
شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران: 

علت بوی بد تهران هنوز روشن نیست
شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران معتقد است که 
برای سامان دادن به هرکدام از این مخاطرات محیط زیستی قانون باالدستی وجود 
دارد اما گاهی این قوانین به درستی اجرایی نمی شوند. او جمعه شب در نشست کالب  
روزنامه پیام ما در کالب هاوس که با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه محیط زیست، 
خبرنگاران شهری و محیط زیست برگزار شد توضیحاتی درباره آخرین اقدامات شهرداری 

برای بهبود مشکالت محیط زیستی پایتخت ارائه داد.

 روسیه، عراق ایران
سه رکورددار مشعل سوزی در جهان

رتبه ایران در مشعل سوزی 
افزایش یافت

آمار تازه صندوق GGFR بانک جهانی نشان می دهد 
در سال ۲۰۲۰ که سال کم سابقه ای برای صنعت نفت 
دیگر  بار  سوزی  مشعل  در  ایران  رتبه  بود،  گاز  و 
افزایش یافت که ظاهرا به دلیل افزایش تولید نفت 
سال  این  در  که  است  حالی  در  این  است.  بوده 
نفت  تولید  جهان،  در  اوج گیری کرونا  با  همزمان 
هشت درصد و البته مشعل سوزی جهانی به میزان 

پنج درصد کاهش پیدا کرد.

 جنگل های آمازون
 به جای اکسیژن

کربن آزاد می کنند
منتشر  اخیرا  حیرت انگیزی که  اساس گزارش  بر 
دهه  یک  طی  برزیل  در  آموزون  جنگل های  شده، 
گذشته، تقریبا ۲۰ درصد بیشتر از دی اکسیدکربنی 
که جذب کرده را دفع کرده است. این گزارش نشان 
می دهد که انسان ها دیگر نمی توانند روی بزرگ ترین 
جنگل گرمسیری جهان حساب کنند تا آلودگی های 

کربنی ناشی از فعالیت های آنها را جذب کند.

معاون کمیسیون اروپا:

 فرزندان ما بر سر آب
و غذا خواهند جنگید

معاون کمیسیون اروپا، هشدار داده که افراد مسن تر در 
جنگ مقابل تغییرات آب وهوایی باید فداکاری کنند وگرنه 
فرزندانمان در آینده شاهد جنگ بر سر آب و غذا خواهند 
بود. فرانس تیمرَمنس، نائب رئیس کمیسیون اتحادیه 
اروپا گفته که اگر سیاست های اجتماعی و سیاست های 
آب وهوایی با هم ترکیب نشوند تا هزینه ها و مزایای یک 

اقتصاد کم کربن به طور منصفانه تقسیم شود.

 تراز تولید و مصرف برق منفی شد
  اردکانیان: افزایش قابل مالحظه و زودهنگام دمای هوا سبب شد مصرف برق در فروردین ماه 22 درصد به نسبت پارسال افزایش یابد

وزیر نیرو در نامه ای به استانداران سراسر کشور درباره افزایش مصرف انرژی هشدار داد

| کارشناس مسائل اجتماعی حوزه آب |

| محمد حب وطن |

 اولویت سیاستگذاری
بر اقدامات فنی در بخش آب

در بحث منابع آب زیرزمینی با دو مسئله 
و  سیاستگذاری  یکی  هستیم،  روبرو 
مسائل راهبردی و دیگری مسئله فنی. از 
منظر سیاست ها و راهبردهای کالن بخش 
آب و کشاورزی باید به این موضوع توجه 
این  در  رفتاری که  به  نمی توانیم  شود که 
به  دهیم.  ادامه  داشتیم  5۰سال   -4۰
با  نمی تواند  اینکه کشاورزی کشور  معنای 
فعالیت خود  به  زیرزمینی  آب  از  برداشت 
در  عمده  تغییر  یک  باید  و  دهد  ادامه 
این  و  صورت گیرد  سیاستهای کشاورزی 

کند.  پیدا  کاهش  برداشت ها 
و  آب  حوزه  در  سیاستگذاری  بخش 
بیشتری  اهمیت  مراتب  به  کشاورزی 
بخش  در  دارد.  فنی  بخش  به  نسبت 
فنی آب صحبت از این است که اقدامات 
گیرد  صورت  مصنوعی  تغذیه  و  سازه ای 
که در شرایط موجود این راهکارها جوابگو 
ما  آبخوان های  اینکه  دلیل  به  نیست. 
در  و  دارند  تغذیه  برای  محدودی  ظرفیت 
عین حال آب سطحی محدودی در اختیار 
داریم. بنابراین راه باقیمانده این است که 
به  دهیم.  را کاهش  آبخوان ها  از  برداشت 
این معنا که منطقه ای مثل دشت تهران که 
زیرزمینی  آب  ذخیره  میلیارد  یک  ساالنه 
برداشت  آن  از  میلیارد  نیم  و  یک  و  دارد 
می شود در عوض اینکه بگوییم یک میلیارد 
نیم  و  یک  به  راهکاری  چه  با  را  تغذیه 
میلیارد -میزان برداشت- برسانیم، باید به 
برداشت یک  با کاهش  کنیم که  فکر  این 
ظرفیت  میلیارد  یک  به  را  میلیارد  نیم  و 
شود.  ایجاد  تعادلی  تا  برسانیم  موجود 
پیش  سوال  این  شرایطی  چنین  در  البته 
را کاهش  برداشت ها  ما چگونه  می آید که 
نیست،  راضی  امر  این  به  دهیم؟ کشاورز 
بخش کشاورزی می گوید تولیدات کاهش 
پیدا می کند. یکی از مهمترین بحث ها در 
تعارض  حوزه  این  در  سیاست ها  پیشبرد 
منافع است. تعارض بین کشاورزی و آب، 
چقدر  هر  من  می گوید  کشاورزی  بخش 
محصوالت  و  کنم  استفاده  آب  از  بیشتر 
غذایی کشور  امنیت  تولید کنم،  بیشتری 
تامین می شود و بخش آب می گوید باید 
برداشت کم شود که آبخوان ها حفظ شود. 
این تعارض چهل سال است روی مدیریت 
کس  هیچ  و  انداخته  سایه  کشور  آب 
نتوانسته یا نخواسته تا این تعارض را حل 
کند. بخش کشاورزی و بخش آب یک بار 
برای همیشه باید فکر کند که این تعارض 
کشاورزی  وقتی  کرد.  رفع  باید  چطور  را 
همان  و  مصرف کند  آب کمتری  بخواهد 
بهره وری  باید  باشد،  داشته  تولید  میزان 
بخش  راهکاری  چه  با  هلند  ببرد.  باال  را 
تامین  را  اروپا  غذایی  مواد  از  عمده ای 
می کند و به اندازه یک سوم مساحت کشور 
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام
کارفرما

کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 14000275775 نشانی
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www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل دریافت
 اسناد و تحویل

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل 10 روزپیشنهادها مهلت

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل  گشایش
طبق اسناد مزایدهپیشنهادها زمان

استانداری  تقاضای  از  شهرسازی  عالی  شورای 
تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای 
معوض  اراضی  در  خوارزمی  جدید  شهر  تاسیس 
مالواجرد،  صادق  فرزانه  داد.  خبر  زیتون  شهرک 
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی 
و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 
نامه ای به انوشیروان محسنی بندپی، مصوبات این 
شورای عالی در خصوص اراضی معوض به اعضای 
را  تهران  شرق  شمال  در  زیتون  شهرک  تعاونی 
ابالغ کرد. در این نامه آمده است که شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲7 بهمن ۹۹ 
شرکت  تهران،  استانداری  استماع گزارش  از  پس 
عمران شهرهای جدید و اداره راه و شهرسازی استان 
درباره میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تأمین عوض 
و شمال شرق  در شمال  واقع  تعاونی های  مالکان 
در  تصمیم گیری کرد.  قبلی  مصوبات  پیرو  تهران 
بند اول این نامه به ضرورت وجود بانک اطالعاتی 
مستند و قابل اتکا از مشخصات اعضای تعاونی ها، 
استانداری تهران بانک اطالعاتی اعضای تعاونی های 
مذکور اشاره شده تا با اولویت »تعاونی زیتون« در 
اسرع وقت تکمیل و در جلسات آتی شورای عالی 

راهکارهای  تدوین  به  نیز  دوم  بند  در  شود.  ارائه 
آزادسازی  و  معوض  اراضی  تهاتر  فرآیند  اجرایی 
و گفته شده  اشاره شده  مذکور  تعاونی های  عرصه 
توسط  مختلف  دستگاه های  وظایف  شرح  که 
استانداری با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید 
آمده که  سوم  بند  در  همچنین  شود.  ارائه  و  تهیه 
راه و شهرسازی  اداره کل  و  استانداری  پیگیری  با 
اخذ  خوارزمی  جدید  درباره شهر  مصوباتی  استان، 
و موضوع برای بررسی و تصویب، به دبیرخانه شورا 
ارسال شود. بر اساس این نامه کمیته فنی شورای 
عالی دو پیشنهاد جدید مصوب شورای برنامه ریزی 
و  جمعیت  استقرار  برای  تهران  استان  توسعه  و 
تأمین اراضی معوض تعاونی را بررسی و در جلسات 
برای تسهیل  آمده که  آخر  بند  در  ارائه کند.  بعدی 
تعاونی ها،  اراضی  رهاسازی  و  معوض  واگذاری 
عدم  مراتب  عالی  شورای  عضو  دستگاه های  همه 
امکان قطعی درجاسازی در قطعات و لزوم دریافت 
معوض در خارج از محدوده شهری تهران متناسب 
با ارزش و قدرالسهم هر واحد مالکیتی را با استفاده 
اعضای  برای  متبوع  دستگاه  امکانات  همه  از 

تبیین کنند. تعاونی ها 

شورای عالی شهرسازی تصویب کرد؛

شهر »خوارزمی« در حاشیه شرق تهران ساخته می شود
»این  گفت:  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
اجتماعی  بحران های  و  تنش زا  جنبه های  سازمان 
اقدامات  و  بروز خشکسالی  از  ناشی  اقتصادی  و 
قرار  مدنظر  را  پدیده  این  واکنشی  و  اضطراری 
می دهد.« به گزارش سازمان مدیریت بحران کشور، 
بررسی  نشست  در  نجار  اسماعیل  را   مطلب  این 
آبی کشور  از خشکسالی و تنش  ناشی  مشکالت 
عنوان کرد. او با ارائه گزارش وضعیت خشکسالی 
برخی  از  اخیر  بازدیدهای  به  توجه  با  کشور  در 
استان ها اظهار داشت: »خسارت و اثرات نامطلوب 
ناشی از خشکسالی به حدی است که بعضی ها 
خسارت آن را بیشتر از سایر بالهای طبیعی مثل 
سیل و زلزله می دانند.« رئیس سازمان مدیریت 

بحران کشور با بیان اینکه تغییر اقلیم یک واقعیت 
تغییر  داشت که  نظر  در  »باید  عنوان کرد:  است، 
و  غبار  و  زایی، گرد  بیابان  نتیجه اش  اقلیمی که 
با  است  مناطق  از  بسیاری  پوشش گیاهی  تغییر 
بارش های کوتاه مدت رفع نمی شود.« نجار با اشاره 
به هزینه کاشت و تثبیت شن های روان که سالمت 
مردم را در برخی استان ها به خطر انداخته، ادامه 
داد: »با همه این هزینه ها نیاز بسیار بیشتر از این 
میزان بوده از این رو کم هزینه ترین اقدام در این 
زمینه است.«  این  در  داشته ها  بخش حفظ همه 
او آموزش مردم برای حفظ منابع عظیم طبیعی را 
یکی از الزامات دانست و افزود: »اقدامات حفاظتی 
می تواند در حفظ این میراث برای آینده بسیار مهم 

باشد در این راستا می توان هزینه های انجام جرم 
در  داد.«  افزایش  را  طبیعی  منابع  حوزه های  در 
ابتدای این نشست رئیس سازمان هواشناسی با 
ارائه گزارشی از بارندگی های آینده در کشور، سال 
آبی سختی را پیش بینی کرد. همچنین معاونین 
کشاورزی به تشریح مشکالت کشاورزان و عشایر 
ناشی از خشکسالی و کم آبی پرداخت و مدیر عامل 
وضعیت  از  گزارشی  فاضالب کشور  و  آب  شرکت 
تنش های آبی در سطح کشور  و میزان ذخایر آب 
ارائه کرد. مقرر  با پیشنهادات  پشت سدها همراه 
دقیق  کارشناسی  کار  جهاد کشاورزی  وزارت  شد 
سازگاری  عالی  شورای  به  را  پیشنهادات  و  انجام 

کم آبی ارائه کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران

اقدامات اضطراری خشکسالی را مدنظر قرار می دهیم

فرار سیدن ایام شهادت امیر مومنان علی)ع( را تسلیت  می گوییم
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فرانس تیمرمنس گفته است: »این فقط 
یک مسئله اضطراری نیست، بلکه مسئله ای 
را  اقتصادمان  باید  ما  هست.  هم  دشوار 
تغییر دهیم. مزایای زیادی هم می بریم اما 
چالش بزرگی هم پیش رویمان قرار دارد. 
اجتماعی است.  تهدید  تهدید،  بزرگ ترین 
اگر این مسئله را حل نکنیم، فرزندان ما بر 
سر آب و غذا جنگ می کنند. هیچ شکی در 

این مورد ندارم.«
آب  تغییرات  با  مقابله  به گزارش گاردین، 
و هوایی چند برابر ارزان تر و کم هزینه تر از 
اختالل و مشکالتی است که گرمای جهانی 
با  مقابله  همچنین  و  کرد  خواهد  ایجاد 
این تغییرات می تواند مزایای زیادی برای 
این حال،  با  ایجاد کند.  انسان ها  سالمت 
سوخت های  از  استفاده  در  رویکرد  تغییر 
از  برخی  یافتن  پایان  معنای  به  فسیلی 
شغل های سنتی مثل کارگری معدن زغال 
سنگ خواهد بود و اگر سیاست گذاران به 
این موضوع وارد نشوند، هزینه این تغییرات 
به طور نابرابری روی سر بخش های مختلف 

آوار می شود. جامعه 
به گاردین گفته  تیمرمنس در مصاحبه ای 
است: »چیزی که از نظر من بسیار ترسناک 
است، اتحاد با کسانی است که نمی خواهند 
خطر  در  را  خود  منافع  چون  کنند،  تغییر 
سوخت های  از  استفاده  در  چه  می بینند؛ 

فسیلی و چه در چرخه اقتصاد سنتی.«
او می گوید: »این منافع با ترس از عواقب 

منفی اجتماعی ترکیب می شود و می بینید 
که حرکتی ضد تغییر از سوی مردم ایجاد 
دارید"؛  نگه  "دست  می گویند:  که  شده 
این  با  نمی توانیم  "ما  نروید"؛  تند  "خیلی 

بیاییم"«. تغییرات کنار 
او افزوده است: »کسانی که درک می کنند 
مسئله  باید  حرکت کنیم،  سریح  باید  ما 
اجتماعی را هم به عنوان مسئله ای اصلی 
در نظر بگیرند. واقعا از همه اعضای جنبش 
آب وهوایی می خواهم که بیش از آنچه در 
گذشته انجام داده اند، در تمرکز روی مسئله 
اجتماعی به من بپیوندند. زیرا این موضوع 
تبدیل  تغییر  مانع  بزرگ ترین  به  می تواند 

شود.«
او هشدار داده که افراد بزرگ تر در این نسل 
باید از خود گذشتگی کنند تا مطمئن شوند 
شرایط  در  می توانند  آینده  در  جوانان  که 
مسن  افراد  زندگی کنند.  ایمنی  آّ وهوایی 
امروز، ذی نفعان فداکاری های نسل گذشته 
هستند و حاال از خوِد آنها خواسته شده تا 

تغییراتی را ایجاد کنند.
معاون کمیسیون اروپا گفته است: »گاهی 
اوقات به این فکر می کنم که آیا ما واقعا 
حرکت  سمتش  به  که  دگرگونی هایی  از 
می کنیم، آگاهی داریم و می دانیم که چقدر 
شبیه  که  است  تالشی  این  است؟  ژرف 
است.  نزاعی خشونت بار  از  پس  بازسازی 
من همیشه با پدربزرگ و مادربزرگم و پدر 
و مادرم در این مورد حرف می زدم که بعد از 

جنگ، آن را چگونه می دیدند. آنها می گفتند: 
زیادی کردیم  خود گذشتگی  از  ما  "خب، 
چون می دانستیم که فرزندانمان وضعیت 
این احساس  اما  بهتری خواهند داشت." 
که گذشتگان ما داشتند، هنوز در جامعه ما 

شکل نگرفته است.«
او افزود: »امروزه تغییر دادن زندگی مردم 
کار دشواری است، اما منافع آن را کودکان 
امروز احساس می کنند. این برای سیاست 

یک چالش بسیار بزرگ است. 
درون  را  هدفمندی  احساس  آن  باید  ما 
ما  به  که  احساسی  کنیم؛  زنده  خودمان 
دیگران  برای  برای خودت که  نه  می گوید 
کاری بکن. این همان احساسی است که 
حالت  بهترین  در  جامعه  می شود  باعث 

باشد.« خودش 
مالیم  و  ساده  افراد،  اکثر  برای  فداکاری 
خواهد بود؛ مثل ناراحتی ناشی از بازسازی 
خانه ای با استانداردهای کم کربن، یا حرکت 
به سمت حمل و نقل برقی و خوردن گوشت 
به  هم  افراد  از  بعضی  برای  البته  کمتر. 
قیمت تغییر شغل یا تغییر الگوی زندگی 

است.
مردم  از  »ما  می گوید:  تیمرمنس  فرانس 
 1۹3۰ دهه  شرایط  به  که  نمی خواهیم 
بازگردند؛ ما از مردم نمی خواهیم که در غار 
زندگی کنند یا علف بخورند. شاید یکی دو 
قدم باید به عقب برداریم تا بتوانیم جهش 

باشیم.« داشته  آینده  در  بلندتری 

نشان دهنده  تیمرمنس  هشدارهای 
نگرانی های فزاینده ای در میان متخصصان 
آب وهوایی است از این رو که سیاستمداران 
و منافع جامعه کم کربن  نتوانستند مزایا 
را که شامل آب و هوای پاکیزه تر، شهرهای 
سبزتر و قابل سکونت تر و سالمت و بهباشی 
بیشتر و بحران های آب وهوایی کمتر است، 
به مردم نشان بدهند. سیاستمدارانی چون 
آمریکا که  در  دوستانش  و  ترامپ  دونالد 
پرهزینه  را  آب وهوایی  تغییرات  با  مقابله 
نشان داده اند و بسیاری از مردم را به خاطر 

ترسانده اند. دادن شغل هایشان  از دست 
که  کرده  اذعان  اروپا  کمیسیون  معاون 
بعضی از افراد در صنایع سنتی باید شغل 
اصلی  نقش  و گفته  دهند  تغییر  را  خود 
را  مسیر  این  است که  این  سیاستمداران 
مهارت آموزی های  تسهیل کنند.  آنها  برای 
مثل  صنایعی  در  که  افرادی  به  جدید 
تولید  نیروگاه های  و  فسیلی  سوخت های 
برق کار می کنند، اقدام بسیار مهمی است.

به  به شدت  اشاره کرده که  لهستان  به  او 
نظر  از  »آنها  وابسته هستند:  زغال سنگ 
مهندسی، سطح تحصیالت باالیی دارند – 
در لهستان، یک اقتصاد کم کربن می تواند 
منافع زیادی داشته باشد و به زودی زغال 
نخواهد  جایی  این کشور  آینده  در  سنگ 
تغییرات  این  و  تعلل کنید  داشت. هرچه 
پرهزینه تر  و  دردناک تر  کنید،  طوالنی تر  را 

بود.« خواهد 
کلیدی  افراد  از  یکی  امسال  تیمرمنس، 
است  جهان  سطح  در  و  اروپا  اتحادیه  در 
که تالش زیادی در تغییر اقتصاد اروپا به 
همچنین  او  می کند.  اقتصادی کم کربن 
قرار است سرپرست تالش های آب وهوایی 
 Cop۲6 اتحادیه اروپا در نشست آب وهوایی
در ماه نوامبر)آبان( باشد؛ نشستی بسیار 
از سوی سازمان ملل به میزبانی  مهم که 
انگلیس برگزار می شود. او به عنوان اولین 
دیدار رسمی خود خارج از بروکسل، از آغاز 
لندن  به  پنجشنبه  روز  قرنطینه سراسری، 
با الوک  سفر کرد و نشستی چهار ساعته 
کنفرانس  در  انگلیس  تیم  رئیس  شارما، 

داشت. پیش رو  آب وهوایی 
حالی  در  اروپا  معاون کمیسیون  سخنان 
هدف  اروپا  اتحادیه  که  می شود  مطرح 
آب وهوایی خود را تا سال ۲۰3۰، کاهش 55 
درصدی انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به 
سطح 1۹۹۰ تعیین کرده است. گرچه این 
از  برخی  اما  است  بلندپروازانه ای  هدف 
تحلیل گران گفته اند که اروپا می تواند بهتر 
عمل کند و هدف خود را کاهش 6۰ درصدی 

دهد. قرار 
افزایش  هیچ  گفته،  تیمرمنس  فرانس   
دیگری در هدف گذاری، امکان پذیر نبود، اما 
گفته که از اعضای اتحادیه اروپا درخواست 
تامین  برای  بیشتری  پول  با  تا  کرده 
بیایند:  جلو  آب وهوایی  برنامه های  مالی 
ثروتمند  کشورهای  از  مالی  کمک های 
در  آنها  به  برای کمک  فقیر  به کشورهای 
جهت کاهش انتشار گازها و مقابله با تاثیر 

آب وهوایی. تغییرات 
ما  »رویکرد  است:  گفته  تیمرمنس 
جاه طلبانه است؛ گمان می کنم که در جای 
دیگران  امیدوارم  و  ایستاده ایم  درستی 
هم از این مثال پیروی کنند. می بینم که 
بریتانیا هم قدم های بزرگ و بلندپروازانه ای 
اعضا کارهای  از  خیلی  هنوز  اما  برداشته 
مسئولیت  دهند.  انجام  می توانند  زیادی 
مقابله با تغییرات آب وهوایی هم فقط بر 

نیست.« بریتانیا  و  اروپا  اتحادیه  عهده 

معاون کمیسیون اروپا:

 فرزندان ما بر سر آب و غذا
 خواهند جنگید
فرانس تیمرَمنس می گوید افراد مسن تر برای حفاظت از آینده باید فداکاری کنند

رهبر انقالب امروز با مردم 
سخن خواهند گفت

روز   18 ساعت  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
یکشنبه 1۲ اردیبهشت 14۰۰ به صورت زنده از 
طریق شبکه های رسانه ملی و فضای مجازی 
گزارش  به  گفت.  خواهند  سخن  مردم  با 
ایسنا، حضرت آیت هللا سید علی خامنه ای، 
انقالب اسالمی، ساعت 18 روز  رهبر معظم 
یکشنبه 1۲ اردیبهشت 14۰۰ به صورت زنده از 
طریق شبکه های رسانه ملی با مردم سخن 
خواهند گفت. این سخنرانی همزمان از سایت 
Khamenei.ir، شبکه یک سیما، شبکه خبر 

و رادیو سراسری پخش می شود.

رای دیوان عدالت اداری به نفع 
اختالل کنندگان کالب هاوس

مصوبه  موقت،  دستور  صدور  با  اداری  عدالت  دیوان 
هیات دولت درباره جریمه اختالل کنندگان کالب هاوس 
را متوقف کرد. برنا گزارش داده، دیوان عدالت اداری با 
صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه 
اختالل کنندگان کالب هاوس را متوقف کرد. با توجه به 
این حکم، اختالل غیرقانونی در کالب هاوس ادامه دار 
متوقف  متخلف هم  اپراتورهای  و جریمه  بود  خواهد 

می شود.
بیست و نهم فروردین ماه سال 14۰۰، پس از گذشت 1۰ 
اپلیکیشن  به  اولیه در دسترسی  ایجاد اختالل  از  روز 
کالب هاوس، وزارت ارتباطات پیشنهادی مبنی بر جریمه 
روزانه 5۰ میلیارد تومانی اپراتورها برای ایجاد اختالل 
خودسرانه در این اپلیکیشن به هیات وزیران ارائه کرد. 
ابالغ  به تصویب رسید و  این پیشنهاد  از 5 روز  پس 
در صورتی  تصویب شد  وزیران  هیات  در جلسه  شد. 
قانونی«،  شده  تعین  ترتیبات  از  »خارج  که کارورها 
تارنماها،  نرم افزار،  در  انسداد  یا  اختالل  محدودیت، 
بر فضای  برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی 
این  ساعت   ۲4 از  پس  اگر  آورند،  وجود  به  مجازی 
محدودیت ها و اختالل ها رفع نشود، روزانه تا سقف 5۰ 

تومان جریمه می شوند. میلیارد 
دچار  کالب هاوس  اجتماعی  شبکه  فروردین ماه   1۹
شبکه  این  فیلتر  درباره  ارتباطات  وزیر  شد.  اختالل 
اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده 
است، اما اختالل از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود 
هرچند آن ها نیز اعالم کردند هیچ دستور قضایی مبنی 
بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است. پس 
از آن روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد با پایان ضرب العجل ۲4 ساعته این وزارتخانه 
به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد 
اختالل عمدی در شبکه اجتماعی کالب هاوس، سازمان 
اپراتورها  این  از  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 

شکایت کرد.

روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا:

حضور در شب های قدر 
مستحب، ولی مراعات 

 دستورالعمل ها
واجب است

قدر  در شب های  حضور  گفت:  رئیس جمهور 
دستورالعمل های  مراعات  ولی  مستحب، 
ایسنا،  گزارش  به  است.  واجب  بهداشتی 
در  روحانی  حسن  حجت االسالم و المسلمین 
با  با ویروس کرونا  جلسه ستاد ملی مقابله 
بیان اینکه بر اساس آمارهای امروز، مراعات 
 61 بهداشتی  پروتکل های  به  نسبت  مردم 
درصد است، اظهار کرد: این بسیار خطرناک 
است. این یعنی می خواهیم زمان بیشتری در 

شویم. خارج  دیرتر  و  بمانیم  چهارم  موج 
شاهد  نظارت ها  تشدید  با  باید  ما  افزود:  او 
هفته  پایان  تا  قرمز  مناطق  شدن  نارنجی 
باشیم. رئیس جمهوری با اشاره به در پیش رو 
این شب ها  یادآور شد:  قدر،  بودن شب های 
پروتکل های  حتما  باید  اما  است  گرانقدر 
دهند.  انجام  رعایت  حداکثر  با  را  بهداشتی 
حضور در یک جلسه مستحب است اما رعایت 
پروتکل های بهداشتی واجب است و همه باید 

آنها را رعایت کنند.
باید  امکانات دیجیتالی کشور  روحانی گفت: 
برساند.  مردم  نظر  و  به سمع  را  مراسم  این 
صداوسیما باید کاری کند که این مجالس را به 
خانه مردم بکشاند و مردم از این شب پرفیض 
استفاده کنند و مناجات برای آنها فراهم شود.
مراسم  برگزاری   امکان  اینکه  اعالم  با  او 
نارنجی و  برای مناطق قرمز و  شب های قدر 
تاکید کرد:  است،  فراهم  باز  اماکن  در  صرفا 
مردم در موقع خروج و ورود باید رعایت کنند. 
یکی از نگرانی های ستاد ملی مقابله با کرونا 
جهش های ویروس کرونا است و این ویروس 
مبارزه  به  و  نمی ماند  باقی  ثابت  صورت  به 
خودش برای زنده ماندن و آزار دادنش ادامه 
می دهد. وقتی داروی جدیدی داده می شود، 
است که  شرایطی  در  وقتی  می یابد.  جهش 
عکس العمل  آن  به  نسبت  بیمار  بدن  ایمنی 
مقاومت  تا  می کند  تجهیز  را  خود  می دهد، 
کنند. ویروس شکل جدیدی به خود می گیرد 
و هر روز به شکل و یک قیافه و ویژگی های 
همچنین  می شود.رئیس جمهوری  عمل  وارد 
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
چهارم،  و  سوم  اولویت های  واکسیناسیون 
اظهار کرد: برای گروه های بعدی در سند ملی 
اما  است  نشده  فکری  واکسیناسیون کرونا 
می توان درباره آنها هم فکر کرد. گروه هایی که 
با مردم زیاد سروکار دارند، برخی از دوستان 
می گویند که آنان در زدن واکسن باید تقدم 
رانندگان  یک گروه،  افزود:  او  باشند.  داشته 
تاکسی و اتوبوس هستند که ترددهای زیادی 
دارند. گروه هایی هم هستند که مرتبا با مردم 
و  مرزبانی  نیروهای  مانند  هستند  ارتباط  در 

را تقدم داد. این گروه ها  پلیس، می شود 
روحانی با اشاره به تالش دولت برای واردات 
واکسن و نیز ساختن آن در کشور، اظهار کرد: 
نسبت به واردات واکسن خارجی و حمایت از 
واکسن داخلی، با قدرت تالش خود را ادامه 
خواهیم داد تا مردم از واکسن بهره مند شوند و 
جان شان حفاظت شود و شرایط برای کسب وکار 

مردم و تحصیل فرزندان فراهم شود.
صورت  در  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری 
است  ممکن  واکسن  واردات  روند  ادامه 
شرایطی به سمتی رود که در نیمه دوم سال 
وضعیت بهتری داشته باشیم، یادآور شد: اما 
حداقل تا پایان امسال باید همه پروتکل های 

رعایت کنند.  را  بهداشتی 
یعنی اگر کسی واکسن زد، معنای آن مصون 
باید  و  است  اول  نوبت  این  نیست.  شدن 
واکسن دوم هم زده شود. زدن دز دوم هم 
معنایش این نیست که فرد کامال مصون شده 
چراکه باید واکنش بدن افراد به واکسن دید.
معنای  به  زدن  واکسن  اینکه  بر  تاکید  با  او 
مصون شدن افراد نیست، ادامه داد: اوال زمان 
می برد تا با بدن فرد با واکسن سازگار شود 
و در ثانی، این واکسن ممکن است فرد را از 
یک نوع ویروس حفاظت کند اما این احتمال 
وجود دارد که ویروس جهش یافته دیگری وارد 
شود،  پس همه باید پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند.

نماینده روسیه در وین مطرح کرد:

رایزنی غیر رسمی گروه 1+5 در 
مذاکرات وین درباره احیای برجام

وین  در  بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده 
احیای  درباره   5+1 اعضای گروه  غیر رسمی  رایزنی  از 
میخائیل  ایسنا،  به گزارش  داد.  خبر  هسته ای  توافق 
بین المللی  سازمان های  در  روسیه  نماینده  اولیانوف 
برجام  اعضای  نوشت:  توییترش  صفحه  در  وین  در 
)توافق هسته ای( دیروز با هیئت آمریکایی در مذاکرات 
وین رایزنی هایی غیر رسمی درباره احیای کامل توافق 
به  ایران که هنوز حاضر  )بدون  دادند  انجام  هسته ای 

نیست(. آمریکایی  دیپلمات های  با  دیدار 
در هفته های اخیر مذاکرات اعضای کمیسیون مشترک 
به  تهران-واشنگتن  دوجانبه  بازگشت  درباره  برجام 
پایبندی به توافق هسته ای با حضور آمریکا در وین برگزار 
شده است. اگرچه، مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیمی 
میان نمایندگان ایران و آمریکا در وین تاکنون انجام 
نگرفته است. دو کارگروه کمیسیون مشترک برجام در 
حال بررسی تحریم هایی که آمریکا می تواند لغو کند و 
اقدامات الزم برای ایران در جهت بازگشت به پایبندی 

کامل به توافق هسته ای هستند.
شده  اعمال  تحریم های  کلیه  لغو  خواستار  ایران 
اعالم  مواضع  آخرین  در  آمریکا  دولت  آمریکاست. 
برجام  با  ناسازگار  تحریم های  لغو  برای  شده اش، 
نیست  مشخص  هنوز  اما  است،  آمادگی کرده  اعالم 
این تحریم ها کدامند. نمایندگان اعضای برجام که در 
مذاکرات وین شرکت کرده اند، تا کنون روند این مذاکرت 

دانسته اند. سازنده  را 

معاون کمیسیون اروپا: امروزه 
تغییر دادن زندگی مردم کار 
دشواری است، اما منافع آن را 
کودکان امروز احساس می کنند. 
این برای سیاست یک چالش 
بسیار بزرگ است. ما باید آن 
احساس هدفمندی را درون 
خودمان زنده کنیم؛ احساسی 
که به ما می گوید نه برای 
خودت که برای دیگران کاری 
بکن. این همان احساسی است 
که باعث می شود جامعه در 
بهترین حالت خودش باشد.

وگرنه  فداکاری کنند  باید  آب وهوایی  تغییرات  مقابل  جنگ  در  مسن تر  افراد  داده که  هشدار  اروپا،  معاون کمیسیون 
فرزندانمان در آینده شاهد جنگ بر سر آب و غذا خواهند بود. فرانس تیمرَمنس، نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته 
که اگر سیاست های اجتماعی و سیاست های آب وهوایی با هم ترکیب نشوند تا هزینه ها و مزایای یک اقتصاد کم کربن به 
طور منصفانه تقسیم شود، جهان با واکنش مردمی روبه رو می شود که نگران از دست دادن شغل و درآمد خود هستند و 

توسط سیاستمداران پوپولیست و منافع سوخت های فسیلی، تحریک می شوند.

بر اساس گزارش حیرت انگیزی که اخیرا منتشر 
شده، جنگل های آموزون در برزیل طی یک دهه 
گذشته، تقریبا ۲۰ درصد بیشتر از دی اکسیدکربنی 
که جذب کرده را دفع کرده است. این گزارش 
نشان می دهد که انسان ها دیگر نمی توانند روی 
حساب  جهان  گرمسیری  جنگل  بزرگ ترین 
کنند تا آلودگی های کربنی ناشی از فعالیت های 
آنها را جذب کند. به گزارش خبرگزاری گاردین، 
محققان روز پنجشنبه در مقاله ای که در مجله 
»Nature Climate Change« منتشر کردند، 
می گویند از سال ۲۰1۰ تا ۲۰1۹، حوضه آمازون در 
برزیل حدود 16.6 میلیارد ُتن دی اکسیدکربن 
تولید کرده، در حالی که فقط 13.۹ ُتن کربن را 
جذب کرده است. این مطالعه، حجم کربن جذب 
شده توسط درختان جنگل را نسبت به میزان 
دی اکسیدکربن آزاد شده به دلیل سوزاندن یا 

تخریب این جنگل ها محاسبه کرده اند.
ژان پی یر ویگنرون، دانشمندی در موسسه ملی 
تحقیقات زراعی فرانسه که یکی از نویسندگان 
این گزارش بوده، می گوید: »ما نصف این عدد 
که  است  اولین بار  این  اما  داشتیم.  انتظار  را 
جنگل های  می دهد،  نشان  داریم که  جداولی 
آمازون به انتشاردهنده کربن تبدیل شده اند.« او 
در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه گفته است: 
»ما هنوز نمی دانیم که این تغییر در چه مرحله ای 

ممکن است برگشت ناپذیر باشد.«این مطالعه 
همچنین نشان داده که جنگل زدایی – با آتش 
زدن و بریدن درختان – در سال ۲۰1۹ نسبت به 
دو سال قبل از آن، تقریبا چهار برابر شده است. 
یعنی از حدود 1 میلیون هکتار به 3.۹ میلیون 

هکتار افزایش یافته است.
در  فرانسه  زراعی  تحقیقات  ملی  موسسه 
بیانیه ای اعالم کرده است: » اِعمال سیاست های 
حفاظت از محیط زیست در برزیل پس از تغییر 
دولت در سال ۲۰1۹، کاهش چشمگیری داشته 
است.« جیر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل 
در یکم ژانویه سال ۲۰1۹، قسم ریاست جمهوری 

خورد و وارد دفتر کارش شد. به گفته بسیاری 
از فعاالن محیط زیستی، او یکی از بزرگ ترین 
می آید. شمار  به  زیست  محیط  دشمنان 

بسیار  نقش  همواره  زمینی،  اکوسیستم های 
مهمی در کنترل و جذب کربن داشته اند. انتشار 
دی اکسیدکربن در سال ۲۰1۹ تا 4۰ میلیارد ُتن 
هم رسید. با وجود آن که در نیم قرن گذشته، 
انتشار کربن 5۰ درصد افزایش یافته است، در 
طول این مدت، گیاهان و درختان و خاک، به 
طور مداوم حدود 3۰ درصد از این انتشارات را 
جذب کرده اند. اقیانوس ها هم کمک کرده و تا 

۲۰ درصد از این کربن را جذب کرده اند.

 جنگل های آمازون
به جای اکسیژن کربن آزاد می کنند

محیط زیست

به طور کلی قطع درختان 
جنگلی در اراضی ملی - 
به جز درختانی که در قالب 
طرح زراعت چوب کاشته 
شده اند - ممنوع است و 
مجازات نقدی و حبس را 
به دنبال دارد.

سازمان  حقوقی  امور  دفتر  مدیرکل 
از  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در 
به اشخاص و مستثنیات  اراضی متعلق 
پس از 53 سال خبر داد. اصغر احمدی 
در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اصالح 
از  ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداری 
اساس  بر  کرد:  اظهار  مراتع  و  جنگل ها 
درختان  قطع  برای  قانونی  ماده  این 
و  اشخاص  به  متعلق  اراضی  در  جنگلی 
مستثنیات عوارضی تعیین شده است اما 
شده  تدوین   1346 سال  در  قانون  این 
بود و متاسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض 
نشده  به روز رسانی  یا  اصالح  تاکنون  آن 
بود. او با بیان اینکه از این رو مبالغی که 
در ماده 15 قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع پیش بینی شده بود 
ارزش چشمگیری نداشت، تصریح کرد: 
ماده 68  استناد  به  وزیران  هیات  اخیرا 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون 
عوارض   -  138۰ سال  مصوب   - دولت 
متعلق  اراضی  در  جنگلی  درختان  قطع 
به اشخاص و مستثنیات را اصالح کرده 

است.
به گفته مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این 
اساس عوارض مرتبط با قطع درختان رده 
یک - که در قانون حفاظت و بهره برداری 

به آن ها اشاره شده  از جنگل ها و مراتع 
سرخدار،  شمشاد،  ارس،  ازجمله  است، 
گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به ازای 
هر متر مکعب یک میلیون و چهارصد هزار 

ریال تعیین شده است.
افراد  دیگر  سویی  از  داد:  ادامه  احمدی 
قانون  در  دو  رده  درختان  قطع  برای 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
از جمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، 
در  نمدار  و  توسکا  آلوکک،  شیردار،  افرا، 
هر  ازای  به  خود  مستثنیات  و  اراضی 
متر مکعب باید مبلغ یک میلیون و 17۲ 
دولت  به  عوارض  به عنوان  را  ریال  هزار 

کنند. پرداخت 
او تصریح کرد: برای قطع درختان رده سه 
از جمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و... 
عوارض تعیین شده به ازای هر مترمکعب 

7۰۰ هزار ریال است.
سازمان  حقوقی  امور  دفتر  مدیرکل 
با  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
عوارض  اساس  این  بر  اینکه  به  اشاره 
در  جنگلی  درختان  از  بهره برداری 
گفت:  است،  یافته  افزایش  مستثنیات 
به طور کلی قطع درختان جنگلی در اراضی 
ملی - به جز درختانی که در قالب طرح 
ممنوع   - شده اند  کاشته  چوب  زراعت 
است و مجازات نقدی و حبس را به دنبال 

دارد.

افزایش جریمه قطع درختان جنگلی پس از 53 سال
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اولویت سیاستگذاری بر 
اقدامات فنی در بخش آب

همکاری اینترپل و یگان 
حفاظت محیط زیست 
برای مبارزه با قاچاق 

حیات وحش 
حفاظت  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
محیط زیست از تشکیل کمیته ای مشترک و به 
پیشنهاد پلیس بین الملل خبر داد و گفت: این 
کمیته برای کاهش میزان قاچاق حیات وحش 
در ایران تشکیل می شود. به گزارش روز شنبه 
ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، سرهنگ 
جمشید محبت خانی با اشاره به میزان باالی 
قاچاق حیات وحش در ایران تصریح کرد: رتبه 
ایران در جهان در حوزه قاچاق حیات وحش، 
رییس  با  دلیل  همین  به  نیست؛  رتبه خوبی 
پلیس بین الملل کشور، سردار شیرزاد صحبت 
کردم و تصمیم داریم امسال در اولین فرصت 
بین  پلیس  پیشنهاد  و  درخواست  با  ممکن 
الملل و به دبیری یگان حفاظت سازمان محیط 
زیست، کمیته ای در این زمینه تشکیل شود. 
او وی با اشاره به حضور همزمان پلیس بین 
این کمیته  در  محیط زیست  سازمان  و  الملل 
نقش  حوزه  این  در  هایی که  سازمان  گفت: 
دارند و می توانند موثر باشند نیز در این کمیته 
عضو می شوند تا بتوانیم موضوع را دنبال کنیم. 
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
رتبه  اینکه  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  زیست 
کشور در حوزه قاچاق حیات وحش به رده های 
پایین تر تقلیل داده شود و در این بخش نیز 
ایران در بین سایر ممالک جهان سرافراز باشد، 
اظهار داشت: قاچاق حیات وحش برای پلیس 
بین الملل نیز دغدغه است و بطور قطع پلیس 
اینترپل دستگاه های درگیر را به ما اعالم می 
کند و به زودی پس از موافقت رییس سازمان 
محیط زیست، اقدامات الزم را در زمینه تشکیل 
قاچاق  کاهش  برای  تالش  و  مذکور  کمیته 

حیات وحش را انجام می دهیم.

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

ما اراضی کشاورزی ندارد. باید دید چگونه 
می توان بهره وری آب کشاورزی را باال برد. 
تا زمانی که دولت تصمیم نگیرد کشاورزی 
را از شکل سنتی به مدرن تبدیل کند، هیچ 
و  سطحی  آبهای  وضعیت  برای  تغییری 
در  و هیچ طرحی  افتاد  نخواهد  زیرزمینی 
نخواهد  موفقیت  به  زیرزمینی  آب  بخش 
برای  می تواند  مختلفی  بسته های  رسید. 
یک  شود،  تعریف  زیرزمینی  آب  مدیریت 
معنا که  این  به  باشد،  باید سیاسی  بسته 
ایدئولوژی خودکفایی که در این چهل سال 
کم  انداخته  سایه  کشور  آب  منابع  روی 
همه  ما  نیست  قرار  برود،  حاشیه  به  کم 
تولید کنیم،  داخل کشور  در  را  محصوالت 
کنیم  استفاده  مجازی  آب  از  می توانیم 
در  و  باشیم  داشته  فراسرزمینی  یا کشت 
کشورهای همسایه که آب و زمین در اختیار 
وارد  آنرا  محصول  و  دارند کشاورزی کنیم 
در  باید  اقتصادی  بسته  یک  کنیم.  کشور 
نظر گرفته شود، به معنای اینکه اگر تولید 
این  اعمال  نتیجه  در  کشاورزان  درآمد  و 
آنرا جبران کند،  سیاست ها کم شد، دولت 
اگر چنین بسته ها و سیاست هایی در نظر 
گرفته شود، می توان امیدوار بود که از بحران 

پیدا کنیم. نجات  زیرزمینی  آب  حوزه  در 
است.  اجتماعی  حوزه  در  دیگر  سیاست 
کشاورزان باید در تصمیم گیری ها مشارکت 
سالها  این  در  نیرو  وزارت  باشند.  داشته 
طراحی  برنامه هایی  و  می گیرد  تصمیماتی 
و  محلی  جامعه  اینکه  بدون  می کند 
حالی  در  باشند.  داشته  حضور  بهره برداران 
موفقیت  میزان  کشاورزان  مشارکت  که 
دنیا هم  باال می برد. تجربه  را  این طرح ها 
من  اعتقاد  فنی  حوزه  در  است.   همین 
تغذیه.  افزایش  تا  است  به کنترل  بیشتر 
در حال حاضر آبخوان های ما متراکم شده 
زمین  مناطق  بعضی  در  کرده اند.  افت  و 
آب  نمی تواند  و مثل گذشته  نشست کرده 
راحتی  به  بتوانیم  ذخیره کند که  خود  در 
طرفی  از  کنیم.  تغذیه  را  زیرزمینی  منابع 
تجربه دنیا هم تجربه موفقی در زمینه آب 
امریکا  مثل  کشوری  در  نیست.  زیرزمینی 
و منطقه کالیفرنیا نشست زمین در سطح 
آنرا  نتوانسته اند  و  افتاده  اتفاق  وسیعی 
آریزونا  مناطقی مثل  در  البته  جبران کنند. 
موفق شده اند که روند آنرا متوقف کنند اما 
نتوانستند سطح آب زیرزمینی این مناطق 
بگوییم  برسانند که  به چهل سال پیش  را 
هم  ما  است.  شده  احیا  زیرزمینی  منابع 
باید تالش کنیم سطح آب  در حال حاضر 
زیرزمینی را در همین شرایط حفظ کنیم و 
از بدتر شدن وضعیت این منابع جلوگیری 
کنیم. برنامه اول وزارت نیرو باید این باشد 
منابع  احیا  نکند.  صحبت  احیا  از  فعال  و 
بهتر  ابتدا  است  بزرگی  سنگ  زیرزمینی 
است روی تثبیت شرایط تمرکز کنیم و بعد 

صحبت کنیم. احیا  از  صحبت 

تا قبل از اینکه آسیب فلرها بر سالمت مردم 
ها  مشعل  بشود،  نمایان  زیست  محیط  و 
نماد پویایی صنعت بودند. فلرها در شهرهای 
بندرعباس،  بوشهر،  اهواز،  روشن اند؛  جنوبی 
به  شبیه  بلندی  دودکش  فلر   ... و  عسلویه 
نفت،  های  چاه  در  است که  روشن  کبریتی 
کارخانه های  و  پتروشیمی ها  پاالیشگاه ها، 
مواد شیمیایی برای سوزاندن گازها و مایعات 
اضافی قابل اشتعال و سمی تخلیه شده، بکار 
می رود و می تواند از بروز خطرات آتش سوزی 
بررسی  اما  امروز  کند.  جلوگیری  انفجار  و 
می دهد  نشان  المللی  بین  نهادهای  های 
»فلرینگ« با سوزاندن ۲5۰ نوع ماده سمی، 

تاثیر می گذارد.  هوا  کیفیت  بر 
به همین دلیل است که کشورهای نفت خیز 
بازتولید  از گاز همراه نفت در  سعی می کنند 
نفت خام یا تولید محصوالت دیگر استفاده 

کنند. 
بنا بر برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده 
 ۹۰ دست کم  برنامه(  )پایان   14۰۰ سال  تا 
درصد گازهای مشعل را مهار و کنترل کند اما 
این وعده به طور کامل انجام نشده و با وجود 
روند کاهشی فلرسوزی در جهان، ایران باز هم 

یک پله باالتر رفته است.
انتشار  در  را  بیشترین سهم  گازهای مشعل 
را  گاز  و  نفت  صنایع  در  گلخانه ای  گازهای 
دارند و ایران در سال ۲۰۰۹ نیز رتبه اول را در 
این زمینه در میان کشورهای اوپک به خود 

بود. داده  اختصاص 

روسیه، عراق، ایران
بر اساس گزارشی که بلومبرگ منتشر و 
از 8۲  نفت  تولید  است،  کرده  بازنشر  ایسنا 
 76 به   ۲۰1۹ سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 
۲۰۲۰ کاهش  سال  در  روز  در  بشکه  میلیون 
همین  در  جهانی  مشعل سوزی  و  کرد  پیدا 
مدت از 15۰ میلیارد متر مکعب به 14۲ میلیارد 
متر مکعب کاهش داشت. آمریکا در کاهش 
با کاهش  و  داشت  سهم  درصد   7۰ جهانی 
هشت درصدی تولید نفت و زیرساخت جدید 
از  جلوگیری  منظور  به  گاز  از  استفاده  برای 
سوختن آن، مشعل سوزی این کشور در سال 
۲۰۲۰ به میزان 3۲ درصد نسبت به سال ۲۰1۹ 

یافت. کاهش 
داد  نشان  مشعل سوزی  ماهواره ای  آمار 
روسیه، عراق، ایران، آمریکا، الجزایر، ونزوئال 
و نیجریه هفت کشور رکورددار مشعل سوزی 
آغاز  زمان  از  متوالی  سال  نهمین  برای 
نخستین رصد ماهواره ای در سال ۲۰1۲ مانده 
اند. این هفت کشور هر سال 4۰ درصد از نفت 
جهان را تولید می کنند اما عامل دو سوم )65 

هستند. جهانی  مشعل سوزی  درصد( 
این روند نشان دهنده چالش های مختلفی 
است که این کشورها با آن روبه رو هستند. به 
عنوان مثال آمریکا هزاران پایگاه مشعل سوزی 
دارد که وصل کردن آنها به بازار دشوار است در 
حالی که چند میدان نفتی در منطقه سیبری 
مشعل سوزی  که  روسیه  فدراسیون  شرقی 

باالیی دارند در نقطه دورافتاده ای قرار دارند و 
فاقد زیرساخت برای جمع آوری گاز استخراج 

شده به همراه نفت و انتقال آن هستند.
بامجی،  زوبین  بلومبرگ،  اساس گزارش  بر 
جهانی  بانک   GGFR صندوق  برنامه  مدیر 
گفته است: »تقریبا 8۰ دولت و شرکت های 
نفتی متعهد به صفر کردن مشعل سوزی در 
به شراکت  برخی  و  آینده شده اند  دهه  یک 
جهانی ما پیوسته اند که اتفاق بسیار مثبتی 
است. پیش بینی های کاهش مشعل سوزی 
و  بوده  توجه  قابل  سرمایه گذاری  مستلزم 
سالها زمان می برد تا نتیجه بخش باشد. برای 
آلودگی، شیوه  از میلیون ها تن  نجات جهان 
این صنعت 16۰ ساله باید همین حاال خاتمه 

پیدا کند.«
پیش از این نیز بانک جهانی اعالم کرده بود 
که مشعل سوزی در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۰ به میزان 1۰ درصد کاهش یافته و این 
باالترین  3۰ کشوری که  سراسر  در  کاهش 
داده  روی  دارند،  را  مشعل سوزی  میزان 
شلدون،  کریستوفر  از  رویترز  است.  بوده 
بود  نقل کرده  جهانی  بانک  مدیران  از  یکی 
که »پاندمی کووید 1۹ و بحران متعاقب آن 
و  آورده  همراه  به  را  بیشتری  چالش های 
به  را  تغییرات جوی  و  پایداری  نگرانی های 

است«. رانده  حاشیه 
مشعل سوزی سوختن گاز طبیعی در فرآیند 
مسائل  دلیل  به  که  است  نفت  استخراج 
اقتصادی  محدودیت های  جمله  از  مختلف 

الزم  سیاسی  اراده  و  مقررات  نبود  و  بازار  و 
انتشار  باعث  مشعل سوزی  می دهد.  روی 
متان  و  دی اکسید کربن  نظیر  آالینده هایی 
از  متان  انتشار  می شود.  زمین  جو  در 
مشعل سوزی، تاثیر قابل توجهی در گرمایش 
زمین در کوتاه مدت تا میان مدت دارد زیرا 
دی اکسید کربن  از  قدرتمندتر  برابر   8۰ متان 

است.

بازگشت به پله اول
در  تولید گازهای گلخانه ای  منبع  عمده 
سوزاندن  به  گاز،  و  نفت  باالدستی  صنایع 
حجم  می شود.  داده  نسبت  همراه  گازهای 
در  می شود  سوزانده  نفت که  همراه  گازهای 

پنج کشور دنیا، شامل عراق، سوریه، آمریکا، 
در  است.  بیشتر  همه  از  ایران  و  نیجریه 
موضوع  روی  بر  حساسیت  اخیر  سال های 
سوزاندن گازهای همراه نفت بیشتر شده است 
به طوری که بانک جهانی از شرکت های نفتی 
جهان خواسته است تا سوزاندن گازهای همراه 
را تا سال ۲۰3۰ متوقف کنند. دو سال پیش از 
این، بانک جهانی اعالم کرد که مشعل سوزی 
جهانی در سال ۲۰1۹ به 15۰ میلیارد متر مکعب 
باالترین  میزان  این  است؛  یافته  افزایش 
دهه  یک  از  بیش  در  مشعل سوزی  سطح 
از  جهانی،  بانک  گزارش  طبق  بود.  گذشته 
ضعیف  کشورهای  در   ۲۰1۹ تا   ۲۰18 سال 
و  درصد(   35( سوریه  شامل  زده  جنگ  یا 
ونزوئال )16 درصد( افزایش پیدا کرده است. 
مشعل سوزی در آمریکا ۲3 درصد و در روسیه 
نشان  همچنین  این گزارش  است.  درصد   ۹
در چهار کشور  می داد مجموع مشعل سوزی 
رکورددار شامل روسیه، عراق، آمریکا و ایران 
تا   ۲۰17 سال  از  متوالی  سال  سه  مدت  به 
۲۰1۹ حدود 45 درصد از مشعل سوزی جهانی 

داد. تشکیل  را 

جلوگیری از انتشار آالینده های هوا
ساالنه 14۰ میلیارد متر مکعب برابر با 384 
میلیون متر مکعب در روز، گازهای همراه سوزانده 
می شوند که معادل با انتشار گاز دی اکسید کربن 
حدود 7۰ میلیون خودرو در جاده هاست. سوزاندن 
این گازها، عالوه بر اتالف شدید انرژی و آلودگی 
هوا، مضرات دیگری نیز دارد که از آن جمله از بین 
رفتن ترکیبات ارزشمندی است که در این گازهای 
همراه وجود دارند. تخمین زده می شود حدود 4۰ 
درصد گازهای همراه نفت تولیدی ایران سوزانده 
می شود. این اعداد آن قدر بزرگ هستند که در 
سال 13۹۲، حجم گازهایی که سوزانده شد حدود 
فاز  معادل یک  روز،  در  متر مکعب  میلیون   ۲6
پارس جنوبی بود. در هفته های گذشته محققان 
دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان به همراه پارک 
ترکیبی  نیروگاه  دانشگاه  این  فن آوری  و  علم 
دودکش خورشیدی با گاز فلر را ثبت اختراع کردند. 
سه قرارداد نیز برای تامین تجهیزات مورد نیاز امضا 
شده است. به گفته محمدصادق ولی پور، عضو 
هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک که به 
همراه مهندس محمدمهدی اسماعیلی این اختراع 
را ثبت کرده اند این »نیروگاه دودکش خورشیدی، 
حرارتی  نیروگاه های  نسل  از  نوینی  فناوری 
خورشیدی است که عالوه بر تولید معمول برق و 
استخراج برق از انرژی ذخیره شده، در تولید آب 
شیرین، تولید محصوالت کشاورزی، تصفیه هوا 
و شکست وارونگی دما نیز کاربرد دارد«. در ایران 
طرح جمع آوری گازهای تولید شده در میدان های 
نفتی به زمان تاسیس شرکت ملی گاز ایران در 
سال 134۹ برمی گردد و بسیاری تاسیس این 
شرکت را به همین دلیل می دانند. در دهه 5۰ از 
این گازها برای گازرسانی به شهرها و نیروگاه ها و 

بخشی دیگر نیز به روسیه صادر می شد.

روسیه، عراق ایران، سه رکورددار مشعل سوزی در جهان

رتبه ایران در مشعل سوزی افزایش یافت
بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2020 مشعل سوزی جهانی  از 150 میلیارد مترمکعب 

در سال 2019 به 142 میلیارد مترمکعب کاهش یافت

|پیام ما|آمار تازه صندوق GGFR بانک جهانی نشان می دهد در سال 2020 که سال کم سابقه ای برای صنعت نفت و گاز بود، رتبه ایران 
در مشعل سوزی بار دیگر افزایش یافت که ظاهرا به دلیل افزایش تولید نفت بوده است. این در حالی است که در این سال همزمان با 
اوج گیری کرونا در جهان، تولید نفت هشت درصد و البته مشعل سوزی جهانی به میزان پنج درصد کاهش پیدا کرد. درست یک سال 

پیش از این اما آمار آژانس بین المللی انرژی ایران نشان می داد که کشور ما توانسته از رتبه سوم مشعل سوزی به رتبه چهارم برسد.

بنا بر برنامه ششم توسعه، 
دولت موظف بوده تا سال 14۰۰ 

)پایان برنامه( دست کم ۹۰ 
درصد گازهای مشعل را مهار 
و کنترل کند اما این وعده به 

طور کامل انجام نشده و با 
وجود روند کاهشی فلرسوزی 

در جهان، ایران باز هم یک پله 
باالتر رفته است

ساالنه 14۰ میلیارد متر مکعب 
برابر با 384 میلیون متر مکعب 
در روز، گازهای همراه سوزانده 
می شوند که معادل با انتشار 

گاز دی اکسید کربن حدود 7۰ 
میلیون خودرو در جاده هاست. 

سوزاندن این گازها، عالوه بر 
اتالف شدید انرژی و آلودگی 
هوا، مضرات دیگری نیز دارد 
که از آن جمله از بین رفتن 

ترکیبات ارزشمندی است که در 
این گازهای همراه وجود دارند

|  
رنا

 ای
 |

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شوشتر 
با  گتوندی  محیط بان  اصلی  ضارب  گفت: 
دستگیر  شوشتر  پلیس  نیروهای  تالش 
داد:  توضیح  ایرنا  به  بیگدلی  روح هللا  شد. 
این متهم حدود یک سال تحت تعقیب بود 
غافلگیرانه  در یک عملیات  و شب گذشته 
پلیسی  به کارگیری شگردهای خاص  با  و 

شد. دستگیر 
اسلحه  این متهم یک قبضه  از  افزود:  او   
جنگی کالشینکف نیز ضبط شده که ظاهرا 
در حال فروش آن بوده است . متهم یک 
همدست هم دارد که دستگیری او نیز در 
دستور کار پلیس قرار دارد . فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان شوشتر ادامه داد: این 
و  بوده  سابقه دار  اوباش  و  اراذل  از  متهم 
افسران  تالش  با  پیچیده  عملیات  یک  در 
نیروی انتظامی به دام افتاد . ٢٦ فروردین  
۹۹ گروهی ناشناس با نقاب هایی بر صورت 
گتوند،  شهرستان  محیط بانی  پاسگاه  به 
دستیابی  برای  تالش  در  و  آوردند  هجوم 
محیط بان  به  محیط بانی،  سالح های  به 
و  ضرب و شتم  با  و  حمله کردند   هادی پور 
باعث  یک متری،  فاصله  از  گلوله  شلیک 
انجامید.  او  پای  به قطع  آسیبی شدند که 
از شوشتر  بود که  هفت ماه  محیط بان  این 
به این پاسگاه منتقل شده بود و آن شب 
این  از  پس  ساعتی  اورژانس  نیروهای 

اتفاق، او را به بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( 
محیط بان  برای  آنجا  برسانند.  شوشتر 
خون  اما  نوشتند،  رادیولوژی  عکس  دو 
نداشتند. محیط بان از ساعت ١١ و نیم شب 
بیمارستان گلستان  به  فردا که  صبح   ٥ تا 
رسید، خون از دست داد. تا ساعت سه بعد 
و  رفته  بین  از  داخلی  عصب های  ظهر،  از 
اینکه  تا  بود  مردن  حال  در  بافت ها کم کم 
سازمان محیط  زیست و اداره محیط  زیست 
اهواز تالش کردند و پس از هشت روز، او 

را به بیمارستانی در تهران منتقل کردند. کار 
و  داشت  ادامه  ماه  تا یک  تهران  در  مداوا 
پس از 6 عمل جراحی سرانجام تیم درمان 
به این نتیجه رسید که برای حفظ جان او 
باید پایش را از زانو قطع کنند، چون بعد از 
آن شلیک، بافت موثر عضالنی و عصبی از 
امین هادی پور  بود. محیط بان  رفته  دست 
پس از قطع پایش، درخواست داد که برای 
هوشمند  پای  یک  کار  به  دوباره  بازگشت 

تهیه کنند. برایش 

ضارب محیط بان گتوندی دستگیر شد
پایش

همکاری هفت ساله دولت 
ژاپن و ایران برای احیای 
دریاچه ارومیه، توانست 

موافقت دولت ژاپن را برای 
ادامه همکاری ها در قالب 

سندی سه ساله برای 
پایدارسازی دستاوردهای 

احیای این دریاچه و 
توسعه تجارب نوآورانه برای 
پایدارسازی محیط زیست 
و معیشت در چهار استان 

کسب کند

تمایل ژاپن به ادامه همکاری محیط  زیستی با ایران
همکاری هفت ساله ایران و ژاپن در اجرای 
موفق در پروژه الگوسازی مشارکت مردم در 
احیای دریاچه ارومیه موجب شد تا دولت 
این کشور برای ادامه همکاری با ایران ابزار 

تمایل کند.
تاالب های  و  دریایی  زیست  محیط   معاون 
بیست  در  زیست  محیط   حفاظت  سازمان 
طرح  راهبری  کمیته  جلسه  ششمین  و 
این  اعالم  با  ایران  های  تاالب  از  حفاظت 
نتایج و  به  این طرح  خبر گفت: دستیابی 
تجربیات موفق طی دوره همکاری های هفت 
ساله دولت ژاپن و جمهوری اسالمی ایران 
برای احیا دریاچه ارومیه، توانست موافقت 
دولت ژاپن را برای ادامه همکاری ها در قالب 
یک سند سه ساله تحت عنوان پایدارسازی 
دستاوردهای احیا دریاچه ارومیه و توسعه 
تجارب نوآورانه آن برای پایدارسازی محیط 
زیست و معیشت در استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، فارس و خوزستان 

کسب کند.
احمدرضا الهیجان زاده ادامه داد: با توجه به 
وسعت و دامنه فعالیتی که طرح حفاظت از 
تاالب های ایران در سطح کشور دارد می توان 
از آن به عنوان یک طرح بزرگ یاد کرد، این 
طرح از سال ۲۰۰5 فعالیت خود را ابتدا در 
قالب یک سند هفت ساله آغاز کرد و این 
پنج  استراتژی  یک  قالب  در  را  فعالیت ها 
ساله ادامه داد، اما بزرگترین اقدام طرح که 

در سال ۲۰۲۰ انجام شد تهیه و نهایی سازی 
یک سند پنج ساله تا سال ۲۰۲5 بود که با 
مشارکت و همکاری دستگاه ها و ذی نفعان 

به تصویب رسید.
نماینده  پروویداس،  جلسه کلودیو  این  در 
مقیم برنامه توسعه ملل متحد از تالش های 
عنوان  به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
یکی از قدیمی ترین شرکای اجرایی برنامه 
توسعه ملل متحد قدردانی کرد و مشارکت 
عضو کمیته  بخش های  و  دستگاه ها  فعال 
تداوم  و  را متضمن موفقیت  راهبری طرح 

برشمرد.  همکاری ها  این 
از  حفاظت  طرح  سرپرست  ادامه  در 
تاالب های ایران دستیابی به اهداف تعیین 
شده در سند پنج ساله ۲۰۲5 - ۲۰۲۰ طرح 
دانست.  همکاری ها  این  تداوم  مستلزم  را 
بیست وششمین جلسه کمیته راهبری طرح 
حفاظت از تاالب های ایران با حضور معاون 
حفاظت  سازمان  دریایی  زیست  محیط 
و  حفاظت  دفتر  سرپرست  زیست،  محیط 
توسعه  برنامه  نماینده مقیم  تاالب ها،  احیا 
محیط  حفاظت  کل  مدیران  متحد،  ملل 
زیست استان های آذربایجان شرقی، غربی، 
سازمان  نمایندگان  خوزستان،  و  فارس 
و  مراتع  جنگل ها  سازمان  بودجه،  و  برنامه 
امور  وزارت  نیرو،  وزارت  آبخیزداری کشور، 
خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و دفاتر مرتبط 
برگزار شد. سازمان حفاظت محیط زیست 



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2000   | یکشنبه  12 اردیبهشت 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 پیام مریاث4

۲1 سال از ثبت ملی کارخانه نودساله قزوین 
می گذرد؛ بنایی که معماران می گویند امضای 
تاریخ صنعت این شهر است. صادق ماشین 
ابتدا  همان  از  آرد،  کارخانه  صاحب  چیان، 
سودای صنعتی شدن قزوین را در سر داشت. 
کارخانه او، اولین نه، اما قدیمی ترین کارخانه 

آردی است که بر جای مانده.
اولین کارخانه آرد به وسیله ابوالقاسم رضوی 
آرد  مزه  شد.  ساخته  قمری  سال 13۲5  در 
به کام مردم خوش  اما  این آسیاب بخاری 
اتباع  از  یکی  بعد گریگوریان،  6سال  نیامد. 
روس پا جای پای رضوی گذاشت و کارخانه 

راه اندازی کرد. را  دیگری 
برای  شد  زمینه ای  پیش  کارخانه  دو  این 
صادق  پهلوی.  دوره  در  نو  عصری  شروع 
را  رشت  دروازه  بیرون  جایی  ماشین چیان 
برای استقرار کارخانه اش در نظر گرفت و در 
سال 1311 شمسی در سه طبقه کارخانه اش 

بنا کرد. را 
نظارت  تحت  چیز  همه  شب  تا  صبح  از 
منزل  حتی  جایی که  تا  بود.  ماشین چیان 
مسکونی اش را درون همان کارخانه ساخت. 
 6 بود که  به حدی  انبارهای گندمش  حجم 
میلیون کیلو گندم را درون خود جای  می داد. 
روزانه 1۰۰ خروار آرد را با تجهیزات آلمانی اش 
تولید و روانه استان های دیگر می کرد. از آن 

نمانده است. امروز هیچ  شکوه و جالل 
از همان زمان که کارخانه آرد تعطیل شد روح 
از تن این بنا رفت. خاکسترش را هم وقتی 
ادوات و تجهیزاتش  باد دادند که تمامی  به 
را به سرقت بردند. ده سال بعد اما کارخانه 
ثبت ملی  بناهای  در فهرست  ماشین چیان 
قرار گرفت؛ دقیقا 15 اسفند 137۹. هر چند 
در سرنوشتش  تاثیری  این موضوع هم  که 
بنا  روی  مرمتی  نه  سال ها  این  در  نداشت، 
حفاظت  بازمانده  کارخانه  از  نه  شد،  انجام 

کردند. 
کارخانه آرد ماشین چیان در صورت بازسازی 
فعاالن  دیدار  محل  به  تبدیل  می توانست 
گردشگری یا موزه صنعتی و کارخانه فناوری 
اثر  ثبت  زمان  همان  پیشنهادات  این  شود. 

نشدند. عملیاتی  هیچکدام  اما  شد  مطرح 
جدی ترین پیشنهاد تبدیل کارخانه آرد به موزه 
حضرتی،  محمدعلی   ۹5 سال  بود.  صنعتی 
مدیرکل سابق میراث فرهنگی استان قزوین 
با  موضوع  این  مطرح کرد.  را  پیشنهاد  این 
عالی قاپو  تاریخی  و  فرهنگی  انجمن  اصرار 
وعده  یک  حد  تا  نهایت  در  و  شد  پیگیری 

رفت. پیش 
که  بنایی  داشتند  امید  دوستان  میراث 
باالخره  باقی مانده،  3۰درصدش  فقط 
این  اما  شود.  مرمت  بار  اولین  برای  روزی 

به  حاال  حضرتی  نشد.  انجام  هیچ وقت  کار 
تملک  اصلی  »مشکل  می گوید:  »پیام ما« 
است. این مجموعه هنوز به تملک دولت در 
برنامه  به سازمان  ما  نیامده است. پیشنهاد 
ملک  این  برای خرید  بود که  این  بودجه  و 
تامین اعتبار انجام دهد و این کارخانه تبدیل 
این  با  متاسفانه  ولی  موزه صنعت شود،  به 
از  بعد  او  به گفته  نشد.«  موافقت  پیشنهاد 
این پیشنهاد، شهردار و اعضای شورای شهر 
رفتند  این مجموعه  به  بازرسی  برای  قزوین 
اما »ظاهرا شهرداری برای مالکیت نتوانست 

جلب کند«. را  مالکان  موافقت 

کارخانه آرد، سرپناه معتادان
دو هفته پیش اما بخش هایی از حصار 
شرقی دور مجموعه هم فرو ریخت. حصاری 
البته همان را هم شهرداری کشیده بود.  که 
ریختن این دیوار راه را برای آمدن معتادان و 
بی خانمان ها باز کرد. محمد حسن سلیمانی، 
مدیر انجمن فرهنگی و تاریخی عالی قاپو و 
از فعاالن میراث فرهنگی قزوین به »پیام ما« 
چیان  ماشین  آرد  »کارخانه  می گوید: 
نخستین کارخانه آرد مدرن یا صنعتی قزوین 
شاخص  بسیار  معماری  لحاظ  به  است که 
است. اما با وجود این خصوصیات و ثبت در 
فهرست آثار ملی باز مورد بی مهری قرار گرفته 
و در چند دهه اخیر به مامنی برای معتادان 

بی خانمان  افراد  و  کارتن خواب  و  تزریقی 
است.« تبدیل شده 

به گفته او ریختن بخش شرقی این دیواره 
است.  کرده  سهل  هم  را  معتادان  عبور  راه 
سلیمانی که منتقد عملکرد مسئوالن استان 
محلی  »مسئوالن  می گوید:  است  قزوین 
و  نمی کنند  توجه  موضوعات  این  به  خیلی 
می کنند. بهانه  را  بودجه  و  اعتبار  نبود  مدام 

وجهی  چند  اثری  بنا  این  که  حالی  در   
مالی سازمان صمت  منابع  یعنی هم  است؛ 
مدیریت  سازمان  هم  است،  دخیل  آن  در 
و  میراث فرهنگی  هم  و  برنامه ریزی  و 

صنعتی.« شهرک های 

قزوین دیگر موزه کشاورزی ندارد
مدیر انجمن فرهنگی و تاریخی عالی قاپو 
با رویه ای که مسئوالن این  معتقد است که 
استان در پیش گرفته اند، تا سال های آینده 
اثری از این بنا باقی نخواهد ماند، همانطور 
که موزه کشاورزی قزوین از فهرست موزه ها 

خط خورد. 
موزه  تا 85 درصد  توضیح  می دهد: »8۰  او 
بخش  مجموعه دار  به  متعلق  کشاورزی 
چشم داشتی  هیچ  بدون  که  بود  خصوصی 
اما سال گذشته جهاد  بود  به موزه بخشیده 
تخلیه  دستور  بنا  مالک  عنوان  به  کشاورزی 
داد و بعد هم میراث فرهنگی وعده داد این 
موزه را در مکانی دیگر مستقر کند اما این 

است.« نشده  محقق  هنوز  وعده  
چیان  ماشین  کارخانه  برای  نفسی  دیگر 
که بخشی از هویت و تاریخ قزوین است،  
 ۹۰ بنای  این  مرمت  حال  این  با  نمانده. 
است.  مانده  بسم هللا  ب  روی  هنوز  ساله 
حاال بعد 5 سال علیرضا خزائلی، مدیر کل 
بنای  تبدیل  حرف  دوباره  میراث فرهنگی 
به موزه صنعتی  را  فرتوت ماشین چیان 
این  می کند  تصور  او  می آورد.  میان  به 
سوی  از  که  است  ماه   6 تازه  پیشنهاد 
قزوین  مردم  نماینده  محمد بیگی،  فاطمه 
داده شده است. خزائلی می گوید: »شاید 
پیشنهاد  این  که  است  ماه  چند  نهایتا 
تهیه  برایش  هم  پروپوزالی  شده.  مطرح 
تملک  و  بودجه  اصلی  مسئله  اما  کردیم. 
بودن  پیش  در  به  توجه  با  است که   بنا 
جلسات شورای برنامه ریزی برای مبادله 
پیگیر   14۰۰ بودجه  موافقت نامه های 

هستیم.« آن  بودجه  دریافت 
کارخانه ماشین چیان خیلی وقت است که 
مالک  تغییر  با  نیست.  خانواده  این  دست 
قبلی و مرگ مالک بعدی، این کارخانه اکنون 
در مالکیت وراث متعددی است که بخشی از 

آن ها نیز از خاندان بهشتی هستند.

خرید کارخانه پیشنهاد ایده آلی 
نیست

عملیاتی  را چندان  این کارخانه   خزائلی خرید 
نمی بیند. »مهم ترین گزینه ای که از فرصت های 
ایده آل ما در سطح کشوراست، عقد قرارداد مرمت 
قرارداد  انعقاد  با  می توانیم  ما  است.  مشارکتی 
مشارکتی با مالکان، 5۰درصد هزینه های مرمت 
بنا را تامین کنیم. این پیشنهاد به نسبت  این 
دولت  به  و فشار کمتری هم  است  معقوالنه تر 
تملک  هزینه  به  نیازی  دیگر  طرف  از  می آورد. 
هم ندارد و در قالب مشارکت با مالک است.« 
سوال این است که آيا وراث راغب به انعقاد قرارداد 
»نمی توانم  است:  این  خزائلی  پاسخ  هستند؟ 
هیچ اظهار نظری داشته باشم که آیا وراث مایل به 
اخذ این قرارداد هستند یا نه. این موضوع پیشنهاد 
یا صورت جلسه ای  توافق  هنوز هیچ  اما  شده، 
درباره آن نداشته ایم. به هر حال امیدواریم که 
شخصی از بین وراث نمایندگی بگیرد و مذاکراتی 

صورت گیرد.«

با وجود تهدید هر روزه این بنا، میراث فرهنگی 
نمی داند.  وظایفش  شمار  در  را  حصارکشی 
مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین می گوید: 
دچار  دیوار  از  بخشی  شنیده ام که  هم  »من 
دیوار  به  مربوط  آسیب  این  اما  شده  آسیب 
محوطه  دیوارهای  از  یکی  و  نیست  قدیمی 
ریخته که ربطی به میراث ندارد.« به گفته او 
این مجموعه در دوره های قبل که شهرداری ها 
می کشیدند،  حصار  را  شده  رها  زمین های 
انجام  اقدامات  به  درباره  او  حصارکشی شده. 
حصار  ریزش  از  بعد  میراث  توسط  شده 
معاونت  حوزه  در  من  »همکاران  می گوید: 
پیگیرند که  منطقه  از طریق شهرداری  میراث 
اهمیت  از  جدا  چرا که  شود.  رفع  قضیه  این 
بنا، این حصارکشی بحث امنیت  داشتن این 
اجتماعی راهم به همراه دارد و قطعا شهرداری 
باید پیگیری کند که با حصارکشی دوباره امنیت 
فراهم کند.« را  منطقه  آن  ساکنان  اجتماعی 

عنوان  با  گنجوی  نظامی  آثار  نمایشگاه 
به  نظامی«  تصویری  آثار  و  »سوژه ها 
سالگرد  هشتصد و هشتادمین  مناسبت 
در  پارسی گوی  و  ایرانی  این شاعر  تولد 
وزارت  همت  با  مسکو  شرق  ملل  موزه 

است. شده  برپا  روسیه  فرهنگ 
نمایشگاه  در  مسکو،  از  ایرنا  گزارش  به 
اثر   57 نظامی،  تصویری  آثار  و  سوژه ها 
تصاویر  خطی،  نوشته های  شامل  هنری 
گنجوی  نظامی  کتاب های  از  مینیاتوری 
کوچک  و  بزرگ  فرش  تخته  چندین  و 
کتاب های  سوژه های  با  تصاویر  حاوی 

است. شده  عرضه  سالن   4 در  نظامی 
از  نفیسی  فرش  فرش ها،  این  ازجمله 
با  ابریشمی  فرش  و  بهرام گور  شکارگاه 

است. مجنون  و  لیلی  تصاویر 
از  آثار هنری  فرهنگی،  نمایشگاه  این  در 
موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ، موزه پوشکین 
مسکو، موزه هنری رادیشف شهر ساراتف 
بنیاد  آرخانگلسکوی،  قصر  موزه  روسیه، 
نیز عرضه  بنیاد حیدر علی یف  و  مرجانی 
و  تابلوها  پارسی گوی،  شاعر  آثار  و  شده 
بنرهای بزرگی از اشعار او به زبان فارسی 

به نمایش درآمده است.
ملل  هنرهای  موزه  معاون  زایتسف،  ایلیا 
شرق مسئول برپایی این نمایشگاه هدف 
از برپایی آن را نشان دادن بخشی از آثار 

عنوان  روسیه  مردم  به  گنجوی  نظامی 
به  نمایشگاه  »این  ایرنا گفت:  به  و  کرد 
بازدیدکننده  که  است  شده  برپا  گونه ای 
بخواند  را  نظامی گنجوی  اشعار  می تواند 
فرش ها  و  مینیاتوری  آثار  و  نقاشی ها  و 
برای درک سوژه های آثار این شاعر کمک 

می کند.«
هنری  آثار  مسئول  کوروتپیکووا،  پالینا 
ایرانی در موزه ملل شرق مسکو نیز گفت 
تصویری  آثار  و  »سوژه ها  نمایشگاه  که 
نظامی  معرفی  راستای  در  نظامی« 
دایر  روس  دوستان  فرهنگ  به  گنجوی 

است. شده 
 او ادامه داد: »در بخش ایران موزه ملل 
شرق مسکو حدود ۲5۰۰ شی و اثر هنری 

قرار دارد که بسیاری از این آثار در انبارها 
و  می شود  نگهداری  مناسب  شرایط  در 
فقط بخش کوچکی در معرض دید عموم 

می گیرد.« قرار 
تصویری  آثار  و  »سوژه ها  نمایشگاه  
این  )دوشنبه  می  ماه  سوم  تا  نظامی« 

بود.  خواهد  دایر  هفته 
در  ق  هـ.   535 )زاده  نظامی  حکیم 
هـ. ق( شاعر   61۲–6۰7 درگذشته  گنجه 
پارسی گوی  و  ایرانی  داستان سرای  و 
حوزه تمدن ایرانی در سده ششم هجری 
)دوازدهم میالدی(، که به عنوان پیشوای 
شناخته  پارسی  ادب  در  داستان سرایی 
در  نظامی،  حکیم  آرامگاه  شده است. 

دارد. قرار  گنجه  شهر  غربی  حاشیه 

 با فروریختن حصار دور کارخانه 90 ساله قزوین، بی خانمان ها در این بنا ساکن شده اند

نماد صنعت قزوین ویرانه شد
خزائلی، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین: دیواری که ریخته تاریخی نبوده و در شمار وظایف ما نیست

 مدیر انجمن فرهنگی و تاریخی عالی قاپو: کارخانه آرد ماشین چیان نخستین کارخانه آرد مدرن یا صنعتی قزوین و به 
لحاظ معماری بسیار شاخص است اما مورد بی مهری قرار گرفته

بزرگداشت نظامی گنجوی در مسکو

عامل خرید و فروش 
اموال تاریخی در تبریز 

دستگیر شد
میراث فرهنگی،  حفاظت  یگان  فرمانده 
گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی 
اموال  فروش  و  خرید  عامل  دستگیری  از 

داد. خبر  تبریز  در  تاریخی 
گزارشات  دنبال  به  گفت:  داداشی  کاظم 
مردمی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش 
تبریز،  منظریه  منطقه  در  تاریخی  اموال 
نیروی یگان حفاظت شهرستان با شناسایی 
و  فروش  و  خرید  ادامه  از  مورد نظر،  محل 

جلوگیری کرد. اموال  این  نگهداری 
او ادامه داد: در این عملیات که با همکاری 
اموال  تعدادی  شد،  انجام  انتظامی  نیروی 
تاریخی در خانه ای شخصی واقع در منطقه 
خاطی  فرد  کار  محل  و  کشف  منظریه 
اموال  همراه  به  مورد نظر  فرد  و  شناسایی 
کشف  شده به عنوان متهم به مراجع قضایی 
مقررات  برابر  قانونی  مراحل  تا  معرفی شد 

می شود. انجام 
داداشی اظهار داشت: شهروندان می توانند 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه 
شماره  تماس  با  را  مراتب  میراث فرهنگی، 
وزارت  حفاظت  یگان  پیام  مرکز   ،۰۹66۲
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 

دهند. اطالع  کشور، 

مرمت 55 شی تاریخی 
در موزه رشت

 55 مرمت  از  میراث فرهنگی گیالن  معاون 
رشت  موزه  مرمت  کارگاه  در  تاریخی  شی 

داد. خبر 
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  جهانی  ولی 
مجموعه  از  شی  قلم   45 مرمت  فرآیند 
اشیای تاریخی موزه رشت به همراه ده قلم 
از آخرین اشیای بدست آمده از فصل پنجم 
حفاری های محوطه  تاریخی لیارسنگ بن در 
آغاز شده است. کارگاه مرمتی موزه رشت 

مراحل  افزود:  میراث فرهنگی گیالن  معاون 
توسط  اشیا  این  مستندسازی  و  مرمت 
همکاران  و  استانی  طرح  پروژه  پیمانکار 
است. انجام  حال  در  رشت  موزه  مرمتی 

مستندنگاری  مراحل  کرد:  اضافه  جهانی 
وصالی های  جداسازی  اولیه،  پاکسازی  و 
بازسازی  وصالی  و  استحکام بخشی  قبلی، 
پوشش  و  استحکام بخشی  کمبود  نواحی 
نهایی و موزون سازی بر روی هر یک از اشیا 
فوق با روش های علمی توسط تیم مرمتی 

اجرا هستند. حال  در 

خشم باستان شناسان 
از طرح نوسازی 
»آکروپولیس«

افراد  ده ها باستان شناس، استاد دانشگاه و 
دیگر با امضای نامه ای نسبت به طرح تغییرات 
در بنای تاریخی و جهانی آکروپولیس یونان 

اعتراض کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از آرت نت، این گروه 
از باستان شناسان و متخصصان، طرح ایجاد 
تغییرات در مجموعه آکروپولیس را که شامل 
نوسازی ورودی  این بنای تاریخی می شود در 
واقع معادل تنزل و کم ارزش کردن مهم ترین 
توصیف  یونان  در  هنری  و  تاریخی  گنجینه 
کردند که در فهرست میراث جهانی یونسکو 

نیز قرار دارد.
در  نوسازی  و  تغییرات  ایجاد  طرح 
آکروپولیس به پیشنهاد »مانولیس کورس« 
حفظ  رئیس کمیته  و  تاریخی  آثار  مرمتگر 
آثار این مجموعه مطرح شده و در ماه فوریه 
مورد پذیرش شورای مرکزی باستان شناسی 
روی  بر  طرح  این  تمرکز  است.  گرفته  قرار 
ساخت مجدد پلکان مرمرین و رومی محوطه 
و ورودی غربی آکروپولیس است که در قرن 

است. شده  ساخته  میالدی  نخست 
و  تاریخی  وجهه  حفظ  طرح  این  از  هدف 
مستلزم   که  شده  اعالم  سازه  این  اصالت 
تعمیر  پیش تر  که  است  آثاری  برداشتن 

شده اند.
باستان شناسان در نامه سرگشاده و اعتراضی 
مشکالت  تغییرات  این  عنوان کرده اند  خود 
خواهد  همراه  به  را  عملکردی  و  فنی  جدی 
در  مجموعه  این  توانایی  حتی  و  داشت 
نیز  را  گردشگران  از  زیادی  شمار  پذیرش 
مقابل  نقطه  در  واقع  در  می کند که  محدود 

دارد. قرار  طرح  اصلی  اهداف 
همچنین هماهنگ نبودن سبک های معماری 
در دوره های مختلف از نگرانی هایی است که 

در این نامه به آن اشاره شده است.
این  شده اند  مدعی  آکروپولیس  مسئوالن 
تغییرات، ورودی غربی این مجموعه تاریخی 
را به شکل اصلی و کهن خود باز می گرداند 
و بر اساس مستندنگاری های مفصل باستان 
شناسی و معماری انجام خواهد پذیرفت و در 
عین حال قدیمی ترین بخش معماری قابل 

مشاهده و در دسترس خواهد بود.

از وقتی کارخانه آرد تعطیل 
شد روح از تن این بنا رفت. 
خاکسترش را هم وقتی به 
باد دادند که تمامی ادوات و 
تجهیزاتش را به سرقت بردند. 
ده سال بعد اما کارخانه ماشین 
چیان در فهرست بناهای ثبت 
ملی قرار گرفت؛ دقیقا 15 
اسفند 137۹

 کارخانه آرد ماشین چیان در حالی نود سالگیش را جشن گرفت که حصاری که دورش کشیده بودند، فرو ریخت. سال هاست فقط پوسته 
این بنای تاریخی باقی مانده و حاال با فروریختن حصار، کارخانه متروکه سرپناه بی خانمان ها و معتادان شده است. بنای ماشین چیان 
قزوین سال های سال است که به امید برپا شدن موزه صنعتی سرپا مانده. این پیشنهاد نخستین بار 16 سال پیش مطرح شد و بار دیگر 
در سال 95 از سوی مدیر کل وقت میراث فرهنگی قزوین. اما در این مدت آب از آب تکان نخورده و حتی یک خشت کارخانه هم مرمت 
نشده است. حاال چند ماهی است که بار دیگر این مسئله بر سر زبان ها افتاده و دو سه روزی است که اداره محیط زیست برای مرمت 

مشارکتی این بنا، اعالم آمادگی کرده.

محوطه

آثار کشف شده در این 
منطقه بناها و قلعه های 
تاریخی، قنوات، آرامگاه، 
گورستان های عشایری و تپه 
و محوطه های تاریخی است. 
رشته قنات های متعددی 
در بخش چاهک شناسایی 
شده که بیشتر آن ها به دلیل 
حفر چاه های عمیق متعدد 
پس از انقالب امروزه کامال 
خشک شده اند

از  باستان شناسی  هیات  سرپرست 
خبر  یزد  خاتم  باستان شناسی  بررسی های 
داد و گفت: محوطه های ذوب آهن متعلق به 
دوره هخامنشی در این استان شناسایی شده 
پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به  است. 
محمدحسین  و گردشگری،  میراث فرهنگی 
عزیزی خرانقی افزود: بررسی باستان شناسی 
این منطقه از جنوبی ترین نقطه آن در بخش 
چاهک آغاز شده و تاکنون 6۰ اثر فرهنگی - 

است. تاریخی شناسایی شده 
آثار  این  عنوان  کرد:  شناس  باستان  این 
عموما شامل بناها و قلعه های تاریخی، رشته 
قنوات، آرامگاه، گورستان های عشایری و تپه و 
محوطه های تاریخی هستند، رشته قنات های 
متعددی در بخش چاهک شناسایی شده 
که بیشتر آن ها به دلیل حفر چاه های عمیق 
امروزه کامال خشک  انقالب  از  متعدد پس 
اقلیمی  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  او  شده اند. 
منطقه مورد بررسی متاثر از دو استان غربی 
و شرق خود یعنی فارس و کرمان است که 
این تاثیر در فرهنگ نیز هویداست تصریح 
کرد: به هر حال قدیمی ترین آثار فرهنگی که 
تاکنون در این بررسی شناسایی شده، مربوط 
)اواخر  میانی  پارینه سنگی  دوران  اواخر  به 
موستری(، چیزی حدود 35 تا ۲5 هزار سال 
پیش است. سرپرست هیات باستان شناسی 
گفت: ارائه تاریخ برای دوران پارینه سنگی در 
این منطقه ناشناخته بسیار دشوار است ولی 

تکمیل مطالعات و پژوهش های آتی منجر 
به شناسایی توالی فرهنگ های پارینه سنگی 
از  ادامه یکی  او در  استان یزد می شود.  در 
یافته های بسیار مهم این بررسی را شناسایی 
محوطه های ذوب آهن در نقاط مختلف منطقه 
بخصوص در منطقه باغ معدن اعالم کرد و 
گفت: دوره تاریخی آن مشخص نیست ولی 
بنا به گفته مردم محلی از دوره هخامنشی 
استحصال سنگ آهن در این منطقه وجود دارد 
هرچند که برای ارائه گاهنگاری دقیق تر نیاز به 
مطالعات میان رشته ای بر روی نمونه های این 
سرباره های آهن هستیم. عزیزی خرانقی از 
اینکه بررسی های باستان شناسی در استان 
یزد با وجود غنای فرهنگی- تاریخی آن بسیار 
ادامه داد: »به  ابراز تاسف کرد و  فقیر بوده 
راستی هیچ اطالعات موثق باستان شناختی 
در خصوص این استان کهن، بخصوص در 

دوره های پیش از تاریخی، وجود ندارد.«
تپه های  و  استقرارها  باستان شناس،  این 
تاریخی متعدد در کنار رودخانه اعظم خوانسار 
نشان  را  فارس  استان  مرز  به  نزدیک  و 
دهنده توجه به این منطقه بخصوص در دوره 
چاهک که  قلعه  و گفت:  دانست  ساسانی 
امروزه به پارک بانوان و محل تفریح اهالی 
تبدیل شده در کمتر از دو دهه پیش دارای 
ساختارهای مسکونی سالمی بوده که تمامی 
ساختارهای معماری داخلی آن به جز حصار 

پیرامون تخریب شده است.

کشف محوطه ذوب آهن هخامنشی در »چاهک«

میراث دوستان امید داشتند 
بنایی که فقط 3۰درصدش 

باقی مانده، باالخره روزی برای 
اولین بار مرمت شود. اما این 

کار هیچ وقت انجام نشد. 
مدیر کل پیشین میراث فرهنگی 
قزوین می گوید مشکل اصلی 

تملک بناست
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| مرضیه قاضی زاده |
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وزیر نیرو در نامه ای به استانداران سراسر کشور درباره افزایش مصرف انرژی هشدار داد

 تراز تولید و مصرف برق منفی شد
اردکانیان: افزایش قابل مالحظه و زودهنگام دمای هوا سبب شد مصرف برق در فروردین ماه 22 درصد به نسبت پارسال افزایش یابد

مدیرعامل توانیر مكاتبه با 
مراكز حساس و بیمارستان ها 

برای اطمینان از آمادگی 
دیزل ژنراتورهای این مراكز را 

ضروری دانست

مصارف فعلی در شهر تهران 
نشان می دهد که مصرف آب 

شرب این کالن شهر در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 
1۰ درصد بیشتر است که با 

توجه به گزارش های سازمان 
هواشناسی و بارش های انجام 

شده، تهران شرایط خوبی به 
لحاظ آبی نخواهد داشت

با توجه به كاهش تولید 
نیروگاه های برق آبی، برای 

جلوگیری از بروز خاموشی نیاز 
به اعمال برنامه های مدیریت 

مصرف به میزان 3۲۰۰ مگاوات 
بیشتر از سال گذشته خواهدبود
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 |

معاون راهبری و نظارت بر 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب :

ستاد پایش تنش آبی 
در استان های کشور 

تشکیل می شود 
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
ستاد  گفت:  کشور  آب و فاضالب  شرکت 
پایش تنش آبی برای مراقبت های کاهش 
روستا های  و  شهرها  سطح  در  آب  تنش  
می شود. تشکیل  کشور  استان های  تمامی 

اظهار  خبر  این  اعالم  با  حمیدرضا کشفی 
کرد: با توجه به کاهش 4۰ درصدی نزوالت 
جوی در سال آبی اخیر و احتمال بروز تنش 
آبی در مراکز جمعیتی تحت پوشش، برای 
مراقبت های الزم در کاهش سطح تنش های 
استان ها،  روستاهای  و  شهر  در سطح  آبی 

ستاد پایش تنش آبی تشکیل می شود.
او افزود: تمامی شرکت های آب و فاضالب 
ملزم به تشکیل ستاد پایش تنش آبی بوده 
تشکیل  جلسات  گزارش  است  ضروری  و 
شده این ستاد هر هفته به معاونت راهبری 
ارسال  آبفای کشور  بهره برداری  بر  نظارت  و 

شود.
به گفته کشفی، با دستور مدیرعامل شرکت 
هرگونه  کشور  آب و فاضالب  مهندسی 
نوبت بندی آب در شهرها و روستاهای کشور 

است. ممنوع 
بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
شرکت آب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد: 
جهت  الزم  تمهیدات  ستاد  این  در  باید 
تامین  مشکل  رفع  پیش بینی  و  شناسایی 
با مشکل کمبود  مناطقی که  در  به ویژه  آب 

گیرد. صورت  هستند  روبه رو  آب  تولید 
او ادامه داد: تمامی تیم های واکنش سریع 
در مراکز امداد و رفع حوادث شرکت های آب 
آماده باش  به صورت  باید  فاضالب کشور  و 
تمام وقت و با سرعت ویژه موارد مربوط به 

حوادث را پیگیری کنند.
دستور  با  کرد:  تصریح  همچنین  کشفی 
شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا 
باید  کشور  آب و فاضالب  شرکت  مهندسی 
پیش بینی و تدارکات تانکر آب رسانی ثابت 
و سیار و همچنین سامانه های تهیه و توزیع 
که  روستاهایی  و  شهرها  برای  بسته بندی 
بود  خواهند  مواجه  آب  احتمالی  با کمبود 
و  آب  شرکت های  مدیران  برنامه کاری  در 

گیرد. قرار  کشور  فاضالب 
آب و فاضالب  شرکت های  کرد:  اضافه  او 
کشور باید همچون سال های گذشته ضمن 
همکاری با مراکز بهداشتی، برنامه ریزی های 
الزم را جهت حفظ شاخص های کیفیت آب 

انجام دهد. شرب در محدوده مطلوب 
بر  نظارت  و  راهبری  معاون  گفته  به 
کشور،  آب و فاضالب  شرکت  بهره برداری 
و  نیاز  مورد  آالت  ماشین  تجهیزات  تدارک 
ضروری به ویژه دیزل ژنراتور، تولید، تامین 
و ذخیره آب بسته بندی شده به میزان کافی 
در استان یا سایر نقاط کشور از دیگر وظایف 

است. استان ها  آبی  تنش  پایش  ستاد 

1400، خشک ترین
 سال خراسان رضوی 

در نیم قرن اخیر 
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
رضوی با بیان این که سال 14۰۰ خشک ترین 
سال استان در 5۰ سال اخیر است، گفت: 
سال گذشته تا اول اردیبهشت بیش از 5۰۰ 
میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان 
شد، اما امسال تنها 5 میلیون مترمکعب آب 

به سدهای استان وارد شده است.
محمد عالیی اظهار کرد: میانگین بارش 5۰ 
ساله  در خراسان رضوی ۲۲1 میلی متر است، 
از ۲۰ مهر سال ۹8 تا اول اردیبهشت سال 
۹۹، ۲41 میلی متر میزان بارندگی بوده است، 
اما امسال در همین بازه زمانی تنها 73/8 

میلی متر بارندگی صورت گرفته است.
درصد   6۹ امسال  بارندگی  میزان  افزود:  او 
به سال گذشته و 5۲ درصد نسبت  نسبت 
اکنون  است،  داشته  کاهش  بلندمدت  به 
خشک ترین منطقه  در خراسان رضوی با 8۲ 
درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته 
بلندمدت،  به  نسبت  کاهش  درصد   71 و 

است. شهرستان گناباد 
استان  آب  منطقه ای  شرکت  مدیرعامل 
بارندگی  اظهار کرد: کاهش  خراسان رضوی 
باعث می شود نیاز گیاهان و باغ ها به آب 
بیشتر شود، سال گذشته تا اواخر اردیبهشت 
هیچ چاه موتوری روشن نشد اما از 1۰ اسفند 
سال ۹۹ چاه  موتورها روشن شده، بنابراین 
ایجاد  بارندگی  کمبود  که  مشکلی  اولین 
از زمان زودتری  باید  می کند این است که 
این  و  باغ ها شروع شود  و  مزارع   آب دهی 

است. خطرناکی  موضوع 
بسیار  که  بعدی  مسئله  افزود:  عالیی 
خطرناک است و پیامد دراز مدتی دارد، این 
است که تغذیه آبخوان های زیرزمینی نیز در 

می شود. کم  بسیار  شرایط  این 

شناخته  آبی  منابع  پرمصرف  شهرهای  از  یکی  تهران 
می شود تا جایی که سرانه مصرف آب شرب در این شهر 
۲4۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که با توجه 
به سرانه 17۰ لیتر کشوری، تهرانی ها 7۰ لیتر بیشتر از 
طبق گفته کارشناسان  می کنند که  مصرف  سرانه کشور 
این مساله یک فاجعه آبی است و باید مدیریت مصرف 

بگیرد. صورت 
به گزارش ایسنا، سرانه مصرف شهر تهران در تابستان 
تا 31۰ لیتر در شبانه روز نیز می رسد که این رقم بسیار 
بزرگی است، درحال حاضر شهر تهران روزانه 37 هزار 
لیتر آب مصرف می کند که این رقم در تابستان به بیش 
از 44 هزار لیتر بر ثانیه می رسد که با توجه به کاهش 
این  در  مصرف  مدیریت  لزوم  بر  بارندگی ها  چشمگیر 

می شود. تاکید  کالن شهر 
نشان می دهد که مصرف  تهران  در شهر  فعلی  مصارف 
آب شرب این کالن شهر در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 1۰ درصد بیشتر است که با توجه به گزارش های 
تهران  شده،  انجام  بارش های  و  هواشناسی  سازمان 
تامین آب  آبی نخواهد داشت.  به لحاظ  شرایط خوبی 
شرب تهران 7۰ درصد از منابع آب سطحی و 3۰ درصد 
از منابع آب های زیرزمینی تامین می شود که با کاهش 
منابع  سهم  و  سطحی کاهش  آب های  سهم  بارش ها، 
معنای  به  روند  این  افزایش می یابد که  زیرزمینی  آب 
اما این مساله  از ذخایر آب نسل آینده است  استفاده 

نیست. جدی  چندان  پایتخت نشینان  برای 

این  گویای  نیز  تهران  سدهای  ذخایر  وضعیت  آخرین 
است که اکنون 787 میلیون متر مکعب آب در سدهای 
به  نسبت  است که  شده  ذخیره  تهران  استان  پنجگانه 
مدت مشابه سال گذشته کاهش 118 میلیون متر مکعبی 

را نشان می دهد.
در روز مشابه در سال گذشته ۹۰5 میلیون متر مکعب 
ذخیره  استان  این  پنجگانه  سدهای  پشت  در  آب 
امیر  سد  در  آب  ذخیره  حاضر  حال  در  اما  بود،  شده 
متر  میلیون   55 لتیان  مکعب،  متر  میلیون   175 کبیر 
مکعب، طالقان 3۲۲ میلیون متر مکعب، الر 1۰8 میلیون 

است. مکعب  متر  میلیون   1۲7 ماملو  و  متر مکعب 
داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب در این خصوص 
به ایسنا گفت: میزان مصرف آب در تهران فاجعه است 
مصرف  میزان  اگر  شود.  توجه  مساله  این  به  باید  و 
یک خشکسالی  با  و  نشود  برطرف  کالن شهر ها  در  آب 
را  موضوع  این  نمی توانیم  دیگر  شویم  مواجه  بزرگ 

کنیم. کنترل 
در  13۹3 که  سال  از  نگرانی  و  خطر  دامنه  افزود:  او 
داده  هشدار  تهران  در  آب  مصرف  میزان  خصوص 
این مساله خالی  می شد بسیار بزرگ تر شده است و 
این  و  دارد  دنبال  به  را  ها  شهر  کالن  از  سکنه  شدن 
موضوع همیشه در تاریخ رقم خورده است لذا تالش ها 
فرهنگسازی  یا  و  قیمت  ابزار  با  مصرف  برای کاهش 

بیفتد. اتفاق  می بایست 
اگر روش های  اینکه  بیان  با  آب  این کارشناس حوزه 

کاهش مصرف آب از 1۰ سال پیش به طور جدی تری 
اگر  و  نبود  این چنین  اکنون وضعیت  پیگیری می شد 
باشیم  مصرف  برای کاهش  راهکار  دنبال  به  نیز  امروز 
مهمی  بخش  آب  کرد:  اظهار  بود،  خواهد  بهتر  شرایط 
برنامه های  آن  مدیریت  برای  باید  و  است  زندگی  از 

باشد. داشته  وجود  منسجمی 
روستایی  و  شهری  آب  گرچه  کرد:  تاکید  مختاری 
حدود 6 درصد آب استحصالی کشور را مصرف می کند 
آب  از  درصد   ۹۰ از  بیش  حال، کشاورزی  همان  در  و 
استحصالی کشور را مصرف می کند، ولی بر خالف گمان 
موجود، کاهش مصرف آب شهری و روستایی به مراتب 

است. آب کشاورزی  مصرف  کاهش  از  مهم تر 
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: با توجه به شرایط 
شرکت های  کارشناسان  و  مدیران  است  نیاز  موجود 
برنامه ریزی  دستگاه  شهرداری ها،  آب و فاضالب، 
دستگاه های  و  برنامه ریزی(  و  مدیریت  )سازمان 
برای  الزم  آموزش های  از  آغازین  گام  در  نظارتی 

مصرف  مدیریت  ترویج  و  ضرورت ها  با  شدن  آشنا 
آموزشی  کارگاه های  قالب  در  روستایی  و  شهری  آب 
را  مالی  و  اداری  زمینه  برخوردار شوند، سپس  فشرده 
آب  مصرف  فرهنگ سازی کاهش  برای  فراگیر  طور  به 
با به کار گرفتن کارآزمودگان علوم رفتاری، روانشناسی 
هر  و  کنند  فراهم  مساله  به  آشنا  اجتماعی  علوم  و 
جایگزین  را  آب  مصرف  کاهش  مدیریت  زودتر  چه 
مدیریت سازه ای که به طور معمول مربوط به گسترش 

کنند. هست،  آب و فاضالب  توزیع  شبکه های 
به گفته مختاری باید به این موضوع توجه کرد که گرچه 
تاکنون ایران علی رغم بهره برداری بی رویه از آب خوان ها 
توانسته  از بی  آبی در امان بماند، اما با پایان یافتن ذخایر 
راهبردی آبخوان ها، بی درنگ کالن شهرهای کشور بی آب 
و  واقعیت جغرافیایی  می شوند، هرچند که کم آبی یک 
و  آموزش  انجام  با  اما   است  کشور  در  زمین شناختی 
از  را  است شهروندان  الزم  بی شک  فراگیر  اطالع رسانی 

پیامدهای  مصرف  بی رویه آب آگاه کرد.

کارشناس حوزه آب:

 میزان مصرف آب در تهران فاجعه است

آب

گذشته  روز  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
سراسر  استانداران  به  جداگانه  نامه هایی 
آخرین  نامه ها  این  در  او  ارسال کرد  کشور 
وضعیت صنعت برق کشور را برای استانداران 
و  تولید  تراز  داد که  هشدار  و  تشریح کرد 

است. منفی  کشور  در  برق  مصرف 
که  استانداران گفت  به  نامه ها  این  در  او   
در  خاموشی  بروز  از  پیشگیری  منظور  به 
از سال  بیشتر  مگاوات   3۲۰۰ سال جاری،  
مدیریت  برنامه های  اجرای  نیازمند  گذشته 

. هستیم  بار 
اردکانیان دلیل افزایش بی سابقه مصرف برق 
افزایش قابل مالحظه و زودهنگام دمای  را 
به  برق  منجر شده مصرف  دانست که  هوا  
میزان ۲۲ درصد در فروردین ماه سال جاری 
در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کند.

 وزیر نیرو عنوان کرد که این افزایش مصرف 
موجب  بارشی  کم  که  است  شرایطی  در 
مخازن  آب  حجم  درصدی   34 کاهش 
نیروگاه های برق آبی شده است و متناسب با 
آن ظرفیت تولید برق این نیروگاه ها کاهش 
پیدا کرده و این مسائل توازن تولید و مصرف 

برق در کشور را بر هم زده است.
اردکانیان در نامه به استانداران گفت:» وزارت 
نیرو با هدف تامین برق پایدار، در یک سال 
گذشته به احداث واحدهای جدید نیروگاهی 
و شبکه های مورد نیاز اقدام کرد و برای اجرای 
همکاری  با  مصرف  مدیریت  برنامه های 
مشترکان برنامه ریزی الزم را به عمل آورد اما 
با توجه به کاهش تولید نیروگاه های برق آبی، 

برای جلوگیری از بروز خاموشی نیاز به اعمال 
به میزان 3۲۰۰  برنامه های مدیریت مصرف 
مگاوات بیشتر از سال گذشته خواهـد بود.«

وزیر نیرو همچنین به  به پاداش های در نظر 
گرفته شده برای مشترکانی که در هر استان 
با  برنامه های مدیریت بار همکاری می کنند 
اشاره و اختیار نحوه اختصاص این پاداش ها 

را به استانداران واگذار کرد.
تاکید کرد:» سقف مصرف هر استان در  او 
ماه های اردیبهشت، خرداد و سه ماه تابستان 
تعیین  شده و راهکارهای مدیریت مصرف 
در بخش های مختلف نیز به استان های به 

صورت جداگانه، ارائه شده است.« 

دلیل مصرف باالی برق چیست؟
اشاره  نیرو  وزیر  که  همانطور  بی شک 
هوا  دمای  زیاد  و  زودهنگام  رفتن  باال  کرد 
است  برق  باالی  مصرف  دلیل  مهم ترین 
سال  زمستان  در  برق  بی سابقه  مصرف  اما 
سبب  هم  دیگر  سال های  خالف  بر  گذشته 

شد. کشور  سراسر  در  خاموشی  بروز 
مصرف،  افزایش  این  دلیل  مورد  در 
مراکز  برخی  شد  انجام  گمانه زنی هایی 
و  دانستند  مقصر  را  رمزارزها  استخراج 
برخی دیگر به صادرات برق اشاره کردند اما 
و  انرژی  کارشناس  زربخش  محمد حسن 
مدیریت  علمی  انجمن  مدیره   هیات  عضو 
اینکه  ضمن  »پیام ما«  به  انرژی  مصرف 
در  غیربهینه   صنعتی  و  خانگی  تجهیزات 
بودن  مصرف  پر  عوامل  از  را  برق  مصرف 

کرد:»  اشاره  و  برشمرد  کشور  مشترکان 
ظرفیت اسمی نیروگاه های برق کشور حدود 
انتقال  در بخش  اما  است  مگاوات  8۰ هزار 
تا   ۲۰ حداقل  کشور  برق  شبکه  توزیع  و  
یعنی  می شود  تلف  مقدار  این  از  درصد   3۰
چیزی حدود  16  هزار مگاوات، این یعنی 8 
برابر تولید نیروگاه شهید رجایی. این تلفات 
ناگزیر است اما می توان مقدار آن را کاهش 
دارد مثال این تلفات در کره جنوبی 7 درصد و 

است.« درصد   4 ژاپن  در 
تاکید  همینطور  انرژی  حوزه  این کارشناس 
کرد:» بخش خانگی در ایران، مصرف برقی 

۲ تا 3 برابر متوسط دنیا دارد.«

کاهش توان نیروگاه های برق آبی
آب  به کاهش  منجر  بارش ها   کاهش 
نتیجه  در  و  است  شده  سدها  به  ورودی 
توان نیروگاه های برق آبی که سهم 1۰ تا 15 
یافته  دارند، کاهش  برق  تولید  در  درصدی 

است.
خالف  بر  گذشته   سال  زمستان  در  البته 
سال های پیش از آن از ظرفیت نیروگاه های 

شد. استفاده  برق آ بی 
و  جنجال  پر  خاموشی های  جریان  در 
سراسری که سال گذشته در کشور رخ داد، 
و  نیروگاه ها  انرژی  تامین  برای  نیرو  وزارت 
همین طور شهرها، اقدام به رهاسازی آب در 
برق آبی  نیروگاه های  در  برق  تولید  و  سدها 
کرد، اقدامی که در همان مقطع با انتقاداتی 
طرف  از  اعتراضاتی  و  کارشناسان  سوی  از 

شد. روبه رو  انرژی  حوزه  نظران  صاحب 
مدیر  گرامی مقدم  ایمان  این  از  پیش 
بهره برداری نیروگاه های برق آبی سازمان آب 
عوامل کاهش  با  رابطه  در  خوزستان  برق  و 
این استان،  نیروگاه های برق آبی در  ظرفیت 
به »پیام ما« گفته است: »علت اصلی این امر 
کاهش بارش ها نسبت به سال قبل و نسبت 
است. همه کشور تحت  نرمال  به یک سال 
چند  اما  گرفتند،  قرار  بارشی  این کم  تاثیر 
عامل دیگر هم مزید بر علت شد و وضعیت 

را بغرنج تر کرد، یکی از موارد این بود که در 
زمستانی که گذشت، به دلیل بروز مشکالتی 
در تامین سوخت، بسیار بیشتر از میزانی که 

انرژی گرفته شد.« نیروگاه ها  از  باید، 
نیروگاه ها  به  فشار  افزایش  به  همچنین  او 
تابستان  اثراتی که در  و  در زمستان گذشته 
گفت:  و  کرد  اشاره  داشت  خواهد  پیش رو 
محدود،  انرژی  یا  برق آبی  »نیروگاه های 
این  چون  دارند،  دقیقی  بسیار  برنامه ریزی 
و  هستند  مخزنی  اغلب  نیروگاه ها  از  نوع 
 … و  شرب  آب  و  کشاورزی  برنامه ریزی 
تحت تاثیر این برنامه ریزی قرار دارد. وقتی 
انرژی  دستورالعمل  از  و خارج  برنامه  بدون 
از نیروگاه اخذ شده و آب رها می شود، این 
انحراف کامال برنامه ریزی های دقیق را تحت 
ماه های  در  اثرات  این  می دهد.  قرار  تاثیر 
تقریبا  و  می شود  نمایان  بیشتر  سال  گرم 
تا مهرماه شاهد تاثیر این اقدامات خواهیم 
بود.« هفته پیش هم وزیر نیرو اعالم کرده 
بود: »کاهش بارندگی موجب شده در بخش 
هزار  سه  سال گذشته  به  نسبت  برق آبی ها 
داشته  کمتری  برق  تولید  ظرفیت  مگاوات 

باشیم.«

 کاهش مصرف 

از ادارات شروع می شود
در روزهای گذشته مدیرعامل توانیر با اشاره 
برای  برق  صنعت  در  برنامه   4۰ تعریف  به 
رویارویی با فصل گرما گفت: »در این برنامه 
مادر  شرکت های  و  وزارتخانه  تفکيک  به 
و مسئولیت های  تقسیم کار شده  تخصصی 
هر یک از شرکت های توزیع و برق منطقه ای 

می شود.« ابالغ  ارتباط  این  در 
محمدحسن متولی زاده هم گرمای زودرس و 
کمبود آب نیروگاه های برق آبی را از مهم ترین 
افزود:  و  کرد  عنوان  امسال  چالش های 
برق  برنامه های صنعت  هنگام  زود  »اجرای 

است.« ناگزیر ساخته  را 
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه که ادارات 
اولویت نخست برنامه های مدیریت  باید در 
را  اقدام  »این  کرد:  تاکید  باشند،  مصرف 
موضوع  و  کنیم  شروع  خودمان  از  باید 
سیستم های سرمایشی و روشنایی در ادارات 

شود.« دنبال  جدیت  با  باید 

و  حساس  مراکز  با  مکاتبه  همچنین  او 
بیمارستان ها برای اطمینان از آمادگی دیزل 
و  دانست  را ضروری  مراکز  این  ژنراتورهای 
با اشاره به طراحی بروشورهای اطالع رسانی 
جهت رعایت الگوی مصرف برق به مشترکان، 
مردم  به  اطالع رسانی  در  هماهنگی  لزوم  بر 

تاکید کرد.

|پیام ما| کاهش بارش ها و افزایش زودهنگام دمای هوا، حاال بحران را عالوه بر حوزه آب به حوزه برق هم کشیده است. ایران در 
فروردین ماه 1400 با افزایش بی سابقه مصرف برق روبه رو بوده و این مساله در کنار کاهش ظرفیت تولید در نیروگاه های برق آبی و دیگر 

مشکالت، تراز تولید و مصرف برق را منفی کرده است.
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افقی
انگيز  نشاط  آور،  خنده   - نشانه   -  1 
رود  غالت،  آفت  نمایش،  صحنه   -
همه  آلمانی،  آقای  همه،   - اروپایی 
من  مذهبی،  شهر   - شود۲  شامل  را 
چوب   - است  - كافی، كافی  تبریزی 
خوشبو، عود - مادر عرب، عزیز تازی3 
درد،  ناچیز - صدای  رطوبت  رطوبت،   -
کالم درد - درخت انگور، زینت رو، مظهر 
حسرت،   - کردن4  هدایت   - باریك 

سریال  بازیگر   - سخت  اندوه  دریغ، 
ملكوت - جای پا، رفوزه5 - پایان نامه 
- پیت نفت، مقیاس سنجش مایعات 
 - اشرافی6  لقب  ریسی،  نخ  وسیله   -
پنهان كردن  زیر خاك  روبند -  ماسک، 
باریك، دنباله  نه عرب - رشته  - هرگز 
حس   - سیگار7  واحد  سوزن،  رو 
پرسش   - - كوشیدن  بوئیدن  بویایی، 
كردن،  آشكار   - - گنجشك  مکان8  از 
برنامه ورزشی،  فاش كردن، پراكندن - 
عدد دو رقمی۹ - سرحد و کناره ، موش، 

همنشین  حیدری،  جمشید  از  فیلمی 
بوم - الشه حیوان - مایه حیات، مایه 
روشنایی، مظهر پاكی - مرغابی1۰ - صد 
و یازده - هزار كیلو، بدن، ماهی كنسروی 
- برآمدگی ته كفش، دندانه سوهان - 
رونده  راه  عضو   - مجانی   - تشنگی11 
فهمیدن،  جهنم،  قعر   - حس1۲  بی   -
صدر  غزوه   - حرف  تکرار   - احساس 
اسالم، از غزوات پیامبر اسالم )ص(13 
- خداوند، مالک - از غالت، اتمسفر14 
جم   - زند  فراوان  غربت  در  دروغگو   -
وارونه - یکدندگی، کار بچه یک دنده - 
بر جستگی زیر گونه، گونه15 - هم پیشه 
دانه خوشبو، سیاهدانه معطر - جدا   -

جدایی شدن،  جدا  هم  از  شدن، 

عمودی
تلویزیونی،  نمایش   - گوسفندان   -  1
 - روستایی  شب  روستایی،  شوهر 
سرخ،  فلز   - مانده۲  پا  زیر   - آماس 
فلز بادیه، فلز رسانا - باران كم - حرف 
عصا3 - خیس، ضد خشک - گشودن 
جانوردریایی4  آرواره،   - ها  روزنامه   -
حرف  آلمانی،  بله  انتخاب،  حرف   -
بلوری  معدنی  اجسام  از   - گزینش 
شکل - تیم فوتبال دیناموزاگرب در این 
شهر قراردارد5 - شیار باریك - قیمت 
وارونه  بم  یونان6 -  در  فوتبالی  تیم   -
تر،  ذلیل   - لوله خونی  - جوی خون، 
بله   - نکوهش7   - خوارتر  تر،  پست 
حروف  از  ششم،  و  سی  سوره  بیگانه، 
مقطعه قران - نت - همسر مرد8 - بی 

چیز - هر چیز که دیر پخته شود۹ - 
جدید، تازه، پیشرفته و مدرن - نشانه 
جمع، بله شیرازی، بله بی ادب - همراه 
خل1۰ - آب بند - تكیه - واحد رایانه 
ای - مكان، مرغ می رود، رختخواب11 

- نگریستن - ریشه1۲ - ضمیر غائب، 
وی، ضمیر سوم شخص مفرد - محله 
و برزن - پرنده دریاچه، معروف است 
سیب   - میرد  می  تنها  پرنده  این  که 
مازندرانی 13 - جملگی - میوه مخملی 

مروارید  ورود،  محل   - ناراست14   -
و كتف،  دوش   - درون صدف  درشت، 
كتف - بگذار - دوستی15 - دادگر  - 
به  الوان - نفس سیگاری،  قسمی گل 

زنند می  سیگار 

جدول شماره 2000

رئیس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد: 
لزوم حذف مرکزگرایی 
از ادبیات توسعه استان 

رئیس اتاق بازرگانی کرمان  گفت: در انجام امور و واگذاری 
مجوزها در دستگاه های مختلف باید جمله »ببینیم تهران 
چه می گوید؟« از ادبیات توسعه و تولید استان حذف 
و جمله »در کرمان می توان پاسخگوی نیاز متقاضیان 
اتاق  به گزارش روابط عمومی  بود« جایگزین آن شود. 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی 
طبیب زاده در نشست کارگروه تحقق شعار سال با حضور 
استاندار کرمان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و 
سایر مدیران استان افزود: در برخی دستگاه ها مانند راه 
و شهرسازی، محیط زیست، آب منطقه ای، برق، صنعت، 
منوط  را  بسیاری  فعالیت  های  انجام  تجارت  و  معدن 
به اخذ مجوز از تهران می دانند و این موضوع موجب 
از دست دادن زمان، هزینه مالی و بالتکلیفی در مورد 
زمان انجام کار می شود. او ادامه داد: پاسخگو بودن نیاز 
متقاضیان در کرمان موجب تحقق شعار سال و جلوگیری 
از بسیاری انصراف ها می شود. طبیب زاده، از بانک ها به 
عنوان معضل اصلی تولید در کرمان یاد و اظهار کرد: نباید 
این مشکل را انکار کرد و از پنجره واحد سرمایه گذاری 
و اطلس سرمایه گذاری استان برای سرعت بخشیدن در 

صدور مجوزها و آغاز سرمایه گذاری ها بهره برد.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: فضا برای تحقق شعار سال 
آماده است فقط باید با کار کارشناسی جدی، امور مختلف 
و رفع موانع تولید را پیگیری کرد زیرا بخش خصوصی 
بهترین پشتیبانی ها را رفع موانع می داند. او با اشاره به 
اینکه برخی موانع ذهنی در تولید موانع فیزیکی ایجاد می 
کند، اظهار کرد: روح قوانین مثبت هستند اما در فرآیند 
اجرای آن ها، ذهن های منفی باعث برداشت های منفی و 

ایجاد موانع می شود.

تولید  از  حکومتی  و  دولتی  دستگاه های  خروج 
می دهد سامان  را  اوضاع 

در ادامه این نشست استاندار کرمان با تاکید بر اینکه 
نباید با شعار سال، شعاری برخورد کرد، گفت: کارگروه 
تحقق شعار سال را به اتاق واگذار کردیم تا با آن شعاری 
برخورد نشود و رئیس اتاق کرمان به عنوان جانشین 
دستگاه ها  همه  و  شده  انتخاب  این کارگروه  رئیس 
موظف به ارائه اطالعات و گزارش مورد درخواست بخش 
تصمیمات  افزود:  زینی وند،  علی  هستند.  خصوصی 
تاثیرگذار کشور از کف تولید شکل گرفته اند و چون واقعی 
بوده اند توانسته اند تا حدودی برخی مسائل را سامان 
بدهند که اتاق و بخش خصوصی می تواند در این زمینه 
تاثیرگذار باشند. او تصریح کرد: رفع موانع فرهنگی تولید 
نیاز به فرهنگ سازی، گفتمان فرهنگی، برنامه های صدا و 
سیما و فعالیت سایر رسانه ها دارد و باید کلید واژه های 

موثر در تریبون های رسمی و غیررسمی ارائه شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با 
اشاره به اقدامات در حال انجام برای کنترل تنش 
از  به ویژه کالن شهر تبریز،  آبی پیش روی استان 
آبی  تنش  رفع  برای  پروژه کوتاه مدت  اجرای سه 

این کالن شهر طی سال جاری خبر داد.
یوسف غفارزاده در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو )پاون(، با بیان اینکه بر اساس تجربه  
تنش آبی سال گذشته، در شهریورماه همان سال 
از  افزود:  آماده کردیم،   14۰۰ پیک  برای  را  خود 
همان ابتدا برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت برای استان تهیه شد که اولویت با اجرای 
پیک مصرف  برای کنترل  برنامه های کوتاه مدت 

بود.  14۰۰
او از اصالح خط انتقال سد نهند، به عنوان اولین 
پروژه کوتاه مدت برای رفع تنش آبی استان یاد 
کرد و گفت: این خط به طول ۲4 کیلومتر حدود 
15 درصد از آب شرب تبریز را تأمین می کند که با 
توجه به قرار گرفتن 7 کیلومتر از این خط انتقال 

در منطقه شوره زار و عمر باالی ۲5 سال که موجب 
پوسیدگی لوله های چدنی و کاهش قابلیت انتقال 
آب از ۹5۰ لیتر در ثانیه به 65۰ لیتر در ثانیه شده 
بود، تصمیم به اصالح و جایگزینی این لوله ها با 
لوله ۹۰۰ فوالدی گرفته شد که نیازمند تخصیص 4۰ 

میلیارد تومان اعتبار بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
از  دولت،  هیئت  در  موضوع  طرح  از  پس  افزود: 
 45 اعتبار  کشور،  وزارت  بحران  مدیریت  طریق 
میلیارد تومان برای رفع تنش آبی استان مصوب و 
برای تخصیص به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد 
که بالفاصله تمهیدات الزم برای خرید لوله صورت 
کارگاه  انتخاب،  لوله  تعویض  پیمانکار  و  گرفت 
تجهیز و اجرای پروژه در مهرماه 13۹۹ آغاز شد.

او از پیشرفت فیزیکی 75 درصدی این پروژه در 
حال حاضر خبر داد و گفت: این در حالی است که 
توسط  آبی  تنش  از محل  تومان  میلیارد  تنها 1۲ 
برای  و  شده  تامین  کشور  آب و فاضالب  شرکت 

اتمام پروژه ضرورت دارد مابقی اعتبارات به سرعت 
پیک  زمان  تا  را  پروژه  بتوانیم  تا  یابد  تخصیص 

برسانیم. بهره برداری  به  مصرف 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، 
از حفر 3۰ حلقه چاه کشاورزی جدید در کالن شهر 
به عنوان پروژه دوم رفع  ایلخچی  تبریز، اسکو و 
تنش آبی یاد کرد و افزود: پروانه های حفر چاه ها 
صادر  بالفاصله  استان  آب و فاضالب  شرکت  برای 
اقدام  چاه ها  حفر  به  نسبت  شرکت  این  و  شده 
کرده و پروژه با 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

است. انجام 
چاه 1.5  حلقه  هر  حفر  هزینه  غفارزاده،  به گفته 
میلیارد تومان است و کل پروژه دوم 45 میلیارد 
تومان اعتبار الزم دارد که مقرر شده از منابع داخلی 
مصوبه  از  بخشی  و  استان  آب و فاضالب  شرکت 

تامین شود. دولت  هیئت 
این مقام مسئول پروژه سوم را نیز جداسازی آب 
بر  افزود:  و  عنوان کرد  ویالها  و  از صنعت  شرب 

اساس رایزنی های صورت گرفته با صنایع استان 
برای عدم استفاده از سهم 3۰۰ لیتر در ثانیه از آب 
شرب، مقرر شد با کمک صنایع با جایگزین کردن 
چاه به جای استفاده از آب شرب، این مقدار را به 

میزان آب تامینی کالن شهر تبریز اضافه کنیم.
او ادامه داد: نکته ای که در خصوص اجرای پروژه 
سوم وجود دارد، عدم پاسخگویی ایستگاه پمپاژ 
شماره پنج با افزوده شدن این 3۰۰ لیتر در ثانیه از 
سهم صنایع و لزوم تقویت این ایستگاه بود که به 
کمک احداث یک ایستگاه پمپاژ کمکی در کنار آن، 

این مشکل نیز رفع می شود.
ادامه  شرقی  آذربایجان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
داد: در این خصوص عملیات ساختمانی به اتمام 
صورت  در  و  شده  انجام  تجهیزات  نصب  رسیده، 
برای خرید یک دستگاه ساف  اعتبار الزم  تامین 
استارتر، ایستگاه مزبور وارد مدار می شود. پیشرفت 
بوده  فیزیکی این طرح در حال حاضر 8۰ درصد 
اجرای  برای  تومان  میلیارد  بر ۲۰  بالغ  اعتباری  و 
پروژه الزم است که تاکنون تنها 4 میلیارد تومان 
تخصیص یافته و مابقی اعتبار برای اتمام پروژه 

است. مورد نیاز 

غفارزاده با اشاره به کاهش ۲7 درصدی بارش ها 
نسبت به سال قبل، کاهش ۲4 درصدی نسبت به 
بلندمدت، کاهش 34 درصدی رواناب رودخانه ها و 
کاهش 6۰ درصدی پوشش برفی همراه با افزایش 
استان  در  آبی  تنش  بروز  درجه ای،   1.1 دمای 

ناگزیر دانست. را  آذربایجان شرقی 
او افزود: بروز تنش آبی در شهریورماه سال گذشته 
در کالن شهر تبریز موجب قطعی 6 ساعته به صورت 
یک روز در میان شد که با توجه به نبود زوم بندی در 
شهر و توزیع نامناسب آب، این قطعی ها در بعضی 
مناطق شهر به دلیل تپه ماهور بودن شهر، بیش از 
6 ساعت به طول می انجامید و در برخی مناطق هم 

قطعی اتفاق نمی افتاد.
اضافه  آذربایجان شرقی  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
برای  جدی  اقدامات  قطعی ها،  این  پی  در  کرد: 
کنترل این وضعیت صورت گرفت و خوشبختانه با 
اتخاذ تمهیداتی از جمله کاهش سهم صنایع از خط 
آبرسانی تبریز، بالفاصله تولید و تامین آب تبریز 
را افزایش داده و بعد از 1۰ روز جلوی قطعی آب را 
گرفتیم و بعدها با کاهش دمای هوا و مصرف آب، 
تنش آبی را با کمک و همراهی مردم رفع کردیم.

اجرای 3 پروژه کوتاه مدت برای رفع تنش آبی کالن شهر تبریز

گفت:  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  جنوبی  خراسان 
ورود و چرای غیرمجاز دام برای تعلیف در منطقه حفاظت شده درمیان - 

چاره اندیشی کنند. باید  مسئوالن  و  است  نگران کننده  سربیشه 
به گزارش ایسنا، حسن اکبری با اشاره به قوانین حوزه محیط زیست )بند 
 11 ماده  و  خاک  حفاظت  قانون   16 ماده  صید،  و  شکار  قانون   1۰ ماده  د 
ورود و چرای  بهسازی محیط زیست(  و  قانون حفاظت  اجرایی  آیین نامه 
را ممنوع و  غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست 

جرم اعالم کرد.
ورود  از  نگرانی  ابراز  با  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
سربیشه،  درمیان  شده  حفاظت  منطقه  در  تعلیف  برای  غیرمجاز  دام های 
زیستگاه حفاظت  تنها  درمیان سربیشه  منطقه حفاظت شده  تصریح کرد: 
شده قوچ اوریال در شرق کشور طی هفته های گذشته شاهد حضور تعداد 
زیادی دام غیرمجاز بوده است که اگر مسئوالن برای چالش به وجود آمده 
و  می شود  وارد  منطقه  به  سنگینی  لطمات  نکنند  چاره اندیشی  منطقه  در 

می شوند. متضرر  نیز  منطقه  حاشیه  محلی  مردم 

رئیس اتحادیه صنف میدان داران میوه و تره بار استان کرمان گفت: میوه شب 
عید این استان به علت داشتن کیفیت خرابی چندانی نداشته اما با وارد شدن 

میوه فصلی و توقف صادرات، روی دست ما مانده است.
تلفات در میوه شب عید  افزود: هزار کیلوگرم  ایرنا، علی کاظمی  به گزارش 
نداشتیم اما جلوگیری از صادرات قیمت بازار را پایین کشید و موجب ضرر و 

زیان ما شد.
او اظهار داشت: قصد داشتیم به کمک مردم بیاییم، زیرا قیمت سیب پیش 
از نوروز تا 18 هزار تومان و پرتقال تا سقف ۲5 هزار تومان رسید و ورود میوه 

شب عید به بازار در آغاز سال 14۰۰ موجب شکستن و کاهش قیمت ها شد.
کاظمی با بیان اینکه جیرفت بارهای سرمازده را به سردخانه وارد کرد و همین 
امر موجب خراب شدن میوه های آنان شد گفت: اما میوه شب عید در شمال 

استان کرمان را در بازار نخریدند و اکنون رو دست فروشندگان مانده است.
به  اشاره  با  استان کرمان  تره بار  و  میوه  داران  میدان  صنف  اتحادیه  رئیس 
اینکه قیمت اعالم شده میوه شب عید در استان کرمان باال بود که مردم آن 
را نخریدند، تصریح کرد: میوه یارانه ای ازجمله سیب درختی را 1۰ هزار و 3۰۰ 
تومان خریداری و قیمت تمام شده برای ما بیش از 11 هزار تومان بود اما به 

علت خریداری نکردن مردم این بار را پنج هزار تومان فروختیم.

است که  شهر  فاخر  پروژه های  ازجمله  محیط بان  پارک  کرج گفت:  شهردار 
علی کمالی زاده  است.  رسیده  بهره برداری  به  شهری  مدیریت  دوره  این  در 
محیط بان،  هکتاری  نیم  و   17 پارک  افتتاح  مراسم  در  امروز  ظهر  از  پیش 
اظهار کرد: ازآنجایی که توسعه فضای سبز در محالت و مناطق کم برخوردار 
در اولویت قرار دارد، احداث این پارک در دستور قرار گرفت. او با تاکید بر 
این دوره  از جمله پروژه های فاخر شهر است که در  اینکه پارک محیط بان 
را  پارک  اکو  این  اجرای  از  هدف  رسیده،  بهره برداری  به  شهری  مدیریت 
ایجاد توازن بین محیط های انسان ساخت و محیط های بکر دانست و گفت: 
پایدار  توسعه  و  زیست محیطی  فرهنگ  ایجاد  به  پروژه ها  این گونه  احداث 
در  مدیریت شهری  تاکید کرد:  دیگری  بخش  در  کرج  کمک کند. شهردار 
سه سال و نیم اخیر با توجه تورم و رکود اقتصادی حاکم بر کشور توانسته 
پروژه های مختلفی از جمله عمرانی را اجرا کند. کمالی زاده با اشاره به افتتاح 
17 پارک در این دوره، گفت: سرانه فضای سبز شهر نیز با افزایش سه متری 

بوده است. همراه 

نگرانی از چرای غیرمجاز دام در منطقه 
حفاظت شده »درمیان«

رئیس صنف تره بار کرمان: 
میوه شب عید روی دست ما مانده است

شهردار کرج:

پارک »محیط بان« از جمله پروژه های 
فاخر کرج است

| خراسان جنوبی | | کرمان | | البرز  |

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای 14۰۰6۰31۹۰۰5۰۰۰۰15 مورخ 14۰۰/۰1/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ثبت ملک  شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کبری نظری کدخدائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲ صادره  از شهداد در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۲88.4۰ متر مربع پالک ۲ فرعی از ۲63۹ - اصلی واقع در بخش ۲3 کرمان به آدرس شهداد- میدان 
طالقانی کوچه 8  خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری کرمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 75
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰۰/1/۲۹- تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۲/1۲

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  13۹۹6۰31۹۰6۲۰۰۰۹۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن گودرزی گوکی فرزند محمد بشماره شناسنامه 17۲ صادره از گلباف در یکدرب 
باغ خانه به مساحت 33۲۲ متر مربع پالک 14 فرعی از 134 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 134 اصلی 
بخش ۲7 کرمان واقع در گلباف محله رزنو کوچه شهیدپور جعفری  خریداری از مالک رسمی عصمت وزیری و 
حسن گودرزی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 14۲
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۰۲/1۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/۲7
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
13۹۹6۰31۹۰۰8۰۰۲57۰ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول حسن زاده سبلوئی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 1۲44 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
ابوذر کوچه 16  از پالک ۲38۹ اصلی واقع در زرند خیابان  ۲۹8.8۰ مترمربع 
خریداری از مالک رسمی آقای مهرعلی فردسی تاج آبادی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:14۰۰/۲/1۲

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  14۰۰/۲/۲6
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  
و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

برابر رای  شماره  13۹۹6۰318۰11۰1388۲- 13۹۹/11/7 هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه متقاضی کریم  چنگیز دلیوند فرزند  رحیم  به شماره  شناسنامه ۹۲8 صادره از  صومعه سرا  
در  ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 513/58 متر مربع  مشتمل بر  خانه  و محوطه  و انباری  بمساحت 
7۰/44  متر مربع  پالک 634 فرعی  از ۲4  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک  ۲7  فرعی  از ۲4  اصلی  
واقع در  قریه  دلیوندان بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از مالکیت  عشرت  الحاجیه  صابونچیان محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/1/۲۹
تاریخ انتشارنوبت دوم: 14۰۰/۲/1۲

910/66- رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹۹6۰31۹۰1۲۰۰473۰ شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای محسن دریابیگی فرزند علی آقا بشماره شناسنامه 15۹1 صادره از سیرجان در یک قطعه باغ مشتمل بر یک 
باب ساختمان مسکونی  به مساحت 1573۰.7۹ متر مربع پالک 4611 اصلی واقع در جالل آباد بخش 36 کرمان 
خریداری از مالک رسمی خانم بی بی زهرا رضوی علوی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۹77
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰1/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/1۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13۹۹6۰31۹۰1۲۰۰4574 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  وضعیت ثبتی 
حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جواد یزدی 
یحیی آبادی  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 6۹ صادره از سیرجان در یک 
حسن  در  واقع  اصلی   43۰ پالک  مربع  متر   ۲46.1۹ مساحت  به  خانه  باب 
آباد شیخ ها بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین نشاط  
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م.الف-۹7۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰1/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/1۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-برابر رای شماره 13۹۹6۰31۹۰1۲۰۰46۲5 هیات دوم )که در 
رای اصلی مساحت مورد تقاضا اشتباه محاسبه شده است(( موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد عظیم نژاد فرزند قنبر بشماره شناسنامه 77 صادره از سیرجان در 
یک قطعه خانه و باغچه به مساحت ۹۹۹63.63 متر مربع پالک ۲3۹ اصلی 
واقع در یحیی آباد بلورد  خریداری از مالک رسمی خانم پوران اسفندیارپور 
محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۹7۰
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰1/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/1۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین  اول موضوع  برابر رای شماره 13۹۹6۰31۹۰1۲۰۰457۲ هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد مهدی دهیادگاری فرزند علی بشماره شناسنامه 3۰6۰18۹511 صادره 
از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 136.۹1 متر مربع پالک 54۰ اصلی 
واقع در آباده بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی 
احسایی آباده محمود سیدی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید. ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۹8۲

تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰1/۲8- تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/1۲
محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

نامه قانون تعیین تکلیف  اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
فاقد سند رسمی و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 

برابر رای شماره 13۹۹6۰31۹۰1۲۰۰4۲88 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم 
بتول نصرت آبادی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 1۲۲1 صادره از سیرجان 
در یک باب خانه به مساحت 35۲.1۰ متر مربع پالک 6۰84 اصلی واقع 

در چهار طاق نصرت آباد بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
ورثه محمود سیدی محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید. 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف-۹71
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰۰/۰1/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/۰۲/1۲

محمد آرمان پور -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــوع  ــات اول / دوم موض ــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۲۸۶۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هی ــر رای ش براب
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه  ــات مالکان ــه دو تصرف ــاه ناحی ــک کرمانش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیروس غالمــی فرزنــد صیــد احمــد بشــماره شناســنامه 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــی ۳۲۵۸۲۲۳۷۵۰ شش ــد مل ــاه ک ــادره از کرمانش ۱ ص
ــع در  ــی واق ــماره ۱۱ و ۱۹ اصل ــالک ش ــمتی از پ ــع در قس ــر مرب ــاحت ۹۹/۷۴ مت مس
ــه  ــالک ۲۶ – ک ــی اول پ ــن ۳ بریدگ ــه آدرس گلش ــه ب ــه حوم ــش س ــاه بخ کرمانش
حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از 
مالــک رســمی آقــای عبدالحســین توکلــی بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی 
نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گردیــده اســت  . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی دس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
سعید سلیم فر 

390 رییس ثبت اسناد و امالک  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۲/۱۲
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شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران: 

علت بوی بد تهران هنوز روشن نیست
روددره های تهران صیانت می شوند 

تا سال 141۰ باید میزان 
پسابی که برای آبیاری فضای 

سبز استفاده می شود، افزایش 
پیدا می کند به میزان 138 

میلیون متر مکعب و به همان 
ترتیب میزان مصرف آب های 

زیرزمینی هم 53 میلیون متر 
مکعب کاهش پیدا کند.

انصاری: همان زمان که بوی 
بد و نامطبوع شنیده شد، 

گفته شد که بو ممکن است، 
کار آتشفشان یا حتی نشت 
گاز باشد، این بو در روزهای 

آذر و دی سال ۹8 هم شنیده 
شد، ما با همکاری محیط 

زیست بررسی کردیم و حتی 
دستگاه های پرتابلی تهیه کردیم 

تا بتوانیم علت بوی نامطبوع 
تهران را شناسایی کنیم اما هنوز 
علت مشخصی وجود ندارد زیرا 

عدم قطعیت ها بسیار است

| روزنامه نگار |
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 فرونشست ساالنه
 35 سانتی متری دشت 

ورامین 
فرماندار ورامین گفت: دشت ورامین ساالنه 
رتبه  که  دارد  فرونشست  سانتی متر   35

است. کشور  نخست 
به گزارش ایسنا، حسین کاغذلو در خصوص 
ورامین گفت:  آبی دشت  منابع  کمبود  خبر 
آبی  منابع  کمبود  دلیل  به  ورامین  دشت 
آب های  سفره های  از  بی رویه  استفاده  و 
زیرزمینی، ساالنه 35 سانتی متر فرونشست 

است.  رتبه نخست کشور  دارد که 
از  3۰ کیلومتر  اجرای  شاهد  داد:  ادامه  او 
لوله گذاری انتقال این آب به دشت ورامین 
به  را  شهرستان  آبی  ظرفیت  و  هستیم 
حدود  5 تا 6 مترمکعب بر ثانیه افزایش 
داده و باعث رونق تولید در بخش کشاورزی 
شهرستان  شد:  یادآور  می شود.کاغذلو 
کشاورزی  محصوالت  تولید  قطب  ورامین 
 14 جمعیت  از  درصد   4۰ غذای  و  است 
میلیون نفری استان تهران که از 1۰ استان 

می کند. تامین  را  است  بیشتر  کشور 
دولت  گفت:  ورامین  شهرستان  فرماندار 
تاکنون بیش از 4 هزار میلیارد ریال در حوزه 
حصارگلی  گلخانه ای  شهرک  به  گازرسانی 
هزینه کرده و هم اکنون گاز به دو کیلومتری 

است. رسیده  منطقه  این 

سگ های ولگرد 
در خر م آباد جمع آوری 

می شوند 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
بالصاحب  سگ های  جمع آوری  از  خرم آباد 
اشاره  با  داد. مهرداد سیاه پور  این شهر خبر 
خصوص  در  شهروندان  از  برخی  گالیه  به 
سرگردانی  و  بالصاحب  سگ های  وضعیت 
و  مزاحمت  باعث  که  شهر  سطح  در  آنها 
ایمنا  به  شده،  مناطق  برخی  ساکنان  ترس 
از  شهروندان  درخواست های  طبق  گفت: 
توسط  خرم آباد  شهرداری   ،137 سامانه 
سگ های  پسماند  مدیریت  سازمان  اکیپ 
بالصاحب را به صورت روزانه جمع آوری کرده 
و به سایت وفاداران در 13 کیلومتری شهر 
اینکه  بیان  با  او  می دهد.  انتقال  خرم آباد 
سگ  قالده   5۰ حدود  وفاداران  سایت  در 
نگهداری می شود، گفت: هر چند  بالصاحب 
این سازمان با ایجاد یک سالن شامل ۲۰ النه 
توله ها،  و محل جداسازی  باز  سگ، فضای 
اما  اقدام کرده،  این سگ ها  نگهداری  برای 
نیاز است تا دامپزشکی جهت عقیم سازی و 
واکسیناسیون این سگ ها به منظور جلوگیری 
از انتقال بیماری هاری و… با سازمان پسماند 

باشد. داشته  همکاری 

توضیحات شهردار تهران 
درباره خرید واکسن

شورای شهر تهران طی طرحی شهرداری تهران 
واکسن  خود  برای کارکنان  ملزم کرده که  را 
خریداری کند. این طرح قرار است امروز در 
دستور کار شورای شهر تهران قرار بگیرد، حاال 
پیروز حناچی، شهردار تهران می گوید ترجیح 
می دهد پرسنل شهرداری جزو آخرین نفراتی 
می کنند.  دریافت  کرونا  واکسن  که  باشند 
بر  تاثیرات کرونا  به  بااشاره  حناچی،  پیروز 
فعالیت های شهرداری تهران به ایسنا گفت: 
برآوردهای اولیه ما نشان می دهد که ماهانه 
1۰۰ میلیارد تومان به دلیل کرونا هزینه کرده 
امکانات  از  ما  النفع  عدم  موجب  یا کرونا  و 
زمزمه های  مورد  در  است.او  شده  شهرداری 
برای  واکسن کرونا  به خرید  ورود شهرداری 
پرسنل شهرداری تهران گفت: این موضوع در 
شورای مدیران مطرح شد و دو نظر متفاوت در 
شهرداری داریم چراکه از سویی برخی معتقد 
فرصت  این  از  می تواند  شهرداری  بودند که 
استفاده کند و قابلیت خرید واکسن نیز وجود 
دارد و در مقابل آن نیز برخی معتقدند تا وقتی 
این امکان در دسترس همه مردم تهران نباشد، 
نباید از امکانات شهرداری برای صرفا پرسنل 
استفاده کنیم.شهردار تهران با بیان اینکه ما 
برای کارکنانی که به واسطه نوع فعالیتشان به 
واکسن احتیاج داشتند، واکسن تهیه و تزریق 
کردیم که این رویه هنوز به اتمام نرسیده است، 
ادامه داد: کارکنانی که بیشترین مواجهه با کرونا 
ویروس را داشتند همچون کارکنان آرامستان، 
را دریافت  اول واکسن  و... مرحله  پاکبان ها 
نشده  کامل  هنوز  روند  این  البته  کردند که 
است و این روزها بحث رانندگان حمل و نقل 
ستاد کرونا  با  است که  مطرح  عمومی مان 
مکاتبه کردیم تا این افراد نیز در اولویت قرار 
بگیرند ولی برای سیستم اداری شهرداری این 
کار را نکردیم.او افزود: شخصا ترجیحم این 
است که ما جزء اولین ها برای دریافت واکسن 
نباشیم و وقتی همه مردم واکسن دریافت 
کردند، ما نیز واکسن دریافت کنیم  و حتی 
اگر جزء آخرین ها باشیم به جایی برنمی خورد.

150 شهرستان فاقد پزشکی قانونی هستند 
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بیش 
از 85 درصد خدمات این سازمان به حوزه 
این  از  بالینی مربوط می شود که  معاینات 
تعداد حدود 33 درصد پرونده ها مربوط به 
حوادث رانندگی و همین میزان هم مربوط 
به مراجعان نزاع است و 7۰ هزار جسد نیز 

تعیین علت فوت می شوند.
قانونی کشور،   پزشکی  سازمان  به گزارش 
به منظور  عباس مسجدی در مراسمی که 

شد،  برگزار  سازمان  این  خیرین  از  تجلیل 
عمدتا  قانونی  پزشکی  مراجعان  افزود: 
هستند که  دیده  آسیب  و  دردمند  افرادی 
استاندارد  و  مناسب  فضای  بودن  فراهم 
حفظ  با  بهتر  خدمت  ارائه  زمینه  می تواند 

فراهم کند. آنان  برای  را  آرامش 
او با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی 
مستقل و زیرنظر قوه قضائیه است، گفت: 
مرتبط  موضوعات  تمام  در  قانونی  پزشکی 

با نظام سالمت که جنبه قضایی و قانونی 
دارد اظهار نظر کارشناسی می کند و ساالنه 
بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای 

اظهارنظر به این سازمان ارجاع می شود.
مسجدی تصریح کرد: پزشکان و کارشناسان 
عدالت  اجرای  راستای  در  سازمان  این 
پرونده ها  در  قضات  عادالنه  رای  صدور  و 
پرونده های  تعداد  که  می کنند  اظهارنظر 
حدود  به  سال  طول  در  سازمان  ارجاعی 

۲.5 میلیون پرونده در بخش های معاینات، 
می رسد. تشریح   کمیسیون،  آزمایشگاه، 

دهنده  نشان  را  سازمان  مراجعات  نوع  او 
زیادی  افراد  گفت:  و  دانست  آن  اهمیت 
برای گرفتن خدمت در حوزه های مختلف به 
پزشکی قانونی مراجعه می کنند و پزشکی 
به عنوان سازمانی کامال فنی و  نیز  قانونی 
تخصصی در نظام سالمت قضایی به مردم 
پزشکی  سازمان  رئیس  می دهد.  خدمت 
با اشاره به وضعیت  ادامه  قانونی کشور در 
فعال  ساختمان های  و  عمرانی  فضاهای 

اکنون  در کشور گفت: هم  قانونی  پزشکی 
385 مرکز پزشکی قانونی در کشور به مردم 
ارائه خدمت می کنند این درحالی است که 
15۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی 
فاقد پزشکی قانونی هستند. او تاکید کرد: با 
وجود تالش های بسیار سازمان هنوز موفق 
به راه اندازی مرکز در این شهرستان ها نشده 
دریافت  برای  ناچارند  این شهرها  اهالی  و 
خدمات پزشکی قانونی حداقل 8۰ کیلومتر 
تا رسیدن به اولین مرکز پزشکی قانونی طی 

کنند.

رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشور در ادامه با 

اشاره به وضعیت فضاهای 
عمرانی و ساختمان های 
فعال پزشکی قانونی در 

کشور گفت: 15۰ شهرستان 
با وجود داشتن مرکز قضایی 

فاقد پزشکی قانونی هستند

شینا انصاری، صحبت های خود را با مساله و 
بحرانی  کرد.  آغاز  شهر  در  هوا  آلودگی  بحران 
در  اغلب  تهرانی که  شهروندان  برای  ملموس 
می دهد.  نشان  را  خودش  سال  سرد  فصول 
عمده آالینده  هایی که در سال های اخیر آسمان 
پایتخت را آلوده کردند، ترکیبات گوگرد، ذرات 
معلق و کربن مونواکسید ند. عوامل متعددی در 
سال های اخیر سبب آلودگی هوای تهران شده 
است، از بارگذاری های بی رویه در سال های اخیر 
آالینده   منابع  و  فرسوده  خودروهای  تا  گرفته 
ثابتی چون کارخانه ها. او با این مقدمه می گوید 
که در سال های اخیر و بعد از تدوین برنامه های 
جامع کاهش آلودگی هوای تهران و قانون هوای 
پاک همچنان در بخش اجرای وظایفی که به 
دارد:  وجود  اشکاالتی  شده،  محول  سازمان ها 
تدوین شده  ماده  در 34  پاک  »قانون هوای 
و 18 دستگاه در اجرای آن دخیلند. مصوبات و 
قوانین دیگری از سوی دستگاه ها تدوین شده 
و آیین نامه های متعددی وجود دارد، اما آنطور 
می شد،  پیش بینی  برنامه ها  اجرای  برای  که 
اجرای  برای  که  می گوید  او  پیش نرفتیم.« 
به  شده  محول  وظایف  و  قوانین  از  کدام  هر 
دستگاه ها بودجه متناسب هم تعین شده بود 
اما وقتی به مرحله اجرا می رسید، مشمول مرور 
زمان می شد: »شاید اگر در همان چارچوب و 
سند باالدستی قانون هوای پاک حرکت کرده 

بودیم، کیفیت هوا بهتر می شد.« 

 آالیندگی کارخانه های اطراف تهران 
نیروگاه های  آالیندگی  مساله   ادامه  در 
نیروگاه  پای  و  شد  مطرح  تهران  شهر  اطراف 
روزهای گذشته گفته  در  آمد،  میان  به  بعثت 
شده بود که نیروگاه باوجود اینکه باید سوخت 
می سوزاند.  مازوت  همچنان  می داشت،  گازی 
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تاکنون  یا مکاتباتی که  اقدامات  تهران، درباره 
مانند  نیروگاه ها  این  انتقال  برای  شهرداری 
داده،  ترتیب  تهران  شهر  از  خارج  به  نیروگاه 
تاکید کرد: »نیروگاه ها یا به طور کلی صنایعی 
مانند  بافت مسکونی محاط شدند،  داخل  که 
واحدهای ریخته گری یا سیمان که فرآیندهای 
نمی توانند  و  دارند  قدیمی  و  شده  مستهلک 
کنند،  روز  به  و  استاندارد  را  خود  فرآیندهای 
طبق برنامه زمانبندی شده که مسئولیت آن با 
سازمان محیط زیست است، در چارچوب یک 
برنامه مشخصی باید به خارج از تهران منتقل 

شوند.« او در ادامه گفت: »در جریان هستید که 
ما مصوبه ای هم داریم درباره تمرکززدایی صنایع 
از شهر تهران. مصوبه ای که برای سال 1347 
دهه های گذشته  طی  هم  مصوبه  این  است، 
می توانیم بگوییم به نحو مطلوبی اجرایی نشده 
و از این مصوبه ای که هدفش مقابله با واگذاری 
بیش از ظرفیت محیط زیستی در شهر بوده، سو 
برداشت شده و صنایع مختلفی در شعاع 1۲۰ 
کیلومتری مختلف شهر مستقر شده است.« او 
با اشاره به صنایع  »های تک« که از این قانون 
مستثنی شدند، تاکید کرد که این صنایع شاید 
به خودی خود آالینده نداشته باشند اما باعث 
جذب جمعیت و جذب خودرو ایجاد مشکالت 

محیط زیستی برای شهر شدند.

 هنوز مناطقی از تهران به شبکه فاضالب 
متصل نیستند 

آب های  و جمع آوری  فاضالب  مدیریت  بحث 
پایشان  که  بود  موضوعاتی  دیگر  از  سطحی 
به این نشست باز شد. انصاری تاکید کرد که 
طرح تصفیه فاضالب طوالنی شده است زیرا 
وابسته به بانک  جهانی بود: او در پاسخ به این 
پرسش که آیا مناطقی در شهر تهران وجود دارد 
که هنوز به شبکه فاضالب متصل نشده باشد و 
فاضالب از طریق چاه جذبی وارد آب زیرزمینی 
شود، تاکید کرد: »بخش هایی از منطقه ۲1 و 
۲۲ هنوز به شبکه متصل نشده.« او همچنین 
درباره کانال های روباز آب سطحی شهر تهران و 
پر شدن آن با فاضالب نیز تاکید کرد: »در این 
کانال ها فاضالب خام نیست و ممکن است در 
طول مسیر فاضالبی در آن ها رها شود و آب 

سطحی با آن مخلوط شود.« 

 آبیاری فضای سبز با پساب 
از  پساب  با  تهران  سبز  فضای  آبیاری 
دیگر برنامه هایی است که شهرداری تهران در 
وزارت  با کمک  تا  اخیر تالش کرده  سال های 
این  دنبال کند، منتقدان می گویند  را  آن  نیرو 
برنامه تنها روی کاغذ اجرا شده، مساله ای که 
سال  »تفاهم نامه  نبود:  موافق  آن  با  انصاری 
گذشته شهریورماه امضا شد و افقی ده ساله 
پسابی  میزان  باید   141۰ سال  تا  یعنی  دارد، 
که برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود، 
افزایش پیدا کندآن هم به میزان 138 میلیون 
مصرف  میزان  ترتیب  همان  به  و  متر مکعب 
آب های زیرزمینی هم 53 میلیون متر مکعب 
کاهش پیدا کند.« او تاکید کرد: »بعد از این 

توافق نامه قرار بر این شد که در غرب تهران در 
منطقه ۲۲ تصفیه خانه در محل وردآورد ساخته 
قرار  تهران  اختیار شهرداری  در  و پساب  شود 
گیرد. به همین ترتیب قرار شد در شرق تهران 
تصفیه خانه  احداث  در  تهران  شهرداری  هم 

محلی کمک کند.« 

 محل سلول دفن بهداشتی 
تغییر می کند 

نحوه  و  عفونی  و  بیمارستانی  پسماند های 
دیگر  موضوع  آرادکوه  در  آن ها  آهک پاشی 
آلودگی  از  خبرنگاران  بود،  جمعه شب  بحث 
پسماندهای عفونی روایت می کردند و از عمر 
سلول دفن بهداشتی این پسماندها که به پایان 

قانون  به  اشاره  با  اما  انصاری  است.  رسیده 

جامع مدیریت پسماند تاکید کرد که این قانونِ 
مصوب سال 83 در موضوع پسماند بیمارستانی 
مسئولیت را به سازمان محیط زیست و وزارت 
بهداشت داده: »طبق قانون در موضوع پسماند 
حوزه  این  متولی  شهرداری ها  بیمارستانی 

نیستند.« 
او گفت که طبق قانون پسماندهای بیمارستانی 
باید بی خطر شوند و به پسماند شبه عادی تبدیل 
شوند، اتفاقی که با کمک اتوکالو در بیمارستان ها 
رخ می دهد اما چون بی خطرسازی محرز نیست 
»این  می شوند:  دفن  آرادکوه  در  زباله ها  این 
مجتمع مرکز دفنی قدیمی با نیم قرن قدمت 

است، گفته شده که همان زمانی که این مرکز 
و جانمایی  نظر زمین شناختی  از  احداث شد، 
اطرافش  در  روزها  این  اما  بوده  شهر  مناسب 
محدوده سکونت گاهی ایجاد شده و مشکالتی 
دربرنامه  تاکید کرد که  او  است.«  آورده  پدید 
بوده تا محل سلول دفن بهداشتی تغییر کند و 

فرآیند آن ارتقا پیدا کند.« 

 بوی بد هنوز هم شناسایی نشد 
تهرانی ها احتماال دی ماه سال ۹7 وقتی 
برای اولین بار بوی نامطبوع سراسر شهر را پر 
کرد، خوب در خاطر داشته باشند، بویی بد که 
هنوز بد از 3 سال مشخص نشد، علت آن چه 
بررسی ها  آخرین  درباره  انصاری  است.  بوده 
برای تخمین منشا بوی تهران هم توضیحاتی 
داد: »همان زمان که بوی بد و نامطبوع شنیده 
شد، گفته شد که بو ممکن است، کار آتشفشان 
یا حتی نشت گاز باشد، این بو در روزهای آذر 
و دی سال ۹8 هم شنیده شد، ما با همکاری 
محیط زیست بررسی کردیم و حتی دستگاه های 
پرتابلی تهیه کردیم تا بتوانیم علت بوی نامطبوع 
تهران را شناسایی کنیم اما هنوز علت مشخصی 
وجود ندارد زیرا عدم قطعیت ها بسیار است.« 
به گفته او چند فاکتور و مولفه برای تشخیص 
این بو وجود دارد، مثال سروکله بو در فصل سرد 
سال، هنگام پدیده اینورژن یا زمانی که وزش باد 
کم است، پیدا می شود: »در سال ۹8 که تعداد 
روزهایی که بوی نامطبوع شنیده شد، بیشتر بود، 
پیگیری هایی از کارخانه های جنوب تهران صورت 
گرفت و مشخص شد که تعدادی کارخانه مانند 
همین کارخانه سیمان از سوخت مازوت استفاده 
می کرده است و با اخطارهای نهادی زیربط جلوی 
انصاری   براساس صحبت های  آن گرفته شد« 
می تواند  همچنان  نامطبوع  بوی  اتهام  انگشت 
به طرف گوگرد، نقاط انفصالی فاضالب یا حتی 

پسماند ها باشد. 

 صیانت از رود دره ها 
7 روددره  تهران که روزگاری تامین  کننده آب 
شرب و کاهنده آلودگی هوای تهران بودند این 
روزها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و تخریب 
چشم اندازی  آیا  اینکه  درباره  انصاری  شدند، 
برای احیای این روددره ها در پایتخت مشاهده 
به سبب  تاکید کرد: »در گذشته  نیز  می شود، 
ساخت و ساز و تخریب این کریدورهای طبیعی 
آسیب زیادی دیدند اما همچنان پتانسیل محیط 
زیستی این مناطق باالست.« او گفت که این 
عرصه ها سال ها مورد غفلت بودند اما در برنامه 
سوم توسعه شهر تهران در زمره میراث طبیعی 
شهر تهران به شمار آمدند. او تاکید کرد که برای 
احیا و صیانت این روددره ها سیاست گذاری و 
تاکید شد و قوانینی در شورای شهر هم برای این 
عرصه ها تصویب شده اما نیاز است تا موضوع 
حفاظت از آن ها در طرح های شهری هم دنبال 
شود. بازدارندگی جرایم قطع درخت و فرونشست 
زمین و وضعیت آب های زیرزمینی تهران از دیگر 
موضوعاتی بود که در این نشست به آن ها اشاره 

شد.

آلودگی هوای شهر تهران، سروصدای اتومبیل ها، کاهش منابع آب های زیرزمینی، روددره های به گل نشسته ، بوی بد تهران و پسماند 
بی سامان تنها تعدادی از مشکالت عریض و طویل شهر تهرانند که همه ساله برای شهروندان ایجاد دردسر می کنند. شینا انصاری، مدیرکل 
از این مخاطرات محیط زیستی قانون  محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران معتقد است که برای سامان دادن به هرکدام 
باالدستی وجود دارد اما گاهی این قوانین به درستی اجرایی نمی شوند. او جمعه شب در نشست کالب  روزنامه »پیام ما« در کالب هاوس 
که با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه محیط زیست، خبرنگاران شهری و محیط زیست برگزار شد توضیحاتی درباره آخرین اقدامات 

شهرداری برای بهبود مشکالت محیط زیستی پایتخت ارائه داد. 

برای حل بحران آلودگی هوای تهران در چارچوب و سند باالدستی قانون هوای پاک حرکت نکردیم.

براساس تفاهم نامه ای که با وزارت نیرو داشتیم، تالش کردیم تا پساب را جایگزین برداشت از آب های زیرزمینی کنیم و برداشت آب را از چاه 

غیر مجاز مسدود کنیم، در چارچوب این تفاهم نامه 53میلیون متر مکعب مصرف آب زیرزمینی کاهش پیدا کند.

  سیاست  ما این بود که از گیاهان بومی کم آب در فضای سبز استفاده کنیم و به موازات آن سطوح چمن کاری را هم کاهش دهیم. مقرر شده 

در بعضی بوستان ها اصال سطح چمن کاری نداشته باشیم.

حساسیت این دوره شورا برای تغییر کاربری و از بین نرفتن درختان زیاد بود.

 هنوز بعضی مناطق تهران به شبکه فاضالب متصل نشدند از جمله بخش هایی از منطقه ۲1 و ۲۲، انتظار این است که بخش هایی از مناطق غربی 
تهران به تصفیه خانه فیروز بهرام متصل شوند.

پروژه هایی که در سنوات قبل راه اندازی شدند و مشمول مطالعات تازه ارزیابی و غربالگری پروژه ها نبودند، برایشان بحث برنامه مدیریت محیط زیستی را 
داشتیم.  مانند میدان مرکزی میوه تره بار. یعنی آن ها ملزم می شوند که برنامه بدهند و این برنامه در شاخص هایی چون پسماند و تصفیه فاضالب رصد می شود.



۲۰۰۰ پیاپی  شماره  شانزدهم       سال       14۰۰ اردیبهشت   1۲ یکشنبه   

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: بتسابه سلیمان زاده  0۲1-88۲83174

تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

توزیع:موسسه اطالعات  )0۲1۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )0۲155۲75770(

چاپ کرمان: مهدوی  )034-3۲134838(

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید

بازرگانی: مهال تشکری              09190775276

نشانی: تهران، مطهری، الرستان، حسینی راد، پالک1۳، واحد5، طبقه 2

/  تماس:  ۳2487477-0۳4نشانی : کرمان، میدان آزادی، خیابان شهید بهشتی، شهید بهشتی 10، نبش شرقی 2

/  نمابر: 021-8891۳065

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: لیدا بانی، فاطمه خواجویی، 
ندا صفاری 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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آبشار تیرکن در مرز میان شهرستان سوادکوه و بابل/مهر

دومین دوره مسابقه داستان نویسی سه  سه تار به زودی توسط انتشارات سه 
 سه تار برگزار می شود. موضوع این مسابقه داستان نویسی »در آسانسور اتفاق 
افتاد« است. در این مسابقه عالقه مندان تا اول شهریور می توانند فایل ُورد 

داستان های خود را به پست الکترونیکی نشر سه سه تار به نشانی
 Nashr.3 setare@yahoo.com

این  از  انسانی« ساخته رونی تروکر که پیش  فیلم سینمایی »عوامل 
در جشنواره ساندنس و بخش پانورامای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم 
فیلم  برلین حضوری موفق داشت، در سی و هشتمین جشنواره جهانی 
فجر به نمایش در می آید. »عوامل انسانی« دومین ساخته بلند رونی 

هنرآنالین است./  تروکر 

»ماجرا« عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار موسیقی است 
که طی روزهای اخیر با آهنگسازی آرش احمدی نسب و همراهی سهیل 
اله دادیان نوازنده تمبک و سیاوش احمدی نسب نوازنده کمانچه منتشر 
شده است. آلبوم »ماجرا« با مجوز شماره 13۹۹-374۲ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و شماره ثبت 3۰5۰۹ کتابخانه ملی در دسترس مخاطبان 

قرار گرفته است./ مهر

 »ابراهیم در آتش«، دفتر شعر احمد شاملو به زبان ایتالیایی منتشر 
شد. این کتاب با ترجمه فائزه مردانی و فرانچسکو اوکچتو توسط نشر 
آنسامبل در ایتالیا در ماه جاری )آوریل ۲۰۲1( منتشر شده است. این 
کتاب به زبان ایتالیایی با مقدمه ای از داوید برولو چاپ شده است./ 

ایسنا

آب گوهر از تهی چشمان نمی شوید غبار

نقش، جوی خشک باشد در عقیق آبدار

هست در دست فالخن نبض سر گردانیم

چون رگ سنگ است در دستم عنان اختیار

شش جهت ار پنجه شیرست بر من تنگ تر

گشته جوی شیر بر تن استخوانم از فشار

نه ز کار خود، نه از مردم گشایم عقده ای

برده است آزادگی چون سرودستم را ز کار

گرد من بسته است نقش از ناتوانی بر زمین

زآستین افشانیم آسوده چون خط غبار

زخم تیر راست از کج بیش در دل می خلد

سخت می ترسم شود بامن مساعد روزگار

حجت سیری بود از میهمان بوالفضول

میزبان تلخرو را سفره بی انتظار

خرقه پوشان را ز مردم بردباری الزم است

رخت حمالی برون کن چون نداری تاب بار

در تالفی کوه غم بردارمش صائب ز دل

چون سبوی باده هر دوشی که آرم زیر بار

صائب تبریزی

| ادبیات | | سینما | | موسیقی | | چاپ و نشر |

از صخره های صعب العبور  باالرفتن  در  پازن ها  مهارت 

آن ها  به  سبب،  همین  به  است.  شگفت انگیز  بسیار 

کل  که  نر،  پازن های  داده اند.  نام  صخره ها  سلطان 

و  مانند  شمشیر  بلند  شاخ های  با  می شوند،  نامیده 

ریش سیاه رنگ خود چهره ای بسیار آشنا دارند. این 

گونه از جانوران در پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 

ترکیه، یونان و قفقاز دیده می شود. در ایران در تمام 

است.  پراکنده  مرکزی  کویری  مناطق  به جز  نقاط 

پازن ها در مناطق کوهستانی و صخره ای )تا ارتفاعات 

 1۲۰ پازن  بدن  طول  می کنند.  زندگی  متری(  4هزار 

تا 15 سانتی متر،  تا 16۰ سانتی متر، طول دمش 1۲ 

تا  ارتفاع بدنش 65 تا ۹5 سانتی متر، وزن نرها 7۰ 

1۲۰ کیلوگرم و وزن ماده ها 5۰ تا 55 کیلوگرم است. 

جثه ای تنومند، دمی سیاه و پاهایی کوتاه دارد. نرها، 

شاخ های گره دار و بلندی دارند که طول آن ها به 15۰ 

کوتاه تر  بسیار  ماده ها  شاخ  اما  می رسد.  سانتی متر 

نوار  و  سیاه رنگ  و  بلند  ریش  دارای  نرها  است. 

تیره ای روی پشت و شانه هستند که در ناحیه  سینه 

پهن می شود و به صورت طوق درمی آید. رنگ بدن 

باالرفتن سن تغییر می کند. جوان ها بدنی مایل  با 

زمستان کرم رنگ  در  بالغ ها  و  دارند  خاکستری  به 

هستند. جفت گیری کل و بز در پاییز صورت می گیرد 

و نوزادان 16۰ روز بعد به دنیا می آیند. سن پازن های 

نر را می توان از روی شاخ  آن ها تشخیص داد.  / 

سبز محیط 

پازن

تاالب های ایران
تاالب کانی برازان

تاالب کانی برازان در قسمت شمالی حوضه آبريز رودخانه 
نظر  از  واقع شده است.  اروميه  درياچه  مهاباد در جنوب 
جغرافيایی اين تاالب در مختصات '46،45 طول شرقی و 
'5۹،36 عرض شمالی و در ارتفاع حدود 1۲7۰ متر از سطح 

متوسط دريا قرار دارد.
پايين  در  تاالبی  وسيع  ناحيه  يک  از  بخشی  تاالب  اين 
دست حوضه آبريز رودخانه های مهاباد وسيمينه رود است 
تا  و  شده  قره داغ گسترده  روستای  وشرق  درشمال  که 
اصلی ساحل  زهکش  احداث  دارد.  امتداد  تاالب گروس 
راست شبکه آبياری مهاباد و دایک احداث شده در انتهای 
اراضی  بقيه  از  را  برازان  تاالب کانی  تاالب،  شمالی  ضلع 

است. جداکرده  مجاور  تاالبی 
قره داغ، بفروان، قلعه حسن و خورخوره روستاهای پيرامون 
تاالب هستند. تاالب در حوزه اداری شهرستان مهاباد در 

استان آذربايجان غربی واقع است.
این تاالب در شمال کوه قره داغ )شاخه ره ش( واقع شده و 
به سمت شمال در پهنه های ساحلی جنوب درياچه اروميه 
امتداد می يابد. در کناره کوه قره داغ، تاالب عميق تر )عمق 
حدود 1 متر و بیشتر( و بستر آن دربخش های حاشيه ای 
سنگالخی و تا حدودی ناهموار است، اما به سمت شمال از 
عمق آن کاسته می شود )کمتر از ۰.5 متر(. به دليل امتداد 
توپوگرافی  تاالب،  داخل  به  چين خوردگی های کوهپايه ای 
اصلی  )بخش  با کوهستان  تالقی  محل  در  تاالب  بستر 
تاالب  بستر  شمال،   سمت  به  اما  ناهمواراست،  تاالب( 

هموارتر می شود.
دست  پايين  در  آبرفتی که  رسوبات  از  منطقه  خاک های 
حوضه آبريز رودخانه ها انباشته شده  تشکيل شده است. 
چنين خاک هایی بافت ريز دارند و بیشتر از رس و سيلت 
نزديک  شده اند.  تشکيل  کند  بسيار  زهکشی  قابليت  با 
ودانه های  سنگ  کوچک  قطعات  جنوبی،  کوهپايه های 

آميخته اند. درهم  تاالب  بستر  ريز  رسوبات  با  سنگ ريزه 
اقليم منطقه نيمه خشک با زمستان های سرد وتابستان های 
معتدل است. ميانگين حداکثر درجه حرارت ماهانه 3۲/6 
درجه سانتی گراد در مرداد ماه و ميانگين حداقل آن 4- 

درجه سانتی گراد در دی ماه است.
بيشترين  و  ميلی متراست   41۰ ساليانه  بارش  ميانگين 
رخ  بهار  اواسط  تا  پاییز  ابتدای  زمانی  فاصله  در  بارش 
می دهد. بارش درماه های تابستان کمتر از 5% کل بارش 
ساليانه را تشکيل می دهد. در طول ماه های سرد زمستان 
تبخير  برف رخ می دهد. ميانگين  به شکل  بارش عمومًا 
اندازه گيری شده از تشت تبخير کالس A  هزار و هشت 
صد و شصت ویک  ميلی متراست که حدود 4 برابر ميزان 

است. بارش 
اراضی تاالب جزو منابع طبيعی و متعلق به دولت است. 
سازمان  مدیریت  تحت  چهارگانه  مناطق  جزو  نیز  تاالب 
پناهگاه  عنوان  تحت  و  بوده  زیست  محیط  حفاظت 
از  بنابراین  برازان محافظت می شود،  حیات وحش کانی 
گاهی  از  هر  نمی پذيرد.  صورت  بهره  برداری  تاالبی  اراضی 
دربخش های کم  عمق تر تاالب )تاالب شمالی و حواشی 
تاالب جنوبی(، گه گاه گاوميش ها و گوسفندان روستاهای 
مجاور چرا می کنند. نی های تاالب نيز گاهی برای کارهای 
حاشيه  در  واقع  تپه های  می شود.  برداشت  ساختمانی 
جنوبی تاالب بیشتر اراضی دیم بوده و جهت کشت گندم 
ديم مورد استفاده قرارمی گيرند. اهالی روستاهای مجاور 
به طورسنتی و معمواًل از منابع آب های اطراف نیز استفاده 

ایران از تاالب های  می کنند. / طرح حفاظت 

آبخوان

ابالغیـه
متولد   ،  2298971064 رنجبر،کدملی  مصطفی  آقای  اتهام  ابالغ 
اتهام  ابالغ  شماره  به  شیراز  از  صادره   ، عبدالرحیم  فرزند   ،1354
اتهام  به  پرونده شما  اینکه  به  نظر  مورخ 99/11/29   119/1199979
بر  منطبق  ،که  متوالی  یا  متناوب  صورت  به  موجه  غیر  غیبت   -1
خصوص  در  اداری؛  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   8 29ماده  بند 
گزارش ارسالی از سوی اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران به 
شماره نامه 311/229953 مورخ1399/03/24 در این هیأت تحت 
رسیدگی می باشد. لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی دفاعیه خود را به انضمام مدارک به هیأت 
مذکور به نشانی : خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه چهارم پالک 
بدیهی است  نمایید.  12 طبقه سوم هیأت بدوی شعبه دو تسلیم 
ننمایید  تسلیم  را  خود  کتبی  دفاعیه  شده  یاد  مهلت  در  چنانچه 
هیأت طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری عمل خواهد کرد.

شعبه دو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران
شناسه آگهی 1127929  م.الف 155

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: 2 واحد تجاری واقع واقع درشهر جیرفت- خیابان  شفا روبروی 

 )setadiran.ir ( بیمارستان امام خمینی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الترونیکی   دولت
و با شماره مزایده: 1008) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند0

زمان انتشار درسایت تاریخ :2/12/ 1400ساعت :10صبح 
 مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :1400/2/25 ساعت :13

تاریخ بازدید :  1400/2/13
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ: 1400/2/25 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/2/26 ساعت : 10صبح   
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/2/26

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  1-برگزاری 
مزایده  اسناد  دریافت  شامل  مزایده  فرآیند  مراحل  کلیه  و  باشد  می 
)در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده 

)ودیعه( ارسال پیشنهاد 
، و واریز وجه مزایده در بستر  ، اعالم برنده  ، بازگشایی پاکات  قیمت 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
سامانه   سایت  در   ، استانها  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
 » گر  مزایده  پروفایل   / نام  ثبت   « بخش   )www.setadiran.ir(

موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
نامه و  ، فاقد ضمانت  ، مخدوش  ، مشروط  به پیشنهادات مبهم   -6
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

واحد  جیرفت  شهرستان  وپرورش  آموزش  اداره  تماس  8-شماره 
کارپردازی :03443210380

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت

 ارسال کنند./ مهر


