنی  خشکسالی 
به گزارش ایسنا، احد وظیفه با اشاره به اینکه 
 ۱۳۰ تاکنون در کشور حدود  ابتدای مهرماه  از 
این  کرد:  اظهار  داشته ایم،  بارش  میلیمتر 
کشور  مدت  بلند  میانگین  به  نسبت  میزان 

است. درصد کمتر   ۴۰ از  بیش 
با کاهش جدی  اینکه درحال  حاضر  بیان  با  او 
کشور  مختلف  استان های  در  بارش ها  میزان 
استان هایی  در  کرد:  تصریح  هستیم،  روبه رو 
بلوچستان، فارس،  مانند هرمزگان، سیستان و 
کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی کمبود 
شده  گزارش  درصد   ۸۵ تا   ۵۰ بین  بارش ها 
غرب  جنوب  و  غرب  در  دیگر  سویی  از  است. 
کشور در استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، 

کاهش  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  و  لرستان 
است. محسوس  کامال  بارش ها 

بارش  میزان  مثال  برای  داد:  ادامه  وظیفه 
میلیمتر   ۴۸۰ ساالنه  کرمانشاه  استان  نرمال 
درصد   ۵۰ تنها  تاکنون  استان  این  اما  است 
به  است.  دریافت کرده  را  خود  ساالنه  بارش 
این نکته باید توجه کنیم که استان های غربی 
و جنوب غربی کشور از نظر بارش چشمه های 
میلیمتر   ۷۰۰ حدود  ساالنه  و  هستند  ایران 
بارش دریافت می کنند که بخش قابل توجهی 
اما متاسفانه طی  بارش ساالنه کشور است  از 
سال آبی جاری اوضاع در این استان ها خوب 

. نیست
مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رییس 
اینکه  به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  بحران 
آورد  روی  جدی  اثری  بارش ها  کاهش 
رودخانه ها گذاشته است، گفت: درحال  حاضر 
به ویژه  استان ها  از  بسیاری  در  آبی  تنش 
محسوس  خوزستان  مانند  جنوبی  استان های 

طی  ایران  در  برف  بارش  این  بر  عالوه  است 
زمستان نیز بسیار کم و از سویی دیگر دمای 
ذخایر  این رو  از  بود.  نرمال  حد  از  باالتر  هوا 
نیز  رودخانه ها  آورد  و  یافت  کاهش  برف 

کرد. پیدا  کاهش  گذشته  سال  به  نسبت 
به گفته او بر اساس اعالم وزارت نیرو ذخایر 
سدها نیز در کشور وضعیت خوبی ندارد و در 
به  نسبت  سدها  پشت  آب  مناطق  از  برخی 
سال گذشته حدود ۴۰ درصد کمتر شده است. 
دریاچه های کشور  و  تاالب ها  اساس  این  بر 
این ها  تمامی  با  ندارند.  خوبی  شرایط  نیز 
روش های  تمامی  از  مسئوالن  که  است  نیاز 
کنند.  استفاده  کشور  در  آبی  منابع  مدیریت 
متوقف شود. استان ها  در  نیز  تابستانه  کشت 

بیشترین  باید  نیز  مردم  کرد:  تاکید  وظیفه 
درحال   که  چرا  دهند  انجام  را  صرفه جویی 
نیست.  آب  و  نداریم  تعارفی  هیچگونه  حاضر 
در بسیاری از مناطق نیز محدودیت منابع آبی 

است. شدید 

 رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

بدون تعارف هشدار می دهیم آب نیست
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 روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
1-مناقصه گذار: شهرداری محمدیه

2-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 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 سامانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
3-موضوع مناقصه: پروژه زیر سازی و آماده سازی و آسفالت معابر ناحیه 
شهری مهرگان با برآورد اولیه 89/۷35/645/680 ریال بر اساس فهارس 
تدارکات  سامانه  درگاه  از  داخلی  اعتبارات  محل  از   1400 سال  ابنیه  بهاء 
الکترونیکی دولت به شماره 2000005118000015 به پیمانکاران واجد شرایط 
رفاه  و  تعاون  اداره کار،  از  ایمنی  و میبایست دارای گواهینامه صالحیت 

اجتماعی و صالحیت پیمانکاری با گرید 5 ابنیه یا راه باشند.
4-پیمانکار می بایست دارای دو نمونه کار مشابه از نظر مبلغ هر کدام ٪30 
برآورد اولیه پروژه باشد.در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی 

نمیگردد.
5-مبلغ سپرده: 4/500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش 
واریزی نزد بانک ملی شعبه محمدیه به شماره حساب 3100002331001 

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

۷-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
8-در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند 

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

باشد.
10-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/3/26 می باشد.

11-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت، تا ساعت 16 روز یکشنبه 
1400/3/30 میباشد.

روز شنبه مورخ 1400/4/12  تا ساعت 16  پیشنهاد  ارائه  زمانی  12-مهلت 
میباشد.

13-زمان بازگشایی پاکات ساعت 12 از ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 
میباشد.

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

الف- آدرس: استان قزوین شهر محمدیه بلوارامام حسین)ع( شهرداری 
محمدیه و تلفن 02832562۷00

ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 
41934-021 و دفتر ثبت نام 88969۷3۷ و 021-85193۷68 

نوبت اول: مورخ 1400/3/19 -  نوبت دوم: مورخ 1400/3/26 

نوبت دوم

 غالمرضا فرجی – شهردار اقبالیه 

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي
شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره 5/112/ش مورخ 1400/03/12 نسبت به جدولگذاری 

معابر سطح شهر اقبالیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط اقدام نماید . لذا شركتهای واجد الشرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات دولت  الكترونیك )سامانه ستاد (  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . مهلت تحویل اسناد فراخوان ده 

روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد .

1-هزینه آگهی )هر چند نوبت ( بر عهده برنده فراخوان می باشد .
2- شهرداری در رد یا قبول هر یك یا كلیه پیشنهادها مختار می باشد .

3-واریز مبلغ 3۷9/289/610 ریال سپرده شركت در فراخوان به حساب جاری 0106395281003 بانك ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه با نكی 
4-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید.

5-سایر اطالعات  و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است .

نوبت اول : چهارشنبه تاريخ 1400/03/26
نوبت دوم : چهارشنبه تاريخ 1400/04/02
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قضائیه،  قوه  رئیس  رئیسی،  ابراهیم 
با  پیش  سال  چهار  که  است  کسی 
در  رای،  میلیون   ۸ حدود  اختالف 
شکست  روحانی  حسن  با  رقابت 
بیش  تمایل  عدم  وجود  با  حاال  خورد، 
برای  شرایط  واجدین  از  نیمی  از 
بازگشته  دوباره  انتخابات،  در  شرکت 
رقیبی  بدون  صحنه ای  در  تا  است 
شود.  مجریه  قوه  رئیس  جدی، 
آمده  پیش  وضعیت  دولت،  مخالفان 
روحانی  حسن  گردن  بر  را  اقتصادی 
اما  روحانی  می اندازند؛  او  کابینه  و 
را  کرونا  و  تحریم هایش  و  ترامپ 
می کند  تالش  روحانی  می داند.  مقصر 
رقابتی  کالمی،  مناظرات  در  دست کم 
پیروز  آن  در  پیش  سال  چهار  که  را 
سر  بر  نزاع کالمی  از  نبازد.  بود،  شده 
پیدا  تا  گرفته  بنزین  قیمت  افزایش 
اقتصادی  شرایط  برای  مقصر  کردن 
که  کرده  تاکید  بارها  دولت  امروز. 
بنزین،  قیمت  افزایش  به  تصمیم 
قوا  سران  سوی  از  مشترک  تصمیمی 
می کشد  را کنار  خود  اما  رئیسی  بوده، 
و می گوید، این تصمیم از سوی دولت 

بود. شده  گرفته 
در  )ایسپا(  ایران  افکارسنجی  مرکز 
مشارکت  نرخ  خود،  نظرسنجی  آخرین 
است. گرچه  کرده  اعالم  درصد   ۴2 را 
آماری  دیگر،  نظرسنجی های  برخی 
خبری  این،  می دهند.  ارائه  را  کمتر 
است.  اصالح طلبان  و  دولت  برای  بد 
خالی  پیش  از  بیش  روحانی  دست 

است،  پایان  به  رو  دولتش  است. 
معاون اولش در انتخابات رد صالحیت 
کار  روی  از  ماه   ۵ گذشت  با  شده، 
تحریم ها  بایدن،  جو  دولت  آمدن 
مذاکرات  و  هستند  خود  جای  سر 
نتیجه  به  هنوز  برجام،  احیای  برای 
بر  مجدد  توافق  گرچه  است.  نرسیده 
انجام  دولت  همین  در  اگر  برجام  سر 
روحانی  حسن  عاید  آن  نتایج  شود، 
ستاد  جلسه  در  دیروز  او  شد.  نخواهد 
گزارش  به  دولت  اقتصادی  هماهنگی 
از  پس  اقتصادی  کالن  شاخص های 
دوره فشار حداکثری و جنگ اقتصادی 
آنها  اثرات  و  کرونا  از  حاصل  شوک  و 
گفته  و  کرده  اشاره  کشور  اقتصاد  بر 
است: »الزم است برای آگاهی همگان 
اقتصادی  جنگ  تحمیل  جنایت  سند 
و  فراگیر  تحریم های  اعمال کنندگان  و 
از  دنیا  همه  تا  شود  منتشر  بی سابقه 
علیه  ترامپ  دولت  ضد بشری  جنایت 
که  گفته  او  شوند.«  آگاه  ایران  ملت 
»در کنار سند جنایت ترامپ که در راه 
ملت  و  یک کشور  پیشرفت  و  توسعه 
»مقاومت  سند  باید  ایجاد کرد«  مانع 
اقتصادی«  جنگ  با  مقابله  مدیریت  و 

شود. ارائه  دنیا  به  هم 
از  می کند  تالش  حالی  در  روحانی 
صالحیت  که  کند  دفاع  خود  کارنامه 
جهانگیری  اسحاق  او،  اول  معاون 
احراز  نگهبان،  شورای  اعضای  برای 
واجد  پیش  سال  چهار  نشد. کسی که 
حاال  بود،  جمهوری  ریاست  صالحیت 

ندارد.  این پست  برای  دیگر صالحیتی 
و  اعتدال  یعنی  روحانی،  حسن  حزب 
توسعه، روز گذشته با انتشار بیانیه ای، 
و  ملی«  اراده  »مظهر  را  انتخابات 
و  جمهوریت  از  صیانت  برای  »ابزاری 
دعوت  مردم  از  و  خوانده  اسالمیت« 
کنند.  شرکت  انتخابات  در  تا  کرده 
حزب  این  که  آنجا  از  حال،  این  با 
کاندیدایی  از  حمایت  برای  نتوانسته 
خود  هواداران  از  برسد،  جمع بندی  به 
به  که  کاندیدایی  »به  تا  خواسته 
رای  می دانند«  اصلح  خود  تشخیص 

. هند د
نامزدی  از  صراحت  به  دولت  گرچه 
می رسد  نظر  به  اما  نکرده،  حمایت 
حمایت  بر  روحانی  دولت  ترجیح  که 
مدتی  تا  که  کسی  است؛  همتی  از 
بر  را  مرکزی  بانک  ریاست  پیش، 
برای  تالش  آخرین  این  داشت.  عهده 
خود  نام  به  دولت  دستاوردهای  حفظ 
اوست. با این حال، اصالح طلبان که در 
روحانی حمایت  از   96 و   92 انتخابات 
شدید  انتقادهای  از  پس  بودند،  کرده 
دولت  اقتصادی  عملکرد  به  مردم 
که  گرفته اند  تصمیم  این بار  روحانی، 
نکنند. حمایت  کسی  از  واضح  طور  به 
نشست  در  همتی،  عبدالناصر  دیروز، 
خوشحال  که  گفته  هم  خود  خبری 
او کمک  به  مهرعلیزاده  آقای  می شود 
و  صحبت  اینکه  بیان  با  او  کند. 
گفت:  نداشته،  مهرعلیزاده  با  دیداری 
»من به مردم عزیز همان روز اول این 

و  می کنم  ثبت نام  که  داده ام  را  قول 
که  می شوم  خوشحال  ماند...  خواهم 
کند  کمک  من  به  مهرعلیزاده  آقای 
در  او  کنم.«  عملی  را  خود  تعهد  تا 
حضور  به  سخنانش  از  دیگری  بخش 
ستادهایش  در  اصالح طلب  چهره های 
خیلی   « است:  گفته  و  کرده  اشاره 
اصالحات  جبهه  می شوم که  خوشحال 
افراد  تدریج  به  من کمک کند.  به  هم 
بزرگی از جناح اصالح طلب هم دارند از 

می کنند.« حمایت  من 
جبهه اصالحات ایران پیشتر اعالم کرده 
انتخابات  این  در  نامزدی  هیچ  بود که 
از  ساعاتی  تا  شب  دوشنبه  ندارد. 
در  جلسه ای  نیز،  سه شنبه  بامداد 
برگزار  اصالحات  جبهه  عمومی  مجمع 
نامزدی،  از  حمایت  برای  شاید  تا  شد 
آذر  حال،  این  با  برسند.  توافق  به 
اصالحات  جبهه  سخنگوی  منصوری، 
این  موضع  در  تغییری  اعالم کرده که 
۴6 عضو مجمع  از  و  نشد  ایجاد  جبهه 
نصاب  حد  اصالحات،  جبهه  عمومی 
هیچ  برای  بود  ۳۱رای  آرا که  سوم  دو 
یعنی  اصالح طلب  دو کاندیدای  از  یک 

نشد. حاصل  مهرعلیزاده  و  همتی 
اصالح طلبان،  از  برخی  حال،  این  با 
داد.  خواهند  رای  که  کرده اند  اعالم 
در  که  ابطحی  محمدعلی  جمله  از 
روزها خیلی  »این  نوشت:  توییتر خود 
دادن  رای  نمی دانم  من  اندیشیده ام. 
نفع  به  را  مشکلی  فعلی  وضعیت  در 
یقین  اما  نه.  یا  می کند  حل  مردم 
حل  را  مشکلی  هیچ  ندادن  رای  دارم 
به  و  می دهم  رای  من  پس  نمی کند! 
احترام  ندارند  قبول  را  نظر من  آنها که 

رم.« می گذا
امید  بنیاد  رئیس  عارف،  محمدرضا 
ایرانیان نیز در نامه ای خطاب به مردم 
نهاد  رای  »صندوق  است:  نوشته  ایران 
مردم ساالری و جمهوریت نظام، شاید 
آن  در  که  باشد  جایگاهی  مهم ترین 
به  می تواند  مردم  عموم  نظر  و  رای 
در  اصالحات  به  اگر  بیاید.  حساب 
چارچوب قوانین حاکم بر کشور اعتقاد 
موجود  ظرفیت  همه  از  باید  داریم 
اهداف  پیشبرد  برای  محدود  هرچند 

کنیم.« استفاده  خود 
پیامی  در  نیز  خامنه ای  هادی  دیروز، 
از همتی و مهرعلیزاده درخواست کرده 
تا با یکدیگر ائتالف کنند. او خطاب به 
این دو نفر نوشته است: »در روزهایی 
غیر قابل  صالحیت  رد  از  پس  که 
شایسته  نامزدهای  از  شماری  توجیه 
موجی  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
وسیعی  بخش  ناامیدی،  و  نگرانی  از 
کوشش های  برگرفت؛  در  را  جامعه  از 
شما در دفاع از جمهوریت و اصالحات 
تحسین  ایران،  مردم  تحول خواهی  و 
از  نمایندگی  »به  او  است.«  برانگیز 
اقشار مختلف اجتماعی که چشم امید 
خود را به صندوق های رای دوخته اند« 
از همتی و مهرعلیزاده تقاضا کرده تا با 
را در دل  امید  با یکدیگر، »بذر  ائتالف 

کنند. شکوفا  هواداران« 
 2۴ دوشنبه  روز  ایسنا  حال،  این  با 
خرداد در خبری نوشت که مهرعلیزاده، 
ستاد  اعضای  با  تلفنی  تماسی  در 
هیچ  »به  است:  گفته  خود  تبلیغاتی 
تا آخر ایستاده ام.  وجه کنار نمی کشم. 

دهید.« ادامه  خود  کار  به  قدرت  با 

روحانی برای حفظ آبروی دولتش تالش می کند

روحانِی تنها
حزب اعتدال و توسعه: کاندیدایی نداریم به تشخیص خود رای دهید

سخنگوی قوه قضائیه:

مرجع صالح برای 
رسیدگی به هواپیمای 

اوکراینی، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح است

غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه 
به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع  است  گفته 
قضایی  مراجع  اوکراینی،  هواپیمای  موضوع 
قضایی  سازمان  مرجع،  این  و  هستند  ایران 
ایسنا  گزارش  به  است.  مسلح  نیروهای 
سوالی  به  پاسخ  در  اسماعیلی  غالمحسین 
درباره رای دیوان عالی کشور و وقف جنگل های 
آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود 
و با گزارش رئیس دادگستری اعاده ی موضوع 
ماده ۴۷۷ شد و رای موقوفه بودن این جنگل 
نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال 
شد و هنوز رای ابالغ نشده است. او در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای 
اوکراینی و اظهارات دولت اوکراین مبنی بر اینکه 
قرار شده پس از محاکمه غرامت به خانواده ها 
پرداخته شود گفت: در ارتباط با این پرونده و 
آنچه از سوی دولت مردان اوکراین اعالم شد 
باید بگویم مرجع صالح برای رسیدگی به این 
این  و  هستند  ایران  قضایی  مراجع  موضوع 
مرجع، سازمان قضایی نیروهای مسلح است. 
بررسی های دقیق و همه جانبه انجام و پرونده 
با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلسات 
دیگری  اینکه کشوری  می شود.  برگزار  دادگاه 
پرداخت  اما  نیست،  پسندیده  کند  اظهار نظر 
غرامت که زودتر از دادگاه انجام می شود حاکی 
از خوبی نظام قضایی ما است ما قبل از صدور 
حکم دادگاه سعی می کنیم طلب ها را پرداخت 
در  صد  افزود:  قضائیه  قوه  سخنگوی  کنیم. 
صد غرامت به این افراد پرداخت خواهد شد و 
اینکه قبل از صدور رای غرامت می دهیم امتیاز 
و ارزش است و توسط سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت راه و شهرسازی انجام می شود. او در 
پاسخ به سوالی درباره تبعه چینی که اقدام به 
اینکه  بود و  ایرانی کرده  انتشار فیلم دختران 
می شود؟  اخراج  کشور  از  و  محاکمه  او  آیا 
گفت: بعد از حادثه و فیلم هایی که منتشر شد 
قوه قضائیه ورود جدی کرد و با همکاری پلیس 
فتا این فرد را شناسایی و دستگیر کردیم و 
یکی از همدستانش هم دستگیر شد. پرونده  
دو متهم دارد و در حال رسیدگی است و حتما 
صادر  حکم  و  رسیدگی  ضوابط  چارچوب  در 
می شود. گرچه این فرد ابتدائا دستگیر شد و با 
قرار تامین آزاد شد ولی قرار ممنوع الخروجی 

او نیز  صادر شده است.

آلمان در معرض تغییرات 
اقلیمی شدید

در  باید  آلمان  می گویند:  زیست  محیط  کارشناسان 
آینده با پدیده نوسانات شدید آب وهوایی مانند گرمای 
شدید، خشکی و باران های سیل آسا دست و پنجه نرم 
کند. به گزارش ایسنا، بر اساس یک تحلیل کارشناسی، 
هر ساله مناطق و حوزه های حیاتِی بیشتری در این 
با  می گیرند.  قرار  اقلیمی  تغییرات  معرض  در  کشور 
تشدید تغییرات اقلیمی در دهه های آینده، آلمان در 
خواهد گرفت  قرار  طبیعت  چرخه  زیان های  معرض 
که بر زیرساخت ها و سامانه های اقتصادی این کشور 
حاصل  یافته،  این  گذاشت.  خواهد  مخرب  تاثیری 
زمینه  در  میالدی   2۰2۱ سال  در  شده  انجام  تحلیل 
است.  بوده  آلمان  در  آن  خطرات  و  اقلیمی  تاثیرات 
 2۰۱۵ سال  در  مطالعه ای که  با  مقایسه  در  همچنین 
با همین موضوع انجام گرفت، پیامدهای اقلیمی در 
آلمان افزایش یافته است. دولت آلمان هر شش سال 
یک بار گزارشی تحلیلی در زمینه تاثیرات و ریسک های 
اقلیمی تهیه می کند. در گزارش 2۰2۱ که از سوی 2۵ 
تهیه شده  نهادهای علمی  و  فدرال  ادارات  کارشناس 
است، دو سناریو برای بازه زمانی تا سال 2۱۰۰ طراحی 
شدید  دگرگونی  از  بدبینانه  سناریوی  است.یک  شده 
این  اواسط  تا  اقلیمی صحبت می کند و می گوید که 
دوران  به  نسبت  سانتی گراد  درجه   ۳ زمین  سده، 
سناریوی  داشت.  خواهد  دما  افزایش  پیشاصنعتی 
خوش بینانه اما از یک تغییر ضعیف تر اقلیمی سخن 
می گوید و افزایش دما به میزان 2.۴ درجه سانتی گراد 
عامل   ۱۰۰ مطالعات  این  در  می کند.  پیش بینی  را 
آن  پیامدهای  و  آلمان  در  اقلیمی  تغییرات  تأثیرگذارِ 
مورد بررسی قرار گرفته اند. این کارشناسان می گویند 
که در ۳۱ مورد از این پدیده های اقلیمی، نیاز فوری 
تحلیل  این  دارد.  وجود  مسئوالن  موقع  به  اقدام  به 
از گرمای کشنده به ویژه در شهرها و کمبود آب های 
زیرزمینی نام می برد که تأثیرات زیان باری برای اقتصاد 
این کشور خواهد داشت. در این تحلیل آمده که تاکنون 
مناطق کمی در آلمان در معرض گرمای شدید، خشکی 
و باران های سیل آسا بوده اند اما تا اواسط قرن، مناطق 
مناطق  می شوند.  روبه رو  وضعیت  این  با  بیشتری 
جنوب غربی و شرق این کشور نیز با نوسانات شدیدتر 
مناطق  در  همچنین  بود.  خواهد  درگیر  آب وهوایی 
ساحلِی شمال آلمان این خطر وجود خواهد داشت که 
در نیمه دوم قرن جاری، سطح آب دریا به طور قابل 

یابد. افزایش  توجهی 

گانتس:

باید همکاری با آمریکا برای 
ممانعت از تبدیل ایران به 
قدرت هسته ای ادامه یابد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر ضرورت تداوم همکاری 
آنچه که »تالش  از  برای ممانعت  آمریکا  با  این رژیم 
تاکید  خواند،  هسته ای«  سالح  دستیابی  برای  ایران 
کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، بنی گانتس، 
بایدن،  جو  نماینده  با  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر 
رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. گانتس در این دیدار بر 
ضرورت تداوم همکاری رژیم صهیونیستی با واشنگتن 
هسته ای  سالح  به  ایران  دست یابی  از  ممانعت  برای 
تاکید کرد. پیش از این یائیر الپید رئیس حزب یش 
عتید که در پی پیروزی دولت ائتالفی او و نفتالی بنت به 
عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده است، در گفت وگو 
با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
درباره توافق هسته ای گفته: ما باید به سرعت باهم برای 
آماده شویم.  ایران  به توافق هسته ای  بازگشت  امکان 
الپید ادامه داد: اسرائیل به هر طریقی از امکان دستیابی 

ایران به یک سالح هسته ای جلوگیری می کند.

اعرافی:
تجدید نظر در صالحیت 
 نامزدهای تایید شده 

 در روزهای آینده 
اعالم می شود

به گزارش ایسنا، آیت هللا اعرافی در نشستی 
کرد:  اظهار  ایسنا،  سوال  به  پاسخ  در  خبری 
نامزدهای  صالحیت  نشدن  احراز  دالیل 
به  روشنی  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نظر  آن  مبنای  و  می شود  اعالم  نامزدها 
او  است.  نگهبان  شورای  اعضای  اکثریت 
همچنین تجدید نظر در صالحیت نامزدهای 
اظهار نظرهای  به دلیل  تأیید صالحیت شده 
مختلف در رقابت های انتخابات را منوط به نظر 
شورای نگهبان دانست و افزود: این مباحث در 
شورا در حال بررسی است و طی روزهای آینده 
توسط سخنگوی شورا اعالم می شود. آیت هللا 
اعرافی با رد برخی شایعات مبنی بر منصوب 
شدن به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: اخیرًا 
خصوص  در  شائبه هایی  مجازی  فضای  در 
قوه قضائیه  رئیس  عنوان  به  بنده  انتصاب 
بعدی ایران مطرح شده است که بنده ضمن 
رد آن تاکید می کنم هیچ پیشنهاد یا صحبتی 

بنده نشده است.  با  این خصوص  در 

الریجانی درباره انتخابات 
بیانیه داد

علی الریجانی بیانیه ای را در مورد انتخابات  
ریاست جمهوری روز 2۸ خرداد منتشر کرد.
از  الریجانی  علی  دعوت  بیانیه  کامل  متن 
مردم برای مشارکت در انتخابات 2۸ خرداد 
۱۴۰۰ به شرح زیر است.بهتر آن است که در 
اقدام مّلی انتخابات، یکسره با خدا معامله 
کنیم.گرچه برخی رفتارهای نادرست داخلی و 
خارجی، مزاحمت هایی برای حرکت ملت ایجاد 
کرده؛ اما اراده شما بسیار قوی تر از آن هاست.

امید است با مطالبات حق طلبانه عموم مردم 
شریف و قانون مدار و عزم مسولین مربوطه 
عمومی  اعتماد  به  ناصحیحی که  های  روال 
در  عزیز.  گردد.مّلت  اصالح  میزند  ضربه 
کردید؛  صبوری   تحریم،  سخت  مشکالِت 
در پیش است.روز 2۸ خرداد  ان شالله ظفر 
بدل کنیم.« روز ملی سرنوشت  به  را   ۱۴۰۰

محمدعلی ابطحی در توییتر 
خود نوشت: »این روزها خیلی 
اندیشیده ام. من نمی دانم رأی 
دادن در وضعیت فعلی مشکلی 
را به نفع مردم حل می کند یا 
نه. اما یقین دارم رأی ندادن 
هیچ مشکلی را حل نمی کند.

 نکته جالب این جلسه، ورود 
اتاق بازرگانی ایران به مسایل 
زیست محیطی بود. احمدرضا 
فرشچیان، رئیس کمیسیون 
کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق 
تهران در این جلسه از کاندیدای 
ریاست جمهوری خواست تا 
برنامه خود برای جلوگیری از 
نابودی محیط زیست را ارائه 
دهند. او همچنین خواستار 
رفع تصدی گری دولت در 
حوزه کشاورزی و اصالح نظام 
چندگانه ارزی شد

در حالی که دو روز به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده، فضای انتخابات در ایران شبیه هیچ سالی در گذشته 
نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری که به روزهای پایانی ریاست جمهوری خود نزدیک می شود، گرچه حتی معاون 
اولش هم در این انتخابات رد صالحیت شده، خود را در مقابل جناح رقیب می بیند و تالش می کند از 4 سال دوم ریاست 
جمهوری خود دفاع کند. خبرها و نظرسنجی ها به وضوح نشان می دهد که در جناح مقابل، در واقع فقط یک نفر قرار دارد: 

ابراهیم رئیسی.
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 در بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

 دولت از تصدی گری در کشاورزی دست بردارد
|پیام ما| ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند. 
نقدینگی طی ده سال رشد ۷۵۵ درصدی داشته 
و تورم ایران ۵۰ برابر تورم افغانستان است. این 
شمایی از اقتصاد ایران است که در بیست و 
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران 
ارائه شد. در این نشست اعضای اتاق ایران از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستند، 
یک  ساخت  و  طراحی  و  دادن  وعده  به جای 
مدینه فاضله، راهکار ارائه دهند و بگویند که به 
چه صورت و با چه منابعی می خواهند وعده های 
این  انتهای  بخش  در  عملیاتی کنند.  را  خود 
بازرگانی  اتاق  نیز روسای ۸ کمیسیون  جلسه 
ایران به طور خاص خواسته ها و پرسش های 
بیان  جمهوی  ریاست  کاندیدای  از  را  خود 
کردند که اساس آن ها بر سه پرسش بود. اول 
یا عدم  الحاق  را در مورد  کاندیدا نظرات خود 
الحاق به FATF و تداوم یا عدم تداوم ارز ۴2۰۰ 
تومانی اعالم کنند. دوم برنامه دولت آینده برای 
چیست؟  زیست  محیط  نابودی  از  جلوگیری 
چه  داخل  بازار  تنظیم  در  دولت  آنکه  سوم  و 
صادرات  خواهد گرفت که  پیش  در  سیاستی 

آسیب نبیند؟
بازرگانی  اتاق  در  شده  ارائه  گزارش  به  بنا 
افغانستان، 9  تورم  برابر  ایران ۵۰  تورم  ایران، 
برابر تورم عراق و 2.9 برابر تورم ترکیه است. 

است.  منفی  ایران  در  نیز  سرمایه گذاری  رشد 
ایران  اقتصاد  در  اولین بار  برای  که  موضوعی 
پیش آمده. به گفته مسعود خوانساری، رئیس 
به  اقتصادی  بنگاه های  تهران  بازرگانی  اتاق 
در  که  موانع کسب وکار  و  تورمی  علت شرایط 
طول سال های گذشته با آن روبه رو بوده اند از 
 سرمایه گذاری اجتناب  می کنند. تاجایی که حاال 
برای اولین بار در سال های ۱۳9۸ و ۱۳99 رشد 
 سرمایه گذاری نسبت به استهالک منفی شده 
است. از دید خوانساری این موضوع زنگ خطر 
»اگر  است:  اقتصاد کشور  برای  بزرگی  بسیار 
علت  سرمایه گذاری  که  نشود  آسیب شناسی 
جدی  آسیب  چیست،  نخبه ها  فرار  و  نکردن 
به اقتصاد کشور وارد می شود و هر چقدر این 
عدم رسیدگی طوالنی تر شود حتما حل مشکل 

سخت تر  می شود.«
مساله  مهم ترین  تهران،  بازرگانی  اتاق  رئیس 
وعده های  و  دانست  اقتصاد  را  آینده  دولت 
توصیف  شعاری گونه  را  انتخاباتی  نامزدهای 
کرد: »متاسفانه در مناظره های انتخاباتی کمتر 
شد.  پرداخته  اقتصاد  اصلی  چالش های  به 
به  پرداختن  به جای  نیز  محترم  کاندیداهای 
راهکار چالش های موجود، بیشتر در پی طراحی 
و ساخت یک مدینه فاضله بودند و وعده دادند. 
اما کمتر به این مساله پرداخته شد که به چه 

منابعی  می خواهند وعده های  با چه  و  صورت 
این  از  منابع  از  عملی کنند.« صحبت  را  خود 
جهت حائز اهمیت است که بودجه از ۵۷۱ هزار 
هزار  به ۱۳۷۴   ۱۳99 سال  در  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این 
افزایش ۱۴۰ درصدی اما نشان از کسری بودجه 
باالست تا جایی که خوانساری هم نسبت به 
این کسری بودجه باال هشدار می دهد: »کسری 
ما  باعث شده که  بودجه در سال های گذشته 
هم رشد پایه پولی و هم نقدینگی باالیی را در 
اقتصاد کشور شاهد باشیم. نقدینگی در سال 
۱۳9۱ معادل ۴6۰ هزار میلیارد تومان بوده که در 
پایان سال ۱۳99 به ۳۴۷6 هزار میلیارد تومان 
رسیده است و به همین دلیل ما تورم های بسیار 
بوده ایم.  شاهد  سال های گذشته  در  را  باالیی 
نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به ۴۱ درصد 
رسیده و این تورم تا پایان سال قطعا  دورقمی 

می ماند و نرخ آن نیز باال خواهد بود.«
کاهش رشد اقتصادی، تورم و افزایش نقدینگی 
اما باعث شده است طبق گزارش موسسه عالی 
فاصله  اجتماعی  تامین  سازمان  پژوهش های 
طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند و جمعیت زیر 
خط فقر از ۱۵ درصد به حدود ۳۰ درصد برسد.

سرمایه گذاری  کاهش  و  باال  تورم  از  غیر  به 
موضوعی که از دید فعاالن اقتصادی به شدت 

اقتصادی  تاب آوری  کاهش  است  خطرناک 
باره گفت:  این  در  خوانساری  است.  ایران  در 
»طبق گزارش موسسه اف ام آی، کشور ما از نظر 
رتبه   ۱۰۰ از   ۱6.۱ امتیاز  با  اقتصادی  تاب آوری 
این در  را در بین ۱۳۰ کشور جهان دارد.   ۱2۸
حالی است که رتبه کشور همسایه ما ترکیه 6۰ 
است و ما تنها از دو کشور انتهایی این رده بندی 
وضعیت بهتری داریم. متاسفانه شاهد هستیم 
که اقتصاد مقاومتی در کشور طراحی شده اما 
این  جالب  عمل  می شود.«نکته  آن  به  کمتر 
جلسه اما ورود اتاق بازرگانی ایران به مسایل 
فرشچیان،  احمدرضا  بود.  محیطی  زیست 
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیل اتاق 
تهران در این جلسه پای کشت فرا سرزمینی 
را پیش کشید و از کاندیدای ریاست جمهوری 
خواست تا برنامه خود برای جلوگیری از نابودی 
محیط زیست را ارائه دهند. او همچنین خواستار 
و  حوزه کشاورزی  در  دولت  تصدی گری  رفع 
به  اشاره  با  و  ارزی شد  نظام چندگانه  اصالح 
تجارت  در  کشاورزی  محصوالت  اندک  سهم 
ایران، این پرسش را مطرح کرد که    آیا دولت 
برنامه ای برای افزایش این سهم دارد یا خیر؟

مصرف بنزین مدیریت نشود، به 
وضعیت برق دچار می شویم

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران 
دولت  از  خود  انتظارات  و  مطالبات  بیان  در 
آینده به ضرورت »بهینه سازی مصرف انرژی« 
به  بنزین  اکنون مصرف  اشاره کرد و گفت که 
۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که در صورت مدیریت 

نکردن مصرف ، مسئله کمبود برق در مورد بنزین 
نیز تکرار می شود.کاهش تصدی گری دولت و 
دولت  از  پدیدار  مطالبات  دیگر  از  تنظیم گری 
آینده بود. مجید حسینی نژاد، رئیس کمیسیون 
آینده  دولت  از  نیز  تهران،  اتاق  گردشگری 
خواست تا نیم نگاهی به وضعیت گردشگری 
از  درصد   2 تنها  صنعت  »این  باشد:  داشته 
تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد، 
ظرفیت  درصد   ۸ تا  شاخص  این  درحالی که 
ایران سهم  ظرفیت  با  و کشورهایی  دارد  ارتقا 
گردشگری شان از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ 

تا ۳۰ درصد هم می رسد.«
روسای  پرسش های  اساس  کلی  طور  به 
کمیسیون اتاق بازرگانی بر سه مور بود. تصمیم 
دولت در خصوص ارز ۴2۰۰ و حذف ارز دولتی 
به نهاده های کشاورزی و دامی. مسائل محیط 
تنظیم  زیستی و سیاست دولت در خصوص 

بازار داخلی و صادرات.
محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره گفت: 
»دولت آینده نظرات خود را در مورد الحاق یا 
یا عدم تداوم  به FATF و تداوم  الحاق  عدم 
ارز ۴2۰۰ تومانی اعالم کنند. با توجه به اینکه 
در سال های گذشته، نام گذاری ها عمدتا حول 
حمایت از تولید صورت گرفته است، دولت آینده 
اعالم کند که چه رویکردی را در قبال این شعارها 
در پیش خواهد گرفت؟  آیا حمایت از تولید را از 
مسیر ممنوعیت واردات مورد پیگرد قرار خواهند 

داد؟«



پیامک شما را دربـاره 
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سخنگوی  اسماعیلی،  غالمحسین  دیروز 
دستگاه قضا در نشستی خبری گفت که رای 
دیوان عالی کشور در پرونده وقف جنگل های 
داد:  توضیح  او  است.  شده  صادر  آق مشهد 
»این پرونده رسیدگی و رای صادر شده بود. با 
گزارش رئیس کل دادگستری مازندران، اعاده 
موضوع ماده ۴۷۷ تقاضا شد. این تقاضا مورد 
پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و رأی 

موقوفه بودن این جنگل نقض شد.«
کرده،  منتشر  پانا  که  خبری  اساس  بر 
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرده است که 
ارسال  عالی کشور  دیوان  به  مذکور  پرونده 
شده است.  او گفته: »در پیگیری که انجام 
دادم،  رأی پرونده وقف جنگل های آق مشهد 
صادر شده اما هنوز ابالغ نشده است و ظرف 
همین چند روز آینده رأی دیوان عالی کشور 

خواهد شد.« ابالغ 

 ماجرای آق مشهد چه بود؟
 ۳۰ حدود  در  روستایی  آق مشهد 
با  که  است  ساری  شهر  جنوب  کیلومتری 
و  اوقاف  سازمان  میان  پیش آمده  اختالف 
از  بخشی  بر  مالکیت  درباره  طبیعی  منابع 
نهایت  در  و  افتاد  زبان ها  روی  آن  جنگل 
کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی 
 ۵6۰۰ عرصه  این  که  است  اعتقاد  این  بر 

هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده 
و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن 
را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این 

دارد. دهه ای  چند  وقف نامه  عرصه 
تا  دستگاه  دو  این  میان  اختالفی  پرونده 
شدن  رسانه ای  و  امسال  تابستان  از  پیش 
هم  بار  چند  و  مطرح  قضایی  دستگاه  در   ،
حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به 
نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام 
رئیس  تا  ماده ۴۷۷ کرد  اعمال  درخواست 
دوباره  بررسی  اجازه  شخصا  قضائیه  قوه 
پرونده را بدهد. سال گذشته »پیام ما« به 
می داد  نشان  بود که  یافته  دست  اسنادی 
ارث  عنوان  به  اختالف،  مورد  موقوفه  پالک 
متر  هزار   ۱۷ این  بر  عالوه  و  شده  تقسیم 
اجاره  حقیقی  شخص  یک  به  آن  مربع 
داده شده است. این اسناد همچنین نشان 
پالک  مالکیت  ادعای  که  واقفی  می دهد 
تقسیم  دلیل  به  مردم  از  دارد،  را  نظر  مورد 
است.  کرده  شکایت  موقوفه  ملک  ارث 
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل 
اسفند ماه امسال اعالم کرده بود که پرونده 
روستای  وقفی  جنگلی  اراضی  اختالف 
در  کشور  عالی  دیوان  در  ساری  آق مشهد 

است. بررسی  دست 
رئیسی،  ابراهیم  نیز  پارسال  اسفند   2۵

را  آق مشهد  جنگل  قضائیه  قوه  رئیس 
عرصه طبیعی خواند و در نشست با کارکنان 
ساری  در  مازندران  دادگستری  قضات  و 
در  دعوی  مورد  فضای  »کارشناسان  گفت: 
آق مشهد ساری را جنگلی می دانند و این که 
چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت 
می گیرد، الزم است بررسی دقیق شود ولی 
معاینه محلی نشان می هد که این عرصه ها 
جزء عرصه های طبیعی است.« رئیس قوه 
قضائیه ادامه داد: »چگونه مالکیت بر جنگل 
صورت  نظر  دقت  باید  است؟  ممکن  و کوه 
گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق مشهد 
و عرصه های مجاور آن وجود ندارد.« اما این 

رسید؟ سرانجام  به  چطور  پرونده 

 یک رای به نفع جنگل
یک  پایه  وکیل  داس مه،  محمد 
دادگستری این پرونده  را یکی از پیچیده ترین 
پرونده های وقف می خواند و درباره رای صادر 
شده به »پیام ما« می گوید: »این رای نقطه 
عطفی در پرونده ها و نزاع های حقوقی بین 
سازمان جنگل ها و اوقاف است، چرا که وقف 
پیچیده ترین  از  یکی  آق مشهد  جنگل های 

بود.« پرونده ها 
به  فردی  بود که  قرار  این  از  آق مشهد  رای 
و   9۱ سال های  در  موقوفه  متولی  عنوان 

از  آن  اساس  بر  و  داده  دادخواستی   92
بر  مبنی  مازندران  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
اراضی جنگلی  از  ۵6۰۰ هکتار  بودن  موقوفه 
داس مه  بود.  گرفته  رای  ساری  اق مشهد 
و  خبرنگاران  تالش های  از  »بعد  می گوید: 
روزنامه نگاران و انجمن های محیط زیستی، 
همه متوجه شدند که یک رای در سال ۸۳ 
 92 سال  رای  خالف  دقیقا  شده که  صادر 
اراضی  این  بودن  موقوفه  ادعای  و  است 
صادر  بدوی  شعبه  از  هم  رای  آن  شد.  رد 
استان  تجدیدنظر  در شعبه  و هم  بود  شده 

دیوان  در  و  بود  رسیده  تایید  به  مازندران 
بود.« شده  تایید  هم  عالی کشور 

او ادامه می دهد: »متاسفانه در سال 92 اداره 
کل منابع طبیعی به آن رای سال ۸۳ استناد 
نکرده بود. نه به استدالالت مهم و موجه آن، 
و نه وجود چنین رایی که ۱۱ سال قبل صادر 
شده است. به دنبال این اتفاق از سوی چند 
مقام درخواست ماده ۴۷۷ شد؛ اول معاونت 
درخواست  دادستانی کل کشور  عامه  حقوق 
کل  رئیس  بعد  دادند،  مستدلی  و  مستند 
دادگستری استان مازندران. ما آن رای سال 
۸۳ را به معاونت حقوق عامه دادستان کل 
کشور دادیم که بسیار هم تاثیرگذار بود. در 
این سند  فرایند بعد متوجه شدیم که اصال 
ادعایی متولی موقوفه از جهات مختلف جعل 
و تحریف است.« آذر پارسال »پیام ما« در 
در  ادعا،  مورد  اسناد  بود که  نوشته  گزارشی 
به  سوی  از  و  شده اند  تحریف  مورد  هشت 
می داد  نشان  بود که  یافته  دست  اسنادی 
ارث  عنوان  به  اختالف،  مورد  موقوفه  پالک 
متر  هزار   ۱۷ این  بر  عالوه  و  شده  تقسیم 
مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده 
شده است. این اسناد همچنین نشان می داد 
واقفی که ادعای مالکیت پالک مورد نظر را 
ملک  ارث  تقسیم  دلیل  به  مردم  از  دارد، 

است. موقوفه شکایت کرده 
این  طرح  دنبال  به  می گوید  داس مه  حاال 
تقلید  عظام  مراجع  از  رسانه ها،  در  موضوع 
آیت هللا  »از  شد.  انجام  استعالماتی  هم 
دیگر  مراجع  و  گرگانی  علوی  سیستانی، 
استعالم کردیم و آنها تایید کردند که اسناد 
حقیقت  قلب  و  تحریف  مصادیق  از  آنها 
است و هیچگونه اعتبار شرعی ندارد.« این 
موضوع  طرح  با  که  می دهد  ادامه  وکیل 
جعلی بودن این اسناد در رسانه ها و اقدام 
منابع  و  زیست  محیط  سمن های  سوی  از 
و  شد  تهیه  نیز  گزارشاتی  کشور،  طبیعی 
ریاست  با دستور  قوه قضایی  ویژه  بازرسی 
گزارشی  تهیه  مسئولیت  نیز  قضائیه،  قوه 
دقیق و جامع از کل فرایند این پرونده شد.
تالش ها،  این  تمام  با  نهایت  در  حاال 
تهیه  قضائیه  قوه  ویژه  بازرسی  گزارش 
داد  تشخیص  را  قوه خالف  ریاست  و  شد 
عالی  دیوان  به  رای  صدور  برای  پرونده  و 
رسمی  اعالم  با  دیروز  و  شد  ارجاع  کشور 
دیوان  شعبه  رای  قضائیه،  قوه  سخنگوی 
ابالغ  هنوز  البته  شد که  صادر  عالی کشور 

است. نشده 
دنبال  »به  می گوید:  همچنین  داس مه 
و موضوع  نظر شد  تبادل  موارد،  این  انجام 
در  جنگل ها  سازمان  حقوقی  بخش  با  را 
ریاست  حقوقی  معاونت  و  میان گذاشتیم 
جمهوری هم پای کار آمده بودند و همه اینها 
برسد.  سرانجام  به  پرونده  تا  بودند  دخیل 
تک تک آنها نقش داشتند و این یک ائتالف 

داد.« خوبی  نتیجه  بود که  جمعی 

سخنگوی قوه قضائیه از نقض رای موقوفه بودن »آق مشهد« خبر داد

پایان وقف 5600 هکتار جنگل
داس مه، وکیل پایه یک دادگستری: این رای نقطه عطفی در پرونده ها و نزاع های حقوقی بین سازمان جنگل ها و اوقاف است

مشاهده شاهین دودی 
 برای اولین بار 

در چهارمحال و بختیاری
مشاهده گونه شاهین دودی در چهارمحال و 
بختیاری برای نخستین بار ثبت شد. با ثبت 
این گونه ی باارزش و کمیاب، شمار پرنده های 
افزایش  به 29۱ گونه  بختیاری  و  چهارمحال 
یافت.شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان با اعالم این خبر گفت: مشاهده 
و  چهارمحال  در  بار  اولین  برای  گونه  این 
بختیاری در کمیته پرندگان ایران ثبت شده 
است.او افزود: هم اکنون شمار گونه های پرنده 
استان به 29۱ گونه افزایش یافته است. احمدی 
با اشاره به وضعیت مطلوب تاالب گندمان و 
گفت:  تاالب  این  پرنده نگری  قابلیت های 
شاهین دودی جزو گونه های موجود در لیست 
سرخ جهانی و از گونه های آسیب پذیر و کمیاب 
ایران به شمار می رود. او تصریح کرد: مشاهده 
یک فرد از این گونه، توسط محیط بان روح هللا 
عسکری در تاالب گندمان صورت گرفته است. 
 Falco Concolor شاهین دودی با نام علمی
یک گونه شاهین با پراکنشی از آفریقا تا جنوب 
است.  ایران  در  مناطق  برخی  و  خلیج فارس 
تولید مثل این پرنده در جزیره ی قشم گزارش 

شده است.

 غلظت ُاُزن در هوای 
تهران باال می رود

با  آینده  روزهای  در  تهران  استان  آسمان 
حاکمیت جو نسبتا آرام، شرایط مناسب جهت 
پراکندگی آالینده ها خواهد داشت  همانطور که در 
روز گذشته هم با وجود عوامل کافی جهت تولید 
آالینده »ازن« در برخی مناطق افزایش غلظت 
شد.به  هوا  باعث کاهش کیفیت  آالینده  این 
داده ها  بررسی  اساس  بر  خبرآنالین،  گزارش 
و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی چهار 
روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمانی 
وزش  ساعات  بعضی  در  ابری  تا کمی  صاف 
بعدازظهر  ساعات  در  استان  ارتفاعات  در  باد  
گاهی با افزایش موقت ابر پیش بینی می شود.

استان  هواشناسی  اداره کل  اعالم  اساس  بر 
تهران در ساعات بعدازظهر افزایش ازن سطحی 
در  انجام شده  پیش بینی های  خواهیم داشت. 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز حاکی 
از آن است که روز گذشته ) 2۵ خرداد ماه( 
در مناطق پرتردد کیفیت هوا در محدوده ناسالم 
برای گروه های حساس قرار داشت که ناشی از 
افزایش ترافیک صبحگاهی و عدم وزش باد 
مؤثر طی ساعات گذشته بود.با کاهش تندی 
باد طی روز و حاکمیت جو نسبتا آرام، شرایط 
مناسب جهت پراکندگی آالینده ها محدود شد 
تولید  جهت  عوامل کافی  حضور  با  همچنین 
آالینده »ازن« در برخی مناطق افزایش غلظت 
این آالینده باعث کاهش کیفیت هوا شد. در 
افزوده  باد  تندی  بر  به تدریج  ماه  26  خرداد 
می شود که باعث کاهش غلظت آالینده ها به ویژه 
ذرات معلق و برقراری وضعیت قابل  قبول در 
ناپایداری  افزایش  با  می شود.  مناطق  بیشتر 
جوی همراه با وزش باد مؤثر طی روز پراکندگی 
آالینده ها تسهیل خواهد شد، هر چند احتمال 
افزایش غلظت آالینده ازن و کاهش کیفیت هوا 

در برخی مناطق وجود دارد.
شاخص آالینده ازن در  هوای پایتخت در 

روز گذشته  به  9۵ رسید.

سال گذشته »پیام ما« به 
اسنادی دست یافته بود که 

نشان می داد پالک موقوفه مورد 
اختالف، به عنوان ارث تقسیم 
شده و عالوه بر این ۱۷ هزار 
متر مربع آن به یک شخص 

حقیقی اجاره داده شده است. 
این اسناد همچنین نشان 
می دهد واقفی که ادعای 

مالکیت پالک مورد نظر را دارد، 
از مردم به دلیل تقسیم ارث 

ملک موقوفه شکایت کرده 
است

|پیام ما| این باید پایان وقف 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی باشد؛ این بار سخنگوی قوه قضائیه از رای موقوفه بودن »آق مشهد« 
خبر داد. با این تصمیم به نظر می رسد در هفته های پایانی دولت دوازدهم، گره کور یکی از پیچیده ترین پرونده های وقف قرار است 
به زودی باز شود. این اراضی جنگلی واقع در جنوب ساری از تابستان پارسال و همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. موضوع 
وقف دو پالک دماوند البته هنوز حل نشده اما درگیری درباره آق مشهد از آن جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی 
قدیمی علیه اداره  منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت 5600 هکتار از اراضی جنگل های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی 
بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. حاال خبر تازه نشان می دهد که در صورت ابالغ این دستور، به زودی یکی از بزرگ ترین دعواهای 

حقوقی با سازمان اوقاف به پایان خواهد رسید.

این اراضی جنگلی واقع در جنوب 
ساری از تابستان پارسال و 

همزمان با ماجرای وقف دماوند 
خبرساز شد. موضوع وقف دو 
پالک دماوند البته هنوز حل 
نشده اما درگیری درباره آق 

مشهد از آن جا شروع شد که 
متولی امامزاده حارث با استناد 

به سندی قدیمی علیه اداره  
منابع طبیعی طرح دعوی کرد 

و مالکیت ۵6۰۰ هکتار از اراضی 
جنگل های هیرکانی را درخواست 
کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل 

جلسه، به نفع او رای داد
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مناطق  در  آتش سوزی  زودهنگام گرما،  آغاز  با 
حفاظت شده، جنگل ها و مراتع کشور هم زودتر 
آغاز شد. سازمان حفاظت  انتظار  مورد  زمان  از 
محیط زیست در روزهای گذشته از آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده دینارکوه، سبزکوه، لشگردر 
و ملوسان خبر داد. رئیس اداره حفاظت محیط 
آتش سوزی  وقوع  از  آبدانان  شهرستان  زیست 
شده  حفاظت  منطقه  در  هکتار  وسعت ۱۳  به 
اداره  رئیس  ایمانی  احمد  داد.  خبر  دینارکوه 
حفاظت محیط زیست شهرستان آبدانان با اعالم 
خبر وقوع آتش سوزی به وسعت ۱۳ هکتار در 
منطقه حفاظت شده دینارکوه اظهار کرد: ظهر روز 
دوشنبه 2۴ خرداد ماه ۱۳ هکتار از مراتع منطقه 
حفاظت شده دینارکوه دچار آتش سوزی شد که 
با همکاری نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری، 
سمن های مردم نهاد بنار، زندگی سبز بوتک و 
هفت  از  پس  زیست  محیط  دوستداران  دیگر 
اینکه  بیان  با  شد.او  مهار  آتش سوزی  ساعت 
این  در  آتش سوزی  ایجاد  علت  انسانی،  عامل 
منطقه بوده است، افزود: تالش برای شناسایی 
فرد یا افراد خاطی و معرفی به مراجع قضایی 
دوشنبه شب  دارد.همچنین  قرار  کار  دستور  در 
در منطقه حفاظت  وقوع آتش سوزی  دنبال  به 
شهرستان  در  محدوده کالمویی  سبزکوه  شده 
لردگان، ماموران یگان حفاظت محیط زیست از 
بخش های مختلف در قالب اکیپ های متعدد 
همراهی  با  و  یافتند  حضور  منطقه  منطقه  در 
نیروهای بسیجی، جوامع محلی و دستگاه های 

مرتبط آتش را مهار کردند.عملیات اطفای حریق 
در این منطقه تا ساعت 2 بامداد با مهار کامل 
حفاظت  نیروهای  و  یافت  پایان  آتش سوزی 
حریق  وقوع  از  اطمینان  برای  زیست  محیط 
مجدد در منطقه مستقر شدند. به دلیل ممکن 
نبودن استفاده از خودرو با توجه به صعب العبور 
بودن منطقه آتش سوزی، عملیات اطفا حریق با 
تجهیزات انفرادی انجام شد. منطقه حفاظت شده 
سبزکوه در شهرستان  های كیار، بروجن و لردگان 

قرار گرفته است. 

 آغاز زودهنگام آتش سوزی مراتع
در استان همدان

مهدی صفی خانی، معاون فنی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان همدان هم با بیان اینکه 
زودهنگام  شروع  موجب  خشکسالی  پدیده 
آتش سوزی در مراتع و اراضی تحت مدیریت 
اظهار  است،  شده  استان  این  زیست  محیط 
عرصه های  در  آتش سوزی  ساله  همه  کرد: 
خرداد  اواخر  از  همدان  استان  زیست  محیط 
آغاز می شد اما امسال از اردیبهشت ماه شاهد 
اضافه  بودیم.او  مناطق  این  در  حریق  بروز 
کرد: امسال تاکنون سه فقره حریق در مناطق 
و  مالیر  شهرستان  »لشگردر«  شده  حفاظت 
»ملوسان« نهاوند رخ داده که با ورود زودهنگام 
و  جلوگیری شد  حریق  دامنه  از  بانان  محیط 
وسعت آتش سوزی به کمتر از 2 هکتار رسید.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان همدان پیش بینی کرد با توجه به 
خشک بودن عرصه ها تعداد آتش سوزی ها در 
سال جاری افزایش پیدا کند اما از نظر وسعت 
و کمبود گیاهان  بارندگی  به کاهش  توجه  با 
کمتر شود.صفی خانی اظهار داشت: خشکسالی 
شرایط را برای حریق مهیا کرده است بنابراین 
عالوه بر آماده باش نیروهای حفاظت محیط 
دوستداران  و  محلی  جوامع  توان  از  زیست 
بروز  از  زودهنگام  اطالع  برای  زیست  محیط 
حریق و تالش برای مهار آن در کمترین زمان 
استفاده می شود.او یادآوری کرد: سال گذشته 
۱۴۷ هکتار از عرصه های زیر مجموعه محیط 
میزان  بیشترین  شد که  حریق  دچار  زیست 
حریق در منطقه حفاظت شده لشگردر در مالیر 
رخ داد.معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان همدان با بیان اینکه برای 
شناسایی مسیر های دسترسی آسان و سریع 
برای مهار حریق مطالعات صورت گرفته است 
برای  شات«  »هلی  از  نیاز  صورت  در  گفت: 
بررسی دامنه حریق و اقدام به هنگام به منظور 
مهار آتش سوزی استفاده می شود. صفی خانی 
افزود: رودفایر )دستگاه تخصصی مهار آتش(، 
دستگاه دمنده برای هر منطقه 2 عدد، آتش 
کوب و بیل به اندازه کافی در اختیار محیط بانان 
و نیروهای آماده قرار گرفته تا در صورت نیاز از 
آنها برای مهار آتش استفاده کنند.استان همدان 
دارای 6 منطقه حفاظت شده به مساحت 62 

هزار هکتار و ۱۳ منطقه شکار ممنوع است.

آتش سوزی در مناطق حفاظت شده غرب کشور
منابع طبیعی

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران مصرف بهينه برق يك مسئوليت اجتماعي است
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در این یک سال تالش های مجتبی گهستونی، 
همراه  خوزستان  میراث فرهنگی  حوزه  فعال 
با نعیمه سیمری و دانیال مقصودی که هر دو 
معمار هستند سبب شد بسیاری از پرونده های 
ناقص که بارها به تهران و دفتر ثبت آثار تاریخی 
تا  شود  بود، کامل  شده  فرستاده  وزارتخانه  در 
آنها بدون دریافت حقوق  دیگر برگشت نخورد. 
برای ثبت آثار خوزستان در این یک سال تالش 
نخستین  از  مقاومت«  »کوچه  ثبت  و  کردند 
پرونده هایشان بوده؛ کوچه ای که هنوز آثار حضور 
عراقی ها در آن پیداست، جای فشنگ هایشان 
بر دیوار و دست نوشته هایشان به عربی. با ثبت 
این کوچه در فهرست آثار ملی، راه ادامه پیدا کرد. 
بنا گذاشته می گوید  را  این گروه  گهستونی که 
در خوزستان که تعدد آثار بسیار است، یکی از 
راه های حفظ این آثار هم بدون شک تالش برای 
ثبت ملی است و به همین دلیل بود که به مدیر 
کل میراث فرهنگی استان پیشنهاد دادند و گفتند 
که می توانند برای ثبت آثار همراهی کنند. کوچه 
از شهرهای  ثبت شد  در خرمشهر  مقاومت که 
دیگر هم تماس گرفتند و آنها به دزفول رفتند 
»سفرهای مختلفی به دزفول داشتیم و پرونده ها 
را با کمک کارشناسان اداره بررسی کردیم و نقاط 
ضعف و قوت گفته شد. دزفول شهری است با 
بافت متراکم تاریخی. آنجا به چند خانه تاریخی 
آن  از  مالکان صحبت کردیم. پس  با  و  رفتیم 
مسجدسلیمان و امیدیه و .... در نهایت اهواز که 

۸ پرونده را در دستور کار قرار داده ایم.«
آثار  تعداد  این  با  خوزستان  گهستونی،  برای 
تاریخی و محوطه باستانی آنقدر نیاز به کار دارد که 
تصمیم گرفتند با اولویت وارد کار شوند. با همراهی 
میراث فرهنگی و فهرستی که آنها داشتند، بناهای 
در معرض خطر در اولویت قرار داده شد و معاون 
عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها 
جزییات  آخرین  درباره  کشور  دهیاری های  و 
انتخابات شوراهای شهر گفت: این انتخابات در 
۱۳۸9 شهر و ۴۰ هزار روستا در روز جمعه 2۸ 
کاندیداها  در هفت شهر  برگزار می شود.  خرداد 
به حد نصاب نرسیدند، که در این شهرها قائم 
مقام ها از سوی وزارت کشور کار اداره شوراها را 

انجام می دهند.
به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد گفت: ۵۱ هزار و 
6۰۰ نفر برای شوراهای شهر ثبت نام کردند که ۱2 
درصد آن ها را خانم ها تشکیل می دادند. همچنین 
2۴۸ هزار نفر نیز در روستاها ثبت نام کردند که 
بیش از ۸۵ درصد آن  ها تایید صالحیت شدند.

او ادامه داد: در هفت شهر کاندیداها به حد نصاب 
نرسیدند، که در این شهرها قائم مقام ها از سوی 
وزارت کشور کار اداره شوراها را انجام می دهند، اما 

در باقی شهرها انتخابات برگزار می شود.
شوراهای  انتخابات  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
بیان  و  دانست  مهم  بسیار  را  روستا  و  شهر 
کرد: متأسفانه نسبت به این انتخابات ریاست 
جمهوری، کمتر به انتخابات شوراها توجه می شود 
در حالی  که سرنوشت چند هزار شهر و روستا 
قرار است در این انتخابات تعیین شود. تکالیف 
بسیار مهمی بر شوراها نهاده شده است که شامل 
و  برنامه ریزی  قانون گذاری،  سیاست گذاری، 

نظارت بر امور سازمانی می شود.
او با بیان اینکه مردم در انتخابات شوراهای شهر 
و روستا به کسانی رای می دهند که کاماًل آن  ها 
را می شناسند، عنوان کرد: مردم به کسانی رای 
می دهند که در محله، روستا یا شهر خودشان 
هستند و ارتباط نزدیک و رو در رو با آن  ها دارند.
و  کرد  اشاره  شوراها  گسترده  تکالیف  به  او 
گفت: شوراها سه دسته وظیفه انجام می دهند؛ 
است،  تاییدی  و  تصویبی  وظایف  یک سری 
یک سری دیگر از وظایف مربوط به امور نظارتی 
بوده و باقی وظایف در خصوص امور همکاری با 

است. نهادها  و  بخش ها  سایر 
اینکه  بر  تصریح  با  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
شهرداری  ها  شورای  فقط  شهر،  شوراهای 
نیستند، افزود: تصویب آیین نامه های پیشنهادی 
هزینه  درآمد  جامع  صورت  تایید  شهرداری، 
پیشنهادی  وام های  تصویب  شهرداری ها، 
شهرداری ها و متمم بودجه و همچنین اساسنامه 
آن  ها از جمله امور مرتبط با وظایف شوراها است.
 هم گروه پیشنهاداتی به میراث فرهنگی دادند و 
هم میراث فرهنگی به آنها. »همراهی میراث هم 
با ما خوب بود اما باید سایر سازمان ها و ارگان ها 

بدانند  مردم  دیگر  از سوی  و  شوند  همراه  هم 
این کار تا چه میزان مهم است. ما با مردم در 
شهرهای مختلف صحبت کردیم. ابتدا برخوردها 
تهاجمی بود اما هر منطقه که حرف می زدیم راه 
جدیدی باز می شد.« او می خواهد این رویه که 
در خوزستان شروع شده به شهرهای دیگر هم 
برای  وارد میدان شوند و  کشیده شود. فعاالن 
ثبت آثار گام بردارند و الزمه این اتفاق هم حضور 
فعال میراث فرهنگی و همراهی اش با فعاالن این 

عرصه است.

ویرانی خانه احمد محمود 
غمگینمان کرد

خانه احمد محمود در اهواز را که خراب کردند، 
رمق دانیال مقصودی هم گرفته شد. او پرونده 
ثبت ملی خانه این نویسنده را پیگیری کرده بود. 
با همه توان وقت و انرژی گذاشته بود و حتی 
وقتی مالک اجازه بازدید نداد از عکس های هوایی 
به پرونده  برای قدرت بخشیدن  و شبیه سازی 
استفاده کرد. خانه این نویسنده اما در روزهایی که 
گمان می رفت مراحل ثبتش تمام شده، توسط 
مالک خراب شد و حاال مقصودی، دیگر عضو این 
گروه سه نفره هنوز هم حسرتش را می خورد. 
خانه ای با تنور ِگلی و کف آجرپوش که پدر احمد 
محمود آن را آجر کرده بود. مقصودی می گوید: 
»شهرداری این خالف سنگین را انجام داد و با 
این حال آب از آب تکان نخورد. با اینکه از طرف 
میراث فرهنگی بنا واجد ارزش شناخته شده و 
این موضوع به شهرداری کل منطقه هم ابالغ شد، 
این ویرانی انجام شد. شهرداری کارش غیرقانونی 
میراث فرهنگی هم  دیگر سازمان  از سوی  بود. 
نامه زده  به شهرداری  نکرد. گفت  شفاف عمل 
و  خانه  ویرانی  بود؟  چه  نتیجه  اما   ... و  شده 

غمگین شدن ما.«
بافت  رفتن  بین  از  و  است  معمار  مقصودی 
سال هاست  خوزستان  فرهنگی  و  تاریخی 
نگرانی اش بوده. خانه های خراب شده. تعیین 
نبود  باستانی،  آثار  و  محوطه ها  نشدن  حریم 
رسیدگی و حفاظت و پرونده های ناقص فراوان؛ 
همه اینها باعث شد مقصودی با گهستونی همراه 

شود. »بعضی ها به ما گفتند تاریخ سازی می کنید 
و البته سنگ هم زیر پایمان انداختند اما ما از 
طریق روش های به روز مانند شبیه سازی و با 
می کنیم  سعی  سفرنامه ها  و  خواندن کتاب ها 
بکری  شوند. کارهای  پربار  میراثی  پرونده های 
انجام دادیم. اما می خواهیم برای مخاطب عام 
هم تجسم دقیق تری از گزاره های تاریخی ایجاد 
کنیم که قابل قبول تر باشد و از سویی کار علمی و 

دقیق هم انجام گیرد.«
او در این یک سال سختی ها و نبود همراهی های 
برای  که  می آید  یادش  مثال  دیده.  بسیاری 
در  نقشه ای  حتی  اهواز  ادبیات  دانشگاه  ثبت 
میراث فرهنگی وجود نداشت تا به آنها بدهند و 
نبود تعامل بعضی سازمان ها و مردم محلی هم 
»برای  می کرد.  دوچندان  را گاهی  راه  دشواری 
پیش رفتن در این راه با این حجم از سختی، الزم 
است ادارات مختلف، به خصوص میراث فرهنگی 
همراهی و همکاری خوبی با ما داشته باشند اما 
در بعضی موارد این گالیه را داریم که همراهی ها 

کافی نبود.«
او بار دیگر به پرونده خانه احمد محمود اشاره 
می کند و می گوید: »تا زمانی که خانه در صف 
تهدید  و  تخریب  نباید  داشت  قرار  ملی شدن 
را کنار  پرونده  ثبت  اینکه شورای  مگر  می شد؛ 
می گذاشت اما اینطور نبود. خواست ما این بود 
که سنت تخریب بناها از بین برود. برای همین 
هم تالش کردیم با جامعه محلی معاشرت کنیم. 
نقض پرونده ها در سال های گذشته بسیار زیاد 
بود و به همین دلیل مدام برگشت می خوردند اما 
در طول یک سال باالی ۳۰ پرونده ثبتی داشتیم؛ 
پرونده هایی که سال ها به دلیل نقض و کمبود از 

تهران برگشت می خوردند.«

این کار عشق می خواهد
دیگر  از  خوزستان  صنعتی  میراث  ثبت 
فعالیت های این گروه سه نفره بود؛ میراثی که 
داشتند  قرار  نفت  شرکت  زیرمجموعه  بیشتر 
و از قضا بازدید از آنها و تالش برای ثبت شان 
نعیمه سیمری،  بود.  از جمله دشواری های کار 
معمار ارشد بناهای تاریخی که پیش از این در 
میراث فرهنگی یزد هم کار کرده بود، تمرکز زیادی 
بر این پرونده ها داشت و فقط در مسجدسلیمان 
۱۰ پرونده صنعتی را آماده دفاع کردند و به تهران 

فرستادند.
تعیین عرصه برای شهر تاریخی قلعه تل در شمال 
استان خوزستان هم از دیگر کارهایشان بود که 
توانست به ثبت برسد و حاال سیمری می گوید 
برای ثبت یک صنعت، ۳۰ بنای شاخص را در یک 
سال معرفی کردند و از این تعداد بیست پرونده 

آماده و از ۱۰ پرونده دفاع و درنهایت ثبت شد.
او می گوید این کار عشق می خواهد و وقتی قرار 
است بدون دریافت مزد و فقط برای حفظ آثار 
ناممکن  این کار  عشق  داشتن  بدون  کنی  کار 
خواهد بود. »کار را در خرمشهر، امیدیه و دزفول 
هم شروع کردیم. این درحالی بود که در ذهن 
بسیاری از فکر می کنند با ثبت اثر مالکیت شان 
تا  توجیه می شدند  مردم  باید  گرفته می شود. 
بدانند با این کار بنا ارزشمند می شود و قرار نیست 
آنها گرفته شود. درست است دخل و  مالکیت 
تصرف یا تخریب نمی توانند داشته باشند اما باید 
آموزش ببینند که می توانید استفاده بهتری از بنا 

داشته باشند.«
سیمری روزهایی را به یاد دارد که برای ورود به 
خانه های تاریخی با چه مشکالتی روبه رو شدند 
و چه مالکان شخصی و چه شرکت نفت چه 
مشکالتی را برای بازدید فراهم کردند. او هتل فجر 
را مثال می زند که اجازه نمی دادند کسی واردش 
شود. به گفته سیمری نیاز است حداقل دو بار 
از بنای واجد ارزش بازدید کرد و گاهی به پنج و 

شش بار هم می رسد. 
باید عکاسی کرد و زیر و بم بنا را فهمید. الزم است 
اطالعات مستند و کامل باشد تا در آینده بتوان از 
آنها به خوبی استفاده کرد. اما راضی کردن آدم ها 

خیلی سخت است.
ریل قطار  پل که  در مسجد سلیمان چند  آنها 
نفتون  پل  همچنین  و  می گذشت  آنها  روی  از 
صنعتی  شاخصه  عنوان  به  ماهشهر  بندر  در 
سیمری  و  رساندند  ثبت  به  تالش هایشان  با 
می گوید هنوز آثار فراوانی باقی است و تالش های 
دفاع  پرونده های  ثبت  »برای  می طلبد.  زیادی 
فرماندهان  هم  بود.  خوب  همراهی ها  مقدس 
و مستند  به خوبی  از مکان ها  برایمان  قدیمی 
سایر  و  سپاه  همراهی  هم  و  کردند  صحبت 

سازمان های درگیر کافی بود تا بتوانیم ۱۱ پرونده 
استانی کنیم.« ثبت  را 

آنها برای ثبت آثار جنگ به راویانی نیاز داشتند 
که از کوچه پس کوچه های خرمشهر و مقاومت 
آدم ها و خانه ها بگوید. مانند زمانی که برای ثبت 
خانه های قدیمی به روایت قدیمی های محل نیاز 
دارند و همه اینها برایشان کار شبانه روزی بود. 
»ما االن برای ثبت اگر خانه ای را واجد ارزش 
بیابیم؛ به مالک ابالغ می زنیم و مراحل ثبت آغاز 
می شود اما در گذشته اینطور نبود و سختی کار 
زیاد بود.« سیمری همچنان که با امید از روزهای 
رفته حرف می زند تاکید می کند که ثبت یک بنا 
آثارمان  می خواهیم  اگر  و  است  نخستین گام 
را حفظ کنیم باید بعد از ثبت به فکر حفاظت؛ 
احیا و بازسازی این بناها باشیم. آنوقت است که 

می توان به آینده امیدوار بود.

این اتفاق به الگویی 
در تمام استان ها بدل شود

راهی که این فعاالن خوزستانی برای ثبت ملی 
و  است  روشن  راهی  کرده اند؛  باز  باستانی  آثار 
آنطور که الیار عاصمی، رئیس شورای هماهنگی 
صنایع  میراث فرهنگی،  نهاد  مردم  سازمان های 
دستی و گردشگری کشور به »پیام ما« می گوید 
اقدام به موقعی بوده و می تواند الگوی درستی 

برای کل کشور باشد.
 »خوزستان با حجم باالی آثاری که دارد نیازمند 
حرکتی این چنینی بود اما این را باید در نظر 
از  اقداماتی  نیازمند  ما  در کل کشور  گرفت که 
این دست هستیم و باید این اتفاق به الگویی 
در  او می گوید  بدل شود.«   استان ها  تمام  در 
قزوین هم مدتی است فعاالن حوزه میراث در 
یکی از انجمن ها به همراهی با سازمان میراث 
برای تشکیل پرونده های ثبتی روی آورده اند و 
اتفاقات خوبی آغاز شده است که  آنجا هم  در 
البته در گام های ابتدایی است. این میان »یکی 
از ایراداتی که در این زمینه همیشه وجود داشته؛ 
ناآشنا بودن با قوانین میراث فرهنگی و تهیه و 
است«.  بوده  ملی  ثبت  برای  پرونده ها  تدوین 
به همین دلیل است که بسیاری از پرونده ها با 
نواقصی همراه اند و در نتیجه روند به ثبت رسیدن 

آن ها با اختالل مواجهه شود. 
به گفته او تالش هایی برای آموزش نیروها انجام 
گرفته تا آنها را با قوانین میراث و از سویی تدوین 
پرونده ها آشنا کنند و این روند و آموزش ها باید 

ادامه یابد.
خوزستان  در  بار  نخستین  اتفاق  این  هرچند 
افتاده و حاال قزوین دومین شهری است که برای 
حفظ آثار و به ثبت رساندشان تالش می کند اما 
عاصمی معتقد است نمی توان هیچ شهری را بر 
دیگری ارجح دانست و فعاالن در همه شهرها 
وارد کار شوند چرا که  باید  و روستاهای کشور 
ثبت آثار نخستین گام است و بعد از آن کارهای 
اصلی مانند حفاظت و مرمت و احیا و .... شروع 
می شود. »با ثبت آثار کار تازه شروع می شود و 
در نتیجه این کار نخستین گام ما خواهد بود. 
بعد از آن باید سازمان میراث فرهنگی، تشکل ها 
و فعاالن وارد عمل شوند و جامعه محلی را آگاه 
کنند.«  او می گوید یکی از سخت ترین کارها برای 
حفاظت از خانه های تاریخی مالکان آنها هستند 
و تعارض منافعی که در این حوزه وجود دارد. 
در نتیجه راه حفظ آثار و بناها از رهگذر تعامل با 
جامعه محلی از یک طرف و از طرف دیگر عزم 
انداختن  جدی سازمان میراث برای به جریان 
پرونده های ثبت ملی است؛ پرونده هایی که هر 
کدامشان می توانند گان اول برای حفظ تاریخ و 

تمدن هر منطقه باشند.

دوستداران میراث فرهنگی در خوزستان با راه اندازی گروه »هرمز اردشیر« به تشکیل پرونده و ثبت ملی آثار کمک می کنند

همراهاِن ثبت تاریخ
گهستونی، فعال میراث فرهنگی: مردم باید بدانند ثبت میراث گذشتگان تا چه اندازه مهم است
رئیس شورای هماهنگی سمن های میراث فرهنگی کشور: در قزوین هم مدتی است فعاالن حوزه میراث برای تشکیل 
پرونده های ثبتی تالش می کنند

یکم آبان روز پدر 
نثر فارسی، 

ابوالفضل بیهقی نام گرفت
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار 
گفت: نام گذاری روز اول آبان ماه به عنوان روز 
ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی، در نشست 
در  و  تصویب  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 

تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شجاع مقدم  رضا 
»ثبت روز ملی بزرگداشت بیهقی در شورای 
عالی انقالب فرهنگی از مطالبات به حق مردم 
شهرستان سبزوار بود که از سال های گذشته به 

پیگیری می شد.« صورت جدی 
او عنوان کرد: »با پیگیری و همکاری مسئوالن، 
خواسته بحق مردم دیار سربداران در باره ثبت 
ملی روز ابوالفضل بیهقی در خرداد امسال، از 
عالی  رئیس شورای  و  رئیس جمهوری  سوی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  به  فرهنگی  انقالب 

ابالغ شد.« اسالمی 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار 
گفت: »ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی است 
سطح  از  فراتر  او  پاسداشت  ساله  همه  که 
شهرستانی و در گستره ملی برگزار می شود.«
بیهقی، مورخ نامدار و بلندآوازه ایرانی است که 
تاریخ دوره غزنوی را با نثری فاخر و بی نظیر 
نگاشت و از او به عنوان پدر تاریخ و مورخان 
ایران زمین نام برده می شود. بیهقی از مورخان 
دوره غزنوی است که در سال ۳۸۵ قمری در 
قریه حارث آباد بیهق )سبزوار( متولد شد. او 
بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی 
راه یافت و در خدمت خواجه بونصر مشکان 
به کار دبیری پرداخت و در خدمت سالطین 

غزنوی به سر برد.
او در زمان عزالدوله عبدالرشید در سال ۴۴۰ 
به  اما  بود  دیوان  صاحب  چندی  نیز  قمری 
تهمت حاسدان گرفتار، معزول و محبوس شد. 
بیهقی بعد از رهایی از زندان، باقی عمر را در 
انزوا به سر برد تا آنکه در سال ۴۷۰ هجری 

درگذشت. قمری 
بزرگداشت  همایش  اخیر،  دهه  یک  طی 
ابوالفضل بیهقی همه ساله در سبزوار برگزار 

می شود.

سوبرداشت  درباره لغو 
ویزای ایران و عراق

ویزا  لغو  مقررات  برقراری  مجوز  وزیران  هیات 
بین ایران و عراق را صادر کرد. اما این مصوبه 
سوبرداشت هایی را از این نظر که ویزای بین دو 
کشور آنی و بالفاصله لغو شده است و یا این که 
فقط شامل دوران اربعین می شود، ایجاد کرده 
است. به گزارش ایسنا، لغو ویزا بین ایران و عراق 
مطالبه ای بود که سال ها بین دو کشور پیگیری 
می شد، اما ناپایداری در بدنه دولت عراق مانع از 
توافق طرفین و اجرای آن تاکنون شده است. با 
این حال، عراق چند باری به مناسبت اربعین، با 
توجه به جمعیت زائران مشتاق از سمت ایران، 

ویزا را مقطعی لغو کرده بود.
ایران،  خارجه  امور  وزارت  پیشنهاد  به  اینک 
را  روزه  روادید ۴۵  لغو  مقررات  وزیران  هیأت 
برای دارندگان گذرنامه عادی بین ایران و عراق 
به شرط »عمل متقابل« تصویب کرده است. به 
این معنی که در صورت توافق و اقدام مشترک 
و متقابل دولت عراق، این ویزا بین دو کشور لغو 

می شود.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در این باره 
متذکر شده که براساس مصوبه هیات دولت، این 
لغو روادید تا سقف ۴۵ روز است و این عمل به 
شرط اقدام متقابل از سوی دولت عراق صورت 

می گیرد.
عراق تاکنون نسبت به این اعالم آمادگی ایران 
واکنشی نشان نداده است. یک منبع مسئول در 
دولت عراق پس از اعالم مصوبه ایران، با اشاره 
به این که تا کنون موضع رسمی در رابطه با لغو 
روادید میان ایران و عراق نداشته اند، تاکید کرده 
که لغو روادید از اختیارات نخست وزیر است. با 
این وجود، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
با اشاره به رایزنی هایی که در سفر اخیر به بغداد با 
مقامات عراقی داشته، گفته است: آن ها )دولت 
عراق( متمایل به این موضوع بوده و گویی برای 
انجام آن مصوبه پارلمان را الزم دارند. بنابراین 
اگر طرفین درباره لغو روادید به صورت »عمل 
متقابل« به توافق برسند، دولت ایران نیز آمادگی 
دارد به شهروندان عراقی اجازه دهد بدون روادید 

تا ۴۵ روز در ایران سفر کنند.
براساس  تاکید کرده که  خطیب زاده همچنین 
مصوبه هیات دولت، ایران حاضر به لغو روادید 
فقط  موضوع  این  و  است  روز   ۴۵ سقف  تا 
محدود به ایام اربعین نخواهد بود. این در حالی 
است که مقامات، متولیان و فعاالن گردشگری 
که عراق از جمله اولویت ها و بازار اصلی شان در 
جذب گردشگر به شمار می آید، بر این تصورند که 
مصوبه دولت تنها مقطع اربعین را در برمی گیرد.

وزارت امور خارجه که پیشنهاد دهنده لغو روادید 
است که  باور  این  بر  بوده،  عراق  و  ایران  بین 
روابط  تسریع  باعث  روادید  لغو  اجرایی شدن 
وزارتخانه  این  سخنگوی  خواهد شد.  دو کشور 
یادآور شده که تجربه این کار را در ایام اربعین 

داشته ایم.

سیمری، معمار بناهای تاریخی: 
برای ثبت صنعتی ۳۰ بنای 
شاخص را در یک سال معرفی 
کردیم و از این تعداد بیست 
پرونده آماده و از ۱۰ پرونده 
دفاع و درنهایت ثبت شد

کوچه دلگشا در خرمشهر را که با نام »کوچه مقاومت« ثبت ملی کردند، دانه به دانه پرونده های مختلف جلو آمد. تمام وسعت خوزستان 
با آن همه میراث باستانی و بنای ارزشمند محلی شد برای گروه »هرمز -اردشیر« که همراه میراث فرهنگی برای تشکیل پرونده و ثبت 
ملی آثار تاریخی شود. آنها حاال یک سال است که از خرمشهر تا اهواز و ماهشهر و دزفول و امیدیه را می گردند و بناهای واجد ارزش را برای 

تشکیل پرونده و کمک برای ثبت ملی در فهرست قرار می دهند.

 رئیس شورای هماهنگی 
سازمان های مردم نهاد 

میراث فرهنگی کشور: یکی 
از ایراداتی که همیشه وجود 

داشته، ناآشنا بودن با قوانین 
میراث فرهنگی و تهیه و تدوین 
پرونده ها برای ثبت ملی است 
و همین سبب شده بسیاری از 

پرونده ها نواقصی داشته باشند و 
روند ثبت با اختالل مواجه شود
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محدوده تاریخی شهر سرایان 
شامل کاروانسرا، آب انبار، 
حمام، بازار و مسجد جامع یک 
مجموعه تاریخی و مرکز محله 
زنده شهری است که جایگاه 
اجتماعی خود را حفظ کرده و 
زنده ترین نقطه شهر مسحوب 
می شود 

محوطه

کاروانسرای سرایان نامزد ثبت جهانی است
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مسئول 
داد که  خبر  سرایان  شهرستان  صنایع دستی 
منتخب  و  نامزد  مراحل  کاروانسرای سرایان 
جهانی  میراث  فهرست  در  ثبت  برای  شدن 
یونسکو را پشت سر گذاشته و مقدمات این 

است. انجام  دست  در  مهم  رخداد 
محمد عرب به ایرنا توضیح داد: فرایند ثبت 
قطعی اثر در فهرست میراث جهانی پس از 
بررسی نتایج گزارش ارسالی بازدید تیم محلی 
یونسکو انجام می شود. برای آماده سازی این 
روبه روی  زمین  محوطه سازی  عملیات  اثر 
است  اقدام  دست  در  انبار  آب  و  کاروانسرا 
و برای نهایی شدن ثبت این اثر در فهرست 
مشارکت  و  حمایت  نیازمند  جهانی،  میراث 

همه مردم و توجه جدی دستگاه های اجرایی 
حضور  برای  کاروانسرا  آماده سازی  هدف  با 

جهانی هستیم. ثبت  ارزیابان 
افزود:  سرایان  میراث فرهنگی  مسئول 
بهره برداری  و  احیا  برنامه های مرمت، حفظ، 
از بناهای تاریخی شاخص این شهرستان بر 
مبنای ثبت حداقل یک اثر در فهرست میراث 
جهانی بوده از همین رو مرمت حمام تاریخی، 
مرمت و احیای بازار میثم و تجمیع کارگاه های 
ایجاد  به  کمک  زنگوله سازی،  و  چلنگری 
کارگاه های تراش سنگ و خراطی و راه اندازی 
انبار  اقامتگاه بوم گردی همچنین مرمت آب 
و محوطه سازی اطراف بناها و محوطه سازی 
میدان کوثر برای تحقق هدف ثبت جهانی این 

بوده است. مجموعه 
او با بیان اینکه نهایت کار در حوزه آثار تاریخی 
بعد از مرمت و احیا، ثبت در فهرست میراث 
جهانی است گفت: کاروانسراهای ایرانی مانند 
برج  و  ایرانی  قنات  ایرانی،  باغ  ایرانی،  خانه 
ایرانی دارای ویژگی های منحصر به فرد است 
که بدون در نظر گرفتن ارزش معماری خاص 
و  فرهنگی  اجتماعی،  جایگاه  لحاظ  از  آن 
باالیی  ارزش های  دارای  ساختاری  تعامالت 

دارد.
گسترش  و  تعریف  از  دور  به  افزود:  عرب 
می یابد،  اهمیت  آنچه  کاروانسراها  کالبدی 
در  که  است  اجتماعی  فرهنگی  مولفه های 
اعصار مختلف در آن طی شده، استمرار یافته 

و در چند هزار سال بدون گسست ارزش های 
جامعه حفظ  فرهنگ  کنار  در  ایران  معماری 

است. شده 
او گفت: محدوده تاریخی شهر سرایان شامل 
کاروانسرا، آب انبار، حمام، بازار و مسجد جامع 
زنده  محله  مرکز  و  تاریخی  مجموعه  یک 
شهری است که هنوز جایگاه اجتماعی خود 
را حفظ کرده و زنده ترین نقطه شهر مسحوب 
با این  می شود که مردم نیز تعامالت خوبی 

دارند. محدوده 
او اضافه کرد: مجموعه تاریخی شهر سرایان، 
مجموعه تاریخی شهر سه قلعه، آب انبارهای 
به عنوان  شهر آیسک، کویر زیبای سه قلعه 
انبارهای  آب  و کویرنوردان،  منجمان  بهشت 
آبشارهای  مجموعه  بتون،  غار  سرایان،  شهر 
دره کلگی و دوتگی واقع در منطقه سبزرود، 
و  مصعبی  و  کریمو  گردشگری  منطقه 
شهرستان، کال زو  شمال  ییالقی  روستاهای 
آثار جذاب  از جمله  زابر  و منطقه گردشگری 

تاریخی و طبیعی شهرستان سرایان هستند 
که آب انبارها و مجموعه کال زو و آبشارهای 
دره سبزرود نیز قابلیت نامزد ثبت جهانی را 

دارند.
مسئول میراث فرهنگی سرایان اظهار داشت: 
منافع  طبیعی  و  تاریخی  آثار  جهانی  ثبت 
متعدد همچون جلوگیری از تخریب و حفاظت 
و  حفاظتی  مالی،  اعطای کمک های  آن،  از 
اطالعاتی برای حفاظت از اثر ثبت شده دارد.
ثبت  نتایج  دیگر  از  را  اقتصادی  مسائل  او 
جهانی عنوان کرد و گفت: هرگاه اثری، ثبت 
جهانی شود خود به خود به فهرست مقاصد 
افزوده  بین المللی  و  داخلی  گردشگری 
می شود که قطعا ورود گردشگر می تواند فواید 

باشد. داشته  زیادی  مالی 
عرب افزود: ثبت جهانی یک اثر تاریخی به 
افزایش احساسات ملی گرایانه و هویتی نیز 
کمک زیادی کرده و ریشه دار بودن آن ملت 

اثبات می کند. را 
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 ادعای دوباره درباره وجود منابع گسترده آب ژرف در منطقه سیستان از سوی معاون وزیر نیرو و کارشناسان رد شد 

 افسانه آب های ژرف
 معاون آب و آبفای وزارت نیرو: آبدهی نخستین چاه حفر شده در منطقه سیستان

۷ لیتر بر ثانیه و شوری آن نزدیک به آب دریا بود

قاسم تقی زاده خامسی؛ معاون 
وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

آبدهی این چاه با استفاده از 
پمپاژ توسط پمپ شرکت نفت 

۷ لیتر بر ثانیه و شوری آن 
نزدیک به آب دریا بود که با 
حفر یک حلقه چاه کم عمق 

آبدهی مذکور و البته با کیفیت 
خیلی بهتر و با هزینه های کمتر 

قابل دسترسی است

وضعیت به وجود آمده در 
مخزن سد شهید عباسپور 

اصال نشانه خوبی برای تولید 
برق و تامین آب نیست. 

با توجه به وضعیت بی آبی 
و بی برقی امسال، اگر این 

وضعیت ادامه داشته باشد و 
ما نتوانیم وضعیت مصرف آب 
و برق را مدیریت کنیم قطعا با 
بحران های شدیدی در تامین 

آب و برق مواجه می شویم

رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو:
نتایج آزمایش نمونه های آب 
برداشت  شده از چاه حفاری  

شده در زابل نشان داد که آب 
شور است و برای مصارف شرب، 

صنعت و کشاورزی مناسب 
نیست. حفاری تا عمق ۳۰۰۰ 

متر ادامه پیدا کرد و پاسخی که 
گرفتیم این بود که میزان امالح 
موجود در آب بسیار باالست و 

درجه حرارت باالیی نیز دارد
|  

یم
سن

  ت
|

خطر فروچاله های دریاچه 
مهارلو و فرونشست مناطق 

حاشیه دریاچه 
تاالب های فارس در حالی به منبع ریزگرد 
تبدیل شده اند  محیطی  زیست  و خطرات 
که از کارکرد اصلى خود یعنی فراهم کردن 
میان  این  در  شده اند؛  دور  اکوسیستم 
بدتری  وضع  استان  تاالب های  از  برخی 
ایلنا، مهارلو تاالبی است  دارند. به گزارش 
منشا  به  نمک ها  ریزگرد  خطر  از  جدا  که 
روزها  این  و  است  شده  تبدیل  آلودگی 
مهارلو  تاالب  در  فرونشست  جدید  بحران 

می خورد. چشم  به 
گرچه بارها نسبت به ورود پساب صنعتی 
و خانگی به تاالب مهارلو و خطرات وجود 
داده  تاالب هشدار  این  در  فلزات سنگین 
نه  استان  زیست  محیط  اما  است  شده 
به روز  به آن نمی کند که روز  تنها توجهی 
تاالب های  دیگر  به  نسبت  تاالب  وضعیت 
شدن  بلعیده  است.  بحرانی تر  منطقه 
دریاچه ای با وسعت مهارلو به اعماق زمین 
تاالب  این  در  نگرانی های زیست محیطی 
از  یکی  که  طور  آن  و  کرده  دوچندان  را 
این  از  بازدید  در  محیطی  زیست  فعاالن 
بروز  با  مهارلو  تاالب  تاالب می گوید وضع 
فرونشست و فرورفتگی هایی در دل تاالب 

است. بحرانی 
درباره  فعال محیط زیست  زارع  سیروس 
شرایط تاالب مهارلو می گوید: این دریاچه 
دلیل  به  فارس  دریاچه های  آلوده ترین  از 
ورود آاالینده های متعدد و فاضالب شیراز، 
شهرک صنعتی و روستاهای اطراف است. 
مسئوالن  حاضر  درحال  که  کاری  تنها 
مربوط می توانند برای دریاچه انجام دهند 
و کمک  تاالب  در  آبی  موجود  وضع  حفظ 
به عدم کاهش آب روی بستر و زیر بستر 

اقدام شود. به سرعت  باید  است که 
زمین  نشست  بحران  می گوید:  زارع 
دلیل  به  دشت ها  و  زراعی  اراضی  در 
چند  آبی  منابع  بی رویه  برداشت های 
است  شده  عادی  و  فراگیر  است  سالی 
خطر  این  به  نسبت  مردم  همه  تقریبا  و 
می تواند  زیادی  دالیل  شده اند.  آشنا 
منجر به بروز این فاجعه شده باشد که از 
دریاچه  بستر  زیر  آبی  منابع  تخلیه  جمله 
بعضی  عمق  است.  دالیل  این  از  یکی 
هم  متر  چندین  به  چاله ها  فرو  این  از 
حد  از  فراتر  فروچاله ها  تعداد  می رسد. 
مهارلو  تاالب  از  وسیعی  گستره  در  تصور 
این  اینکه  احتمال  است.  مشاهده  قابل 
دریاچه  حاشیه  روستاهای  به  نشست ها 
از  بیش  تخریب ها  و  شود  نزدیک  مهارلو 
آنچه که است، اتفاق بیفتد، گسترش این 
ناپذیری  جبران  پیامد های  می تواند  وضع 
به  آن  حاشیه نشین های  و  تاالب  برای  را 
سد  ساخت  درحالی  باشد.  داشته  همراه 
از خطرات  یکی  نیز  تنگ سرخ  منطقه  در 
مهم برای تاالب مهارلو است که این تنش 
حاال  و  ریزگرد  خطر  خشکیدگی،  کنار  در 
ادامه  مهارلو  تاالب  برای  فروچاله  وقوع 
است  چندسالی  اینکه  بیان  با  زارع  دارد. 
زیست  محیط  و  طبیعت  مدافعان  که 
مخالفت  سرخ  تنگ  در  سدسازی  با 
زیستی  مخاطرات  می گوید:  می کنند، 
تا  شیراز  غرب  در  سد  اجرای  انسانی  و 
بارها گوشزد  حاشیه نشینان دریاچه مهارلو 
شده است، اما همچنان پافشاری ها برای 

دارد. ادامه  سد  ساخت 

موضوع   ۱۳9۵ سال  تیرماه  بار  نخستین 
استحصال آب ژرف برای حل مشکل آب کشور، 
در مجلس مطرح و اجرای آن به معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد. موضوع 
دستیابی به آبهای ژرف از همان ابتدا با مخالفت 
بودند  اما  شد،  روبه رو  آب  حوزه  کارشناسان 
کسانی که اجرای آن را بهترین راه برون رفت 
از بحران آب کشور می دانستند. اظهار نظرها در 
از  ژرف«  »آب  مفهوم  مدتها  باعث شد  نهایت 
میان خبرها به گوشه ای بخزد و مجریان پروژه 
در سکوت کار خود را ادامه دهند، تا اینکه دوباره 
با اظهارات سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور پای این موضوع به خبرها باز شد. 
ستاری اردیبهشت ماه امسال و پس از اجرایی 
این  در  ژرف  عملیات حفر سومین چاه  شدن 
منطقه، در اظهاراتی در خصوص اجرای این پروژه 
است  باورنکردنی  »نتایج  اعالم کرد:  جنجالی 
و مطمئنًا با ادامه این پروژه اتفاق عجیبی در 
سیستان و بلوچستان می افتد« پیش از این در 
منطقه سیستان دو حلقه چاه ژرف یکی به عمق 
۳۸۰۰ هزار متر و دیگری ۱۸۰۰ متر حفر شده 
بود. حفاری ها منجر به دسترسی به الیه هایی 
هم شده بود اما کیفیت آب به دست آمده از 
این چاه ها محل چالش بود. با این حال چاه 
سوم با عمق ۱2۰۰ متر همچنان با امید دستیابی 
به آب های ژرف در حال حفر است. اما به زعم 

متخصصان، این امر –که در دنیا هم مورد توجه 
است- منجر به اتفاقی »عجیب« نمی شود بلکه 
شاید بتواند در خوش بینانه ترین شکل، منجر به 
حل بخشی از مشکل آب منطقه شود، چرا که نه 
میزان آب و نه کیفیت آبی که از این چاه ها به 
دست می آید این توان را ندارد که بتواند مشکل 
آب را در منطقه ای مثل سیستان حل کند. هر 
چند محمد پورحمید، کارشناس انرژی و یکی 
خبرگزاری  با  گفت و گو  در  مطلع  کارشناسان  از 
سیستان  در  پروژه  این  اجرای  علت  فارس 
برای  هنگفتی  هزینه های  سال هاست  که 
خشکسالی های طبیعی و غیرطبیعی می پردازد، 
و  دکتر ستاری  »آقای  می کند:  ذکر  این طور  را 
آقای چیت چیان خیلی اصرار داشتند به واسطه 
این که آن جا منطقه محروم بود، گفتند اگر هم 
قرار است اکتشافی بکنیم، اولین ثمرات آن باید 
به مناطق محروم برسد. دلیل دوم اینکه معلوم 
بود، سرچشمه آب این منطقه از بیرون کشور 
است، یعنی مخالفت ها برای این منطقه طبیعتًا 
باید کمتر باشد« حبیب هللا دهمرده نماینده مردم 
زابل در مجلس، درباره روند اجرای این پروژه 
با  تیرماه سال 9۵ جلسه ای  »در  است:  گفته 
حضور کارشناسان  در دفتر دکتر ستاری معاون 
رئیس جمهور برگزار شد، مطالعات طرح چند ماه 
زمان برد و در نهایت دکتر ستاری اعالم کردند به 

این جمع بندی رسیده اند که در سیستان آب ژرف 
وجود دارد. در اسفند ماه سال 96، اولین چاه 
مطالعاتی آب ژرف ایران در سیستان حفاری شد 
و ما در اعماق 9۰۰ تا 22۰۰ متری، به سه آبخوان 
برخورد کردیم. نمونه ها برداشت و آزمایش شد و 
طبق نتایج، این آبخوان ها فاقد فلزات سنگین و 
عناصر آالینده بود، همچنین از نظر رادیواکتیویته 
فاقد آلودگی بود. تشخیص کارشناسان هم این 
بود که منشا این آب ها از جنس برف ذوب شده 
است« چاهی که مصوبه ای با بودجه 2۵ میلیارد 
تومان از هیئت دولت داشت و بعد توانست ۱۳ 
میلیارد اعتبار مجدد نیز دریافت کند تا عمق چاه 
با وجود سخنان دهمرده  برسد.  متر  به ۳۸۰۰ 
در خصوص اینکه مطالعات نشان داده که آبها 
بعضی  و  هستند  شده  ذوب  برف  جنس  از 
کارشناسان منبع آن را کوه های هندوکش بیان 
کردند، رضا اردکانیان سال گذشته در خصوص 
نتایج مطالعات انجام شده روی آب استحصال 
آزمایش  بود: »نتایج  این چاه ها گفته  از  شده 
نمونه های آب برداشت  شده از چاه حفاری  شده 
در زابل تا عمق 2۱9۱ متر نشان داد که آب شور 
است و برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی 
مناسب نیست. حفاری این چاه تا عمق ۳۰۰۰ 
این  پاسخی که گرفتیم  و  پیدا کرد  ادامه  متر 
بود که همچنان EC آب )میزان امالح موجود 

باالیی  حرارت  درجه  و  باالست  بسیار  آب(  در 
نیز دارد؛ در نهایت برای جمع بندی نهایی باید با 
همکاری سازمان انرژی اتمی، نمونه برداری ها به 
یک مرجع بین المللی که مجهز به تجهیزات الزم 
است ارسال شود که سن آب را تشخیص دهند 
و متوجه شویم این آب یک آب فسیلی است 
یا یک منبع دینامیکی است که این کار هم در 

حال انجام است«

جنجال بر سر یک موضوع تکراری
»هزار میلیارد مترمکعب آب  زیرزمینی در 
سیستان و بلوچستان وجود دارد که می تواند تا 
۱۷۳ سال آب شرب کشور را تامین کند« این 
ادعایی است که سال ۱۳9۷ در فضای مجازی 
انتشار ویدیویی  با  جنجال به پا کرد و باز هم 
موضوعی  است.  مطرح شده  اخیر  روزهای  در 
که همان روزها با استدالل های علمی از سوی 
کارشناسان رد و اعالم شد: »ساختار زمین شناسی 
ایران به گونه ای است که وجود این حجم از آب 
در عمق های زیاد آن محال است« اما باز هم در 
پی حفر چاه سوم در منطقه سیستان به صدر 
خبرها آمده تا شاید این بار در سالی کم بارش 
و خشک بتواند جنجال به پا کند. جنجالی که 
مشخص نیست به نفع چه کسانی خواهد بود؟
نیرو  وزیر  معاون  تقی زاده خامسی  قاسم 
اخبار و  این  به  آبفا در واکنش  امور آب و  در 

انتشار ویدیویی مربوط به سال 9۸ در صفحه 
اکتشاف  »مطالعات  نوشت:  خود  اینستاگرام 
است که  سالی  چند  ژرف  آب  عنوان  با  آب 
توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
آغاز شده است. حاصل همکاری آن معاونت با 
وزارت نیرو در این زمینه منجر به حفاری یک 
حلقه چاه عمیق به عمق 22۰۰ متر )و بعدها 
علمی  معاونت  حوزه  توسط  مستقل  طور  به 
متر(  تا عمق ۳۱۰۰  ریاست جمهور  فناوری  و 
بود. آبدهی این چاه با استفاده از پمپاژ توسط 
پمپ شرکت نفت ۷ لیتر بر ثانیه و شوری آن 
با حفر یک حلقه  نزدیک به آب دریا بود که 
چاه کم عمق آبدهی مذکور و البته با کیفیت 
خیلی بهتر و با هزینه های کمتر قابل دسترسی 
ابتدا  در  مذکور  چاه  است  ذکر  به  الزم  است. 
به صورت آرتزین )با آبدهی حدود ۴ لیتر بر 
ثانیه( بود اما پس از گذشت مدت کوتاهی به 
سرعت از حالت آرتزین ]آب بدون نیاز به پمپاژ 
به سطح زمین می رسد[ خارج شد و بنابراین 
خروج آب به صورت پمپ امکان پذیر است.« 
تقی زاده خامسی در خصوص ویدیوی منتشر 
شده در فضای مجازی هم نوشت: »ویدیویی 
مجازی  فضای  در  صورت گسترده ای  به  که 
منتشر شده مربوط به عملیات شستشوی یک 
چاه معمولی بوده و هیچگونه ارتباطی با چاه 
حفاری شده در سیستان ندارد. این ویدیو چند 
سال پیش نیز در فضای مجازی پخش و اخیرا 
بازنشر شده است. قابل به ذکر است عملیات 
شستن چاه یک روش معمول پس از حفاری 
به روش دورانی در آبرفت یا سازند سخت است 
و منبع ویدیو منتشر شده نامشخص بوده و 
بنابراین حتی ممکن است مربوط به ایران هم 
استفاده  مورد  حفاری  دکل  همچنین  نباشد 
سیستان  چاه  حفاری  دکل  با  ویدیو  این  در 
انتشار  است  توضیح  به  الزم  است.  متفاوت 
گسترده مطالبی بدون پشتوانه علمی و بدون 
ارتباط از این دست از سوی افرادی با عناوین 
غیره،  و  ژرف  آب  مهندس، کارشناس  دکتر، 
آبهای  در خصوص  تخصصی  هیچگونه  بدون 
زیرزمینی مسبوق به سابقه بوده و به همین 
دلیل به جای انتشار مبانی علمی موضوع در 
محافل علمی و مجالت رسانه های تخصصی 
از طریق فضای مجازی منتشر می شود. انتشار 
باعث  صرفا  ویدیوها،  قبیل  این  از  مطالبی 
از  توجهی  قابل  بخش  در  انتظارات  افزایش 
مردم را فراهم می سازد که نتیجه آن کاهش 

بهره وری در آب کشور خواهد بود.«
تهیه و تامین آب به هر قیمتی، این سیاستی 
است که می توان در میان اظهارات مدافعان پروژه 
استحصال آبهای ژرف ردپای آن را دید. موضوعی 
که نشان از نگاهی کوتاه مدت دارد. سوء مدیریت 
منابع آب موجود و تمام تصمیمات اشتباهی که 
در طول سال ها در خصوص مدیریت منابع آب 
گرفته شده، سرزمینی خشک و کم آب را با بحرانی 
روبه رو کرده که حاال بسیاری راه حل آن را در اعماق 
زمین جست و جو می کنند. جایی که دسترسی 
به منابع موجود در آن نه از نظر اقتصادی به صرفه 
است و نه از منظر کارشناسی می تواند اقدامی 
اصولی باشد. هر چند هنوز نتایج قطعی مطالعاتی 
که در خصوص آسیب های ناشی از اجرای چنین 
پروژه هایی صورت گرفته منتشر نشده، اما آنچه 
بسیاری از متخصصان زمین شناسی و منابع آب 
بودن  اصولی  غیر  دارند،  نظر  اتفاق  آن  مورد  در 
اجرای چنین پروژه ای با اعالم اعداد خیالی درباره 
منابع موجود و اظهارات جنجالی در مورد نتایج 
مثبت و گسترده آن در کشور و ادعای حل بحران 
ریشه دار آب از این طریق است. موضوعی که جز 
ایجاد امیدی واهی در دل مردم منطقه سیستان 
که سال هاست خشکسالی را با تمام وجود لمس 
می کنند، نتیجه دیگری ندارد و راه نجاتی برای 

آنان از این بحران دامنه دار نیست.

وضعیت بارش ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳99 
باعث کاهش آورد آب رودخانه ها و به تبع 
این  است.  شده  سدها  ذخایر  آن کاهش 
برای  دشواری  شرایط  سدها  در  وضعیت 
وجود  به  مختلف  بخش های  آب  تامین 
است.  شده  آبی  تنش  زمینه ساز  و  آورده 
مخزنی  سدهای  بودن  دارا  با  خوزستان 
آبی  سال  دو  گذاشتن  سر  پشت  از  پس 
آبی  تنش  و  با خشکسالی  اکنون  مطلوب، 
در  موجود  آب  و  است  شده  مواجه  شدید 
همیشه  از  خوزستان کمتر  مخازن سدهای 
بارندگی  کاهش  ایسنا،  گزارش  به  است. 
آبریز،  باالدست حوضه های  و  در خوزستان 
وجود  به  برای سدهای خوزستان  شرایطی 
آورده که تامین آب در پایین دست سدهای 
شهید  سد  است.  شده  مشکل ساز  استان 
ایران  سدهای  بزرگ ترین  از  یکی  عباسپور 
که روی رودخانه کارون احداث شده ، یکی 
با  اکنون  که  است  خوزستان  سدهای  از 
مخزن  و  شده  مواجه  شدیدی  آبی  تنش 

می آید. چشم  به  همیشه  از  خالی تر  آن 
شهید  سد  مدیرعامل  جونعلی وند  فرزاد 
عباسپور با اشاره به آخرین وضعیت مخزن 
از  یکی  عباسپور  شهید  سد  گفت:  سد 
دارای  و  بزرگ کشور  بسیار  بتنی  سدهای 

دو نیروگاه یک هزار مگاواتی است و نقش 
دارد.  برق  شبکه  پایداری  در  مهمی  بسیار 
تراز نرمال سد شهید عباسپور ۵۳2 متر از 
سطح دریای آزاد است که در سال ۱۳99 با 
توجه به آورد سد، شاهد تراز نهایی و همان 
و  بودیم  آزاد  دریای  سطح  از   ۵۳2 ارتفاع 
پیک  استقبال  به  مخزن،  وضعیت  این  با 
با  امسال  متاسفانه  اما  رفتیم  برق  شبکه 
کاهش حجم آورد ورودی مخزن ناشی از 
سد  آورد  شده ایم.  مواجه  بارش ها  کاهش 
با  ۱۴۰۰ در مقایسه  شهید عباسپور در سال 
مترمکعب  میلیارد   ۴ حدود  گذشته،  سال 
در  سال گذشته  در  است.  داشته  کاهش 
سطح  از  متر   ۵۳2 سد  تراز  زمانی  چنین 
دریای آزاد بود اما اکنون تراز امسال حدود 
سال گذشته کاهش  با  مقایسه  در  متر   2۰

است. داشته 
وجود  به  وضعیت  این  گفت:  جونعلی وند 
اصال  عباسپور  شهید  سد  مخزن  در  آمده 
همچنین  و  برق  تولید  برای  خوبی  نشانه 
وضعیت  به  توجه  با  نیست.  آب  تامین 
بی آبی و بی برقی امسال، اگر این وضعیت 
وضعیت  نتوانیم  ما  و  باشد  داشته  ادامه 
قطعا  مدیریت کنیم  را  برق  و  آب  مصرف 
با بحران های شدیدی در تامین آب و برق 

می شویم. مواجه 
بر  تاکید  با  عباسپور  شهید  سد  مدیرعامل 
افزود:  آب  و  برق  مصرف  مدیریت  لزوم 
شهید  سد  باالدست  اینکه  به  توجه  با 
عباسپور، سد کارون ۳ قرار دارد و وضعیت 
نیست،  مناسب  چندان  نیز   ۳ کارون  سد 
۳ هیچ کمکی  از سد کارون  آب  رهاسازی 
به افزایش ارتفاع آب در سد شهید عباسپور 
نمی کند. در حال حاضر دبی ورودی به سد 
نیز  ثانیه و خروجی سد  بر  ۴۰۰ مترمکعب 
در  شرایطی که  با  است.  میزان  همین  به 
دارد،  وجود  عباسپور  شهید  سد  مخزن 
در  نامطلوبی  بسیار  مصرف  اوج  قطعا 
ماه های پیش رو خواهیم داشت و ممکن 
بسیاری  بی آبی های  و  خاموشی ها  است 
استان  سطح  در  رو  پیش  روزهای  در 
سد  آورد  باشیم. کاهش  داشته  خوزستان 
فعالیت  بر  اینکه  بر  عالوه  عباسپور  شهید 
است،  تاثیرگذار  خوزستان  استان  صنایع 
تامین برق مورد نیاز  تامین آب شرب و  بر 
است. اثرگذار  بسیار  نیز  خوزستان  مردم 

اشاره  با  عباسپور  شهید  سد  مدیرعامل 
به  توجه  با  گفت:  کشاورزی  مصارف  به 
و  عباسپور  شهید  سد  فاصل  حد  در  اینکه 
خاصی  کشاورزی  زمین  مسجدسلیمان 

عباسپور  شهید  سد  آب  از  ندارد،  وجود 
پایین دست  آب  و مصرف  برق  تولید  برای 
حجم  حاضر  حال  در  می شود.  استفاده 
 2.۸ حدود  عباسپور  شهید  سد  مفید 
بیش  تقریبا  و  است  مترمکعب  میلیارد 
حجم  برای  آب  مترمکعب  میلیارد  یک  از 
تراز  حاضر  حال  در  داریم.  کم  سد  مفید 
و  است  آزاد  آب های  سد  از  متر   ۵۱۳ سد 
آزاد  از سطح آب های  به تراز ۵۰۴ متر  اگر 
عباسپور  شهید  سد  دوم  نیروگاه  برسیم، 
مدار  از  است  مگاواتی   2۵۰ واحد  که چهار 
تنها  آب  تراز  اگر  بنابراین  می شود.  خارج 
از  یکی  برود،  پایین  سد  در  دیگر  متر   9
طور  به  عباسپور  شهید  سد  نیروگاه های 
می شود.  خارج  بهره برداری  مدار  از  کامل 
نیروگاه دوم نیز در ترازی ۱۳ متر پایین تر 
از تراز ۵۰۴ متر است و اگر تراز سد شهید 

برود،  پایین تر  نیز  میزان  این  از  عباسپور 
عمال دو نیروگاه سد از مدار بهره برداری به 
طور کامل خارج می شوند و دیگر نمی توان 

داشت. برق  تولید 
اگر  گفت:  عباسپور  شهید  سد  مدیرعامل 
رویه فعلی در سد شهید عباسپور به همین 
مرداد  یا  تیرماه  در  پیدا کند،  ادامه  شکل 
مدار خارج  از  نیروگاه های سد  از  یکی  ماه 

می شود. 
روزانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر از سطح 
آب مخزن کم می شود و ادامه داشتن این 
شدن  خارج  باعث  آینده  ماه  یک  تا  روند 
می شود.  مدار  از  سد  نیروگاه های  از  یکی 
نیروگاه  خارج شدن  از  پس  روند  این  اگر 
باشد،  داشته  ادامه  همچنان  مدار  از  اول 
جدی  بحران  با  شهریورماه  یا  مردادماه  در 

خواهیم شد. مواجه 

نیروگاه های تشنه سد عباسپور در برزخ خروج از مدار تولید برق

وضعیت وخیم سدهای خوزستان

آب و انرژی

سیستان و تشنگی سال هاست که سرنوشتشان به هم گره خورده و گویا قرار هم نیست مسیر این سرنوشت جایی از هم جدا شود. اما 
نکته قابل تامل درباره مشکالت مربوط به آب در این منطقه این است که هر بار سخن از کم آبی و بی آبی می شود، سرنخ ماجرا تنها 
به عوامل طبیعی متصل نیست، بلکه همواره یک عامل انسانی در سوی دیگر ماجرا خودنمایی می کند. حاال باز هم مشکل بی آبی در 
سیستان خود را به صدر خبرها رسانده اما این بار با یک امیدواری موهوم بزرگ به نام »دستیابی به آبهای ژرف برای حل مشکل آب 
منطقه« موضوعی که در روزهای اخیر ویدیوی آن –که مربوط به سال 98 است- در فضای مجازی دست به دست می شود و آنقدر 
حاشیه ساز شده که معاون وزیر نیرو را به واکنش واداشته است. قاسم تقی زاده خامسی معتقد است: »انتشار مطالبی از این قبیل، صرفا 
باعث افزایش انتظارات در بخش قابل توجهی از مردم شده و نتیجه آن کاهش بهره وری در آب کشور خواهد بود« اما ماجرای استحصال 

آبهای ژرف در منطقه سیستان چیست؟

آگهی اخطار اجرایی
فرزند  بیگی  عباس محسن  آقای  له  محکوم 
آدرس   ۳۰9۱۰۵۴۰۵۵ ملی  کد  به  محمد 
کیانشهر سلمانشهر خیابان سادات پالک ۱۰  و 
محکوم علیه خانم ریحانه یوسفی اصل آدرس مجهول المکان 
که به موجب رای شماره 2۳6 مورخ ۱۳99/۱2/26 حوزه ۴ 
شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۸.2۰۰.۰۰۰ ریال و 
جریمه تاخیر تادیه از زمان تقویم دادخواست )۱۳99/۸/2۵( 
و به پرداخت مبلغ ۱۵۷.۵۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی 
عهده  بر  دولت که  صندوق  در حق  عشر  نیم  پرداخت  به  و 
محکوم علیه می باشد و توسط واحد اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد. نیم عشر دولت ۴۱۷.۸۷۵ ریال.     م الف ۸
دبیر شورای حل اختالف شماره 4 کیانشهر و طغرالجرد _ 
خالداری

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

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
 ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  اگهی موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
۱۳996۰۳۱9۰۰۸۰۰2۳۳9هیات  شماره  رای  برابر  رسمی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  های  و ساختمان 
حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شماره  به  علی  فرزند  گتکوئی  پور  عرب  حسین  آقای 
شناسنامه ۱2 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
روستای  در  واقع  اصلی   ۳۰۳9 پالک  از  مترمربع   ۱9۵.۸۸
امیری  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  احمد  ده 
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت 
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 
۱۰۳ م/الف  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات   طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۴/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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پارلمان شهری 

شهرداری برای اجرای توافقنامه با آستان قدس مجوز نگرفت
اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت 
برای  شهرداری  به  مجوز  اعطای  الیحه 
رضوی  قدس  آستان  با  توافقنامه  اجرای 
نه  شهری  طرح  در  موقوفه  امالک  درباره 

 . گفتند
جریان  در  دیروز  »پیام ما«،  گزارش  به 
یک  تهران،  شهر  شورای  علنی  صحن 
شهرداری  به  مجوز  اعطای  الیحه  فوریت 
با  منعقده  توافقنامه  اجرای  جهت  تهران 
امالک  خصوص  در  رضوی  قدس  آستان 
مصوب شهری  طر ح های  در  واقع  موقوفه 

نیاورد.  رای 

در  امالک  رئیس سازمان  نادر محمدزاده 
ما  الیحه گفت:  این  فوریت  یک  توضیح 
حکم  چندین  اخیر  سال  سه  الی  دو  در 
محکومیت از سوی آستان قدس داشتیم 
نهاد وارد مذاکره شدیم و قرار  با این  که 
یکسال  مدت  به  آستان  که  شد  این  بر 
نکند.  حقوقی  اقدام  شهرداری  به  نسبت 
جدیدی  حقوقی  اقدام  دیگر  هم  آستان 
را  موضوع  این  باید  حال  اما  نداد.  انجام 
امر  این  موازی  به  کنیم.  تکلیف  تعیین 
شهر  سطح  در  زیادی  پروژه های  آستان 
این  رسیدن  نتیجه  به  صورت  در  و  دارد 

توافق پروژه ها نیز به مرحله اجرا می رسد. 
آستان قدس اعالم کرده در صورت انجام 
این توافق دیگر مسیر قضایی را پیگیری 
این  به  الیحه  این  فوریت  و یک  نمی کند 

است.  دلیل 
نیز  الیحه  محتوای  درباره  محمدزاده 
حدود  ثبتی  پالک   ۷۰ دهه  اوایل  گفت: 
سال  در  حقوقی  روال  از  پس  هکتار   ۷۰۰
شد  بازگردانده  قدس  آستان  به   ۷۷
با  توافقی  کرباسچی  آقای  زمان  در  و 
بعدی  دوره های  در  و  شد  انجام  آستان 
اضافه شد.  آستان  به  پروژه های جدیدی 

آستان  که  کردیم  توافق  ما  کلی  طور  به 
بوده  وقف  تاریخ  از  قبل  که  امالکی  در 
۳۰ مورد  اما درباره  باشد  دخالتی نداشته 
ارزیابی  آستان،  شدن  دار  سند  از  پس 
میلیارد  هزار   ۱۰ مجموعه شهرداری حدود 
تومان بود و براساس توافق با آستان این 
رسید  تومان  میلیارد  هزار   2,۵۰۰ به  رقم 
اجاره  آینده  سال   ۵۰ تا  ما  همچنین  و 
که  زمانی  رقم  این  نمی کنیم.  پرداخت 
است.  بیشتر  مراتب  به  قضایی  مسیر  از 
برای  هم  آنی  مالی  بار  موضوع  این  البته 

ندارد.  ما 
در  میرلوحی  محمود  سید  ادامه  در 
الیحه گفت:  این  فوریت  یک  با  مخالفت 
که  کرد  تشکر  تهران  شهرداری  از  باید 

سازمان ها  با  ما  گره های  می کنند  تالش 
به  می دانم  الزم  ولی  شود  حل  مختلف 
شهرداری  اگر  کنیم  توجه  را  نکته  این 
با  و  نکند  اصالح  خود  رویکرد  تهران 
شهر  منافع  نکند،  جدی گفت وگو  طرف ها 
می گوید  شهرداری  نمی شود.  تامین 
اینها  همه  ماست  اختیار  در  هکتار   ۱6۰
دلیل  به  دارد  ارزش  اگر  است.  خیابان 
شهرداری  که   است  هزینه هایی  همین 
عوض  باید  ذهنیت  است.  داده  انجام 
رقم  و  بایستد  باید  کمیسیون  شود.  
کاهش  میلیارد   2۵۰ به  را  میلیارد   2۵۰۰
عمومی  عرضه  باید  سازمان ها  این  دهد.  
را بدهکاری  ایجاد کنند حس طلبکاری  را 
به  باید  امالک  این  تبدیل کنند.  شهر  به 

شود. تبدیل  غیره  و  بیمارستان  پارک، 
شهر  شورای  روابط عمومی  گزارش  به 
شهرسازی  معاون  گلپایگانی  تهران، 
است  سال  دو  ما  تهران گفت:  شهرداری 
قدس کار  آستان  درخواست  روی  بر  که 
جایی  به  کار  حتی  و  کردیم  کارشناسی 
رسید که اعالم کردیم موضوع را با رهبری 
طبق طرح های  آستان  تا  می کنیم  مکاتبه 
شهرداری  به  را  ملک  درصد   ۴۳ شهری 
قانون،  به  توجه  با عدم  در گذشته  بدهد. 
ارائه  حال  در  که  چیزی  برای  شهرداری 
قدس  آستان  به  است،  آن  در  خدمات 
ادامه یک فوریت  اما در  پول داده است. 
به  تا  شد  مقرر  و  نیاورد  رای  الیحه  این 

شود.  مطرح  صحن  در  عادی  صورت 

معدن سنگ سبز چند روزی است نگرانی هایی 
ایجاد کرده است،  برای فعاالن محیط زیست 
بسیاری از ساکنان محدوده حریم شهری معدن 
عده ای  و  دارند  شکایت  آن  صوتی  آلودگی  از 
دیگر می گویند فعالیت این معدن می تواند راه 
ورود سیالب را مسدود می کند. زمستان سال 
گذشته آرش میالنی، عضو شورای شهر تهران 
برای دومین بار نسبت به فعالیت این معدن در 
حاشیه شهر تهران ابراز نگرانی کرده بود. رئیس 
کمیته محیط زیست شورای شهر گفته بود که 
علی رغم تذکرش در سال گذشته گروه هایی از 
تمدید پروانه های بهره برداری معدن خبر داده  اند 

خطرآفرین  بارش ها  فصل  در  می تواند  که 
باشد: متاسفانه اخیرا کارگروه دیده بان انجمن 
ادامه  بر  مبنی  گزارشی  ایران  کوهنوردان 
بهره برداری از این معدن را به شورای شهر ارسال 

کرده اند.
زیستی  محیط   ضوابط  در  اینکه  بیان  با  او 
قبیل  از  حساس  مراکز  معدنی،  فعالیت های 
محدوده مصوب حریم شهرداری الزامات شدید 
قانونی بوده و در این رابطه، شهرداری تهران نیز 
مستثنی نیست، تاکید کرد: همچنین در تمدید 
معادن،  این  از  بهره برداری  قبلی  پروانه های 
سازمان صنعت و معدن در تمدید موظف به اخذ 

نظر سازمان حفاظت از محیط  زیست و رعایت 
است.   مربوطه  الزامات 

همان روزها اما فاطمه برنا، مدیرکل حفاظت از 
محیط زیست شهر تهران به خبرگزاری برنا گفته 
بود که معدن سنگ سبز فعال نیست و اگر چنین 
انجام  پایش های  در  داشت  صحت  مقوله ای 
شده مشخص می شد. او گفته بود: در تهران ۴ 
معدن شن و ماسه و ۴ معدن سنگ الشه وجود 

دارد که همگی تعطیل هستند.
 شاید به صورت غیرقانونی فعالیت صورت گیرد 
اما مجوز نداشته و پروانه های بهره برداری آن ها 
را  نیز منقضی شده است. ما فعالیت معادن 

تایید نمی کنیم و اگر اقدامی صورت می گیرد 
کامال غیرقانونی است. 

این معادن در بازدیدهای ما غیرفعال بوده است. 
یگان حفاظت محیط زیست نیز همواره پایش را 
انجام می دهد. او تاکید کرده بود: وزارت صمت 
نیز باید بررسی کند که آیا این واحد که زیر نظر 
آن ها است فعالیت دارد یا ندارد. احتماال فعالیتی 
دیده شده است و اگر فعالیتی صورت گرفته 

است قطعا غیرمجاز است. 
ما قطعا اخطاریه صادر خواهیم کرد و باید فعالیت 
نشان  ما  پایش  را متوقف کنند، هرچند  خود 

می دهد که این معدن غیرفعال است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران در 
خصوص نحوه برخورد با تخلفات این معادن 
معادن  توسط  تخلف  این  اگر  بود:  گفته  نیز 
تکرار شود با وزارت صمت مکاتبه خواهیم کرد 
و چرایی آن را جویا می شویم و اگر تخلف بود، 
پرونده آن ها را به مراجع قضایی ارجاع می دهیم. 
به تازگی اما تصاویر تازه ای درباره فعالیت مجدد 
معدن »سنگ سبز« منتشر شده است، محسن 
روز  دو  زیست  محیط  فعال  یک  غضنفری، 
گذشته به ایسنا گفته است، این معدن از قدیم 
وجود داشته است و فعالیت معدنی نیز کم و 
بیش در آن انجام می شد اما به دلیل آنکه این 
معدن در حریم شهری واقع شده است، چندین 
سال قبل فعالیت آن را متوقف کردند اما این 
توقف فعالیت دیری نپایید و مجدد طی یک 
سال اخیر فعالیت های معدن کاری در معدن 

»سنگ سبز« از سر گرفته شد.
او گفته است، این معدن نه تنها در حریم شهری 
است و فعالیت های معدنی در حریم شهری 
زیستی  محیط  مشکالت  بلکه  است  ممنوع 
متعددی را به دنبال داشته است. برای مثال در 
نزدیکی معدن »سنگ سبز« رودخانه ای قرار 
دارد که کل سنگ ریزه ها و خاک های این معدن 
به رودخانه راه پیدا کرده و محل عبور سیالب را 

مسدود کرده است. 

سیل بند مسدود شده است 
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه 
در  مانندی  سد  حوضچه های  این ها  بر  عالوه 
رودخانه قرار دارد که به عنوان سیل بند از آن ها 
استفاده می شود، تاکید کرد: درحال حاضر این 
در  و  است  شده  سنگ ریزه  از  پر  سیل بندها 
واقع کارایی خود را از دست داده اند. از آنجایی 
که این معدن در نزدیکی منطقه مسکونی واقع 
شده است، آلودگی صوتی ناشی از آن آسایش 
شهروندان منطقه را برهم زده است و از سویی 
دیگر منظره گردشگری منطقه درکه و توچال را 

نیز از بین برده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شمیرانات اما درباره این شروع دوباره فعالیت 
معدن به ایسنا گفته است:  در صورتی که این 
معدن به طور غیرمجاز در حال فعالیت باشد، با 

آن برخورد قانونی می شود.
حال  این  با  است:  گفته  ناهیدی فر  حمید 
دسترسی به این معدن از شهر تهران امکان  پذیر 
است عالوه بر این هیچ سوابقی از این معدن در 
شهرستان شمیرانات وجود نداشته است. سال 
گذشته نیز که گزارش هایی از احتمال فعالیت 
اداره  همکاران  بود،  شده  منتشر  معدن  این 
حفاظت محیط زیست شهر تهران این موضوع را 

 پیگیری و  پایش کردند.
فاطمه برنا اما رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیست  شهر تهران به روزنامه »پیام ما« می گوید 
که مجوزی برای ادامه فعالیت این معدن داده 
نشده است. او می گوید خبرهایی مبنی بر شروع 
فعالیت دوباره این معدن را شنیده  اما به نظر 
می رسد نشانی این معدن با نشانی معدن  سنگ 
سبزی که پیشتر درباره آن صحبت شده بود، 
درباره  بررسی ها  می گوید،  او  است.  متفاوت 
فعالیت معدن ادامه دارد و محیط زیست درحال 
بررسی و تحقیق بیشتر است اما تاکنون مجوزی 
برای فعالیت دوباره این معدن صادر نشده است. 

فعالیت دوباره معدن »سنگ  سبز« تهران
مدیرکل حفاظت از محیط زیست شهر تهران می گوید برای فعالیت این معدن مجوزی صادر نشده است

95 درصد پروژه های 
شهری مشهد پیوست 

محیط زیستی دارند
شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس  نایب 
بهداشت، سالمت و محیط زیست شورای 
تالش  تمام  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
شورای پنجم مشهد این بوده که هر اقدامی 
سالمت  پیوست  می دهد،  انجام  شهر  در 
همین  به  باشد؛  داشته  زیست  محیط 
پیوست  پروژه ها  درصد   9۵ تا   9۰ خاطر 
محیط زیستی داشته اند و آن هایی هم که 
تالش کردیم کامل  را  نداشته اند  پیوست 
زیست  محیط  سالمت  لحاظ  از  تا  کنیم 

نکنند. ایجاد  مشکلی 
علیرضا شهریاری گفت: همچنین راه هایی 
و  خودروها  تجمع  از  که  کردیم  ایجاد  را 
جلوگیری  نقاط  از  یک سری  در  ترافیک 
ابوطالب  بلوار  از جمله مسیر  آید؛  به عمل 
به سمت جاده  به منطقه اسماعیل آباد که 
در  ترافیکی که  می کند،  پیدا  ادامه  کالت 
داشته  وجود  حسین)ع(  امام  میدان 
مردم  مشکالت  از  خیلی  و  کرده  برطرف 

است. شده  رفع 
خصوص  در  ادامه  در  شورا  عضو  این 
ضرورت پیوست محیط زیستی پروژه های 
شورای  تالش  تمام  تصریح کرد:  عمرانی 
اقدامی  هر  که  بوده  این  مشهد  پنجم 
سالمت  پیوست  می دهد،  انجام  شهر  در 
محیط زیست داشته باشد؛ ما هر تالشی 
به  و  است  مردم  سالمتی  برای  می کنیم 
را  همین خاطر ما پیوست محیط زیستی 

گرفتیم. جدی  پروژه ها  در 
شهری،  خدمات  کمیسیون  رئیس  نایب 
بهداشت، سالمت و محیط زیست شورای 
داد:  توضیح  در خصوص کشف رود  مشهد 
در  فاضالب  دراز  سالیان  کشف رود که  در 
مردم  حال  این  با  و  می شد  ریخته  آن 
استفاده  زرع  و  کشت  برای  آن  آب  از 
را  وضعیت  این  کردیم  تالش  می کردند، 

ببخشیم. سامان 

تعیین تکلیف انتخابات 
شوراها در شهرهایی 
که کاندیدا ندارند 

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان 
درباره  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
شهر  شوراهای  انتخابات  جزئیات  آخرین 
 ۴۰ و  شهر   ۱۳۸9 در  انتخابات  این  گفت: 
هزار روستا در روز جمعه 2۸ خرداد برگزار 
حد  به  کاندیداها  شهر  هفت  در  می شود. 
قائم  شهرها  این  در  که  نرسیدند،  نصاب 
اداره  کار  کشور  وزارت  سوی  از  مقام ها 

می دهند. انجام  را  شوراها 
نژاد گفت:  جمالی  مهدی  ایلنا،  به گزارش 
۵۱ هزار و 6۰۰ نفر برای شوراهای شهر ثبت 
خانم ها  را  آن ها  درصد   ۱2 که  کردند  نام 
تشکیل می دادند. همچنین 2۴۸ هزار نفر 
نیز در روستاها ثبت نام کردند که بیش از 

تایید صالحیت شدند. آن  ها  درصد   ۸۵
به  کاندیداها  شهر  هفت  در  داد:  ادامه  او 
شهرها  این  در  که  نرسیدند،  نصاب  حد 
قائم مقام ها از سوی وزارت کشور کار اداره 
باقی  در  اما  می دهند،  انجام  را  شوراها 

می شود. برگزار  انتخابات  شهرها 
انتخابات  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
مهم  بسیار  را  روستا  و  شهر  شوراهای 
به  نسبت  متأسفانه  کرد:  بیان  و  دانست 
به  کمتر  جمهوری،  ریاست  انتخابات  این 
حالی  در  می شود  توجه  شوراها  انتخابات 
روستا  و  شهر  هزار  چند  سرنوشت   که 
شود.  تعیین  انتخابات  این  در  است  قرار 
نهاده  شوراها  بر  مهمی  بسیار  تکالیف 
سیاست گذاری،  شامل  که  است  شده 
قانون گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر امور 

می شود. سازمانی 
او با بیان اینکه مردم در انتخابات شوراهای 
می دهند که  رای  به کسانی  روستا  و  شهر 
کاماًل آن  ها را می شناسند، عنوان کرد: مردم 
به کسانی رای می دهند که در محله، روستا 
یا شهر خودشان هستند و ارتباط نزدیک و 

رو  در  رو با آن  ها دارند.
کرد  اشاره  شوراها  گسترده  تکالیف  به  او 
انجام  وظیفه  دسته  سه  شوراها  گفت:  و 
و  تصویبی  وظایف  یک سری  می دهند؛ 
وظایف  از  دیگر  یک سری  است،  تاییدی 
مربوط به امور نظارتی بوده و باقی وظایف 
در خصوص امور همکاری با سایر بخش ها 

است. نهادها  و 
تصریح  با  کشور  وزیر  عمرانی  معاون 
شورای  فقط  شهر،  شوراهای  اینکه  بر 
تصویب  افزود:  نیستند،  شهرداری  ها 
تایید  شهرداری،  پیشنهادی  آیین نامه های 
شهرداری ها،  هزینه  درآمد  جامع  صورت 
پیشنهادی شهرداری ها و  وام های  تصویب 
متمم بودجه و همچنین اساسنامه آن  ها از 
است. شوراها  وظایف  با  مرتبط  امور  جمله 

یک فعال محیط زیست: از آنجایی 
که این معدن در نزدیکی منطقه 
مسکونی واقع شده است، آلودگی 
صوتی ناشی از آن آسایش شهروندان 
منطقه را برهم زده است و از سویی 
دیگر منظره گردشگری منطقه درکه و 
توچال را نیز از بین برده است

به تازگی تصاویری از فعالیت دوباره معدن »سنگ سبز« در استان تهران در محدوده شمیرانات منتشر شده است. معدن سنگ سبز که هر 
از چندگاهی در فصل زمستان پایش به خبرها باز می شود، مدتی بود که به نظر می رسید تعطیل شده و دیگر فعالیت نمی کند. اما فعاالن 
محیط زیست با انتشار تصاویری از فعالیت دوباره این معدن در روزهای اخیر ابراز نگرانی کردند. با این حال مدیرکل حفاظت از محیط 

زیست شهر تهران می گوید، مجوزی برای فعالیت دوباره معدن صادر نکرده است. 

|  
سنا

 ای
 |

اداره كل نوساز ی، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان

نوبت اول

م الف 5090

فراخوان - شماره  6-1400 /پ
اداره كل نوساز ی، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجرا ی آ ی ین نامه اجرا ی ی بند ج ماده 12 قانون برگزار ی مناقصات در نظر دارد 

اجرای پروژه های به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نما ید. لذا از 
واجدین شرایط دعوت م ی شود به سامانه ستادایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. روش ارزیابی ساده می باشد. حضور 

شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

برآورد پروژهردیف
اولیه

اعتبار نقدی
سال مالی1399

مبلغ و
مبلغ ضمانت نامه شماره طرحتاریخ سررسید اسناد

فرایند ارجاع کار

۱
تكميل مدرسه آرش 

سيرجان
۱2,۰2۱۱۱۳۰۰

   2۵۰۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰66۰2

2
تكميل مدرسه كوثر 

اميرآباد عنبرآباد
۱2,۰۴2۱۱۳۰۰

 2۵۰۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰66۰۳

۳
تكميل دبيرستان خضرا 

بلوک جيرفت
۱2,۴۷۸۱۱۷۰۰

26۰۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰662۴

۴
تکمیل مدرسه 6 كالسه 

مكتب تشيع بافت
۸،2۰6۷۰۰۰

 2۱۰۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰6۴۱۵

۵
تکمیل مدرسه سرراس 

منوجان
۳،۸۷6۳۳۵۰

۱۱۵۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰6۱9۵

6
تکمیل مدرسه دکتر ایرانی 

کبوترخان رفسنجان
۳،66۵۳۰۵۰

۱۱۵۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۷۰۰6۱۸۵

۷
تکمیل سالن ورزشی 

ارزوئیه
۳,۰۷۳۱۵۰۰

۱۵۰۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۴/۱۱2۱۵۴

۸
تکمیل سالن ورزشی 

شهربابک
۴.۳۸۰29۷۰

2۰۳۰
۱۴۰2/۸/۷

۱۸۰۱۰2۴/۱۱222۰

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

آگهی مزایده امالک 
اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد در راستای اجرای آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن با قیمت کارشناسی روز تعیین شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری استان و با مجوز شماره  
0000051/ 01612 مورخ1400/03/01 هیات نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن در استان مازندران ، 6 واحد خانه سازمانی  واقع 
در آمل به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده و شرایط ذیل به صورت یکجا، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 20000033۷۷000004 به فروش برساند.
شرایط:

 متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می بایست 5 درصد قیمت پایه مزایده 
را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی 

ارائه نمایند. 
کلیه امالک با وضع موجود و با توجه به مفاد درج شده در دعوتنامه مزایده به 
فروش می رسند و متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد، از امالک بازدید 

نمایند. 
فروش بصورت نقدی می باشد. 

مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/04/19 می باشد. 
زمان بازگشایی پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 در 

محل این اداره کل خواهد بود. 
زمان بازدید، همه روزه در ساعت اداری میسر می باشد. 

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی 

شهرستان آمل و معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
1-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش 

در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
3-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

 setadiran.ir 4-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه
بخش "ثبت نام پروفایل مزایده گر" موجود است.

جدول مشخصات

ردیف

مساحت تقریبی 
 آدرسکاربری)مترمربع(

قیمت کل 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

شماره مال 
در سامانه 

ستاد
توضیحات

اعیانعرصهبخشاصلیفرعی

۱

۱۸
و 

 ۱۷
 /

 2
۰۰۸

  

مسکونی ۸۰9.2 6۰۳.۷۵ ۳ آمل2 

آمل- 
جنب 

شهرک  
۴۸ایثار

,۰۰
۰,۰

۰۰,
۰۰۰

 2
,۴

۰۰,
۰۰۰

,۰۰
۰

2۱
۰۰۰

۰۳
۳۷

۷۰
۰۰۰

۱6

ملک دارای سند مالکیت 
عرصه به نام سازمان 
ملی زمین و مسکن 

می باشد.
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افقی
عدد   - نیست  خوب  ناپسند،   -  ۱ 
عدد  ساختمان،  شالوده  هندسی، 
 - مثلثاتی  ازتوابع   - ارشمیدس2 
توده های ریگ، تلهای شن و ریگ، 
خط   - قرآن  ششم  و  چهل  سوره 
 - خارجی۳  چای  مهندسی،  كش 
دهان - خار سر دیوار - یلدا درهم 
 - گونه۴  گونه،  زیر  جستگی  بر   -
علت،  و  باعث  علت،   - بدكارترین 

نان۵  نوعی   - شونده  سبب  و  علت 
عرب،  دست   - »ماركز«  كشور   -
 - هالوژنها  از  طعام،  نمک  هالوژن 
 - کیلو6  سه  وزنی،  ضمیر  خودم، 
بی  شهر  ایتالیا،  مرکز  گریزحیوان، 
دفاع، شهر فراری - بافته ابریشمی، 
خفته  روانداز   - نکوهش   - حریر۷ 
مولود   - زرد  سوسن   - سمی۸   -
نور  چشم،  دید  جهت،   - كودك   .
می  آب  به  ترکی  زبان  در  اندک، 
گویند - حرف تعجب، تعجب زنانه، 

گشوده9 - بردباری  - پیروان دین 
موسی - بندگی۱۰ - هامون - روح، 
روان - سست تر، نرم تر، ارزانتر۱۱ 
- موش صحرایی - صحرای اتمی، 
آزمایشات  صحرای  آمریکا،  ایالت 
از   - مسیحی   - آمریكا۱2  نظامی 
نیست،  زود   - ماد  پادشاهان 
صومعه، مقابل زود۱۳ - شهر نشین 
آب  ناشنوا،  جمعی،  دسته  سرود   -
شرعی - اردک فرنگی۱۴ - بزرگ - 
تهرانی۱۵  از سعید  فیلمی   - مو  بی 
- ارجمندی - علم پزشکی - شلوار 
جنگهای  ژنرال  یکپا،  قدم  جین، 

ل نفصا ا

عمودی
۱ - محصول آب و صابون - بريدن 
با شمشير و جز آن - تمام کننده2 
 - پرست  یكتا   - فروش  ماهی   -
فندق هندی۳ - قصاص - پوشاك 
دلیر   -  ۴ گیالن  توابع  از   - ستور 
از  اثری   - تندرو  اسب   - - کلید۵ 
هم  یار  دو  یازده،   - یان  واسیلی 
در  نیوجرسی  تیم  شهرت   - قد 
 - پنهان كردن  خاك  زیر   -  NBA6
فعل  پیشوند  مخمور،  نت  نت سوم، 
سمت   - سلطنت۷  وارث   - مضارع 
خودمانی  یك  عامیانه،  یک   - چپ 
جزیره   - است۸  مسکن  پمادی   -
جفت  کننده،  ازدواج   - ایتالیایی 
مربع،  متر  صد   - دوتایی   شده، 
مخفف  فاعلی,  پسوند  سطح،  واحد 

فهمیده  عاقل،   - کهکشان   - اگر9 
می کشد،  بچه   - دادن۱۰  دشنام   -
قامت، اندازه - افسرده - تازه كار۱۱ 
ضمیر   - کرمان  شهر   - مالک   -
شخص  سوم  ضمیر  وی،  غائب، 

 - پنیسیلین  کاشف   - مفرد۱2 
اندازه، مقدار و اندازه، مقدار - قلب، 
سرای محبت۱۳ - ستون بدن، عضو 
اهریمن،   - بدن  اعضای  از  رونده، 
بدخوی افسانه ها، شیطان - بازیگر 

گیالنه۱۴ - همراه مت - همراه خم، 
صمیمی،   - باطل   - خم  همنشین 
دهن کجی   - متحدالقول۱۵  متفق، 
 - موسیقی  الفبای  یادداشت،   -

داماد

جدول شماره 2035

اردبیل  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  سعادتی:  کبری 
گفت: اجرای طرح پایانه فروشگاهی فرار از مالیات را 
به صفر می رساند که نتیجه آن را در آینده و درازمدت 
خواهیم دید. ابراهیم قلی زاده اظهار کرد: موضوع اجرای 
پایانه فروشگاهی را جدی پیگیری می کنیم. اجرای این 
طرح فرار از مالیات را به صفر می رساند و نتیجه این را در 
آینده و درازمدت خواهیم دید. او با بیان اینکه در استان 
اردبیل اجرای پایانه های فروشگاهی هم اجرا می شود 

و حدود ۱۵ صنف را تحت پوشش قرار می دهد، افزود: 
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور عبور از مالیات سنتی 
و ورود به مالیات هوشمند است. او اظهار کرد: وصول 
معوقات مالیاتی به صورت جدی پیگیری می شود و 
امسال 2۸ درصد معوقات مالیاتی در این استان وصول 
شده است. قلی زاده عنوان کرد: از سال ۸۷ تاکنون 2 
هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در استان وجود 
داشت  که ۸۰ درصد آن مربوط به کارت های بازرگانی 
و جرایم مربوطه است. او با بیان اینکه مقرر است هر 
سال ۳۰ درصد معوقات مالیاتی وصول شود، گفت: در 
راستای ایجاد اعتماد در بین مودیان مالیاتی یکی از 
رسالت های مهم رسانه های مطالبه گری است تا بتوان با 
همکاری و تعامالت همه جانبه در راستای خدمات رسانی 
به مردم به صورت موفق عمل کرد. قلی زاده با اشاره به 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی افزود: این طرح از 
مواردی است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر 
گرفته شده که به شفاف سازی مالیاتی کمک می کند و 
در این زمینه با توجه به این که ۸9 درصد درآمدهای 

استان از محل مالیات تامین می شود میزان وصولی 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مدیرکل امور 
مالیاتی استان اردبیل با بیان اینکه  اجرای طرح ملی 
نظام تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات در این استان 
موفق بوده است، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد پرداخت 
مالیات از طریق اجرای نظام تمکین داوطلبانه صورت 
می گیرد. او از تالش برای اجرای طرح هوشمندسازی 
در  و حذف روش های سنتی  مالیات  پرداخت  نحوه 
استان اردبیل خبرداد و گفت: با اجرای نظام تمکین 
داوطلبانه که دسترسی مودیان مالیاتی را به اداره امور 
مالیاتی تسهیل کرده است، این اداره کل استفاده از 
روش های ابالغ الکترونیک، ارسال پیامک، اقدام برای 
اجرای طرح دیتا محور مالیات و سایر روش ها را برای 
حذف مراجعه مستقیم مردم به ادارات امور مالیاتی در 
جهت انجام اقدامات پیشگیرانه از کرونا را در دستور 
کار خود قرار داده است. قلی زاده گفت: رویکرد سازمان 
مالیاتی  درآمدهای  وصول  مالیاتی شفاف سازی  امور 
رویکرد  او  است.  هوشمند  مالیات  طرح  اجرای  با 

اداره کل امور مالیاتی را اجرای عدالت مالیاتی دانست 
مودیان  تشویق  و  مالیاتی  عدالت  اجرای   با  افزود:  و 
به طرح خوداظهاری مالیاتی و تمکین در پرداخت به 
موقع مالیات شاهد ارتقای نظام سالمت اداری باشیم. 
او تشریح کرد: اجرای طرح وصول با اصول نیز که با 
هدف جلوگیری از فرار مالیاتی در استان اردبیل اجرا 
می شود، از جمله راهکارهای جدید اداره کل امور مالیاتی 
از جمله  استان در کنار اجرای سایر طرح های جدید 
امور  مدیرکل  است.  فروشگاهی  پایانه های  راه اندازی 
مالیاتی استان اردبیل افزود: وصول با اصول در چارچوب 
قوانین و مقررات مالیاتی کشور بوده و هدف از اجرای 
آن احترام به حقوق مردم است. او ادامه داد: در اجرای 
مفاد ماده )۳( آیین نامه اجرایی تبصره )2( ماده )۱69( 
قانون مالیات های مستقیم و چگونگی نصب و استفاده 
فروشگاهی(  )پایانه  فروشگاهی  صندوق  سامانه  از 
به  هستند  ملزم  آزاد  شغل های  صاحبان  از  بسیاری 
درگاه خدمات الکترونیکی سازمان مراجعه و نسبت به 
ثبت مشخصات در سامانه صندوق فروش اقدام کنند. 
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از تسهیل پرداخت 
مالیات توسط مودیان مالیاتی مشاغل مختلف در این 
استان خبرداد و افزود: با ابالغ تبصره جدید ماده ۱۰۰ 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم شرایط پرداخت 

مالیات برای مودیان تسهیل شده است. مدیرکل امور 
مالیاتی استان اردبیل با اشاره به اخذ مالیات از خانه های 
خالی نیز تصریح کرد: برای اجرای این طرح چند بند 
وجود دارد از جمله باید واحد مسکونی و در شهر باالی 
یک صد هزار نفر باشد و این که باید سامانه ملی امالک 
به اداره مالیات اعالم کند. قلی زاده بیان کرد: با اعالم 
سامانه ملی امالک قطعا این طرح برای خانه هایی که 
بیش از ۱2۰ روز خالی باشد، شامل می شود. قلی زاده 
در مورد ثبت نام وبینار نکات کلیدی تنظیم اظهارنامه 
مالیاتی سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: خلخال  شهرستان های 
پیشتاز این استان در اجرای این طرح بوده و بیش از 
۸۰ درصد پرداخت مالیات از طریق اجرای نظام تمکین 
داوطلبانه صورت گرفته است. او از تالش برای اجرای 
و حذف  مالیات  پرداخت  نحوه  هوشمندسازی  طرح 
و گفت:  داد  خبر  اردبیل  استان  در  روش های سنتی 
با اجرای نظام تمکین داوطلبانه که دسترسی مودیان 
مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسهیل کرده است، این 
اداره کل استفاده از روش های ابالغ الکترونیک، ارسال 
پیامک، اقدام برای اجرای طرح دیتا محور مالیات و 
سایر روش ها را برای حذف مراجعه مستقیم مردم به 
ادارات امور مالیاتی در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه از 

کرونا را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل خبر داد:

صفر شدن فرار مالیاتی با اجرای سامانه پایانه های فروشگاهی

 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طرحی را به دولت پیشنهاد داد که در صورت 
تصویب، راهدارانی که به طور مستقیم درگیر عملیات نگهداری و خدمت رسانی 
در جاده ها هستند، در صورت فوت در حین فعالیت، شهید راه خدمت به شمار 
می روند. به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای عباسعلی 
بنی اسدی معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان با بیان اینکه این اقدام به 
منظور حمایت های مادی و معنوی از خانواده های این قشر زحمتکش در دستور 
کار قرار دارد، گفت: با توجه به این که مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصالح اساسنامه 
بنیاد شهید و تبصره ذیل ماده یک قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، تعیین 
مصادیق عملی شهید، مفقوداالثر، جانباز آزاده و اسیر در چارچوب و قوانین نیروهای 
مسلح کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و از آنجایی 
که سالیانه تعدادی از عوامل خدوم راهداری در حین عملیات راهداری و خدمت 
به مردم جان شیرین خود را از دست می دهند و خانواده های آنها فاقد هرگونه 
پشتوانه معنوی و مادی می شوند و دولت و به صورت خاص هیچگونه مجوزی 
جهت حمایت از آنها ندارد بنابراین برای حمایت از خانواده های این قبیل همکاران 
خدمت گذار پیشنهاد مربوطه جهت سیر مراحل تصویبی به دولت ارسال شده است 

و امیدواریم که این پیشنهاد مورد تایید هیات محترم دولت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از تخفیف و بخشودگی بیش از ۷ میلیارد ریالی 
گازبها برای مشترکان کم مصرف خانگی در سال گذشته در مناطق مختلف شهری 
و روستایی استان ایالم خبر داد. عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه ۳ گروه 
مشترکان خانگی، مدارس دولتی و اماکن مذهبی که الگوی مصرف را رعایت کرده 
باشند مشمول تخفیف و بخشودگی شده اند، اظهار داشت: به استناد تصویب نامه 
هیُات وزیران، مشترکانی که در فصل سرما الگوی مصرف را رعایت کنند مورد تشویق 

قرار می گیرند.
او افزود: طرح بخشودگی گازبهای مشترکان کم مصرف به استناد تصویب نامه 
هیأت وزیران مبنی بر بخشودگی کامل گازبهای مشترکان خانگی کم مصرف و مصوبه 
تخفیف ۱۵ درصدی گازبهای مشترکان خانگی که مصرف گازبهای آنها در دوره زمانی 
۱6 آبان ماه تا ۱۵ فروردین ماه، نسبت به دوره های مشابه در سال های ۱۳96 و ۱۳9۷ 
بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، تعلق گرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: در سال گذشته مشترکان خانگی استان ایالم که الگوی مصرف گاز را رعایت 
و نسبت به سال های قبل کمتر مصرف کرده اند، به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۵9 میلیون 

و 9۳ هزارو ۷۸۷ ریال مشمول تخفیف ۱۵ درصدی یا بخشودگی گاز بها شده اند.

راه  نقشه  طبق  گفت:  ایران خودرو،  مجموعه های  و  قطعات  تولید  معاون 
توسعه موتور و قوای محرکه، از سال آینده موتور TU۵ از مدار تولید خارج 
و با موتور +TU۵ جایگزین می شود. خطوط موتورسازی ایران خودرو دارای 

ظرفیت تولید روزانه هزار دستگاه از این محصول است.
شاهین صدری تولید موتور ارتقا یافته +TU۵ که در مرحله صنعتی سازی 
موتور  حوزه  در  ایران خودرو  توسعه ای  برنامه های  از  بخشی  را  دارد  قرار 
فناوری  از  بهره گیری  با  موتور  این  در  کرد:  اظهار  و  دانست  محصوالت 
خروجی  با  روغن  پمپ   ،)CVVT( سوپاپ ها  مداوم  متغیر  زمان بندی 
قابل توجهی در چابکی  بهبودهای  احتراق موتور،  اتاقک  بهبود در  و  متغیر 
و شتاب در دور پایین، توان در دور باال، کاهش مصرف سوخت و کاهش 
و  تارا  قبیل  از  محصوالتی  روی  بر  موتور  این  می شود.  حاصل  آالیندگی 

می شود. گرفته  به کار  رانا پالس 
 ،TU۵+موتور پروژه صنعتی سازی  در  تعریف شده  اقدامات  با  افزود:  او 
نوع  بلوک سیلندر و مونتاژ هر دو  در حال حاضر ماشین کاری سرسیلندر، 
موتور TU۵ و +TU۵ با حدود ۱۴ واریانت مختلف در خطوط تولید فعلی 

صورت می گیرند.

سازمان راهداری پیشنهاد داد:
راهداران فوت شده در حین خدمت 

شهید محسوب شوند

۷ میلیارد ریال بخشودگی برای 
مشترکان خانگی گاز

»TU5+ «تولید روزانه هزار دستگاه موتور
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اهدای نشان عالی 
مسئولیت اجتماعی به 

روابط عمومی بانک سینا 
روابط عمومی  صنعت  پنجمین»جشنواره  در 
دبیر  عاملی  سعیدرضا  سخنرانی  با  که  ایران« 
جمعی  حضور  و  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
روابط عمومی  مدیران  دانشگاه،  اساتید  از 
حوزه  اندرکاران  دست  و  شرکت ها  و  ها  سازمان 
مسئولیت  عالی  نشان  بود،  همراه  روابط عمومی 
شد. اهدا  سینا  بانک  روابط عمومی  به  اجتماعی 

نشان  این  سینا،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
گذشته  سال  طی  ارتباطی  اقدامات  پاس  به 
مسئولیت های  کمپین  خالقانه  اجرای  ویژه  به 
اجتماعی از سوی هیات داوران جشنواره صنعت 
بانک  این  روابط عمومی  به  ایران  روابط عمومی 

شد. اهدا 
در این جشنواره بیش از ۱۷۰۰ اثر از ۱۱2 سازمان 
افکارسنجی،  و  پژوهش  بخش    ۱۴ در  شرکت  و 
مدیریت و برنامه ریزی، ارتباطات درون سازمانی، 
ارتباطات  مردمی،  ارتباطات  رسانه ای،  ارتباطات 
شنیداری،  دیداری-  ارتباطات  دیجیتالی، 
مسئولیت  تبلیغات،  انتشارات،  بصری،  ارتباطات 
و  کرونایی  اقدامات  داستانسرایی،  اجتماعی، 
بود که  شده  ارائه  جشنواره  دبیرخانه  به  خالقانه 
از  برتر  روابط عمومی   2۳ نهایی،  ارزیابی   از  پس 

شدند. معرفی  و  انتخاب  سینا  بانک  جمله 
جشنواره  هشتمین  در  نیز  پیشتر  است  گفتنی 
نکوداشت  آیین  و  ایران  روابط عمومی  ستارگان 
ارتباطی مدیر  روز ملی روابط عمومی، لوح ستاره 
به  سینا  بانک  مدیرعامل  ایمانی  دکتر  به  ارشد 
او در  دلیل روحیه تعاملی و نقش تعیین کننده 
جویانه  تعالی  نگاه  و  ذی نفعان  با  ارتباط  بهبود 
به حوزه ارتباطات و روابط عمومی، رسانه و افکار 
به  نیز  بانک  روابط عمومی  و  شد  اعطا  عمومی 
فعالیت های سال  و  اقدامات  در  دلیل درخشش 
گذشته به ویژه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، 
روابط عمومی  طالیی  ستاره  لوح  و  تندیس 

کرد. دریافت 
گذشته  سال  سینا  بانک  روابط عمومی  همچنین 
هدف  با  که  ایران  تجاری  هوش  کنفرانس  در 
روابط عمومی  ادارات  عملکرد  بهبود  و  بررسی 
بخش  در  کشور  بانکداری  صنعت  بازاریابی  و 
رسانه های دیجیتال برگزار شد، موفق به دریافت 
تاثیرگذار  فاز  در  برتر  رتبه  گواهینامه  و  تندیس 

بود. شده  دیجیتال  رسانه های  بلوغ 
سال  طی  سینا  بانک  روابط عمومی  است  گفتنی 
عناوین  با  را  متعددی  کمپین های  گذشته، 
۳۵ سالگی  قانون جدید چک،  از جمله  مختلف 
نیز  و  قرض الحسنه  حساب های  جشنواره  بانک، 

کرد. برگزار  اجتماعی  مسئولیت های 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه 
مشخصات  است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
خانم گیالن کاظمی کوهبنانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
۷۸۴ صادره از کرمان در یک باب خانه به مساحت 2۴9.۷۵ 
 ۱ از   فرعی  از پالک 2۳۷   و مجزی شده  مترمربع مفروز 
اصلی واقع در کوهبنان خیابان طالقانی کوچه ۱۰  خریداری از 

مالک رسمی خانم خورشید کاظمی کوهبنانی.
بشماره  رضا  فرزند  اپورواری  نژاد  شفیعی  شمسی  خانم 
شناسنامه۱۱ صادره از کوهبنان در یک باب خانه به مساحت 
۴۱۷.۰9 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱2۴۰ فرعی 
از ۱ اصلی واقع در کوهبنان بلوار آزادی کوچه ۳۰خریداری از 

اپورواری. نژاد  آقای رضا شفیعی  مالک رسمی 
آقای موسی عبدالهی شورکی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
۱ صادره از کوهبنان در یک باب خانه به مساحت ۴۵9.۵۰ 
 ۱ از  فرعی   ۱۳۳۵ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع 
اصلی واقع در کوهبنان خیابان ابوسعید کوچه شهید امیری 

خریداری از مالک آقای محمود مطیع الدوله.
خانم صدیقه صادقی پور کوهبنانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۳۰۵ صادره از کوهبنان در قسمتی از خانه )جهت الحاق به پالک 
مجاور( به مساحت 2۱9.2۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پالک ۴2۱ فرعی از 2 اصلی واقع در کوهبنان بلوار شهید صدوقی 

خریداری از مالک آقای قاسم صادقی پور. م الف ۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۳/۱2
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حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به 
روزآگهی می  فاصله ۱۵  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم  منظور 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو  بمدت  آگهی  اولین 

نماید. تقدیم  تقدیم  قضایی  مرجع 
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

بشماره  محمدرضا  فرزند  زرندی  پورحبیبی  حمیدرضا  آقای 
شناسنامه  ۱۰ صادره از زرند در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  از  مترمربع   9۸6.2۰ مساحت  به  تراشکاری  کارگاه 
۷۵6۱ اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی خریداری از 

مالک رسمی طلعت نظریان .
بشماره  حمیدرضا  فرزند  زرندی  پورحبیبی  فریده  خانم 
شناسنامه ۳۰۸۰۱۸۰۸۷9 صادره از زرند در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ کارگاه تراشکاری به مساحت 9۸6.2۰ مترمربع 
هاشمی  آیت هللا  بلوار  زرند  در  واقع  اصلی   ۷۵6۱ پالک  از 

نظریان. طلعت  رسمی  مالک  از  خریداری 
م الف ۸6
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آگهي 
مناقصه عمومی

آگهي تجدید 
مناقصه عمومی

آگهي 
مناقصه عمومی

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1119 
مورخ 99/12/2۷ شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیات پیاده روسازی 
خیابان مدرس حدفاصل میدان امیر کبیر تا میدان 9 دی را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  
می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر 
امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی 
یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/04/05 به دبیرخانه شهرداری مركزی 

تسلیم نمایند. 

شماره  مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  رفسنجان  شهرداری 
1119 سال 99/12/2۷ شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیا ت پیاده 
به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  زائر  بلوار  جنوبی  باند  روسازی 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت 
که تجربه و توانایی انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت 
اسناد و اطالع از شرایط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 1400/04/05 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 
1119 مورخ 99/12/2۷ شورای محترم اسالمي شهر، احداث پل واقع 
در انتهای بلوار شهید زینلی را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به 
واجد  های  کلیه شرکت  از  لذا  نمايد.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار 
صالحیت که تجربه و توانايي انجام كار را دارند،، دعوت بعمل  مي 
به  مناقصه  در  شركت  شرايط  از  اطالع  و  اسناد  دريافت  جهت  آيد 
دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي به آدرس رفسنجان، 
خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و 
پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/04/05 

به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند. 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 1400/04/06 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258۷01-5 -034 
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پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258۷01-5 -034 

تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 1400/04/06 می باشد.
) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از 

پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه درج شده است.
تلفن های تماس : 34258۷01-5 -034 

نوبت دوم
نوبت دوم

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  
نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و 

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
بموجب  و  الذکر  فوق   قانون  اجرای  در  چون 
و    ۱۴۰۰/2/2۸  -۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۱۱۰۰2۷۱۱ شماره   اصالحی  ارای  
۱۴۰۰6۰۳۱۸۰۱۱۰۰2۷۱۰- ۱۴۰۰/2/2۸ هیات حل  اختالف مستقر در 
ثبت اسناد  صومعه سراتصرف مالکانه شهرام  عبدی  فرزند رجبعلی  
به شماره  شناسنامه  ۱۰۵9 صادره  از تهران  ) نست به دو  دانگ  
مشاع  از ششدانگ (  و احمد  حسین  پور کلسری  فرزند  قربان  
به شماره  شناسنامه 6 صادره از  صومعه سرا ) نسبت  به چهار دانگ  
مشاع  از ششدانگ( از پالک ۵6  از  ۵9  اصلی  واقع  در قریه  کلسر  
بخش 22 گیالن  از نسق  کبری  رفیع  زاده  بعنوان  ششدانگ  یک 
قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت ۳۰۷/6  متر 
مربع  از طرف هئیت  مذکور احراز  گردیده  و پالک 2۴9 برای ان 
منظور شده لذا  بر اساس  مفاد ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت  به 
فاصله  ۱۵ روز آگهی  می شود  چنانچه  کسی نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  2 ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم و رسید اخذ نماید و از تاریخ  تسلیم  اعتراض به اداره  
ثبت  ظرف  مدت  یک  ماه  دادخواست  به مراجع  ذیصالح  قضایی  
تسلیم  نماید  و گواهی  تقدیم دادخواست  خود را  به اداره  ثبت  
اسناد صومعه  سرا ارائه  نماید .در غیر اینصورت  پس از  انقضای  
مدت  مذکور  متقاضی  می تواند  به  محاکم  قضایی  مراجعه  و 
گواهی  عدم  تقدیم  دادخواست  معترض  به  محاکم  را اخذ و 
برابر مقررات  نسبت بصدور سند مالکیت اقدام  می گردد و صدور  

سند مالکیت جدید مانع  مراجعه  متضرر به دادگاه  نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/26

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/9
910/151- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا 
– یداله شهبازی



2۰۳۵ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       ۱۴۰۰ خرداد   26 چهارشنبه   

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema www.payamema.ir
@payamema

روابط عمومی: زهره فرسنگی      09391999161
دفتر تهران:   ۲84۲1910 - 0۲1

سرپرستی استان ها:   ۲84۲1910 -0۲1  داخلی 1

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

پیام ما: حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
www.payamema.ir/akhlagh

توزیع:جراری  )091۲۲131089(
چاپ تهران: شاخه سبز  )0۲533444۲56(
چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: فاطمه صمدیان         09192769839

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک13، واحد۵، طبقه 2

/  تماس:  32487477-034نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891306۵

روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: مجتبی پارسا
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(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

0 9 03  333  8494

|  
وز

یر
 د

ما
م 

پیا
  |

چشم انداز کوه بوزسینا ارومیه/ میزان

| مدرسه شاهپور رشت |
مدرسه شاهپور رشت که االن به نام دبیرستان شهید 
بهشتی فعال است، مربوط به دوره قاجار است. مدرسه 
شاپور در میدان فرهنگ، خیابان آزادگان واقع شده 

است.
 ۱29۸ سال  در  رشت  )بهشتی(  شاهپور  دبیرستان 
شمسی ابتدا در باغ سبزه میدان تحت عنوان مدرسه 
متوسط نمره یک کار خود را آغاز کرد و در آن دوران از 
وجود ارزشمند شخصیت هایی مانند: میرزا حسن خان 
رشدیه، میرزا عیسی خان سمیعی، میرزا عبدالمجید 
فرساد، عبدهللا راعی و… بهره برد. در ادامه به زیرکوچه 
و درنهایت به حوالی میدان ناصریه )فرهنگ( نقل 

مکان کرد.
مدرسه  برای  مترمربع  هزار   ۱۸ وسعت  به  زمینی 
خریداری شد. اطراف این زمین جز از ناحیه شمال و 
باختر، همه سبزه زار بود. مهندس شولتس آلمانی تبار 
او  نظارت  با  و  تهیه کرد  را  دبیرستان  اصلی  بنای 
ساخت بنا پایان یافت. بنا تقریبًا در وسط این زمین 
بزرگ ساخته شد. مدرسه طوری طراحی شد که به 
و  فیزیک، شیمی  آزمایشگاه  جز کالس های درس 
آزمایشگاه طبیعی را نیز دارا بود. از دیگر دارایی های 

مدرسه تاالر نقاشی، سالن جلسات و تئاتر و بالکنی 
بنای  بود.  فیلم  نمایش  و  نورافکن  نصب  برای 
ساختمان اصلی در شهریور ۱۳9۵ به همت مدیریت 
وقت مدرسه، جناب آقای علیرضا جعفری مورد مرمت 
قرار گرفت. به جز فضای آموزشی، ساختمان دیگری 
اداری  بنا شد که کتابخانه و دفتر دبیرستان و کادر 
مدرسه را تشکیل می داد. در نهایت مدرسه با اعتبار 
۷۰۰ هزار ریال به اتمام رسید و مهرماه ۱۳۱۵ با ۴2۱ 
این مدرسه  بهره برداری قرار گرفت.  دانش آموز مورد 
نوین، در برهه های زمانی متفاوت به لحاظ کیفیت 

آموزشی، ارتقا می یافت. تشکیل انجمن های مختلف 
نظیر انجمن ورزش، طبیعی، نطق و مناظره سالنامه و 
تالیف، برگزاری کالس های آموزش نظامی، کمک به 
دانش آموزان تنگدست و… فقط یکی از فوق برنامه ها 

بود. در این مدرسه دختران نیز درس می خواندند.
در جریان انقالب اسالمی وقتی آذرهوشنگ مدیریت 
دبیرستان را برعهده گرفت؛ نام دبیرستان به آزادگان 
تغییر یافت. تغییر نام دبیرستان به شهید بهشتی 
زمانی بود که محمد باقر نوبخت، ریاست دبیرستان را 

برعهده گرفت./ سیری در ایران

به  جوگیچ  ایوان  نوشته   )Iran u prezentu( اکنون«  »ایراِن   کتاب 
عنوان کتاب سال و سفرنامه برتِر جشنواره گردشگری سال 2۰2۱ کرواسی 
انتخاب و معرفی شد. جشنواره گردشگری سال 2۰2۱ کرواسی از ۱۰ تا ۱۳ 
ژوئن )2۰ تا 2۳ خرداد( در شهر شیبنیک برگزار شد و یکی از مهم ترین 

جوایز آن به کتابی درباره گردشگری ایران رسید./

با عنوان  در روز 26 خرداد ۱۳99، روزنامه سراسری »پیام ما« گزارشی 
»هشدار افزایش فوتی ها« منتشر کرده است که به افزایش فوتی هایی 
از کرونا در شرایطی که آمارها به صورت رسمی اعالم نمی شود،  ناشی 
به  با سرعت  با تیتر »گردشگری  اشاره دارد. همچنین گزارش دیگری 
به چاپ  روزنامه  از  این شماره  باز می گردد« در  از کرونا  وضعیت قبل 

است. رسیده 

چه بالیی تبلت سر مغز کودکان می آورد؟ )قسمت دوم(
بازی های رایانه ای و کامپیوتری عالوه بر مواردی که دیروز یاد شد نظیر 
توانایی  مهره های گردن،  و  بینایی  به  آسیب  آموزشی،  کاهش کارایی 
عاطفی کودکان  روابط  و  تمرکز  میزان  اجتماعی،  شوق  و  شور  کالمی، 
آسیب وارد می شود. اوتیسم نیز یکی دیگر از عواقب احتمالی استفاده 

الکترونیکی است. / رویش طالیی کودکان از حد وسایل  بیش 

به  و  ذبیحی  رحیم  زنده یاد  به کارگردانی  مقدس«  »نان  مستند  فیلم 
تهیه کنندگی تورج اصالنی، به بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مستند »زاگرب داکس« که از 2۳ تا ۳۰ خرداد ماه )۱۳ 
تا 2۰ ژوئن 2۰2۱( در شهر زاگرب پایتخت کشور کرواسی برگزار می شود، 

راه یافت. /ایسنا

»باشگاه  مدیریت ارتباطات یونسکو – ایران« با هدف نشر، توسعه و ترویج 
دانش »مدیریت ارتباطات« و با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی 
حوزه ارتباطات تاسیس شد. باشگاه های یونسکو نهادهایی مردمی در سراسر 
جهان هستند که با تکیه بر تجارب، مهارت ها و چشم انداز خاص هر جامعه، در 

راه صلح و تعامل میان جوامع انسانی فعالیت می کنند./ مهر

پنجمین »اکسپو هنری تبریز« که به دلیل همه گیری کرونا به تاخیر 
افتاده بود، از۱۱ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ در هتل الله پارک تبریز برگزار می شود. 
در این رویداد آثاری از ۷9 هنرمند به نمایش درمی آید که طیف وسیعی 

از هنرمندان جوان و پیشکسوت را دربر می گیرد./ هنرآنالین

رقیبت گر هنر هم دزدد از من من نخواهد شد

به گلخن گرچه گل هم بشکفد گلشن نخواهد شد

مگر با داس سیمین کشت زرین بدروی ورنه

به مشتی خوشه درهم کوفتن خرمن نخواهد شد

حجابی نیست در طور تجلی لیکن اینش هست

که محرم جز شبان وادی ایمن نخواهد شد

برو از هفت خط نوشان پای خم می میپرس

که هر دردی شراب ناب مرد افکن نخواهد شد

به آتشگاه حافظ رونق سوز و گداز ازماست

چراغ جاودانست این و بی روغن نخواهد شد

شبستانی که طوفانش دمید از رخنه و روزن

دو صد شمعش برافروزی یکی روشن نخواهد شد

تو کز گنجینه بیرون تاختی ترسم خرف باشی

که گوهر شاهد بازار یا برزن نخواهد شد

امید زندگی در سینه ها کشتن فغان دارد

امین باشی که هرگز مرگ بی شیون نخواهد شد

دمی چون کوره آتش چرا چون شمع نگدازم

عزیز من دل عاشق که از آهن نخواهد شد

گل از دامن فرو ریز و چو باد از این چمن بگذر

که جز خون دل آخر نقش این دامن نخواهد شد

دلی کو شهریارا دشمن جان دوست تر دارد

دریغ از دوستی با وی که جز دشمن نخواهد شد

شهریار

| چاپ و نشر | | سینما | | موسسات فرهنگی | | هنرهای تجسمی |

گونه ای   )Rafetus euphraticus( ُفراتی  الک پشت 
انگشتی  خانواده الک پشت های سه   از  نرم الک  الک پشت 
است. زیستگاه این الک پشت رودخانه های دجله و فرات و 
انشعابات آن ها در عراق، ایران، ترکیه و سوریه است و به جهت 
تخریب زیستگاه، آلودگی و معدوم  شدن توسط ماهی گیران 

در خطر باالی انقراض قرار دارند. 
این الک پشت تنها گونه الک پشت های سه انگشتی در ایران 
است و با وجود خطر باالی انقراض و کاهش جمعیت در 
این  پراکندگی  ندارد.  قرار  حمایت  مورد  فهرست گونه های 
الک پشت فقط به استان خوزستان شامل حوضه آبگیر دجله 

رودخانه های کارون،  شادگان،  تاالب  هورالعظیم،  فرات،  و 
کرخه، دز و جراحی و انشعابات آن ها می شود.

 این الک پشت در حال حاضر در فهرست سرخ اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در رده در 
معرض خطر انقراض قرار دارد. این الک پشت بیشتر اوقات 
در زیر آب زندگی می کند همچنین در برخی اوقات این گونه 
را می توان به صورت مدفون در زیر گل والی رودخانه ها و 
ماسه ها مشاهده کرد. این در حالی است که الک پشت فراتی 
تنها برای گرفتن آفتاب و تخم گذاری از آب بیرون می آید 
و بیشتر ترجیح می دهد در رودخانه های فرعی با جریان 
آهسته و یا آب های راکد کم عمق زندگی کند. / کویرها و 

بیابان های ایران

الک پشت فراتی

»سوزان فوروارد« در کتاب »باج گیری عاطفی« دست به 
تله های  تا  رسیده  آن  زمان  است.  زده  بزرگی  افشاگری 
را  سودجو  و  فرصت طلب  افراد  روانی  بازی های  و  ذهنی 
خود  اجتماعی  و  مالی  میراث شخصیتی،  از  و  بشناسید 
اطرافیان  »وقتی  فرعی  نام  با  این کتاب که  دفاع کنید. 
شما  استثمار  برای  گناه  احساس  و  تعهد  ترس،  از 
استفاده می کنند« نوشته شده، بخش زیادی از محتوای 
»منیژه  را  عاطفی  باج گیری  نشان می دهد. کتاب  را  آن 
شیخ جوادی« ترجمه کرده و انتشارات پیکان آن را در سال 
دست  ما  همه   بپذیریم که  باید  است.  کرده  منتشر   ۸۷
یا  باج گیری عاطفی کرده ایم  اطرافیان مان  از  بار  کم چند 
این  نمی دانستیم که  حتی  شاید  داده ایم.  باج  آن ها  به 
و  روان شناسی  دنیای  در  مشخصی  نشان  و  نام  رفتارها 
یا  این کار، دیر  تکرار  با  بدانیم  باید  اما  دارد.  خودپروری 
زود تبدیل به آدمی می شویم که می تواند خواسته هایش 
را به ساده ترین شکل ممکن برطرف کند، آن هم از طریق 
استثمار کردن دیگران. البته جریان به همین سادگی هم 
نیست. حتی یک لحظه هم تصور نکنید که اگر شما آن 
فرِد باج دهنده باشید، پس آدم خوبی هستید و پاداش 

می گیرید. را  خود  نیک  کارهای 

| باج گیری عاطفی | 
| نویسنده : سوزان فوروارد

مترجم : منیژه شیخ جوادی |

دریاچه های ایران
دریاچه قالغانلو

دریاچه قالغانلو در استان اردبیل واقع شده است. قالغانلو 
دریاچه ای فصلی به  وسعت  ۵۰۰۰ مترمربع که در شرق 
روستای خان کندی شهرستان گرمی مغان استان اردبیل 
قرار دارد. منابع تامین آب دریاچه از ذوب شدن تدریجی 
برف های کوه قبله داشی پدیده آمده و در فصل بهار وسعت 
دلیل  به  سال  فصول خشک  در  اما  می یابد  افزایش  آن 
افزایش تبخیر سطحی و مصرف آب آن توسط دام ها و 
کشاورزان از وسعت آن کاسته می شود. بررسی اکولوژی 
انواع  با  اکوسیستم  یک  وجود  از  نشان  قالغانلو  طبیعی 
موجودات آبزی در آن می  دهد. همچنین این دریاچه مکان 
شمار  به   سردآبی  ماهیان  انواع  پرورش  جهت  مناسبی 

می رود.
به علت شرایط خاص طبیعی و جغرافیایی، انواع مختلفی 
از حیات جانوری در کوه ها و مراتع مجاور خان کندی دیده 
می شود که از انواع گونه های زیستی در کوه های خان کندی 
قرقاول،  غاز،  اردک،  بلدرچین،  کبک،  انواع  به  می توان 
کالغ،سار، گنجشک، کبوتر وحشی، زردپره، شاهین، باالبان، 
عقاب، الک پشت، انواع مار سمی، خرگوش، روباه، شغال، 

جوجه تیغی، گرگ و گراز اشاره کرد.
اطراف  در  صلوات داغی  کوه  رشته  کوه های  مهم ترین  از 
روستای خان کندی می توان قلی تاش )قوالداشی( با ارتفاع 
2۵۸۰ متر و قبله داشی با ارتفاع 2۵۵۰ متر از سطح دریا را 
نام برد که در جنوب روستا واقع شده اند و نقش به سزایی 
در تعدیل آب وهوای منطقه ایفا می کنند به طوری که با آغاز 
بارش در فصول سرد این کوه ها سفیدپوش شده و انبوهی 
از برف روی آن ها می نشیند که در فصول گرم از ذوب شدن 
برف این کوه ها معروف ترین رودخانه فصلی شهر گرمی با 
نام رودخانه تولون )تولون چای – Tolon Chay( پدید 
می آید که در سال های قبل از لوله کشی آب به شهر گرمی 
نقش عمده ای در تامین آب این شهر برعهده داشت. مراتع 
و  یونجه  انواع َگَون  از  پوشیده  ارتفاعات روستا  و  سرسبز 

شبدرکوهی است./ کویرها و بیابان های ایران

 آبخوان


