
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور  
رای قصاص برای محیط بان کرمانشاهی مطرح کرد

احتمالتغییررایبهنفعمحیطبان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان این که یگان حفاظت محیط 
زیست کشور تا 20 روز فرصت دارد به رای قصاص صادر شده علیه محیط بان 
نجفی اعتراض کند، گفت: ما سه وکیل در این پرونده به کار گرفته ایم که آنها در 

روزهای آتی به این رای اعتراض خواهند کرد.

فقط یک درصد آبخوان دهگالن 
کردستان پایداری دارد

هشداربرایفروچاله
»شانوره«

در  دانشگاه کردستان  محققان  مطالعات  اساس  بر 
»دهگالن«، فقط یک درصد از آبخوان این دشت در 
گروه  علمی  هیئت  عضو  دارد.  قرار  کامل  پایداری 
عمران دانشگاه کردستان و سرپرست تیم تحقیقاتی 
دشت  زیرزمینی  آب  پایداری  نقشه  اولین  تهیه 
دهگالن با اشاره به بی توجهی نسبت به ناپایداری آب 
زیرزمینی دشت دهگالن، به ایسنا گفت: زنگ خطر 
فروچاله و فرونشست در این آبخوان از چند سال  قبل 

به صدا درآمده است.

 برخی شهرها در آمریکا شرایط زندگی 
را برای سالمندان بهبود می بخشند

شهربازنشستهها
بازنشستگان  مامن  می توانند  چگونه  شهرها 
سال هاست  شاید  است که  پرسشی  این  باشند؟ 
و  دست  آن  با  دنیا  در  شهرداری های کالنشهرها 
پنجه نرم می کنند؟ اینکه چگونه می توانند فضایی 
اینکه شهر  یا  ایجاد کنند  سالمندان  آرامش  برای 

دوستدار سالمند باید چگونه باشد.

بخشی از آخرین زیستگاه 
»میش مرغ« به معدن شن و ماسه 

اختصاص یافت 

خطرمعدنکاوی
درپناهگاهمیشمرغها

همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی 
و رضوی؛ همگی زیستگاه میش مرغ بودند و دیگر 
نیستند. زیستگاه ها آرام آرام از این جاندار گرفته شد، 
پرنده مهاجر از مهاجرت افتاد و تنها نقطه باقی مانده 
حیاتش ماند مرز بین آذربایجان غربی و کردستان. 
شد؛  شمارش  گونه  این  از  ۱۹نفر  فقط   ۹۹ سال 
جمعیتی نصف گونه یوزپلنگ که در انقراض شدید 

قرار دارد. موانعبزرگتوافقاقلیمی
آمریکا و چین توافق کردند در مقابله با تغییرات اقلیمی را همت بیشتری به خرج دهند و نشر گازهای گلخانه ای را تا پایان این دهه کاهش دهند

در آخرین روزهای اجالس کاپ 26، لحن پیش نویس دوم توافق تعدیل شد

| پژوهشگر محیط زیست |

| محمدرضا جعفری |

نفرین نخل

چهارفصل  در  رعنا  نظرکرده اند،  نخل ها 
اعماق،  از  ریشه گیرنده  باد،  در  پابرجا  و 
تن،  از  بخشنده  صمیمی.  و  هم خون 
چشم انداز.  در  زیبا  غیب،  از  خبرآورنده 
همچون  بسیار.  ثمره اش  و  دراز  عمرش 
شرجی.  و  گرما  در  است  تاب آور  انسان 
نخل دیده بان قرن است و نگهبان زندگی. 
باروری  نماد  نخل  عامه«،  »فرهنگ  در 
را  نخلی  آن که  طبیعت.  رستاخیز  و  است 
است  برخاسته  انسان  به کشتن  بمیراند 
و نفرین نخل دامان اش را خواهد گرفت.  
سابقه  است.  اساطیری  درختی  نخل   
هخامنشیان  دوره  تا  برخی  را  آن  کشت 
از  دیگر  برخی  نظر  بر  بنا  و  دانسته اند 
باستان شناسان، چیزی در حدود 5 تا 7 
هزارسال پیش از میان رودان و خوزستان 
مردم  باور  است.به  رفته  نقاط  دیگر  به 
زندگی  درخت  نخل،  خرماخیز،  نواحی 
همراه  انسان  با  مرگ  تا  تولد  از  و  است 
ستون ها  الگوی  نیز  مصر  در  نخل  است. 
جهان  تکیه گاه  و  زندگی  درخت  یادآور  و 
است. در آفریقا درخت خرما در 23 آیین 

دارد. کاربرد  مذهبی 
داغِی  است.  داغ  نخل ها  بحث  این روزها 
از تابستان. جایی که هر درخت نخل  بعد 
یا  است  از  بی آبی  خشکیدن  انتظار  در  یا 
تا  بوشهر  از  فروخته شدن.  و  جا کندن  از 
خوزستان، این قطب های سابقًا پربار نخل 
و  است  مکرر  و خرما، حدیث خشکیدگی 
غربِت نخل ها متواتر. اگرچه مطابق معمول 
مدیران  سوی  از  تکذیب  و  تحریف  بازار 
صحنه  خوزستان،  در  است.  داغ  دولتی 
نخل های سیاِه بی سری که بی آب مرده اند 
آب  شورِی  و  ریزگرد  بحران های  کنار  در 
که  سال هاست  رودخانه ها،  خشکاندن  و 
و  زیستی  محیط  بحران  کلیِت  از  شمه ای 
حکمرانی معیوِب سرزمینی تصویر می کند. 
بحرانی که معیشت اهالی و کیفیت زیست 
ساکنان خوزستان را به طرق مختلف تنزل 
از  نقل است  زبان مردمان  بر  داده است. 
را  نخلی  که  کسانی  آن  شوم  سرنوشت 
فروخته اند؛  را  نخلستانی  یا  و  کنده اند 
خدایگان  پیشگاه  در  باید  تنها  را  نخل 
کرده  چه  روزگار  تنگنای  اما  کرد.  قربانی 
و  نخل  که  مردمان  که  سرزمین  این  با 
بخس. ثمن  به  می فروشند  را   نخلستان 

خرمای  تولیدکننده  بزرگ ترین  خوزستان 
کشور است و جنوِب  غرب اش، از شادگان 
تا خرمشهر و آبادان رسیده به منیوحی و 
چوئبده و اروندکنار، پهنه به پهنه نخلستان 
که  جایی  خلیج فارس،  تا  است  گسترده 
و  بهمنشیر  در  بزرگ  کارون  بازمانده ی 

می زند. دریا  به  تن  اروندرود 

 تجمع  مردم اصفهان در اعتراض به کم آبی 

رئیس جمهور: مرکز بررسی های استراتژیک راهکارهای احیای زاینده رود را مطالعه کند 
مهدی فصیحی هرندی، در گفت وگو با »پیام ما«: احیای اجتماعی و اقتصادی مقدم بر احیای فیزیکی است
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بوشهر  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزان  دیگر  و  نخلداران  آب  مشکل  گفت: 
روستای رود فاریاب از توابع بخش ارم شهرستان 
دشتستان با تامین حقابه و اصالح شیوه آبیاری 
تقی  محمد  ایرنا  گزارش  به  می شود.  برطرف 
یکی  دشتستان  ارم  بخش  اعالم کرد:  منوچهری 
از مناطق مهم کشاورزی استان است که به دلیل 
جهاد  سوی  از  آب  منابع  صحیح  مدیریت  عدم 
کشاورزی، شرکت آب و خود باغداران با مشکالتی 
آبان  بیست و سوم  قرار است  روبرو شده است. 
نماینده  و  منطقه ای  آب  سهامی  شرکت  نماینده 
طبیعی  منابع  نماینده  و  جهاد کشاورزی  سازمان 
در روستاهای مورد نظر بخش ارم حضور پیدا کنند 
و با مدیریت بخشدار، تمام مدارک و مستنداتی 

که برای تشکیل پرونده صدور پروانه بهره برداری 
از آب چشمه الزم است جمع آوری شود. سازمان 
جهاد کشاورزی نیز باید حقابه تمام نخیالت منطقه 
را مشخص تا اصالح شیوه آبیاری انجام و سیستم 
آبیاری را از غرقابی فعلی به سیستم تحت فشار 
تبدیل کنیم. تعاون روستایی و جهاد کشاورزی در 
منطقه حضور پیدا کنند و در هفته آینده با حضور 

باغداران اقدام به تشکیل گروه )آب بر( کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب 
برای  پیشنهاد  چند  گفت:  نیز  بوشهر  منطقه ای 
برای  دارد  وجود  ارم  بخش  آبی  مشکل کم  حل 
آنکه مدیریت توزیع به خوبی انجام شود. ممکن 
است نیاز به احداث استخری در باال دست باشد 
باشیم. داشته  بر مصرف آب  بهتری  تا مدیریت 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر:

 مشکل نخلداران فاریاب دشتستان
 با تعیین حقابه برطرف می شود
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3ادامه در صفحۀ

آگهیمزایده
عمومی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
صفحه 6

شرکت تولید نیروی برق تهران )سهامی عام(
صفحه 8

شرکت توزعی ربق استان گلستان

دوم
نوبت 

آگهیفراخوانمناقصهعمومیهمراهباارزیابیکیفی
)مناقصهعمومیویكمرحلهایشماره53100320(

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- 
شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523

موضوع مناقصه : تهیه ، نصب و راه اندازی ایستگاه های مخابراتی شرکت گاز استان خراسان جنوبی در ارتفاعات الوند و جوان از توابع نهبندان
شرح مختصر كار : تهیه ، نصب و راه اندازی ایستگاه های مخابراتی شرکت گاز استان خراسان جنوبی در ارتفاعات الوند و جوان از توابع نهبندان از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2000091444000086(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ 

تضمین 1.300.000.000 ریال ) یک میلیارد و سیصد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای 

شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع داخلی - طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی

•دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ارتباطات 
•ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی

•داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط
•ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی 

نكته  : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

•مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 1400/08/22 لغایت ساعت 08:00روز شنبه مورخ 1400/08/29 
•آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 08:00 شنبه مورخ 1400/09/13

•اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  1400/09/15 
• مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/09/15 لغایت ساعت 09:30روز پنجشنبه مورخ 1400/09/18

• آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت 09:30 یکشنبه مورخ 1400/09/28
• زمان و مكان بازگشایی پاكات : ساعت 10:00روز یکشنبه مورخ 1400/09/28- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه 
گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. 
مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون 

مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

  www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir این آگهی در سایتهای
و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

شرایط متقاضیان :

برنامه زمانی مناقصه :

شناسه آگهی   1218980   میم الف -1
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/23

ت اول
نوب

دوم
نوبت  آگهیمزایده

عمومی
400/02/م.ز

  روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شمارهفراخوانمناقصهدرسامانهستاد2000092409000180

آگهیتجدیدمناقصه)ارزیابيکیفي(

   WWW.nigc-khrz.ir در سایت آگهی،  این  متن   به  است دسترسی  ذكر  شایان 
امكان پذیربوده و در صورت  نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072532  - 

فاکس 37640036  - 051 تماس بگیرید.

1( مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوی
 2( موضوع مناقصه : مرمت آسفالت مسیرهای شبکه گاز با اولویت جنوب و غرب استان 

خراسان رضوی
3(   شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن حداقل رتبه متناسب در رشته راه و ترابری ازسازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كارو امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الكترونیكی

4(  دریافت كاربرگهای استعالم ارزیابی كیفی: از سایت مذكور از ساعت 08:00 مورخ 
1400/08/19 تا مورخ 1400/08/27 اعالم شده در سامانه ستاد

5(  بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی كیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: 
در سایت مذكور تا مورخ 1400/09/13 اعالم شده درسامانه ستاد

شماره  مصوبة  مطابق  كار:  ارجاع  فرآیند  در  شركت  تضمین  مبلغ  و  نوع    )6
123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.

7(   یادآورد می گردد كلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

8( رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی 
الزامی است و ماده 5 قانون مذکور و صرفا موسسات و شركتهای ایرانی ثبت شده در فهرست 

توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.

شناسه  آگهی 1220351 میم الف -1

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/23

ت اول
نوب
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گذشته  سال  دو  یکی  مشکل  کم آبی 
درباره  کارشناسان  که  سال هاست  نیست. 
ایران  ناپایدار مدیریت منابع آب در  الگوی 
به  روز  ایران  آبی  مساله  می دهند.  هشدار 
روز وخیم تر از گذشته می شود و تقریبا هر 
دولتی مسئولیت را بر دوش دولت گذشته 
می اندازد. سید ابراهیم رئیسی و مسئوالن 
دولت حسن  اهمال  از  حامیانش  و  دولت 
دولتمردان  که  همانطور  می گویند  روحانی 
روحانی از ندانم کاری های دولت های تحت 
می گفتند.  احمدی نژاد  محمود  مدیریت 
ماجرا اما ماجرای امروز و دیروز، این دولت 
و آن دولت نیست. توجه صرف به توسعه 
بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و به 
تبع آن سبقت گرفتن تقاضای آب از میزان 
عرضه شده  حاصل چند دهه رویکرد توسعه 
برنامه های در کشور است. الگویی که محمد 
فاضلی، جامعه شناس، آن را ناشی از  »توهم 
مساله کم آبی  است.  دانسته  آب«  فراوانی 
خطای  این  نشانه های  از  یکی  اصفهان  در 

است.  راهبردی 
در این شرایط کشاورزان اصفهانی، نمایندگان 
مجلس و دولتمردان بر سر آبی که نیست، 
اصفهانی  کشاورزان  دارند.  نظر  اختالف 
انتقال آب زاینده رود به یزد و کارخانجات 
این  امروز  خشکسالی  علت  را  صنعتی 
استان می دانند. در همین حال ناظران از 
استفاده بی رویه از آب در سال های گذشته 
در صنعت و کشاورزی اصفهان هم به عنوان 
عوامل تشدید کننده می گویند. در این شرایط 
مسئوالن دولت سیزدهم وعده می دهند که 
مساله را حل می کنند. هم رئیس جمهوری 
و هم وزیر نیرو از اتخاذ تدابیری برای بهبود 

وضعیت آبی اصفهان گفته اند.

 یزد مقصر بی آبی اصفهان است؟!
مردم اصفهان دیروز به زاینده رود رفتند 
پالکاردهایی  و  بنرها  داشتن  در دست  با  و 
حمایت خود از کشاورزان اصفهانی را اعالم 
کردند. عصر دیروز همچنین مردم اصفهان 
همراه با کشاورزان در کنار زاینده رود خشکیده 
راهپیمایی اعتراضی را برگزار کردند. در این 
راهپیمایی، شعارهایی علیه مسئوالن اصفهان 
داده شد.  یزد سر  استان  مسئوالن  البته  و 
خبرگزاری ایمنا بخشی از راهپیمایی اصفهانی 
را به تصویر کشیده ولی شعارهای آنان علیه 
منبع  یک  است.  کرده  حذف  را  یزدی ها 
آگاه دلیل این مساله را جلوگیری از ایجاد 
سال هاست  کرد.  اعالم  استانی  اختالفات 
اصفهانی ها دلیل خشکی زاینده رود را انتقال 
آب به یزد برای مصارف کشاورزی و صنعتی 
لوله  بارها خط  اخیر  در سال های  می دانند. 
و  دیده  آسیب  یزد  به  اصفهان  آب  انتقال 
را  یزد  مردم  آب شرب  چند ساعته  قطعی 
موجب شده است. آخرین حمله چهاردهم 
آبان ماه رخ داد. مهران فاطمی، استاندار یزد 
همان زمان اعالم کرد که »حوضچه 30۸ خط 
انتقال آب یزد« مورد »تعرض« قرار گرفته 
قانون  اجرای  خواستار  همچنین  او  است. 
توسط مسئوالن اصفهان شد. فروردین ماه اما 
عباس رضایی، استاندار وقت اصفهان گفته بود 
که باتوجه به کاهش حجم سد زاینده رود، 
در صورت تداوم وضع کنونی، »مردم اصفهان، 
مواجه  آبی  بی  با  یزد«  و  سمنان  تهران، 
می شود. راهکار او صرفه جویی بود. با همه 
این ها اما دید قالب در میان اصفهانی ها آن 
است که انتقال آب زاینده رود به یزد دلیل 
استفاده  نه  است  استان  این  امروز  بی آبی 
صنعت کشاورزی  در  قدیمی  روش های  از 

در سال های پربارش. دیدگاهی که در میان 
هم  استان  این  مجلس  نمایندگان  برخی 
وجود دارد و بارها اختالفاتی را میان نمایندگان 
اصفهان و یزد در مجلس ایجاد کرده است.

 مامور به مطالعه
اعتراضات اصفهانی ها به گوش ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری ایران و ائمه جماعات 
رسیده است. ابوالحسن مهدوی، امام جمعه 
موقت اصفهان در خطبه های دیروز نماز جمعه 
این استان، تاکید کرد که مردم اصفهان به 
و خوزستان  یزد  مردم  »تضییع حق  دنبال 
اینکه  بیان  با  او  نیستند.  چهارمحال«  و 
جلساتی  مجلس  نمایندگان  »استانداران، 
برگزار کنند تا مردم رو در روی یکدیگر قرار 
نگیرند، احساس رقابت نباید بین مردم ایجاد 
آبه کشاورزان  شود«، خواستار وصول »حق 
اصفهانی و خسارت آنان« شده است. کاظم 
در  اما  تهران  جمعه  نماز  خطیب  صدیقی، 
شرایطی گفته »اگر افراد در مسائل شرعی 
همسایه داری،  خانوادگی،  فردی،  وظایف  و 
و  سیاسی  مسوولیت های  و  شهروندی 
اجتماعی، خدا را در نظر می گرفتند و پایبند 
بودند، به کم آبی و مشکالت معیشتی مبتال 
است«.   قرآن  آیه  صریح  این  و  نمی شدند 
پیش از او، حسین میرزایی، نماینده اصفهان 
در مجلس هم »نماز باران« را »راهکار کوتاه 
اعالم  اصفهان«  آبی  بی  مشکل  حل  مدت 
کرده بود. پس از آن بود که کشاورزان با تجمع 
خواستار  مجلس  نماینده  این  دفتر  مقابل 
حضور او در جمع کشاورزان و برپایی نماز باران 
شده بودند. رئیسی در قامت رئیس جمهوری 
هم به مساله واکنش نشان داده است. او 
میزبان نمایندگان استان های اصفهان، سمنان 
مشکالت  درگیر  استانی که  سه  بود.  قم  و 

نمایندگان  دیدار  این  در  هستند.  آبی  بی 
حوزه  در  خود  دغدغه های  استان ها  این 
خشکسالی، بی آبی و مشکالت معیشتی را 
بیان کردند. رئیس دولت سیزدهم در پاسخ 
»به  است:  زاینده رود گفته  درباره  و  آنان  به 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
علمی  مطالعات  دادم  ماموریت  جمهوری 
در این زمینه را آغاز کنند. کمیته و کارگروه 
فعالی برای رسیدگی به این مساله تشکیل 
خواهد شد تا احیای زاینده رود و رفع مشکل 
مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق 
مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار 
گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع 

آن تهیه شود«.

 وعده ها و اشارات تلویحی
او  نیست.  رئیسی  اقدامات  همه  این 
رفع  برای  راهکاری  »هیچ  که  داده  وعده 
گرفته  نادیده  کم آبی  به  مربوط  مشکالت 
مهم ترین  از  یکی  دولت  و  شد  نخواهد 
مسئولیت های خود را کاهش و رفع دغدغه 
رئیس  می داند«.  کم آبی  زمینه  در  مردم 
حل  برای  را  نیرو  وزیر  همچنین  جمهوری 
اکبر  علی  فرستاد.  اصفهان  به  مشکل 
محرابیان نیز دیروز به اصفهان رفت و در جمع 
کشاورزان شرق اصفهان سخنرانی کرد. او در 
جریان اظهاراتش اعالم کرد که »آمده ایم تا 
او توضیح نداده  ناعدالتی مبارزه کنیم.«  با 
»ناعدالتی« مدنظرش چیست. او گفت: » در 
50 سال پیش میزان آبی که در کشور وجود 
داشت به ازای هر ایرانی ۶500 مترمکعب بود 
اما با خشکسالی سالیانه و افزایش مصرف 
این میزان کاهش یافت. بر همین اساس 
با حفظ  آب  بارش،  به شرایط  نسبت  باید 
عدالت تقسیم شود.« این موضوع به زبان 
دیگری هم از سوی رئیس جمهوری مطرح 
شده است. رئیسی »توزیع عادالنه منابع آب 
موجود« و »استخراج از منابع آب ژرف« را دو 
راهکار کوتاه مدت برای بهبود وضعیت عنوان 
کرده بود. اظهاراتی که می تواند نشانی باشد از 
توجه دولت به مطالبات مردم اصفهان در کنار 

حفظ حقوق مردم سایر استان ها.

 راهکار چیست؟!
اصفهانی  کشاورزان  جمع  نیرو  وزیر 
اجرا  به  امروز  از مشکل  سعی کرد بخشی 
بداند.  مرتبط  کاره  نیمه  پروژه های  نشدن 
تمام  نیمه  طرح های  او  مقصود  احتماال 
انتقال آب است. محرابیان گفت: »دولت در 
زمانی کار خود را شروع کرده که پروژه های 
متعددی تعطیل است. شاید اگر بسیاری از 
پروژه های نیمه تمام زاینده رود انجام می شد 
امروز برخی از این مشکالت نبود،.بر همین 
پروژه های  می دهم  قول  شما  به  اساس 
می کنیم.«  اجرا  مجددًا  را  آبی  تمام  نیمه 
حق آبه  پرداخت  و  تاالب گاوخونی  احیای 
آن که براساس آخرین گزارش ها، حدود ۹۶ 
درصد آن خشک شده نیز می تواند بخشی 
عالوه  به  را جبران کند  اصفهان  از خشکی 
ندارند  ای  چاره  اصفهانی  کشاورزان  آنکه 
جز استفاده از روش های نوین و پرهیز از 
آبی.  غرق  روش  با  چون کشت  اقداماتی 
نیرو در  رسول زرگرپور، معاون اسبق وزیر 
اظهاراتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، 
اجرای مصوبه سال ۹2 را به عنوان راهکار 
اعالم کرده است: » مصوبه ۹ ماده ای حوضه 
نگرش  با  سال ۱3۹2  در  رود  زاینده  آبریز 
سطح  باالترین  در  تاالب گاوخونی  احیای 
تصویب  آب کشور  عالی  شورای  در  یعنی 
شده و این مصوبه می تواند مشکالت آبی 
شکل گرفته در این منطقه را حل کند. اجرای 
مصوبه ۹ ماده ای حوضه آبریز زاینده رود در 
بازه زمانی 5 ساله مشکالت آب این منطقه 
را درمان خواهد کرد. حل مسائل آب حوضه 
آبریز زاینده رود نیاز به راهکار محیرالعقول 
ندارد و تنها اجرای قانون شورای عالی آب 

را حل می کند.« می شود مشکالت 

اعتراض کشاورزان اصفهانی، وعده رسیدگی وزیر نیرو و تاکید رئیس جمهوری بر حل مشکالت بی آبی

مطالبهآبیکهنیست
رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت داد راهکارهای احیای زاینده رود را مطالعه کند 
وزیر نیرو: مصرف آب بخش کشاورزی باید معقول باشد

توزیع سوخت در مناطق 
سیل زده استان مازندران 

طبق روال عادی
سیالبی  و  پرحجم  سنگین،  بارندگی  پی  در 
مازندران  در  آبان ماه(   2۱ )جمعه،  امروز 
در  و  استان طغیان کردند  این  رودخانه های 
این  پی  در  مازندران  غرب  شهرستان های 
بارندگی، خیابان های شهر دچار آب گرفتگی و 
برخی خیابان ها مسدود شدند. فاطمه کاهی، 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
نفتی با اشاره به این مساله به خبرگزاری شانا 
گفته است: »توزیع سوخت در مناطق سیل زده 
استان مازندران طبق روال عادی ادامه دارد و 
هیچ  مشکلی در تامین و توزیع سوخت در 
این مناطق وجود ندارد. خوشبختانه هیچ کدام 
از تأسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در مناطق سیل زده آسیب ندیده و دچار 

است.« نشده  خسارت 

امور خارجه   معاون سیاسی وزیر 
 در اروپا رایزنی کرد، وزیر امور خارجه

از امکان توافق خوب گفت

برجام احیای  به  امید 
ریاست  کاخ  در  رئیسی  ابراهیم  سید  حضور 
میان  از  او  دیپلماسی  تیم  انتخاب  و  جمهوری 
برجام  به  موسوم  توافق هسته ای  مخالفان گذشته 
و تاخیرها در آغاز مذاکرات وین، امیدها به احیای 
برجام را به حد قابل توجهی کاهش داده بود ولی 
در چند وقت اخیر تحرکات دیپلماتیک تهران برای 
وین  مذاکرات  میز  به  بازگشت  و  تحریم ها  لغو 
به  آن  از  ناظران  یافته است. تحرکاتی که  افزایش 
یاد  اروپایی  به طرف های  تهران  مثبت  پیام  عنوان 
وزیر  سیاسی  معاون  کنی،  باقری  علی  می کنند. 
سفر  اروپا  به  راستا  همین  در  ایران  خارجه  امور 
دیپلماتیک  مقامات  با  را  هایی  رایزنی  و  کرده 
موضع  درباره  و  داده  ترتیب  اروپایی  کشورهای 
اظهارنظر کرده است.  لغو تحریم ها  لزوم  تهران و 
روزنامه  به  تهران  موضع  درباره  باقری کنی  علی 
خواهد که  می  تعهدی  »ایران  است:  گاردین گفته 
آمریکا دوباره از توافق هسته ای امضا شده توسط 
مذاکرات  در  شود.  نمی  خارج  جهانی  قدرت های 
طرفین  کنندگان  امضا  دیگر  و  ایران  میان  وین 
راستی  برای  وسیله ای  سر  بر  نتوانستند  توافق 
آزمایی این که تحریم های آمریکا لغو شده اند و 
داشته  ایران  با  تجارت  روی  عمل گرایانه  تاثیری 
احتیاج  آزمایی  راستی  به  ما  برسند.  توافق  به  اند، 
یکی  است.  نشده  حل  هنوز  موضوع  این  و  داریم 
کافی  نشده،  نهایی  هنوز  که  است  موضوعاتی  از 
یک  موضوع  شود.   ذکر  توافق  در  فقط  نیست که 
توافق  اگر  سیاست.  یک  نه  است،  میان  در  توافق 
معاهده  یک  تاثیر  باشد،  دو کشور  میان  و صلحی 
قرار  است.  المللی  بین  قوانین  موضوع  دارد.  را 
بین  توافق  یک  بر  آمریکا  داخلی  قوانین  نیست 
قوانین  خالف  چیزی  چنین  شود.  غالب  المللی 
اسپانیایی  همتایان  با  او  است.«  المللی  بین 
با  دیدار  از  پس  هم  اسپانیا  خارجه  امور  وزیر  و 
است.  کرده  دیدار  لندن  دیپلماتیک  مقامات 
هم  ایران  خارجه  امور  وزیر  امیرعبدالهیان،  حسین 
خوب  توافق  امکان  از  اینستاگرامی  یادداشتی  در 
»جمهوری  است:  نوشته  و  گفته  مدت  کوتاه  در 
بن بست های  در  ندارد  قصد  ایران  اسالمی 
ضمن  بماند؛  پیشین،  گفت وگوهای  از  باقی مانده 
اگر  دارد. معتقدم  در دسترس خود  را  آن  این که 
وارد  مثبت  و  جدی  رویکردی  با  مقابل  طرف های 
هم  آن  خوب  توافق  یک  به  دستیابی  شوند،  وین 

است.« امکان پذیر  مدت  کوتاه  در 

نازنین زاغری آزادی  احتمال  افزایش 
آخرین وضعیت نازنین زاغری، بازداشتی دوتابعیتی 
اعتصاب  در  راتکلیف همچنان  ریچارد  که همسرش 
گفت وگوهای  خالل  در  هم  می برد  سر  به  غذا 
بریتانیا  خارجه  امور  وزارت  مسئوالن  با  باقری کنی 
خارجه  امور  وزارت  بیانیه  در  است.  شده  مطرح 
آزادسازی  ضرورت  »همچنین  است:  آمده  بریتانیا 
فوری شهروندان انگلیسی که به طور غیرمنصفانه در 
نازنین  جمله  از  می برند،  سر  به  بازداشت  در  ایران 
در  طاهباز،  مراد  و  آشوری  راتکلیف،  انوشه  زاغری 
مورد  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  با  رایزنی ها 
تاکید قرار گرفت.« علی باقری کنی هم به بلومبرگ 
میلیون   535( پوندی  میلیون   ۴00 »بدهی  گفته 
قرارداد  یک  بابت  ایران  به  انگلیس  دولت  دالری( 
دو  و  پرداخت می شود  زودی«  »به  نظامی  قدیمی 
چطور  مبلغ  این  پرداخت  ببینند  تالشند  در  کشور 
تاکید  باقری کنی  هرچند که  انجام گیرد.«  می تواند 
با  ارتباطی  زاغری  نازنین  آزادی  موضوع  که  کرده 
قضایی  موضوعی  و  ندارد  بریتانیا  از  ایران  طلب 
است اما این احتمال وجود دارد با پرداخت بدهی 
مذاکرات  به  طرف ها  بازگشت  و  ایران  به  بریتانیا 
زاغری، آشوری و طاهباز هم  آزادی  وین، مقدمات 

شود. فراهم 

قانون حمایت از خانواده 
 و جوانی جمعیت
 به دولت ابالغ شد

دوره  یازدهمین  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
مجلس شورای اسالمی، طی نامه ای به سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، قانون حمایت 
از  پس  را که  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از 
تصویب در  مجلس و تایید در شورای نگهبان 
با انتقادات فراوانی مواجه شده بود را ابالغ کرد. 
رئیسی در جریان دیدار با نمایندگان استان های 
اصفهان، سمنان و قم نیز به این قانون اشاره و 
در اظهاراتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر 
کرده، گفت: »دولت حتمًا این قانون جدید را 

اجرا می کند.«

 برنامه ریزی دولت
  برای کاهش

 آسیب های اجتماعی
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز از آسایشگاه 
خیریه کهریزک بازدید و از نزدیک با مددجویان،  
کرد.  گفت وگو  مرکز  این  مدیران  و  پزشکان 
کهریزک  مددکاران  جمع  در  رئیس جمهوری 
گفت: »کاری که شما امروز و در این مرکز انجام 
مشارکت  زیبای  جلوه های  از  یکی  می دهید 
مردمی در رفع آسیب های اجتماعی است.« 
رئیسی با اشاره به حمایت دولت از مشارکت های 
مردمی در امور اجتماعی اظهار کرد: »باید اینگونه 
اقدامات مردمی را توسعه داد و کهریزک نمونه 
است.«  مردمی  خیرین  مشارکت  از  موفقی 
رئیسی با اشاره به برنامه دولت برای کاهش 
آسیب های اجتماعی گفت: »ریشه برخی از 
آسیب های اجتماعی در مسائل اقتصادی است 
و دولت همزمان ساماندهی وضع اقتصادی و 
کنترل آسیب های اجتماعی را در دستور کار 
دارد.« رئیس جمهوری با اشاره به جلسه دیروز 
قانون  »ما  خاطرنشان کرد:  اجتماعی  شورای 
کم نداریم اما با توجه به تعیین تکلیف قوانین 
برای دستگاه های مختلف باید بررسی شود که 
کدام دستگاه ها به وظایف خود عمل کرده اند 
و چه دستگاه هایی به وظایف خودشان عمل 
نکرده اند و علت آن چه بوده است.« در جریان 
این بازدید مدیر،  پزشکان و مددکاران مجتمع 
و  فعالیت ها  درباره  الزم  توضیحات  کهریزک 
اقدامات درمانی و حمایتی خود بیان کردند و 
مددجویان حاضر در آن نیز،  از نزدیک مسائل 
و مشکالت خود را با رئیس جمهوری مطرح 
کردند. رئیس جمهوری همچنین در جلسه نماز 
جمعه تهران حاضر شد. سید ابراهیم رئیسی 
و کاهش  درمان  نگهداری،  مرکز  از  همچنین 
حاشیه  در  سروش  اجتماعی  آسیب های 
و  مددجویان  با  و  بازدید کرد  ری  شهرستان 
مدیران این مرکز به گفت وگو نشست و از نزدیک 

در جریان مشکالت آنان قرار گرفت.

برگزاری رزمایش های 
نظامی برای نمایش 

توان دفاعی ایران
 ۱۴00 ذوالفقار  مشترک  رزمایش  فرمانده 
ارتش،  کننده  هماهنگ  معاون  و  ارتش 
نمایش توانمندی های نظامی ایران را دلیل 
برگزاری رزمایش های نظامی عنوان کرد. امیر 
سیاری در اظهاراتی که روابط عمومی ارتش 
انجام رزمایش  منتشر کرده، گفته است: » 
به  و  است  دفاعی کشور  توان  نشان دهنده 
صورت سالیانه یا در مقاطع زمانی مورد نیاز 
راهبردی  اهداف  هریک  که  می شود  برگزار 
برگزاری  در  دارد.  را  خود  خاص  عملیاتی  و 
رزمایش دو هدف راهبردی و عملیاتی را دنبال 
بازدارندگی  توان  راهبردی  اهداف  کردیم.در 
خود را باال می بریم که در هر زمان در مقابل هر 
تهدیدی آمادگی مقابله را داشته باشیم و در  
اهداف عملیاتی، انواع و اقسام سالح ها را به 

کار گرفته و آزمایش می کنیم. 

کشاورزان اصفهانی با تجمع در 
زاینده رود خشک شده، اعتراض 
خود به وضعیت فعلی را نشان 
دادند. مردم اصفهان نیز با 
حضور در کنار آنان، حمایتشان 
از کشاورزان را اعالم کردند

با دستور محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهوری، وزارت 
جهاد کشاورزی در شرایطی 
قیمت 20 قلم کاالی مصرفی 
مردم را اعالم کرد که پیشتر 
رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس تعیین قیمت دستوری 
را یکی از عوامل ایجاد فساد و 
رانت خوانده بود

نامش »زاینده رود« است اما مدت هاست ردی از رود و زندگی در آن نیست. تلی از خاک است وسط اصفهان. کشاورزان 
معترض به این وضعیت 3 روز پیش چادرهایشان را در آن برپا کردند. چادرهای قرمز رنگ در سرمای تازه از راه رسیده پاییز، 
میزبان کشاورزان بود. شعارشان مشخص است: »تا آب نیاد تو رودخونه، بر نمی گردیم به خونه«! اما کدام آب؟! این 
اعتراض ها در شرایطی صورت می گیرد که برخی از کارشناسان حوزه آب از عبارت »ورشکستگی آبی« برای توصیف وضعیت 
مدیریت منابع آب در ایران استفاده کرده اند.  رئیس جمهوری در واکنش به این اعتراض ها دستور بررسی شرایط را داده 
و از برنامه های دولت برای کم آبی خبر داده است. وزیر نیرو ولی از عدالت آبی گفته است. عدالتی که نه در شرایط بارش 

باران دیروز رعایت شد و نه در کم آبی امروز.

دولت

|  
منا

 ای
 |

دولت قیمت 20 قلم کاالی اساسی را اعالم کرد، معاون اول از تشدید نظارت ها خبر داد

تالش برای کنترل دستوری بازار 
ساعتی  بعضا  و  روزانه  قیمت  افزایش 
سال  دو  یکی  مشکالت  از  یکی  کاالها 
روحانی  حسن  دولت  است.  ایران  اخیر 
گریبان  به  دست  مشکالت  این  با  هم 
در  شیوع کرونا  از  پس  مشکالتی که  بود. 
ایران دو چندان شد و حاال به دولت سید 
او  است.  رسیده  ارث  به  رئیسی  ابراهیم 
بهبود  وعده  انتخاباتی  تبلیغات  دوران  در 
از زمانی  بود ولی  داده  را  اوضاع معیشتی 
اثر  گرفته  دست  به  رسما  را  دولت  که 
همچنان  مصرفی  کاالهای  قیمت  بر  تورم 
تا  شده  سبب  مساله  همین  پابرجاست. 
یازدهم  مجلس  نمایندگان  انتقادهای 
شمار  به  رئیسی  دولت  حامیان  جزو  که 
از دولت سیزدهم و  انتقاد  به  می روند هم 
سیاست هایش روی آورند هرچند که هنوز 
قابل  پارلمان  در  رئیسی  حامیان  تعداد 
اقدامات دولت  اولین  از  توجه است. یکی 
پنجشنبه  امور  اصالح  برای  هم  رئیسی 
از  ماجرا  گرفت.  صورت  آبان   20 شب، 
نشست ستاد تنظیم بازار آغاز شد. در این 

رئیس  اول  معاون  مخبر،  محمد  جلسه، 
را  کشاورزی  جهاد  وزارت  سیزدهم  دولت 
موظف کرد به منظور مقابله با قیمت گذاری 
اساسی  کاالی  قلم   20 قیمت  سلیقه ای، 
این  لیست  اعالم کند.  را  مردم  نیاز  مورد 
تهیه  وزارت جهاد کشاورزی  از سوی  کاالها 
و پنجشنبه شب در شرایطی اعالم عمومی 
پیش  از  را  اقدام  این  شد که کارشناسان 

کردند. ارزیابی  خورده  شکست 
از  یکی  را  دستوری  قیمت گذاری  آنان 
آن  از  و  دانسته  ایران  اقتصاد  ضعف  نقاط 
می کنند.  یاد  فساد  برای  عاملی  عنوان  به 
از  این سبک  در دولت حسن روحانی هم 
شکست  با  و  گرفته  صورت  گذاری  قیمت 
اصولگرای  نمایندگان  بود.  شده  مواجه 
رئیسی  اقدام  منتقد  هم  یازدهم  مجلس 
رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا  هستند. 
امسال  شهریور  اقتصادی  کمیسیون 
ایجاد  دستوری  قیمت گذاری   « بود:  گفته 
موضوعات  برخی  و  می کند  فساد  و  رانت 
زمزمه  که  دستوری  قیمت گذاری  پیرامون 

آن به گوش می رسد به صراحت مورد بحث 
است که  این  ما  اعتقاد  گرفته چرا که  قرار 
کاال  بورس  و  سرمایه  بازار  قانونی  ساختار 
در  باید  واقعی  قیمت های  حوزه کشف  در 
دولت  حال  این  با  گیرد.«  قرار  کار  دستور 
اصرار  روند  این  بر  معلوم  قرار  از  سیزدهم 
رئیس  اول  معاون  مخبر،  چنانکه  دارد. 
دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در 
شبکه اجتماعی توئیتر نوشته است: »گرچه 
ها  فروشگاه  در  وفور  به  اساسی  کاالهای 
مردم  قیمت ها  اختالف  اما  است،  موجود 
با تشدید نظارت ها،  باید  آزار می دهد که  را 
جهت  شد  مقرر  شود.  برخورد  متخلفان  با 
سلیقه ای  قیمت گذاری  از  جلوگیری 
و  جهادکشاورزی  وزارت  فروشندگان، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان فهرستی از 
مهمترین کاالهای ضروری و اقالم پرمصرف 
در  و  قیمت گذاری کرده  و  احصا  را  خانوار 
تا  قراردهند  بازرسان  و  مردم  اختیار 
فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان 

شوند.« معرفی  حکومتی  تعزیرات 

صورت گرفته که  شرایطی  در  اقدامات  این 
دولت هفته گذشته در الیحه ای دو فوریتی 
تقدیم کرده، خواستار حذف  به مجلس  که 
ارز ۴200 شده است. این درحالیست است 
که کارشناسان اقتصادی نگران آثار تورمی آن 
در مقطع کنونی هستند. زریباف، کارشناس 
خبرگزاری  به  راستا  همین  در  اقتصادی 
است  ممکن  »اگرچه  است:  گفته  تسنیم 
دولت  برای  فوایدی  ترجیحی  ارز  حذف 
داشته باشد اما ضرر آن خیلی بیشتر است. 

وضعیت کشور  به  توجه  با  حاضر  زمان  در 
اقدام می تواند داشته  این  تورمی که  آثار  و 
باشد، انجام آن به مصلحت نیست.« محسن 
هم  بودجه  و  برنامه  زنگنه، عضو کمیسیون 
تومانی گفته   ۴200 ارز  حذف  تورمی  آثار  از 
و احتمال افزایش دوباره قیمت ها را مطرح 
برنامه های  دید  باید  نهایت  در  است.  کرده 
دولت برای بهبود وضعیت معیشتی در یکی 
ایران  اقتصادی  مقاطع  حساس ترین  از 

خورد. خواهد  رقم  چگونه 
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نفرین نخل

تامین  هم  و کشاورزی  نخل  و  آب  تلفیق 
و  است  بومی  ساکنان  معاش  کننده ی 
با  هم بسته  فرهنگی  شکل  دهنده  هم 
میان رودان  فرهنگی  آیین های  در  آن. 
برکت  و  زایش  برای  )بین النهرین( 
محوری  نقش  نخل  زمین های کشاورزی، 
داشته است.  نخل عزیز است، آب عزیزتر 
زندگی  دوام  برمی آید  خاک  از  آن چه   و 
است در قرن ها. از نخل هم خرما و خارک 
منطقه  این  در  می نشیند،  ثمر  به  رطب  و 
چهل نوع مختلف، و هم صنایع دستی. از 
می آید.  به کاری  برگش  و  شاخ  تا  هسته 
آسوریک، میراث  پارتی درخت  در منظومه 
نخل  میان رودان،  از  جامانده  به  ادبی 
بر  را  خود  برای  فایده   3۶0 مناظره ای  در 
میانه کاری  پناه  سایه سارش  می شمرد. 
است: سبزی و صیفی جات، بامیه  و میوه. 
از قدیمی ها نقل است به عمل آمدن زیتون 

هم. هلو  و  لیمو  و 
از روزگار  این ها اما خاطره است، حکایتی 
اروندکنار  در  رفته.  یاد  از  آبادانِی  از  ِ شده، 
باید  قدم  بی سر  نخل های  میان  مبهوت 
از  آن چه  سال،  ده  از  بازه ای کم تر  در  زد. 
قبرستانی  جز  مانده  باقی  نخلستان ها 
خشکیده،  تنه های  از  انبوهی  نیست، 
می کند.  کار  چشم  تا  مرده،  نخل های 
با  پیش  سال  ده   از  تصویری  مقایسه 
نیست  باورپذیر  است.  وحشت آور  اکنون، 
این حجم از تباهی. آن چه از جنگ منفور 
از  زمین  و  آب  سوء مدیریت  را  باقی  ماند 
را  آب  و  زدند  سد  توانستند  تا  برد.  بین 
و  ریختند  آب  در  فاضالب  کردند،  منتقل 
یافت  کاهش  آب  دبی  نیشکر.  پساب 
نهرها  تغذیه  َمدی که  افزایش.  شوری اش 
داد.  دست  از  را  توانش  می داد  انجام  را 
نهرها یا خشکیدند یا انباشته شدند از آب 
شور خلیج فارس. دست برنداشته اند، هنوز 
در  آب«  »انتقال  و  مازاد  آب  سودای  هم 
سر می پرورانند. در شادگان هم به واسطه 
تاالب  به  آب  ورودی  قطع  یا  کاهش 
جراحی  رودخانه  شدن  خشک  شادگان، 
در  توسعه کشاورزی  نیز  و  فالحیه  نهر  و 
است.  حاکم  وضعیت  همین  باالدست 
نخل ها یا مرده اند یا در انتظار مرگ. لنج ها 
خانه ها  بی قایقران.  قایق ها  و  متروک 
مانده،  جواناِن  غمگین اند،  پیرها  خالی. 

امید.  نا
زبان  )در  حالنه حالنه  روزی  نخل هایی که 
برای  حصیری  زنبیل  نوعی  محلی،  عربی 
خرما  خرما(  نگهداری  و  فشرده سازی 
می دادند، حاال نفس های آخرشان را کشیده 
آنچه که یک  رفتن  بین  از  با  و می کشند. 
این  در  فقط  بیش تر،  و گاه  نخل  میلیون 
مردمان  برآورد کرده اند معیشت  چندسال، 
کشاورزی  ساختار  و  شده  متزلزل  محلی 
نابود  به هم ریخته و  پایدار و بومی منطقه 
این وضعیت  بی واسطه  پیامد  است.  شده 
و مهاجرت است.  بیکاری  و  فقر  گسترش 
عسلویه  مانند  صنعتی  نواحی  به  مهاجرت 
به  فوالدش،  صنایع  و  مرکزی  فالت  یا 
حاشیه نشینی.  و  غریبی  و  ارزان  کارگرِی 
سرزمینی  ویژه  مزیت های  این،  کنار  در 
و  طبیعت  گردشگری  گسترش  برای 
بوم گردی مبتنی بر بافت طبیعی و ساخت 
بین  از  مناطق  این  شهری/روستایی  ویژه 
دریا  هم نشینی  اروندکنار  در  است.  رفته 
با  رودخانه  دو  وجود  نخلستان،  پهنه  و 
ساحل مناسب، راه های زیبای روستایی و 
منازل  داشتن  قرار  و  نهر  سیزده  انشعاب 
مسکونی در بِر مسیرهای تردد لنج و قایق، 
بومی،  دستِی  صنایع  و  زراعی  محصوالت 
می توانست ظرفیت  قابل توجه ای در توسعه 
پایدار و باروری اقتصادی به حساب بیاید. 
شادگان  تاالب  جذابیت های  همچنان که 
کشاورزی  کنار  در  خاصش  اکوسیستم  و 
بومی، عرصه ای مهیا می کرد برای رونق در 
رنج  در  عمده  محرومیتی  از  منطقه ای که 
می شد  است.  طبیعی  میراث  نخل  است. 
جوامع  مشارکت  بر  مبتنی  برنامه ریزی  با 
عدالت  مفهوم  گرفتن  نظر  در  و  محلی 
هم  سرزمین،  آمایش  و  زیستی  محیط 
که  بالیایی  انواع  از  را  منطقه  زیست بوم 
ایجاد  هم  و  حفظ کرد  است  روبرو  آن  با 
تعاونی  توزیع  و  ثروت  تولید  و  اشتغال 
آالینده  صنایع  احداث  از  بی نیاز  را  آن 
اماکن  توسعه  و  شادگان  در  بهره کشانه 
اروند  آزاد  منطقه  در  تجاری مصرف گرایانه 

کرد.    تضمین 
از عروسی نخل در فروردین ماه  حاال دیگر 
راکوبی  نه  مادر  نخل  هست.  خبری  کمتر 
)پاجوش( دارد که نخلی نو از آن زاده شود 
پیشین  سال های  مثابه  به  ثمره اش  نه  و 
دست  از  توان  آورده،  هم کم  نخل  است. 
به  فراموش شده  و  سربریده  است.  داده 
غروِب نور در آب شور می نگرد و نفرینی که 

است. فرا گرفته  را  سرزمین 

*در این یادداشت، به ویژه از دو منبع زیر بهره برده ام:
دوموزی،  آیین های  از  بازمانده  آیینی  نخل؛  قربانی 

جویباری قربانی  کلثوم 
نخل، درخت زندگی، نسرین جودکی

اقلیم

1ادامه از صفحۀ

همدان  در  میش مرغ   ۱۶ تعداد   72 سال   
نفر  سه  فقط  بعدش  ۹سال  شد.  شمارش 
میش مرغی  هیچ  است که  ۴سال  اکنون  و 
به همین منوال  این استان دیده نشده.  در 
میش مرغ  های استان های دیگر هم یا شکار 
از  منافع کشاورزان  با  تعارض  در  یا  شدند 
ساکنان  از  یکی  انور  مصطفی  رفتند.  بین 
از  خاطره هایی  که  است  قروه  شهرستان 
سال  ده  تا  قروه  دارد.  یاد  به  پرنده  این 
حتی  حاال  و  بود  میش مرغ  زیستگاه  قبل  
اهالی این روستا شمایل این پرنده را هم به 
انجمن سرای سبز  انور که عضو  ندارند.  یاد 
قروه است به »پیام ما« می گوید: »ده سالی 
دیده  قروه  در  میش مرغی  هیچ  که  است 
بود؛  زیاد  جمیعیت شان  پیشتر  اما  نشده 
هم  شهر  حاشیه  و  باغات  به   جایی که  تا 
پرنده  این  بیشتر  محلی  مردم  می آمدند.« 
را برای خوردن صید می کردند، فیزیک بدن 
سایر  به  نسبت  سنگینی اش  و  میش مرغ 
بدل  سرگرمی  یک  به  را  شکارش  پرنده ها 
استفاده  اسلحه  از  شکار  »برای  بود:  کرده 
بچه  ها گروهی  حتی  یا  بزرگساالن  نمی شد. 
خسته  پرنده  می دویدند،  میش مرغ  دنبال 
دست  با  و  می خوابید  یک گوشه  و  می شد 

می داشتند.«  برشان 

در خطر انقراض ترین گونه ایران
است؛  هوبره  خانواده  از  میش  مرغ 

مدیر  نبی یان،  مهدی  به گفته  پرنده ای که 
میش مرغ،  مشارکتی  حفاظت  پروژه 
هم  یوزپلنگ  از  حتی  ایران  در  جمعیتش 
به  رابطه  همین  در  نبی یان  است.  کمتر 
جهانی  »جمعیت  می گوید:  ما«  »پیام 
بر  و  است  فرد  50هزار  تا   ۴5 میش مرغ 
اساس رده بندی های فهرست سرخ گونه ها در 
اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت یک گونه 
در آستانه تهدید به شمار می رود اما جمعیت 
این گونه در ایران بر اساس سرشماری سال 
باعث  موضوع  رسیده که همین  ۱۹نفر  ۹۹به 
انقراض ترین گونه  خطر  در  میش مرغ  شده 

آید.« حساب  به  ایران 
۸0 درصد زیستگاه های میش مرغ در ایران از 
بین رفته و جمعیت این گونه در محاسبات 
دارد؛  قرار  انقراض کامل  لبه  در  اکولوژیکی 
سال  ده  شد  باعث  که  خطرناک  وضعیتی 
از  حفاظت  برای  بوكان  سوتاو  دشت  قبل 
این گونه به پناهگاه حیات وحش ارتقا یابد. 
و  رئیس جمهور  سوم  سفر  در  موضوع  این 
هیئت دولت وقت به استان آذربایجان غربی 
زمان   آن  که  احمدی  محمد  شد.  مصوب 
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بوکان 
بود در این رابطه گفته بود: »در راستای حفظ 
دشت  منطقه  در  میش مرغ  ارزش  با  گونه 
شکار ممنوع سوتاو بوكان به مساحت 7 هزار 
مناطق  از  یكی  عنوان  به  منطقه  این  هكتار 

)پناهگاه  غربی  آذربایجان  استان  چهارگانه 
حیات وحش( ارتقای سطح حفاظتی یافت. 
به  ممنوع  شكار  منطقه  ارتقای  ارتقا  این 
افزایش  راستای  در  وحش  حیات  پناهگاه 
میش مرغ  از  حفاظت  برای  منطقه  امنیت 

است.« انقراض  در حال  و  نادر  پرنده 

مجوز معدن کاوی وسط زیستگاه
اجازه  معدن دار  یک  به  همه  این  با 
زیستگاه  در  بهره برداری  بعد  و  اکتشاف 
محدوده  در  هم  آن  شد؛  داده  میش مرغ 
اویسی که  بیگ  و  سفلی  روستای کوچک 
میش مرغ هاست.  جوجه آوری  زیستگاه 
محیط  فعاالن  اعتراض  تنها  نه  موضوع  این 
موجب  بلکه  داشته  همراه  به  را  زیستی 
اعتراض اهالی روستای کوچک سفلی شده 
است. ژاله حسن زاده، عضو دهیاری روستای 
کوچک سفلی شهرستان سقز در این رابطه به 
»پیام ما« می گوید: »من نه کشاورزی دارم و 
دامداری؛ حساسیتم فقط به خاطر میش مرغ 
سفلی  کوچک  روستای  از  معدن  است. 
خیلی دور است و ربطی به روستا ندارد اما 
اهالی  وسط محل زندگی میش مرغ هاست. 
روستا در کنار مخالفت با این قضیه به خاطر 
دغدغه  از  یکی  ودامداری شان  کشاورزی 
این  دهیاری  است.«  میش مرغ  جدی شان 
روستا پیش از این مکاتباتی در همین رابطه 
با فرمانداری، محیط زیست و  صنعت و معدن 

اهالی  نداشته.  نتیجه ای  تاکنون  اما  داشته 
مخالفت ها  از  را  پا  سفلی  روستای کوچک 
جلوتر گذاشته اند و در این چهار سال به هر 
و  مکانیکی  بیل  فعالیت  جلوی  ممکن  نحو 
خود  این  و  گرفته اند  را  معدن  تجهیزات 
سبب شکایت صاحب معدن از این افراد و 
جریمه و جزای نقدی برای روستاییان شده. 
مدیره  هیات  رئیس  قادری،   علی  به گفته 
این  سقز  سبز  ژیان  پاریزان  ژینگه  انجمن 
منطقه زیستگاه همیشگی میش مرغ هاست. 
او به »پیام ما« می گوید: »تمام طول سال 
میش مرغ  ها اینجا هستند. میش مرغ پرنده 
النه گزینی  برای  و  حساسی است  فوق العاده 
به امن ترین نقطه می رود ولی این ها آمدند 
روی همین نقطه مجوز معدن شن و ماسه 
امکان  بلندمدت  در  حتی  معدنی که  دادند؛ 
پروژه  مدیر  داشت.«  خواهد  هم  را  انفجار 
هیچ  هم  میش مرغ   مشارکتی  حفاظت 
بعد  میش مرغ  زیستگاه  نابودی  در  شکی 
می گوید:»دست  او  ندارد.  معدن  فعالیت  از 
این  کم یک سوم جمعیت میش مرغ ها در 
محدوده زیست می کنند و با شروع فعالیت 
می شود.«  نابود  قطعا  زیستگاه  این  معدنی 
جمعیت میش مر غ هایی که به این زیستگاه 
از ۶ فردی که به طور  وابسته هستند حتی 
بیشتر  هستند،  ساکن  منطقه  این  در  دائم 
است: »ما امسال فقط دو هکتار از گندم  های 

و  خریدیم  را  میش مرغ  آشیانه  حاشیه 
گذاشتیم  برایش  روستا  اهالی  از  قرق بانی 
دو  اینجا  باشد.  میش مرغ  ها  مراقب  تا 
تامین  برای  منبعی  که  داریم  آب  چشمه 
این  از  بعضی  حتی  و  است  میش مرغ   آب 
پناهگاه  همین  و  سوتاو  دشت  از  پرندگان 
برای خوردن آب به اینجا می آیند.« به گفته 
نبی یان فاصله پناهگاه سوتا تا بیگ اویسی و 
کوچک سفلی به اندازه هفت، هشت کیلومتر 
است و میش مرغ این مسیر را برای نوشیدن 

می کند. پرواز  آب 

اعتباری که صرف 
حفاظت از میش مرغ نشد 

سوتاو  دشت  میش مرغ ها  اصلی  زیستگاه 
فعاالن  سایر  و  نبی یان  گفته  به  اما  است 
محیط زیستی حداقل ۶نفر از جمعیت ۱۹نفر 
این پرنده در این نقطه به صورت دائم ساکن 
هستند. شمار این گونه اما بین سال های ۹5 تا 
۹۸تغییری نداشته است. 2۱شهریور ۹۸ رحیم 
اداره حفاظت محیط  عبدالکریمی، سرپرست 
زیست بوکان گفته بود در سال ۹7، برای خرید 
اراضی کشاورزی دشت سوتاو حمامیان بوکان  
پنج میلیارد ریال مصوب و ابالغ شد اما این 
اعتبارات »به دالیلی« جذب و هزینه نشد و 
تنها راه نجات این پرنده جذب اعتبارات ملی 
و بین المللی است. یک سال بعد هم مدیرکل 
محیط زیست استان آذربایجان غربی تنها راه 
نجات میش مرغ را مشارکت مردمی دانست و 
گفت مردم روستاهای اطراف مناطق زیست 
به  به مشارکت دعوت شده اند.  نیز  این مرغ 
سروشت  انجمن  عامل  مدیر  کریمی،  گفته 
بوکان سال گذشته از کشاورزان دشت سوتاو 
خواسته شده تا صدمتر از گندم زارهایشان را 
برای استتار جوجه میش مرغ  ها و تغذیه شان 
برداشت نکنند. »در این طرح بعضی تا 500 
و برخی تا 700 متر از گندم زارها را صرفا برای 
حفظ این گونه کنار گذاشتند.« او که به واسطه 
انجمن ژیان سبز سقز در جریان مجوز معدن 
در سقز استان کردستان قرار گرفته می گوید: 
نامه نگاری  انجمن  حقوقی  کمیسیون  »از 
دیدار  سقز  دادستان  و  فرماندار  با  و  کردیم 
ظرف  تا  داد  دستور  هم  دادستان  و  کردیم 
ده روز آینده کارشناسان محیط زیست برای 
و  شوند  اعزام  منطقه  به  زیستگاه  بررسی 
تحویل  دادستان  به  رابطه  در همین  گزارشی 
و  زیست  است که محیط  معتقد  او  دهند.« 
حتی فعاالن محیط زیستی تا حدی در این 
باره کوتاهی داشته اند و بهتر بود این محدوده 
پناهگاه حیات  استان کردستان هم جزو  در 
وحش قرار می گرفت. »چون این منطقه جزو 
نبوده سازمان صمت  محدوده های حفاظتی 
بدون مجوز محیط زیست مجوز معدن شن 
بررسی  هایی که  طبق  است.  داده  را  ماسه  و 
باالی  امسال  همین  تابستان  در  کردیم  ما 
ساکن  محدوده  همین  در  میش مرغ  چهار 
زیستگاهشان حفاظت شود.«  باید  بودند که 
این  گویای  »پیام ما«  پیگیری های  آخرین 
است که کارشناسان محیط زیست زیستگاه 
جوجه آوری میش مرغ در این نقطه را تایید 
جلسه ای  در  می گوید  نبی یان  کرده اند. 
فرماندار  حضور  با  سقز  فرمانداری  در  که 
در صورتی که کارشناسان  برگزار شد گفته اند 
محیط زیست تایید کنند که این نقطه محل 
جوجه آوری میش مرغ هاست، جلوی فعالیت 
معدن گرفته می شود و محلی جایگزین برای 
این این معدن  دار در نظر گرفته می شود. طبق 
این  زیست  محیط  اداره  اطالعات  آخرین 
موضوع را تایید کرده و حاال همه در انتظار نظر 
دادستانی و فرمانداری در این رابطه هستند.

بخشی از آخرین زیستگاه »میش مرغ« به معدن شن و ماسه اختصاص یافت 

خطرمعدنکاویدرپناهگاهمیشمرغها
مدیر پروژه حفاظت مشارکتی میش مرغ: حداقل یک سوم جمعیت میش مرغ ها در این محدوده زیست می کنند و با شروع 

فعالیت معدنی زیستگاه قطعا نابود می شود 

نبی یان می گوید در جلسه ای 
که در فرمانداری سقز با حضور 

فرماندار برگزار شد گفته اند 
در صورتی که کارشناسان 

محیط زیست تایید کنند که 
این نقطه محل جوجه آوری 

میش مرغ هاست، جلوی 
فعالیت معدن گرفته خواهد 
شد و محلی جایگزین برای 

این این معدن  دار در نظر گرفته 
می شود

همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و رضوی؛ همگی زیستگاه میش مرغ بودند و دیگر نیستند. زیستگاه ها آرام آرام از این جاندار گرفته 
شد، پرنده مهاجر از مهاجرت افتاد و تنها نقطه باقی مانده حیاتش ماند مرز بین آذربایجان غربی و کردستان. سال 99 فقط 19نفر از این گونه شمارش 
شد؛ جمعیتی نصف گونه یوزپلنگ که در انقراض شدید قرار دارد. حاال بخشی از تنها زیستگاه باقی مانده این حیوان را به یک معدن  دار داده اند تا شن 
و ماسه استخراج کند. یک سوم از جمعیت میش مرغ در معرض نابودی است به بهای برداشت مشتی خاک. تهدید به معدن کاوی در حالی است که 
کارشناسان محیط زیست جوجه آوری میش مرغ ها در این منطقه را تایید کرده اند و قرار است دادستانی و فرمانداری درباره توقف معدن کاوی در این 

منطقه اعالم نظر کنند.

دهیاری کوچک سفلی پیش 
از این مکاتباتی با فرمانداری، 

محیط زیست و  صنعت 
و معدن داشته اما تاکنون 

نتیجه ای نداشته. اهالی این 
روستا در این چهار سال 

جلوی فعالیت بیل مکانیکی و 
تجهیزات معدن را گرفته اند و 

این خود سبب شکایت صاحب 
معدن از این افراد و جریمه و 
جزای نقدی برای روستاییان 
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دانشگاه  محققان  مطالعات  اساس  بر 
کردستان در »دهگالن«، فقط یک درصد از 
آبخوان این دشت در پایداری کامل قرار دارد.

دانشگاه  عمران  گروه  علمی  هیئت  عضو 
تهیه  تحقیقاتی  تیم  و سرپرست  کردستان 
دشت  زیرزمینی  آب  پایداری  نقشه  اولین 
به  نسبت  بی توجهی  به  اشاره  با  دهگالن 
به  دهگالن،  دشت  زیرزمینی  آب  ناپایداری 
اینا گفت: زنگ خطر فروچاله و فرونشست 
صدا  به  قبل  سال   چند  از  آبخوان  این  در 
از  درصد  یک  تنها  که  چرا  است؛  درآمده 
پایداری کامل قرار دارد. آبخوان دهگالن در 

و  اکوسیستم  تعادل  افزود:  بهرامی  جمیل 
حفظ محیط جاندار و حتی محیط بی جان به 
آب نیازمند هستند، اما تا به امروز که به این 
رسیده ایم،  زیرزمینی  آب  در  فاجعه بار  نقطه 
فقط این منابع را از دیدگاه کشاورزی بررسی 

کرده ایم.
دشت  فرونشست  وضعیت  به  اشاره  با  او 
دهگالن، گفت: از چند روز گذشته در دشت 
با  است،  شده  شروع  بارندگی  دهگالن 
چشمان خود دیدیم که در عین گل و الی 
بودن زمین و در حاشیه فروچاله  و غرقاب 
»شانوره« چگونه آب پاش های مزارع روشن 
آبیاری  برای  عماًل  زیرزمینی  آب های  و  بود 
می شد. استخراج  بود  غرقاب  در  زمینی که 

تحقیق،  این  نتایج  به  اشاره  با  محقق  این 
اعالن  »شانوره«  فروچاله  داد:  توضیح 
دشت  می دهد  نشان  که  است  آشکاری 
و  گرفته  قرار  ناپایداری  معرض  در  دهگالن 
یابد، سایر بخش های  ادامه  این رخداد  اگر 
آبخوان هم که در حالت بینابینی و نیمه پایدار 

می شوند.  ناپایدار  زودی  به  دارند،  قرار 
درصد   ۴۱ آبخوان  این  در  کرد:  اضافه  او 
مساحت در حالت نیمه پایدار، 33 درصد در 
حالت ناپایدار و 25 درصد در حالت پایداری 
رعایت  صورت  در  که  دارد  قرار  شکننده ای 
نشدن اصول حفاظت از منابع آب زیرزمینی 

به زودی این بخش هم به سمت ناپایداری 
مساحت  درصد   70 از  بیش  می رود.  پیش 

ندارد. خوبی  آبخوان شرایط  این 
کردستان  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
در  زیرزمینی  آب  سطح  افت  کرد:  اضافه 
بوده  متر   37 متوسط  طور  به  منطقه  این 
تا ۸0 متر  این میزان  نقطه ای  به شکل  که 
هم می رسد، ضمن آنکه بسیاری از چاه های 
استخراج  برای  و  شدند  خشک  نیمه عمیق 
این  با  اگر  و  است  شده  کف شکنی  آب، 
روند ادامه یابد، باید منتظر گسترش نواحی 
باشیم. دهگالن  دشت  سرتاسر  در  بحرانی 

فقط یک درصد آبخوان دهگالن کردستان پایداری دارد

هشدار برای فروچاله »شانوره«

پایش

آیا منصفانه است که 
زیست بوم حاشیه این سد 

با قدمت چندهزارساله و 
مردمی که در مجاورت آن 

زندگی می کنند، بهای توسعه 
نامتوازن شهر دیگری را 

بدهند؟

عضو شورای تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی:

سد تنگ سرخ تقسیم طبیعی منابع را بر هم می زند
سد  ساخت  سرگیری  از  اعالم  پی  در 
 ۱۴0۱ سال  تا  آن  آبگیری  و  سرخ  تنگ 
توسط وزیر نیرو، یک عضو کارگروه آب و 
انرژی شورای تشکل های محیط زیست 
و منابع طبیعی با انتقاد از این پروژه، بر 
مخاطرات اجتماعی و محیط زیستی این 

سد تاکید کرد.
مسعود امیرزاده به ایسنا گفت: پروژه سد 
تنگ سرخ از سال ۱3۹0 شروع شد. علت 
وجود  با  سد  این  ساخت  ماندن  ناتمام 
گذشت ۱0 سال، انتقادات جمعی از مردم 

و کنشگران محیط زیست بوده است.
او دالیل توقف ساخت سد تنگ سرخ را 
مشکالت فنی، اجتماعی و محیط زیستی 
خواند و از سرگیری دوباره آن را اشتباه 
بزرگی عنوان کرد و افزود: در پروژه سد 
تنگ سرخ عنوان شده که این سد برای 
تامین آب استان کهگیلویه و بویراحمد و 
شهر شیراز احداث می شود. آیا منصفانه 
سد  این  حاشیه  زیست بوم  که  است 
در  مردمی که  و  چندهزارساله  قدمت  با 
مجاورت آن زندگی می کنند، بهای توسعه 

نامتوازن شهر دیگری را بدهند؟
شورای  انرژی  و  آب  عضو کارگروه  این 
تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی 
به طور  شیراز  شهر  جمعیت  کرد:  اضافه 
توسعه  و  است  افزایش  حال  در  مرتب 

این شهر متناسب با آب، خاک و فضای 
حساب نشده  گسترش  این  نیست.  آن 
برای  شهر  می شود  سبب  غیراصولی  و 
تامین منابع به اطراف خود چنگ بیندازد. 
در  است که  معادله ای  این سد،  احداث 
گسیخته  افسار  توسعه  آن  سمت  یک 
محیط  نابودی  دیگر  طرف  در  و  شهری 

دارد.  قرار  مجاور  استان  زیست 
امیرزاده با اشاره به راهکار حل این مسئله 
و  تصمیم گیری  مقیاس  و  مبنا  گفت: 
این موضوع، حقوق  برای  راه حل  اتخاذ 
و اخالق است. این حقابه در طول تاریخ 
به صورت طبیعی تقسیم شده است و با 
احداث این سد، تقسیم طبیعی منابع به 
هم می خورد. در واقع راه حل این مشکل 

مراجعه به سوابق قانونی است.
پرداخت  لزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  او 
حقابه طبیعت گفت: این سدها نیستند 
که آب تولید می کنند بلکه کوه ها، بافت 
گیاهی و محیط زیست ما تولیدکننده آب 
آب  تولید  برای  زیست  محیط  هستند. 
باید خود نیز حق آبه اش را دریافت کند. 
به  روز  این سرزمین  این صورت  در غیر 
روز فرسوده تر می شود. اصل باید بر این 
باشد که در هرنقطه از این سرزمین اگر 
پروژه ای برای محیط زیست خطر ایجاد 

شود. متوقف  می کند، 

| روزنامه نگار |

| مرضیه قاضی زاده |
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با  مقابله  در  کردند  توافق  چین  و  آمریکا 
اقلیمی را همت بیشتری به خرج  تغییرات 
دهند و نشر گازهای گلخانه ای را تا پایان این 
دهه کاهش دهند. چین هم برای اولین بار 
متعهد شد تا مسئله نشر گاز متان بپردازد. 
خودروسازی  شرکت   ۶ دیگر،  سوی  از 
فروش  تا  کردند  توافق  کشور   30 و  بزرگ 
تا سال 20۴0 متوقف  را  بنزینی  خودروهای 
از  تعدادی  نیویورک تایمز،  به گزارش  کنند. 
تولیدکنندگان خودرو در دنیا از جمله تویوتا، 
نیسان- مشترک  گروه  و  فولکس واگن 

اجباری  نیز  قانونی  لحاظ  از  اعضای که  رنو 
ندارند، غایب این توافقنامه بودند. دولت های 
آمریکا، چین و ژاپن نیز از امضای این توافق 

کردند. امتناع 

تالش برای حفظ گرمایش هوا 
تا 1.5 درجه سانتی گراد

در آخرین روزهای این نشست مذاکره کنندگان 
از  جلوگیری  برای  بسیاری  مسائل  سر  بر 
در  کردند.  گفت وگو  زمین  کره  گرمایش 
دوم  پیش نویس  جمعه  روز  ساعت  اوایل 
توافق نهایی میان کشورهای شرکت کننده در 
نشست تغییرات اقلیمی منتشر شد. انتظار 
از  پیش  نیز  سومی  پیش نویس  می رود 
توافق نهایی منتشر شود. در این پیش نویس 
تاکید شده که افزایش دمای کره زمین باید 
در  و  محدود شود  سانتی گراد  درجه   ۱.5 به 

برای رسیدن  اقدامات جدی تری  آینده  دهه 
کمی  تغییرات  گیرد.  صورت  هدف  این  به 
می شود.  دیده  دوم  پیش نویس  ادبیات  در 
»تشویق  کشورها  اولیه  پیش نویس  در 
آنها  از  دوم  پیش نویس  در  و  می شدند« 
خود  تعهدات  به  تا  می شود«  »درخواست 
پیش نویس  می رود  انتظار  بمانند.  پایبند 
دیگری قبل از انتشار توافقنامه نهایی منتشر 
کارشناسان  نظر  از  تغییرات  این  اما  شود. 
نمی کند. ایجاد  آن  نتیجه  در  چندانی  تغییر 
تمام کشورهای امضا کننده باید با هر کلمه ای 
که در متن نهایی بکار برده می شود، موافقت 
درباره  شده  برده  بکار  ادبیات  اگر  کنند. 
فسیلی  سوخت های  یارانه  و  زغال سنگ 
دوم  و  اول  پیش نویس های  در  دولت ها که 
باری  اولین  این  نشوند،  داده  تغییر  آمده، 
اقلیمی سازمان  توافق تغییرات  است که در 
اما  می شوند.  استفاده  عبارات  این  از  ملل 
بقیه  در  می گویند که  زیست  محیط  فعاالن 
مهم  جزئیات  به  پیش نویس ها  این  متن 

نمی شود. دقیقی  اشاره 

توافق غیرمنتظره آمریکا و چین
کاپ2۶،  نشست  روزهای  آخرین  در 
آمریکا و چین در بیانیه ای اعالم کردند که هر 
دو کشور باید اقدامات بیشتری برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی از جمله کاهش انتشار گاز 
اولین  این  انجام دهند.  آینده  متان در دهه 

باری است که چین برای رسیدگی به انتشار 
گاز متان متعهد می شود.

با این حال در این توافقنامه چین هیچ وعده 
انتشار  آغاز  تاریخ  تغییر  مورد  در  جدیدی 
گازهای گلخانه ای را نداده و محدودیتی برای 
میزان انتشار آنها مشخص نکرده است. چین 
همچنین در این توافق قبول کرده تا در برای 
۱5 ساله خود که از سال 202۶ آغاز می شود، 

مصرف زغال سنگ را کاهش دهد.
شی ژنهوا،  فرستاده چین در زمینه تغییرات 
اعالم »بیانیه گالسگو« میان  اقلیمی هنگام 

دو کشور آالینده بزرگ جهان، گفت که هر دو 
اقلیم  تغییرات  چالش های  می دانند  کشور 
وجود دارد و آنها با همکاری یکدیگر و دیگران 
جان  می کنند.  رسیدگی  چالش ها  این  به 
کری،  فرستاده جو بایدن در زمینه تغییرات 
اقلیمی نیز گفت که این بیانیه نتیجه برگزاری 
30 جلسه و چندین جلسه بحث و گفت وگو 

در گالسگو است.
این  ملل  سازمان  دبیر کل  گوترش،  آنتونیو 
درست«  مسیر  در  مهم  »گامی  را  توافق 
پیشین  سفیر  توبیانا،  لورنس  کرد.  تلقی 
این  که  گفت  نیز  فرانسه  اقلیمی  تغییرات 
توافق نشان می دهد »این دو کشور می توانند 
برای رسیدگی به موضوع تغییرات اقلیمی با 

کنند«. همکاری  یکدیگر 
توافق  این  از کارشناسان معتقدند که  برخی 
و چین  آمریکا  توافق  استانداردهای  پای  به 
گازهای  کاهش  منظور  به   20۱۴ سال  در 
گلخانه ای نیز نمی رسد؛ توافقی که یک سال 
بعد منجر به پیدایش معاهده پاریس میان 

شد. جهان  200 کشور 
پیشین  دیپلمات  وودروف،  تام  گفته  به 
این  توافق کار می کند،  این  اقلیمی که روی 
توافق نسبت توافق 20۱۴ تحول بزرگی ایجاد 
وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  بلکه  نمی کند 
به  رو  گامی  کشور،   دو  رابطه  ژئوپلیتیک 
می گوید:  وودروف  می شود.  محسوب  جلو 
»این توافق به این معنی است که دیالوگ 
پرتنش آمریکا و چین را به همکاری میان 

کرد.« تبدیل  آنها 

چهار نکته کلیدی نشست گالسکو
یکی  گازهای گلخانه ای  انتشار  کاهش 
بوده  نشست  این  چالش های  مهم ترین  از 
که کشورهای شرکت کننده با وجود تعهدات 
خود در معاهده پاریس همچنان نتوانسته اند 
گرمایش کره زمین را به ۱.5درجه سانتی گراد 
محدود کنند. اینکه چه اقدامات دقیقی باید 

صورت بگیرد همچنان مورد بحث است.
چالش  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  بودجه 
این نشست به شمار می رود.  مهم دیگری 
تشویق  همواره  توسعه  حال  در  کشورهای 
دیگر  و  زغال سنگ  مصرف  تا  می شوند 
سوخت های فسیلی را متوقف کنند اما منابع 
مالی موجود برای آنها در دسترس نیست. 
به  داده اند  وعده  جهان  بزرگ  اقتصادهای 
کشورهای کم درآمد کمک مالی کنند اما هنوز 

نکرده اند. عمل  خود  قول  به 
مهم  موضوعات  دیگر  از  غرامت  پرداخت 
که  زمانی  بود.  نشست  این  مذاکرات 
توفان های سهمگین ناشی از تغییرات اقلیمی 
به وجود آمدند، این کشورهای کم درآمد بودند 
که متوجه آسیب های بیشتری قرار گرفتند. 
تقاضا برای پرداخت غرامت به کشورهایی که 
تاثیر بسیار کمی در افزایش دمای کره زمین 

است. شده  بیشتر  داشته اند 
دیگر  از  خنثی  کربن  اهداف  به  رسیدن 
کردن  فراهم  دلیل  به  که  است  مسائلی 
با  آن  به  رسیدن  برای  الزم  فناوری های 

روبه روست.    مشکالتی 
هدف اولیه برگزاری نشست کاپ2۶ رسیدن 
پایدارتر  اقداماتی  شامل  بود که  توافقی  به 
برای حفظ گرمایش کره زمین تا ۱.5 درجه 
که  مذاکره کنندگانی  است.  سانتی گراد 
امیدوارند به توافق پایدارتری دست پیدا کنند 
هنوز با موانع بسیاری روبه رو هستند. بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا امیدوار بود تا 
بتواند سیاستمداری خود را به نمایش بگذارد 
معامالت  با  رابطه  در  اخیر  رسوایی های  اما 
او  اقلیمی  تجاری حزب محافظه کار، اهداف 
را تحت تاثیر قرار داده است. تالش های جو 
بایدن،  رئیس جمهور آمریکا نیز در داخل کشور 

مبارزات سیاسی شده است. گرفتار 
دانشمندان همواره هشدار داده اند که افزایش 
دمای کره زمین بیش از ۱.5 درجه سانتی گراد 
نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، خطر 
و  آب  موج گرما، کمبود  مانند  بالیایی  وقوع 
می دهد. کره  افزایش  را  اکوسیستم  سقوط 

زمین تاکنون ۱.۱ درجه گرم تر شده است.

تحت  جهان  کشورهای  می رود  انتظار 
با   2025 سال  پاریس،  معاهده 
جمع  یکدیگر  دور  بهتری  وعده های 
می کنند  درخواست  خیلی ها  اما  شوند 
یکی  این  بیفتد.  جلوتر  تاریخ  این  تا 
کشورهای  که  است  موضوعاتی  از 
دارند.  نظر  اختالف  آن  سر  بر   جهان 
)جمعه(  دیروز  پایان  تا  مذاکرات گالسکو 
آخر  تعطیالت  در  احتماال  و  داشت  ادامه 
داشت.  خواهد  ادامه  هم  )یکشنبه(  هفته 
نهایی بخشی وجود  توافق  در پیش نویس 
سال  کشورها  می دهد  اجازه  که  دارد 
را  خود  اهداف  تا  بیایند  هم  گرد  آینده 

کنند.   پایدارتر  و  به  روز رسانی 

 در آخرین روزهای اجالس کاپ 26، لحن پیش نویس دوم توافق تعدیل شد

موانعبزرگتوافقاقلیمی
در پیش نویس دوم از کشورها درخواست می شود تا کاهش استفاده از زغال سنگ را تسریع کنند و سال آینده با برنامه های کامل تر در سطح ملی 
در زمینه کاهش انتشار سوخت های فسیلی به میز مذاکره برگردند
آمریکا و چین توافق کردند در مقابله با تغییرات اقلیمی را همت بیشتری به خرج دهند و نشر گازهای گلخانه ای را تا پایان این دهه کاهش دهند

تخریب شبانه خانه 
تاریخی »امام جمعه«

جمعه  امام  تاریخی  خانه  از  بخش هایی 
فهرست  در  قاجاری که  و  با قدمت صفوی 
روز  رسیده  ثبت  به  نیز  ملی کشور  میراث 

شد. تخریب  پنج شنبه 
بناهای  مرمتگر  و  معمار  افشار،  محسن 
تاریخی روز پنج شنبه از تخریب بخش هایی 
عالمه  مقبره  پشت  در  جمعه  امام  خانه  از 
برخی  ایسنا گفت:  به  و  داد  خبر  مجلسی 
از افراد حاضر در محل می گویند این کار به 
به  اما  شده  انجام  نخاله  برداشتن  بهانه ی 
هیچ عنوان برداشتن خاک و نخاله دلیلی بر 
خراب کردن دیوار و سقف تاریخی این خانه 

نیست. بولدوزر  با 
 این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه خانه 
امام جمعه وسیع است، تاکید کرد: قدمت 
این خانه  در حال تخریب به دوران صفویه 
در  نیز   ۱3۴5 سال  و  می گردد  بر  قاجار  و 
رسیده  ثبت  به  ملی کشور  میراث  فهرست 
بنابراین شهرداری و اداره کل میراث اصفهان 
آن  تخریب  چرایی  و  چگونگی  درباره   باید 

بدهند. توضیح 
افزود: همسایگان این خانه  تاریخی  افشار 
حوزه  به  متعلق  مکان  این  می کنند  ادعا 
علمیه است و قصد دارند آن را به پارکینگ 
و خوابگاه تبدیل کنند، اما در این باره باید 

تحقیق کرد. بیشتر 
خانه تاریخی امام جمعه با قدمت صفوی و 
قاجاری در خیابان عالمه مجلسی)ره( قرار دارد 
و به شماره ثبت ۱۱5۱ سال ۱3۴5 در فهرست 

میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

به دست کارشناسان کشور انجام شد
اولین ذخیره سازی 

ژن های یوزپلنگ ایرانی
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ذخیره سازی  مرحله  اولین  گفت:  سمنان 
مرکز  در  وحشی  نر  یوزپلنگ  ژن های 
این  توران  آسیایی  یوزپلنگ  تحقیقات 
با  داخلی  متخصصان  همت  به  استان 

شد. انجام  موفقیت 
این  درباره  عبدوس  امیر  ایرنا،  به گزارش 
عامل  دو  بین  است که  دشوار  طرح گفت: 
تعارضات  و  تولیدمثلی  ناسازگاری های 
انسان ساخت یکی را مقصر اول در کاهش 

دانست. یوزپلنگ  جمعیت 
محدودیت  بعدی  مشکل  کرد:  تاکید  او 
تعداد اسپرم سالم در واحد حجم است که 
نیست،  پستانداران  سایر  با  مقایسه  قابل 
ژن های  ذخیره سازی  دلیل  همین  به 
در  اسپرم  انجماد  از طریق  نر  یوزپلنگ های 
تانک ازت مایع، از مهم ترین اولویت ها برای 

است. اینگونه  نسل  حفظ 
با توجه به تعداد اندک  عبدوس بیان کرد: 
این  حجم،  واحد  در  یوزپلنگ  اسپرم های 
ذخیره  از  تا  شود  تکرار  بارها  باید  عمل 
شویم. برخوردار  اینگونه  ژن های  از  مناسبی 

برای  گذشته  سال های  او  گفته  به 
پردیسان  در  ژن های کوشکی  ذخیره سازی 
کارشناسان  حضور  با  فقط  فرآیند  این 
خارجی انجام می شد و نتیجه مطلوبی هم 
موضوع  این  بیان  با  عبدون  نداشت.  بر  در 
توسط  اسپرم گیری  بارها  از  »پس  افزود: 
حاکی  گزارش ها  کوشکی،  از  خارجی  تیم 
ژن های  از  اتکایی  قابل  ذخیره  که  است 
کوشکی در اختیار نیست اما اولین مرحله از 
این فرآیند برای فیروز، هفتم آبان ۱۴00 به 

شد.« انجام  ایرانی  متخصصان  دست 
به گفته کارشناسان، پارک توران در شاهرود 
تنها زیستگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در دنیا 
است و امید است با نتیجه رسیدن تالش ها 
یوزپلنگ های  تعداد  موفق  زادآوری  برای 

آسیایی افزایش یابد.

کاهش محسوس دمای 
 تهران و کوالک برف
 در ارتفاعات استان

تهران  استان  هواشناسی  اداره کل  معاون 
طور  به  تهران  دمای  محسوس  کاهش  از 
میانگین ۴ تا ۸ درجه سلسیوس خبر داد.

گفت:  ایسنا  به  دراین باره  غالمی  مازیار 
ایستگاه های  در  بارش  مقدار  بیشترین 
دماوند با ۱.۶ میلی متر، ایستگاه شهریار با 
 0.۶ با  امام  فرودگاه  ایستگاه  میلیمتر،   ۱.۶
میلیمتر، ایستگاه ورامین با 0.0۱ میلی متر، 
ایستگاه  میلی متر،   0.۴ مهرآباد  فرودگاه 
ایستگاه  میلی متر،   0.۶ با  ژئوفیزیک 
چیتگر  ایستگاه  میلی متر،   0.۶ با  شمیران 
 0.۶ با  لواسان  ایستگاه  میلی متر،   0.۶ با 
میلیمتر   ۱.0 فیروزکوه  ایستگاه  و  میلی متر 
اضافه کرد: گزارش  به ثبت رسیده است.او 
بارش در ایستگاه آبعلی دریافت نشده است 
و ایستگاه سنجش آلودگی فیروزکوه نیز که 
در ارتفاع 3000 متری قرار دارد، بارشی را ثبت 

نکرده  است.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
یکی از مهم ترین چالش های 
این نشست بوده که کشورهای 
شرکت کننده با وجود تعهدات 
خود در معاهده پاریس 
همچنان نتوانسته اند گرمایش 
کره زمین را به ۱.5درجه 
سانتی گراد محدود کنند. اینکه 
چه اقدامات دقیقی باید صورت 
بگیرد همچنان مورد بحث است

روزهای پایانی نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گالسکو با اعالم بیانیه ها و توافق های جدید به همراه انتشار پیش نویس دوم 
توافق نهایی میان شرکت کنندگان این نشست بوده است. در پیش نویس دوم همانطور که انتظار می رفت ادبیات دستوری آن کمی 
لطیف تر شده است. در این پیش نویس از کشورها درخواست می شود تا کاهش استفاده از زغال سنگ را تسریع کنند و سال آینده با 

برنامه های کامل تر در سطح ملی در زمینه کاهش انتشار سوخت های فسیلی به میز مذاکره برگردند.

در آخرین روزهای نشست 
کاپ2۶، آمریکا و چین در 

بیانیه ای اعالم کردند که هر دو 
کشور باید اقدامات بیشتری 

برای مقابله با تغییرات اقلیمی 
از جمله کاهش انتشار گاز متان 
در دهه آینده انجام دهند. این 

اولین باری است که چین برای 
رسیدگی به انتشار گاز متان 

متعهد می شود

|  
AP

  |

| روزنامه نگار |

| یاسمن طاهریان |

با قاطعیت می گوییم که این 
درگیری در داخل منطقه 
حفاظت شده بیستون اتفاق 
افتاده است. بنابراین احتمال 
تغییر رای به نفع محیط بان 
نجفی وجود دارد

گزارش دو

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور  رای قصاص برای محیط بان کرمانشاهی مطرح کرد

احتمال تغییر رای به نفع محیط بان
یگان حفاظت محیط زیست 20 روز فرصت دارد به رای قصاص علیه محیط  بان کرمانشاهی اعتراض کند

زیست کشور  یگان حفاظت محیط  فرمانده 
با بیان این که یگان حفاظت محیط زیست 
کشور تا 20 روز فرصت دارد به رای قصاص 
اعتراض  نجفی  محیط بان  علیه  شده  صادر 
پرونده  این  در  را  وکیل  سه  ما  کند، گفت: 
به  آتی  روزهای  در  آنها  گرفته ایم که  به کار 
این رای اعتراض می کنندو پرونده به دیوان 
امیدواریم که  و  می شود  ارجاع  عالی کشور 
ارائه  با  پرونده  توسط قاضی  رای صادرشده 
دیوان  در  وکال  سوی  از  محکم  مستندات 

کند. تغییر  عالی کشور 
محیط بان  میان  درگیری   ۹۹ سال  مرداد 
کرمانشاهی و شکارچیان غیرمجاز در منطقه 
به کشته شدن یک  بیستون،  حفاظت شده 
گذشته  روزهای  در  و  شد  منجر  شکارچی 
به  کرمانشاهی  محیط بان  نجفی،  برومند 
قصاص نفس محکوم شد. جمشید محبت 
به  اما  حفاظت کشور  یگان  فرمانده  خانی، 
امکان تغییر رای صادره  رکنا گفته است که 
دارد.  وجود  محیط بان کرمانشاهی  نفع  به 

در حادثه مرداد سال پیش، یکی از مخبران 
با  کرمانشاه  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
با  که  غیرمجاز  شکارچی  چهار  مشاهده 
شده  حفاظت  منطقه  وارد  آفرود  خودروی 

بیستون کرمانشاه شده بودند و به گفته این 
موضوع  بودند،  کرده  شکار  به  اقدام  مخبر، 
منطقه  در  مستقر  محیط بانی  پاسگاه  به  را 
نیروهای  از  نفر  پنج  آن  از  بعد  داد.  اطالع 
یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه برای 
بررسی مساله خود را به خودروی شکارچیان 
نیروهای  میان  درگیری  در  و  رساندند 
اصابت  ضمن  شکارچیان،  و  محیط بانی 
تعدادی تیر به خودروی شکارچیان، یک نفر 
از آنها با گلوله محیط بان نجفی زخمی شد و 

داد. از دست  را  ادامه جان خود  در 
بعد هم سه شکارچی دیگر اقدام به فرار از 
صحنه کردند. در چنین شرایطی محیط بان ها 
پیدا  را  بازرسی خودروی شکارچیان  فرصت 
آنها  از  اسلحه ای  یا  الشه  بنابراین  و  نکردند 
ضبط نشد. اما آنطور که چهار محیط بان دیگر 
داده اند،  دادگاه شهادت  در  حاضر در صحنه 
کوله پشتی  و  اسلحه  دیگر  شکارچی  سه 
وارد  و  داشتند  خود  همراه  مخصوص شکار 

بودند. شده  بیستون  حفاظت شده  منطقه 
با این همه با توجه به فوت یک شکارچی در 
این حادثه، پرونده ورود شکارچیان به منطقه 
پیگیری  به شکار  آنها  اقدام  و  حفاظت شده 
نجفی  محیط بان  علیه  پرونده ای  و  نشده 

و  شکارچیان  آن  در  است که  شده  تشکیل 
شاهد  حکم  صحنه،  در  حاضر  محیط بانان 
علیه  قصاص  رای  هم  اکنون  و  داشتند  را 

است.  شده  صادر  نجفی  محیط بان 
جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
شده  صادر  رای  درباره  زیست کشور  محیط 
قاضی  رکنا گفت:  به  نجفی  محیط بان  علیه 
پرونده استنادهایی در صدور رای خود علیه 
آن  به  ما  است که  داشته  نجفی  محیط بان 
استناد  مهم ترین  داریم.  اعتراض  استنادها 
قاضی نیز این است که درگیری در خارج از 
این  داده،  رخ  بیستون  حفاظت شده  منطقه 
تهیه شده  نقشه  براساس  در حالی است که 
توسط یگان حفاظت محیط زیست، درگیری 
قطعا در داخل منطقه حفاظت شده بیستون 

رخ داده است.
او با بیان این که یگان حفاظت محیط  زیست 
رای  این  به  دارد  فرصت  روز   20 تا  کشور 
اعتراض کند، توضیح داد: ما سه وکیل را در 
این پرونده به کار گرفته ایم که آنها در روزهای 
آتی به این رای اعتراض می کنندو پرونده به 
دیوان عالی کشور ارجاع می شود و امیدواریم 
که رای صادرشده توسط قاضی پرونده با ارائه 
مستندات محکم از سوی وکال در دیوان عالی 

کشور تغییر کند. محبت خانی تاکید کرد: اگر 
ثابت کنیم که  بتوانیم در دیوان عالی کشور 
در  شکارچیان  و  محیط بان ها  بین  درگیری 
است،  داده  رخ  حفاظت شده  منطقه  داخل 
نجفی  نفع محیط بان  به  رای  تغییر  احتمال 
وجود دارد. ما هم بر اساس ادله، مستندات 
قاطعیت  با  داریم،  اختیار  در  نقشه ای که  و 
داخل  در  درگیری  این  قطعا  که  می گوییم 
افتاده  اتفاق  بیستون  حفاظت شده  منطقه 

است.
زیست کشور  یگان حفاظت محیط  فرمانده 
سال  مرداد  که  حادثه ای  در  داد:  توضیح 
بیستون رخ  در منطقه حفاظت شده  گذشته 
از سه شکارچی دیگر حاضر  داد، هیچ کدام 
یک  فقط  بلکه  نشدند،  مصدوم  صحنه  در 
نجفی کشته  محیط بان  با گلوله  آنها  از  نفر 

و  شناسایی شدند  دیگر  شد. سه شکارچی 
بعدا در دادگاه حضور پیدا کردند، اما با توجه 
یا  نفر چهارم و ضبط نشدن سالح  به فوت 
محکومیتی  محیط بان ها،  توسط  شکار  الشه 
برای این افراد تعیین نشد. چون متاسفانه 

نکردند. بازدید  را  خودرو  محیط بان ها 
او در پایان تصریح کرد: قانون حمایت های 
بهمن  در  محیط بان ها  از  بیمه ای  و  قضایی 
در  اتفاق  این  اما  شد،  تصویب   ۹۹ سال 
قاضی  وجود،  این  با  داد.  رخ   ۹۹ مرداد 
پرونده در حکم صادره به این قانون استناد 
ماسبق  به  عطف  را  قانون  واقع،  در  و  کرده 
کرده است، اما چون از نظر قاضی درگیری 
داده،  رخ  حفاظت شده  منطقه  از  خارج  در 
صادر  قصاص  حکم  نجفی  محیط بان  برای 

است. شده 



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 5|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2۱5۱   | شنبه  22 آبان ۱۴00  |4 چارسوق

واکنش پژوهشگر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به طرح احیای زاینده رود:

احیایاجتماعیواقتصادیمقدمبراحیایفیزیکیاست
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: مدیریت مصارف تنها راه احیای زاینده رود است
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وزیر نفت:

مشترکان پرمصرف گاز 
مشمول جریمه می شوند 
اینکه هیچ برنامه ای  با تاکید بر  وزیر نفت 
نیست،  مطرح  گاز  قیمت  افزایش  برای 
بد  و  پرمصرف  مشترکان  درصد   25 گفت: 
مصرف گاز که نزدیک 50 درصد گاز خانگی 
را مصرف می کنند، مشمول جریمه می شود. 
دیروز  اوجی  جواد  نفت،  وزارت  به گزارش 
دیسپچینگ  مدیریت  از  بازدید  حاشیه  در 
شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود 70 تا 75 
سقف  محدوده  در  که  مشترکان گاز  درصد 
الگوی مصرف، گاز مصرف می کنند، مطابق 
سال گذشته هزینه گاز را پرداخت می کنند، 
رعایت  را  مصرف  الگوی  مشترکانی که  اما 

می شوند. جریمه  قطعًا  نمی کنند، 
وزیر نفت میزان دمای رفاه در محل کار و 
خانه را حداکثر 22 درجه بیان کرد و با تأکید 
در  برنامه ریزی  و  فرهنگ سازی  لزوم  بر 
مصرف گاز تصریح کرد: الزم است هموطنان 
با خاموش کردن وسایل گرمایشی به هنگام 
خروج از خانه و در ساعات حضور در محل 
به  لباس گرم، نسبت  از  استفاده  نیز  و  کار 

اقدام کنند. صرفه جویی در مصرف 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی مطرح کرد:

افزایش اضافه برداشت 
از منابع آب زیرزمینی 

خراسان جنوبی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
تغذیه  استان  این  در  بارندگی  گفت: کاهش 
دشت ها را کاهش داده و به دلیل خشکسالی 
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش 
یافته که نگران  کننده است. به گزارش ایرنا سعید 
روان آب ها،  و  بارندگی   کاهش  گفت:  سروری 
حجم  کاهش  نتیجه  در  سدها  ورودی  افت 
به  توجه  با  و  داشته  به دنبال  را  مخازن سدها 
اینکه مصارف آب استان به منابع آب زیرزمینی 
منابع،  این  از  از حد  بیش  برداشت  دارد،  اتکا 
دشت های خراسان جنوبی را با کسری مخزن 
مواجه کرده است. به دلیل خشکسالی شدید و 
اضافه برداشت از منابع آبی استان متوسط افت 
سطح آب های زیرزمینی از 2۱ سانتی متر به 25 
سانتی متر رسید. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی گفت: بیشترین افت سطح آب 
زیرزمینی در سال آبی گذشته مربوط به دشت 
آن  از  بعد  و  با ۹۹ سانتی متر  خضری جنوبی 
بیشترین افت در دشت سده و چاهک موسویه 
شمالی به ترتیب با ۹۶ و 5۸ سانتی متر به ثبت 
رسیده است. کسری مخازن منابع آب زیرزمینی 
به  نسبت   ۱3۹۹  -۱۴00 آبی  سال  در  استان 
سال قبل از آن 2۴ درصد رشد داشت و در این 
مدت کسری مخازن منابع آب زیرزمینی از ۱0۱ 
میلیون متر مکعب به ۱25.25 میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است. بنابر پیش بینی هواشناسی 
براساس آخرین داده ها با توجه به اینکه امسال 
هم در برخی مناطق استان بارندگی کمتر از نرمال 
است، سال خشکی را پیش رو داریم. خراسان 
جنوبی 20 سال متوالی خشکسالی را تجربه کرده 
و امسال وارد بیست و یکمین سال خشکسالی 

شده است.

افت  اقلیم،  تغییر  بارش ها،  کاهش 
خالی  و  زیرزمینی  آب های  سطح 
که  است  مسائلی  از  بخشی  سد  شدن 
کرده  نگران  روزها  این  را  اصفهانی ها 
است  بحرانی  کشاورزان  وضعیت  است. 
را  آنها  برای کشت  مورد نیاز  آب  نبود  و 
آنها  است.  بازداشته  پاییزه هم  از کشت 
با خشکسالی و کمبود آب  ماههاست که 
شدن  با خشک  حاال  به گریبانند.  دست 
مساله  زاینده رود،  سرشاخه  بی سابقه 
وعده  اما  دولتی ها  است،  شده  تشدید 
چند  رودخانه ای که  برای  می دهند  احیا 
بر بستر آن چادر  روزی است کشاورزان 
احیای  می خواهند.  را  حقشان  و  زده اند 
زاینده رود تا چه اندازه امکان پذیر است؟ 
این سوالی است که بنفشه زهرایی دبیر 
در  کم آبی  با  سازگاری  ملی  کارگروه 
پاسخ  اینطور  ما«  »پیام  با  گفت و گو 
شدت  به  مصارف  اصفهان  »در  می دهد: 
و نامتناسب با منابع آب موجود افزایش 

است. کرده  پیدا 
 حل این مساله هیچ راهی جز مدیریت 
و  بی رویه  افت  ندارد.  آب  مصارف 
شده  باعث  زیرزمینی  آب  مدت  دراز 
شود.  قطع  آبخوان  از  رودخانه  تغذیه 
زیرزمینی  منابع  بی سابقه  افت  این 

منابع  این  از  زیاد  برداشت  از  ناشی 
ریشه ها  به  همچنین  زهرایی  است« 
کرده  اشاره  مساله  این  دیگر  دالیل  و 
شدت  به  منطقه  این   « می گوید:  و 
است.  اقلیم  تغییر  پدیده  از  متاثر 
استان  در  در سرشاخه ها  برفی که  منابع 
زاینده رود  رودخانه  چهارمحال و بختیاری، 
پیدا  کاهش  بسیار  می کرد،  تغذیه  را 
کرده است. در مجموع رژیم بارش ها در 
تاثیر  تحت  چهارمحال  و  اصفهان  استان 
است.  کرده  تغییر  اقلیم  تغییر  پدیده 
اصلی  عامل  می توان گفت  همچنان  اما 

است. مصارف  افزایش 
پربارش  سال های  در  دلیل که  این  به   
در  روان آب  ایجاد  شاهد  دیگر  هم 
احیای  نیستیم.  زاینده رود  رودخانه 
کاهش  دارد  راه  دو  تنها  زاینده رود 
بین  آب  انتقال  آن،  مدیریت  و  مصارف 
برنامه  در  گسترده.  سطح  در  حوضه ای 
مدیریت  بر  تاکید  کم آبی  با  سازگاری 
بخش  در  مدیریت  این  است.  مصارف 
صورت  باید  کشاورزی  و  صنعت  شرب، 
انتقال آب و موارد مربوط به  اما   گیرد. 
زیرساخت ها  احداث  آب،  منابع  توسعه 
برنامه های  در  سازه ای  روش های  و 
است« نشده  دیده  کم آبی  با  سازگاری 

پژوهشگر  فصیحی هرندی؛  مهدی 
ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
جمهوری هم در گفت و گو با »پیام ما« از 
را  اصفهان  در  دیدگاه دیگری مساله آب 
می کند  اشاره  نکته ای  به  و  بررسی کرده 
فیزیکی  احیای  بر  مقدم  دارد  تاکید  که 
زاینده رود  »احیای  است:  زاینده رود 
رودخانه  فیزیکی  احیای  به  منحصر 
در  است  ممکن  که  ذهنیتی  نیست. 
احیا  موضوع  در  عمومی  برداشت های 
شود  ایجاد  تصور  این  و  بگیرد  صورت 
دریاچه  احیای  شبیه   اقداماتی  که 
اشتباه  شود،  انجام  است  قرار  ارومیه 
است. زاینده رود در شرایط فعلی حداقل 
احیای  دارد.  نیاز  حوزه  سه  در  احیا  به 
این تحقق  از  بعد  اقتصادی و  اجتماعی، 
احیای  گفت  می توان  مرحله  دو  این 
است.  امکان پذیر  زاینده رود  فیزیکی 
بر  صرفا  تمرکز  اگر  احیا  موضوع  در 
اتفاقی  مطلقا  باشد،  جدید  منابع  تامین 
جدید  منابع  اندازه  هر  چون  نمی افتد. 
اضافه شود، مصارف جدیدی هم تعریف 

. د می شو
فروش  به  قبل  از  منابع  این  عبارتی  به   
کسی  است.  شده  استفاده  و  رسیده 
شرایط  این  در  را  آب  تامین  هزینه  که 

از  هم  را  آن  مصرف  محل  می پردازد 
نتیجه  در  است.  کرده  تعیین  پیش 
منتفع  هستند  آب  این  نیازمند  کسانی 
نمی شود«. نصیبشان  آبی  و  نمی شود 
این  به  پاسخ  در  هرندی  فصیحی 
با  زاینده رود  احیای  اساسا  که  سوال 
یا  است  امکان پذیر  موجود  شرایط 
است.  امکان پذیر  »احیا  می گوید:  خیر؟ 
این  سازوکاری؟  و  مکانیزم  چه  با  اما 
با  صرفا  نه  اما  است  امکان پذیر  امر 
جدید.  آب  منابع  تامین  سازوکارهای 
صورتی  در  است.  بله  شما  سوال  جواب 
خصوص  در  دیدگاه ها  در  تغییراتی  که 
داشته  بنا  اگر  اما  گیرد.  صورت  احیا 
قبلی عمل  رویکردهای  اساس  بر  باشیم 

است« نه  شما  سوال  پاسخ  کنیم، 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  پژوهشگر 
»برای  است:  معتقد  جمهوری  ریاست 
بر  باید  اول  وهله  در  زاینده رود  احیای 
مناقشات  مدیریت  و  اجتماعی  احیای 
مناقشات  این  وقتی  تا  شود.  تمرکز 
اتفاق  احیا  وجه  هیچ  به  دارد  وجود 
هم  معیشتی  احیای  دامنه  نمی افتد. 
فقط به کشاورزان محدود نمی شود. باید 

کنیم.« نگاه  وسیع تر 
کارشناس سیاست گذاری آب تاکید دارد 

برنامه ای  باید  زاینده رود  احیای  برای  که 
جامع تدوین  شود و اضافه می کند برای 
که  داریم  »نیاز  برنامه:  این  موفقیت 
در  سریع  موفقیت  پروژه های  سال  چند 
شود  اجرایی  حوزه  این  آسیب پذیر  نقاط 
آنها  معیشت  آن کسانی که  نتیجه  در  تا 
وابسته به زاینده رود است ارتقا پیدا کند. 
بحران  سراغ  به  می توان  بعد  مرحله  در 
پروژه های  همزمان  و  رفت  شرب  آب 
انجام  هم  حوزه  این  در  سریع  موفقیت 
داد. پس از انجام این اقدامات است که 
به عنوان یک برنامه میان مدت می توانیم 
برای  استانی  بین  مذاکرات  سراغ  به 
فصیحی هرندی  برویم«  مشکالت  رفع 
پروژه های  و  روش ها  به  »باید  می گوید: 
بتوان  آنها  از طریق  غیرآبی فکر کنیم که 

حل کرد« را  آبی  مناقشات 
کنار  در  هم  استانی  بین  منازعات 
است  مسائلی  از  یکی  آب  مشکالت 
چالش  ایران  مرکزی  فالت  در  که 
فصیحی هرندی  است.  کرده  ایجاد 
اصلی  مسئله  که  است  اعتقاد  این  بر 
روبه رو  چالش ها  این  با  استان هایی که 
این  به  است.  توسعه ای  شکاف  هستند 
بیشتر  دلیلی  به هر  استان  معنا که یک 
است.  پیدا کرده  توسعه  دیگر  استان  از 
در  سازوکاری که  یک  »در  می گوید:  او 
»شیوه نامه های  آن  به  آب  دیپلماسی 
ایجاد  با  می توان  می گویند،  مذاکراتی« 
ارزش مانع بروز این مسائل شد. به طور 
مثال اگر یک پروژه توسعه ای در استان 
استان  برای  می شود،  انجام  اصفهان 
ارزش  یک  هم  بختیاری  و  چهارمحال 
سیاسی  اجتماعی،  ارزش  می تواند  که 
اینها  شود.  ایجاد  هم  باشد  اقتصادی  یا 
برنامه هایی  در  باید  که  است  مواردی 
دیده  اجرا کنیم،  است  قرار  آینده  در  که 
احیا  روند  در  اساسی که  موضوع  شود. 
موارد  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید 

ست« ا
رئیس  اخیر  دستور  در خصوص  هرندی 
بحث   « می گوید:  نیرو  وزیر  به  جمهور 
در  که  مفهومی  آن  به  ستاد  تشکیل 
دریاچه ارومیه داریم نیست. قرار بر این 
استانها  محوریت  با  اقداماتی  که  است 

گیرد.  صورت 
بررسی های  مرکز  برنامه  این  در 
عنوان  به  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
ریاست  نیرو،  وزارت  بین  تسهیل گر  یک 
خواهد  حضور  استانداری ها  و  جمهوری 
داشت. تمرکز و تاکید این برنامه بر کار 
است.  یکدیگر  با  آنها  تعامل  و  استان ها 
و  شود  تشکیل  ستادی  نیست  قرار 
بعدی  اتفاقات  و  بیفتد  اتفاق  نهادسازی 
در پی آن تکرار شود. رویکرد این است 
معیشتی  و  اجتماعی  احیای  ابتدا  که 
اتفاق بیفتد و بعد مدیریت در بحث های 
اساس  بر  گیرد«  صورت  سیاسی 
آمارهای موجود نزدیک به ۶ میلیون نفر 
متصل  زاینده رود  شرب  آب  سامانه  به 

 . هستند
بروز مشکل در این سامانه می تواند مردم 
اصفهان  اطراف  شهرستان  و  استان  چند 
را تحت تاثیر قرار دهد. در همین شرایط 
منابع  وضعیت  بودن  بحرانی  از  برآوردها 
خبر  استان  در  سطحی  و  زیرزمینی  آب 
با سدهایی خالی  اصفهان هم  می دهند. 
زمین  فرونشست  هم  و  است  روبرو 
آب  منابع  از  بی رویه  برداشت  از  ناشی 
شرایط  این  که  است  مسلم  زیرزمینی، 
نیامده است. به یکباره در اصفهان پدید 

سیاست های  اصلی  هسته  و  تمرکز 
مسکن  بخش  توسعه  بر  دولت  اقتصادی 
این  که  حالی  در  است،  شده  متمرکز 
انبوهی  تقریبی  به طور  اقتصادی  بخش 
پدید  را  زیستی  محیط  بحران های  از 
مسکن  توسعه  برای  چرا که  است،  آورده 
پیرامون  اراضی  کاربری  تغییر  نیازمند 
مختاری  داریوش  هستیم.  شهرها 
با  آب  منابع  مدیریت  کارشناس ارشد 
است:  گفته  ایسنا  به  جمالت  این  بیان 
جریان های  معمول  طور  به  کاربری  تغییر 
همان  در  می کند.  تشدید  را  سیالبی 
درخواست  با  مسکن  بخش  توسعه  حال، 
و  است  همراه  آب  )اشتراک(  انشعاب 
ویژه  به  را  شرب  آب  تامین  مخاطرات 
می دهد.  افزایش  خشک  سال های  برای 
نیازمند  خود  نوبه  به  بارگذاری ها،  این 
چرخه  یک  در  است.  ساختمانی  مصالح 
تامین  برای  زیستی،  محیط  خطرناک 
انبوه،  مقیاس  در  ساختمانی  مصالح 
سیمان،  کارخانجات  افزایش  و  استقرار 
و  ساختمانی  تاسیسات  پتروشیمی، 
نیاز  میلگرد  تامین  برای  فوالد  صنایع 
نیازمند  کارخانجات،  این  استقرار  است. 
بارگذاری های بیشتر روی آبخوان ها است 
خطرناک  پروژه های  اجرای  نیازمند  یا 

توسعه  ترتیب  این  به  انتقال آب هستند، 
و  پسین  ارتباط های  و  مسکن  بخش 
زمینه تخریب  مادر،  با صنایع  آن  پیشین 
بیشتر محیط زیست را فراهم می کند. در 
بخش  که  داشت  توجه  باید  حال  همان 
مسکن، یک بخش مولد و پویا محسوب 
ایستا  و  مصرفی  بخش  یک  و  نمی شود 

است. اقتصاد  در 
اقتصاد  دیدگاه  از  می گوید:  مختاری 
مصرفی  بخش  یک  مسکن  بخش  کالن، 
بسیار  پیشین  و  پسین  ارتباط  و  است 
اقتصادی  بخش های  سایر  با  ضعیفی 
توسعه  مدل های  در  که  حالی  در  دارد. 

تا  هرگز  پیشرفته  کشورهای  در  اقتصادی 
پیدا  توسعه  مسکن  بخش  میزان،  این 
تراکم فروشی  شرایط  همین  در  نمی کند. 
پدید  جدید  معضالت  جمله  از  بی رویه 

است. کالن شهرها  در  آمده 
آبی  منابع  مدیریت  ارشد  کارشناس  این 
گفت: با این داده های اولیه، پرسش این 
است که آیا بابد به توسعه بخش مسکن 
بارگذاری های  همچنان  و  دهیم  ادامه 
یابد؟ که  ادامه  را  آب  منابع  بر  خطرناک 
پاسخ، منفی و بهتر است تا روشن شدن 
واگذاری  از  مسکن،  عرضه  دقیق  آمار 

کرد. خودداری  آب  انشعاب  بیشتر 

داریوش مختاری کارشناس ارشد مدیریت منابع آب مطرح کرد:

توسعه مسکن در شهرها موجب تشدید مساله آب می شود

اقتصاد شهر

در داخل کشور به خاطر 
یارانه ای بودن سوخت 

فسیلی کسی نسبت به 
کاهش مصرف مبادرت 

نمی کند، اما قطعا ما هم 
به دنبال این هستیم که 

آالیندگی را کاهش دهیم که 
البته الزمه اصلی آن همت 

بین المللی و لغو تحریم 
است

مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

سرمایه گذاران بورس و پتروشیمی را به صنعت انرژی 
تجدیدپذیر ترجیح می دهند

را  آالیندگی  ما می توانیم  لغو شود  تحریم  اگر 
حدود ۱2 درصد کاهش دهیم، اما در شرایط تداوم 
تحریم نهایتا ۴ درصد امکان کم کردن کربن را 
داریم. نصرت هللا سیفی با بیان این موضوع درباره 
نقش ایران در کاهش گازهای گلخانه ای به ایلنا 
گفت: ما در حال حاضر حجم باالیی از کربن را 
در کشور تولید می کنیم به طوری که رتبه جهانی 
کشور همچنان در حال افزایش است و دلیل 
اصلی آن هم این است که برای کاهش انتشار 
کربن نیاز به بهینه سازی مصرف سوخت داریم 
اما به دلیل تحریم این امکان را نداریم. بیشتر 
آالیندگی ایران یعنی حدود ۸5 درصد از محل 
احتراق سوخت های فسیلی است که باید نسبت 
به کاهش آن اقدام کنیم، برای کاهش مصرف 
سوخت باید طرح های بهینه سازی اجرا شود که 
نیاز به ارتقای فناوری، حل مشکل فرسودگی، 
تکنولوژی و سرمایه گذاری دارد که اکنون به دلیل 

تحریم های آمریکا این امکان وجود ندارد.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  اسبق  مدیرعامل 
سوخت تاکید کرد: برای بررسی نقش ایران در 
کاهش آالیندگی هوا ابتدا باید نقش تحریم ها 
دیگر  هستیم  تحریم  وقتی  بررسی کنیم،  را 
کشورها باید بدانند که دود آن به چشم آنها هم 
خواهد رفت. تا زمانی که تحریم هستیم ایران 
باید از کنوانسیون های کاهش گازهای گلخانه ای 

دارد  ادامه  زمانی که تحریم ها  تا  برائت جوید، 
ما چه تعهدی می توانیم داشته باشیم؟ وقتی 
نمی توانیم ماشین آالت مان را ارتقا دهیم و خطوط 
تولید اتومبیل و حتی کارخانجات سیمان را بهبود 
دهیم چه انتظاری بابت کاهش آالیندگی از ایران 
تجدیدپذیرها  از  استفاده  درباره  سیفی  دارند؟ 
برای کاهش گازهای گلخانه ای گفت: با توجه به 
اقتصاد ضعیف برق و عدم پرداخت به موقع 
مطالبات به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، این 
حوزه با مشکالت زیادی مواجه است. بنابراین 
سرمایه گذار بورس و پتروشیمی را به صنعت 
تجدیدپذیر ترجیح می دهد و این باعث شده 
در  ما  باشد.  نداشته  پیشرفتی  صنعت  این 
مجموع فقط ۹00 مگاوات نصب شده داریم که 
بودن  خالی  و  برق  نامناسب  اقتصاد  به  همه 
جیب خزانه برمی گردد و تا اقتصاد برق درست 
نشود کاری از پیش نمی رود، بده بستان باید در 
بازار انجام شده و به صرفه باشد، در کل عملکرد 
ما در این بخش ضعیف بوده و دلیل آن هم 
داخل کشور  در  است.  برق  اقتصاد  در  ضعف 
به خاطر یارانه ای بودن سوخت فسیلی کسی 
نسبت به کاهش مصرف مبادرت نمی کند، اما 

قطعا ما هم به دنبال این هستیم که آالیندگی 
را کاهش دهیم که البته الزمه اصلی آن همت 

بین المللی و لغو تحریم است.

پیام ما | 88 درصد سد زاینده رود خالی است. چشمه کوهرنگ که این رودخانه را تغذیه می کرد خشک شده است. این روزها بستر 
خشک زاینده رود محل تجمع و اعتراض کسانی است که خواستار تخصیص حق آبه  برای کشت پاییزه شان هستند. دیروز وزیر نیرو راهی 
اصفهان شد. موسوی الرگانی هم چند روز پیش از دستور  رئیس جمهور به وزیر نیرو مبنی بر بررسی و اقدام در خصوص تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود خبر داد. هر چند موضوع احیای زاینده رود در دولت قبل هم مطرح شد و به دالیلی  بی نتیجه ماند، اما با شرایطی که 
منابع آب اصفهان پیدا کرده است، احیای زاینده رود مستلزم چه پیش شرط هایی است و چگونه محقق خواهد شد؟ سازوکار اجرایی این 
احیا چگونه باید باشد تا باز هم ناتمام رها نشود؟ مهدی فصیحی هرندی پژوهشگر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری معتقد 

است »احیای زاینده رود، صرفا به جنبه فیزیکی رودخانه مربوط نیست و مقدماتی دارد که باید به آنها توجه کرد«.

این منطقه به شدت متاثر از 
پدیده تغییر اقلیم است. رژیم 

بارش ها در استان اصفهان و 
چهارمحال تحت تاثیر پدیده 

تغییر اقلیم تغییر کرده است. 
اما همچنان می توان گفت 

عامل اصلی مشکالت اصفهان 
افزایش مصارف است

احیای زاینده رود منحصر به 
احیای فیزیکی رودخانه نیست. 

زاینده رود در شرایط فعلی 
حداقل به احیا در سه حوزه 
نیاز دارد. احیای اجتماعی، 

اقتصادی و بعد از این تحقق 
این دو مرحله می توان گفت 

احیای فیزیکی زاینده رود 
امکان پذیر است

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در 
حوزه ثبتی راور بخش 18کرمان  

نظر به اینکه بالمناصفه شش دانگ یک 
باب خانه پالک شماره ۸07  فرعی مفروز از ۱2 فرعی 
از 2057 اصلی مورد تقاضای خانم زهره جعفری زاده 
راوری و آقای محمد خواجوئی ده شیب واقع در راور 
خیابان امام حسین )ع(  حد فاصل کوچه 5 و 7 بخش 
آرای  استناد  به  به مساحت 25۱ متر مربع  ۱۸ کرمان 
شماره ۱۴00۶03۱۹00۴0005۸۹ و ۱۴00۶03۱۹00۴0005۹0-
نامبردگان  مالکیت  در  راور  ثبتی  حوزه   ۱۴00.05.23
ماده ۱3  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  و  گرفته  قرار 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی منتشر و در موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید 
وسیله  بدین  مالک  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود 
آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ذیل ماده ۱3 
قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت ۹ 
صبح یکشنبه مورخ ۱۴00.۹.۱۴ در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله به مالک و یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در 
این آگهی در محل وقوع ملک حاضر گردند در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام چنانچه شخص و  یا اشخاصی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند بر طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به 
استناد ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
الزم جهت طرح دعوی به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
قانونی  نماینده  یا  ثبت  متقاضی  صورت  این  غیر  در 
تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  دادگاه  به  می تواند  وی 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک راور 
تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
الف ۱۹۶۹ می دهد.م  ادامه  مقررات  رعایت  با  را   ثبتی 

تاریخ انتشار روز شنبه مورخ: ۱۴00.0۸.22
مرتضی کاربخش راوری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان راور
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پارلمان شهری

سخنگوی شورای شهر کرج مطرح کرد

بررسی قضایی پرونده گودبرداری غیر مجاز حصارک
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج گفت: 
شورا،  توسط  مدیران  عملکرد  ارزیابی  در 
مبارزه و جلوگیری با ساخت وساز غیرمجاز 
ایمنا،  گزارش  به  می گیرد.   قرار  مدنظر 
اسالمی  شورای  سخنگوی  قاسم پور  علی 
شهر کرج در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
حصارک  غیرمجاز  خصوص گودبرداری  در 

کرد:  اظهار  شهرداری کرج،  پنج  منطقه  در 
بررسی هایی از سوی شورای اسالمی شهر، 
دستگاه های  و  دادستان  معاون  دادستان، 
حال  در  همچنان  و  شده  انجام  نظارتی 

است. بررسی 
انجام   ۹3 سال  در  افزود: گودبرداری  او  
به  که  است  مدعی  شهرداری  و  شده 

اما  است  عمل کرده  خود  قانونی  تکالیف 
برای  این گودبرداری،  خطرات  به  توجه  با 
زندگی  گودبرداری  کنار  در  که  مردمی 
با  امیدواریم  هستیم.  نگران  می کنند، 
بروز  احتمال  شده،  انجام  پیگیری های 
برسد. صفر  به  مردم  برای  جانی  خطرات 

گفت:  کرج  شهر  اسالمی  شورای  عضو 

در  قضا، گودبرداری  دستگاه  بررسی  طبق 
آغاز  غیرمجاز  صورت  به  قبل  سال های 
توسط  مربوطه  دستگاه های  تکالیف  و 
اگر  و  می شود  بررسی  قضایی  دستگاه 
رسیدگی  باشد،  داشته  قصوری  کسی 
برای  حال  هر  به  داد:  ادامه  او  می شود. 
گودبرداری  اغلب  ساخت وساز  انجام 
می دهیم  قول  مردم  به  اما  است  الزم 
موارد  رعایت  الزم،  دقت  با  گودبرداری ها 
سازمان  ناظران  حضور  با  قانونی  و  فنی 
در  دیگر  و  شود  انجام  مهندسی  نظام 

غیراصولی  و گودبرداری  مشابه  موارد  شهر 
اینکه  بیان  با  قاسم پور  باشیم.  نداشته 
جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز در کرج 
خط قرمز شورای اسالمی شهر است گفت: 
از  جلوگیری  خصوص  در  کرج  شهردار 
که  است  داده  قول  غیرمجاز  ساخت وساز 
موضوع  این  پیگیری  جدیت،  و  شدت  با 
اینکه  ضمن  دهد.  قرار  کار  دستور  در  را 
شورا،  توسط  مدیران  عملکرد  ارزیابی  در 
مبارزه و جلوگیری با ساخت وساز غیرمجاز 

می گیرد. قرار  مدنظر 

شمالی  اروپای  شهرهای  که  است  مشهور 
بهترین شهرها برای زندگی سالمندان است. 
همچنین شهرهای آمریکا به دلیل نداشتن 
سنگین  ترافیک  شلوغی،  مناسب،  بیمه 
از  و  نبوده  این زمینه موفق  آنچنان در  و... 
شرایط آرمانی دور هستند. با این حال، همه 
برخی  نیستند.  هم  مثل  آمریکا  شهرهای 
شهرهای ایاالت متحده توانسته اند در زمینه 
مکان  و  عمل کرده  بهتر  سالمندی  زندگی 
مناسبی را برای بازنشستگان فراهم نمایند.
به  گزارشی  در   US news خبری  پایگاه 
شهرهای  بهترین  و  مناسبت ترین  معرفی 
زندگی  و  اقامت  برای  متحده  ایاالت 
سالمندان و بازنشستگان پرداخته است که 

می کنیم.  اشاره  آن ها  به  ادامه  در 

اسکرانتون )پنسیلوانیا(
در  الکاونا  شهرستان  مرکز  اسکرانتون 
دره وایومینگ در پنسیلوانیای شمال شرقی 
اسکرانتون  در  زندگی  پایین  هزینه  است. 
بازنشستگی  حقوق  پس انداز  به  می تواند 
هزینه  حال،  این  با  کند.  سالمندان کمک 

است.  متوسط  شهر  این  در  خانه  خرید 
با  اسکرانتون  شهر  در  بازنشسته  یک 
یک  می تواند  ماه  در  دالر   7۸۹ میانگین 
بسیاری  همچنین،  کند.  اجاره  آپارتمان 
ایالت  در  بازنشستگان  درآمدی  منابع  از 
پنسیلوانیا مشمول مالیات نمی شوند، از این 
مکانی  بازنشستگان  برای  شهر  این  جهت، 
مناسب است. به جز این، فاصله این شهر 
تا نیویورک تنها دو ساعت است و خانواده ها 

مهم ترین کالن شهر  به  می توانند  راحتی  به 
برسند. آمریکا 

لنسینگ )میشیگان(
میشیگان  ایالت  مرکز  لنسینگ 
دارای  میشیگان  ایالت  مرکز  آمریکاست. 
این  از  است.  بیمه  بزرگ  شرکت  چندین 
سالمندان  برای  می تواند  شهر  این  جهت، 
لنسینگ  باشد.  مناسب  شدنشان  بیمه  و 
و بسیار  دانشگاهی است  همچنین شهری 
خوبی  آب وهوای  شهر  این  است.  خلوت 
هم دارد و دارای چهار فصل است، هرچند 
تابستان های  و  برفی  و  سرد  زمستان های 
مرطوب آن ممکن است برخی از سالمندان 
هزینه  که  است  ذکر  به  الزم  دهد.  آزار  را 
و  است  متوسط  شهر  این  در  مسکن 

لنسینگ  در  آپارتمان  یک  اجاره  میانگین   
است. ماه  در  دالر   ۸5۸

سیراکیوس )نیویورک(
شهرستان  در  شهری  سیراکیوس 
اونانداگا ایالت نیویورک است که حدود 200 
هزار نفر جمعیت دارد. این شهر دارای چهار 
همچنین  سیراکیوس  است.  متمایز  فصل 
پزشکی  دانشگاه  است.  دانشگاهی  شهری 
و  دارد  قرار  منطقه  این  در  نیویورک  ایالت 
سالمندان  به  را  زیادی  پزشکی  خدمات 
ارائه می دهد. همچنین، شما می توانید یک 
آپارتمان در سیراکیوس را با میانگین ۸53 
این، برای  بر  دالر در ماه اجاره کنید. عالوه 
به  ماهانه  سیراکیوس  در  خانه  یک  خرید 
هزینه کنید.  باید  دالر  متوسط   ۱353  طور 
این شهر، فاصله زیادی از نیویورک ندارد و 
با کمی رانندگی به راحتی می توان به مرکز 

رسید. شهر 

لکسینگتون )کنتاکی(
ایالت  بزرگ  شهر  دومین  لکسینگتون 
کنتاکی در ایاالت متحده آمریکا است. این 
بسیاری  دارد.  قرار  بلوگرس  در منطقه  شهر 
این شهر را با عنوان »قلب ایاالت متحده« 
از  درصد   ۸0 حدود  که  چرا  می شناسند 
از ۱ روز  جمعیت آمریکا در فاصله ای کمتر 
جهت،  این  از  برسند.  آنجا  به  می توانند 
دسترسی پذیری این شهر در حالت ایده آل 
قرار دارد و برای سالمندان و افراد بازنشسته 

است. مناسب  بسیار 
همچنین، لکسینگتون بیشتر به دلیل مزارع 
اسب خود شناخته می شود. دیدن مسابقات 
اسب سواری و سوارکاری در میادین بزرگ 
و خلوت، یک از تفریحات اصلی سالمندان 
از  بسیاری  جهت،  این  از  است.  آمریکا 
سالمندان دوست دارند در این شهر زندگی 

کنند.
لکسینگتون همچنین یک شهر دانشگاهی 
است که دانشگاه کنتاکی را در خود جای 
خلوت  هم  دلیل  همین  به  و  است  داده 
مغازه ها،  انواع  به  مجهز  هم  و  است 
همچنین،   .  ... و  بیمارستان ها   تجهیزات، 
است.  پایین  لکسینگتون  در  زندگی  هزینه 
وام  )با  لکسینگتون  در  خانه  یک  خرید 
مسکن( به طور متوسط   ۱305 دالر در ماه 
یک  می تواند  خانواده  یک  و  دارد  هزینه 
ماه  در  دالر   ۸۶7 میانگین  با  را  آپارتمان 

کند. اجاره 

فورت وین )ایندیانا(
ایندیاناپولیس  از  بعد  فورت وین 
بزرگترین شهر ایالت  ایندیانا است و حدود 
۴00 هزار نفر جمعیت دارد. بزرگترین مزیت 
شهر فورت وین هزینه به شدت پایین مسکن 
و  بیمه  یک  با  بازنشستگان  است.  آن  در 
دریافت وام به راحتی می توانند صاحب خانه 

کنند.  انداز  را هم پس  درآمد خود  و  شده 
برای داشتن یک خانه )با وام مسکن( در 
به طور متوسط    ۱05۸ دالر  باید  فورت وین، 
اجاره کنندگان   ماه هزینه کرد. همچنین،  در 
در فورت وین ماهانه میانگین 77۱ دالر برای 
اجاره خانه پول پرداخت می کنند.  داشتن 
موزه های هنری و تاریخی مختلف و خلوتی 
شهر باعث شده فورت وین از جمله شهرهای 
این  همچنین،  باشد.  سالمندان  محبوب 
دارد که  بازارهای کشاورزی گوناگونی  شهر 
سالمندان به راحتی می توانند اقالم و مواد 
مورد نیاز خود را از آنجا با هزینه کم و بدون 

تامین کنند. سفر طوالنی مدت 

یانگزتاون )اوهایو(
اوهایو  ایالت  در  شهری  یانگزتاون 
آن  است که جمعیت  متحده  ایاالت  کشور 
حدود 70 هزار نفر است. یکی از مهم ترین 
آن  مناسب  محل  یانگزتاون  برتری های 
پیتسبورگ  و  بین کلیولند  شهر  این  است. 
واقع شده و از طرفی به نیویورک و شیکاگو 
راحتی  به  جهت،  این  از  می شود.  منتهی 
می توان به این شهر وارد شد و از آن خارج 

شد.
 )Mill Creek Park( کریک  میل  پارک 
در این شهر قرار دارد. بسیاری از سالمندان 
و  آمده  بزرگ  پارک  این  به  می توانند 
کنند.  استفاده  آن  آرامش  و  طبیعت  از 
زمین گلف  دو  دارای  همچنین،  یانگزتاون 
برای  را  زیادی  تخفیفی  نرخ های  است که 

می دهد. ارائه  سالمندان 
مقامات  که  است  مشخص  حال  هر  در 
با  تا  هستند  این  دنبال  به  آمریکا  ایالتی 
دادن وام به بازنشستگان، افزایش خدمات 
بیمارستانی، بیشتر کردن خدمات رفاهی و 
بیمه ای و ... چند شهر خلوت و آرام آمریکا 
را به شهرهای بازنشستگی تبدیل کنند و به 
نظر می رسد تا حدودی در این زمینه موفق 

بوده اند.

برخی شهرها در آمریکا شرایط زندگی را برای سالمندان بهبود می بخشند

شهربازنشستهها

واکنش 
عضو شورای شهر تهران 

به گزارش »پیام ما«

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  عضو کمیسیون 
تهران با انتشار صفحه نخست روزنامه »پیام ما« 
به گزارشی  توییتر  در  شخصی اش  صفحه  در 
درباره اصالح قانون باغات واکنش نشان داد. به 
گزارش ایسنا، ناصر امانی در حساب توییتری 
بتوان  باید  قانون گذار،  مقام  »در  نوشت:  خود 
در موضوع   باغات   معادله  سخت توازن بین 
بهینه سازی کرد.  را  منافع عمومی و خصوصی 
ضابطه    جعلی   و خیالی   خانه باغ   نتوانست 
مسئله پیچیده  فوق را حل کنید! صدور تنها و 
فقط 3 پروانه در بیش از دو سال گذشته شاهد 
این مدعاست!« او در ادامه نوشته است: شورای 
تمامی   با   مشارکت    است که  آن  بر  ششم   
تقدم  و  اولویت  با  و  و   ذی نفعان     نخبگان   
منافع و خیر عمومی به طرح مسئله   باغات   و 
نهایتًا یافتن راه حلی پایدار و عادالنه و البته ذیِل 
شفافیِت حداکثری و در محضر افکار عمومی 
بپردازد.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
شهر تهران همچنین نوشت: بنابراین فضاسازی  
 مسموم   اخیر علیه   شورای ششم   ریشه در 
احساس ناشی از   نه   بزرگ در انتخابات اخیر 
به جریانی است که طی چهار سال گذشته فقط  

 شعار   داده و شهر را متوقف کرد.

عضو شورای شهر اهواز: 

اخذ وام 40 میلیاردی از 
صندوق ملی محیط زیست 

برای مشکالت پسماند
موافقت  از  اهواز  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
شورای شهر اهواز با وام ۴0میلیارد تومانی از 
صندوق ملی محیط زیست خبر داد.  احمد 
سراج به ایمنا گفت: شورای اسالمی شهر اهواز با 
اخذ ۴0 میلیارد تومان وام از محل صندوق ملی 
محیط زیست جهت ایجاد زیرساخت های دفن 
بهداشتی زباله و مطابق با استانداردهای محیط 
زیستی موافقت کرد. او افزود: از دیگر دالیل 
موافقت با این وام تامین اعتبار برای بروز رسانی 
و فعال سازی کارخانه تفکیک پسماند و آماده 
سایت  در  تولید کود کمپوست  بستر  سازی 
صفیره است. رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اهواز تاکید کرد: یکی از 
مشکالت اساسی و محیط زیستی این شهر در 
مقایسه با کالن شهرهای دیگر دفن غیر بهداشتی 
زباله و پسماند روزانه است که با تأمین اعتبار 
الزم و ساخت دو سلول دفن پسماند منطبق 
با استانداردهای روز دنیا نیاز شش سال آینده 

اهواز تأمین می شود.

 تامین هزینه های زندگی سالمندان 
بازنشسته، بیمه مناسب درمانی، 
تامین هزینه های بیمارستان، 
دسترسی پذیری راحت به 
مکان های مهم شهر، وجود مترو 
و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه 
مناسب برای سالمندان، آرام و 
خلوت بودن شهر، ترافیک کم و ... 
از جمله عناصر مهم شهر دوستدار 
سالمند است

شهرها چگونه می توانند مامن بازنشستگان باشند؟ این پرسشی است که شاید سال هاست شهرداری های کالن شهرها در دنیا با آن دست 
و پنجه نرم می کنند؟ اینکه چگونه می توانند فضایی برای آرامش سالمندان ایجاد کنند یا اینکه شهر دوستدار سالمند باید چگونه باشد. 
تامین هزینه های زندگی سالمندان بازنشسته، بیمه مناسب درمانی، تامین هزینه های بیمارستان، دسترسی پذیری راحت به مکان های 
مهم شهر، وجود مترو و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه مناسب برای سالمندان، آرام و خلوت بودن شهر، ترافیک کم و... از جمله عناصر مهم 
شهر دوستدار سالمند است. امکانات رفاهی مانند دسترسی آسان به موزه و پارک و مراکز تفریحی و هزینه کم ورود و خروج به این اماکن 
نیز از دیگر ویژگی هایی ست که شهرهای دوستدار سالمند باید داشته باشند. موضوعی که بسیاری از شهرهای آمریکا آن را جدی گرفته اند.

|  
AP

  |

در هر حال مشخص است که 
مقامات ایالتی آمریکا به دنبال 

این هستند تا با دادن وام به 
بازنشستگان، افزایش خدمات 

بیمارستانی، بیشتر کردن 
خدمات رفاهی و بیمه ای و ... 
چند شهر خلوت و آرام آمریکا 

را به شهرهای بازنشستگی 
تبدیل کنند و به نظر می رسد 

تا حدودی در این زمینه موفق 
بوده اند

| روزنامه نگار |

| حسین نیازبخش |

آگهیمزایدهعمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در نظر دارد  30.000کیلوگرم  سیم مسی اسقاط را طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت 

مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان واجد شرایط  ) مطابق  با اسناد مزایده ( دعوت به عمل می آید.                                          

تبصره : صرفا به شرکتهای سازنده سیم وکابل وکارخانه جات ذوب مس که دارای پروانه بهره برداری 
معتبر و یا مورد تایید شرکت  توزیع نیروی برق گلستان یاتوانیر واگذار میگردد ودر صورت ارائه قیمت 

توسط اشخاص یا شرکتهای متفرقه ، پاکات ایشان بازگشایی نخواهد شد.     
1-فروش اسناد مزایده :متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ  300.000 ریال ازطریق سامانه تدارک 
الکترونیکی دولت بابت مزایده بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان 
بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ،جهت دریاف اسناد مزایده از تاریخ 1400/08/22 لغایت  
1400/08/26 ساعت  7:30  الی 15:30 به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند .                             
2- نحوه برگذاری ومحل تحویل پاکت الف مهلت وزمان بازگشایی پیشنهادات :                                                                                
کلیه مراحل برگذاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تاارائه پیشنهاد مزایده گران وبازگشایی پاکت 
ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir    انجام 
خواهد شد وتحویل  پاکت الف مهرو موم شده به آدرس گرگان ، خیابان ولی عصر عدالت 23 
طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ومهلت آن تا ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ  
1400/09/07   وزمان باز گشایی پاکات  در ساعت 11 همان روز در دفتر امورتدارکات وقرار دادها واقع 
در ساختمان شماره 2شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد .                                                                                                                                        
3-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده به میزان مندرج در جدول فوق ، به نفع کارفرما مطابق فرم 
ارائه شده دراسناد مزایده که به مدت سه ماه ازتاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده وقابل تمدید تا به 
مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهای زیر،همراه با اسناد مزایده درپاکت )الف (به دستگاه 
مزایده گزار تسلیم شود :                                                                                                                                             

الف – ضمانت نامه بانکی ویا ضمانت نامه های صادرشده ازسوی موسسات اعتباری غیر بانکی که 
دارای مجوز فعالیت ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند .                                                                                                                   
ب – اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 0222148886007 نزد بانک ملی شعبه 

خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان .                                                                                                                                  
پ- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت وصدور ضمانتنامه 

ازسوی بیمه مرکزی ایران                                 
ت-گواهی خا لص مطالبات قطعی تایید شده ازسوی امورمالی شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان براساس فرم نمونه زمیمه استاد مناقصه   ث-چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت 

درمزایده
4- ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده وحضور یک نفر ازپیشنهاددهندگان درجلسه بازگشایی 

پاکت جیم بامعرفی نامه کتبی معتبر آزاد است .
5 – شرکت توزیع نیروی برق گلستان دررد یاقبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست .

6- مزایده گران مکلف به دریافت وارسال پیشنهادات ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به نشانی  www.setadiran.ir   می باشند وپرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده 

مزایده می باشد .
7- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر 

درفراخوان واصل میشود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
8 – هزینه آگهی هردونوبت برعهده دستگاه مزایده گزار می باشد .                                                                                          
    www.tavnir.org,ir 9- ضمنا این آگهی ازطریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی
وپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  به نشانی  http://iets.mporg.ir   قابل دسترسی می 
تلفن    وبه شماره  تماس      017  -32684412 تلفن    باشماره  بیشتر  اطالعات  باشد وجهت 
32627430 – 017  فاکس نمائید .                                                                                                                       

 10 – سایر اطالعات وجزئیات مربوط دراسناد مزایده مندرج است . 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ریال (شماره مزایده شرح مزایده ردیف 
62.5۴0.000.000-۱۴00/3فروش 30.000 کیلو گرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف ۱

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 

شرکت توزعی نیروی ربق استان گلستان شرکت توزعی نیروی ربق استان گلستان
ت دوم

نوب

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴00۶030۱0۶0002530  هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
صادقزاد  الیاس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت 
پاشابک فرزند روح اله بشماره شناسنامه ۱۱3۹ صادره از هشترود ** ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 3۱/۹۸ متر مربع از پالک 
شماره ۶3۱ فرعی از 7 اصلی واقع در کاظم آباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین 

از مالکیت محمود شیرکوند هداوند ** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۸/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/0۹/07

محمود داودی
رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه آگهی 1221385میم الف 382

قوهقضائیه
سازمانادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملكورامین

ت اول
نوب

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع   ۱۴00/05/۱7 مورخه  دوم  ۱۴00۶03۱۹07۸00۴۶۶3هیات  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از بم به شماره ملی  آقای حجت کروکی فرزند رضا بشماره شناسنامه ۱۴۱ صادره 
مترمربع   2۹7/5 مساحت  به  دوبلکس  خانه  باب  ششدانگ  یک  در   3۱۱۱0007۱0
که مقدار ۱07/52 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است تحت پالک 
22۱۹۶ فرعی از ۱7۸3 اصلی واقع در بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه ۱۹ ساختمان 
7 خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشید می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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 ۱07۴
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴00/0۸/22
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴00/0۹/0۶

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی سند  فاقد  های  ساختمان 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و   3 ماده  موضوع  اصالحی  اگهی 

آگهی شماره  پیرو  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  و  ثبتی  وضعیت 

شماره۱۴00۶03۱۹00۸0022۹۹    به  اصالحی  رای  برابر  و   ۱۴00۶03۱۹00۸0020۴۶

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 آقای سیدمجتبی هاشمی زاده زرندی فرزند سیدمظفر به 

مساحت  به  مغازه  باب  یک  در  زرند  از  صادره   30۸0۱0۹۴0۶ شناسنامه  شماره 

2۸ مترمربع از پالک 5۶7۸ اصلی که نام مالک رسمی در آگهی قبلی اشتباه 

قید گردیده و صحیح آن آقای حسین موالئی زرندی می باشد. لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در یک نوبت  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 

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 2۱۹

تاریخ انتشار: شنبه ۱۴00/۸/22

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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افقی
 ۱ - ابزار، وسیله - گیاه مرداب - آتش 
پرست2 - غار بعثت - بی خطر، جای 
حضرت  دختران  از   - اطمینان  آسوده، 
شعیب )ع(3 - شهرت تیم مینسوتا در 
NBA - لجن۴ - حرص و طمع، زیاده 
خواهی، از حروف اضافه - تفاوت داشتن 
- بم وارونه - قطب مثبت5 - شیرینی 
متر  - صد  رشد كردن، گوالیدن   - تولد 

مربع، واحد سطح، پسوند فاعلی, مخفف 
اگر - پژمردگی۶ - از کشورهای آفریقایی 
- اثر نیما یوشیج7 - نمایشنامه ای از 
ساموئل بکت - مروارید - رطوبت، رطوبت 
ناچیز۸ - آب فروش  - شب بلند، شب 
اول زمستان - مات۹ - بیخ آستین - بی 
معنی - ساکن محله، شایسته، مقیم۱0 
زبان  درخت   - ایجاد كردن  ساختن،   -
گنجشك - جوانمرد - خداوند، چاشنی 
مقیاس گرما،  واحد   - فراوانی   - غذا۱۱ 

مواد  انرژي  ميزان  حرارت،  مقدار  واحد 
غذائي۱2 - من و تو، ضمیر جمع، آب تازی 
- گونه، رژه جنگی - بزرگ - بی حال۱3 
- جذب كننده - امر به پوئیدن، پوئیدن 
امری - وسیله سنجش۱۴ - شاه مغول - 
زشت و ناپسند، زشت منظر، زشت روی - 
شهر مذهبی، من تبریزی۱5 - هجوم بردن 
- جوی خون، لوله خونی - پزشك، طبیب

عمودی
از  تابلویی   - دشنام گو  در،  پرده   -  ۱
فرانسیس مارگریت - خالص2 - تیزی 
بیشه  نیزارها،   - جام  و  پیاله   - وارونه 
ها3 - گوشت - سرباز همه فن حریف 
یک  فارسی،  الفبای  از  یازدهم  - حرف 
حرف و سه حرف۴ - خاك گور، خاك، 
طبی  بند  شکم  طبی،  - کمربند  مقبره 
ساز   - قصه5  سرگذشت،  حکایت،   -
افالطون، كتاب ارسطو، مجموعه شعری 
جزا۶  پاداش،   - ثالث  اخوان  مهدی  از 
- بدهی - سیالب - رودی در فرانسه، 
از باشگاه های فرانسوی - سرود دسته 
عنصر   - شرعی7  آب  ناشنوا،  جمعی، 
فلزی کمیاب  - عشق بیگانه - آكنده، 
مملو،  طیور،  پوشش  سبكی،  مظهر 
انباشته۸ - مرطوب - از توابع تهران  - 
حافظه و هوش ۹ - زن برعکس - گونه 
ها، بخشها، نوع ها - قلیل، اندك، زیاد 
نیست،ناچیز،انگشت شمار - گه برعکس، 

دودل،   - برعکس۱0  گه  برعکس،  گه 
خواری،   - درک کردن۱۱   - رأی  آشفته 
نرمی - لجن زار، مرداب۱2 - باد - چاه 
کن - برابر ومساوی - پدر ادریس نبی 

۱3 - ویرگول - پادشاهان، جمع امیر، 
سرداران - تک تک۱۴ - سرب، بیماری 
آبله، زردآلوی پست - جوی آب - چاشنی 
غذا۱5 - سنگریزه - قلعه - سفید و قرمز 

آن در خون یافت می شود، اگر سفید آن 
در خون کاهش یابد انسان زود سرما می 
خورد - آزاده، آزاده كربال، نخستین شهید 

كربال

جدول شماره 2151

گلستان

پایگاه  گزارش  به  مومنی /  حبیبه  سیده 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  اطالع رسانی سازمان 
گلستان،عابدی رئیس سازمان چهارشنبه ۱۹ آبان،در 
نشست با این پایگاه، از نگاهی همه جانبه به توسعه 
اقتصادی  دقیق  ریزی  برنامه  محصول  که  متوازن 
کرد:  تصریح  سازمان  رئیس  داد.عابدی  است،خبر 
عدالت  می توانیم  استان  در  متوازن  توسعه  با 
اجتماعی را در جامعه گسترش دهیم و این مساله 
و  اقتصادی  متغیرهای  دادن  قرار  تاثیر  تحت  با  را 
توسعه  سبب  دقیق،که  و  هدفمند  برنامه ریزی  با 
اقتصادی،اجتماعی  مختلف  بخش های  در  متوازن 

می شود. فرهنگی  و 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
به  اقتصادی  زاویه  از  اگر  خاطرنشان کرد:  گلستان 

استفاده  و  شناسایی  با  و  بنگریم  متوازن  توسعه 
استان،  توسعه  موجود  های  ظرفیت  از  بهینه 
به شهرستانهای کمتر توسعه  می توانیم توجه بیشتر 
یافته و مناطق محروم استان را با حرکت به سمت 
بودجه ریزی و توسعه متوازن به پیش ببریم.عابدی 
به  بیشتر  توجه  اینکه  بر  تاکید  با  سازمان،  رئیس 
یافته  توسعه  کمتر  شهرستان های  توسعه ای  سهم 
متوازن  توسعه  و  همگرایی  سمت  به  حرکت  با  و 
ارائه  تکمیلی  توضیحات  و  اشاره  بودجه  سهم  در 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  نمودند. 
پایگاه،به  این  با  ادامه گفت وگو  در  استان گلستان 
و  کرد  اشاره  استان ها  اقتصادی  رشد  وضعیت 
استان  اقتصادی  رشد  وضعیت  با  متناسب  افزود: 

برداریم. گام  بودجه  تخصیص  در 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان:

نگاهی همه جانبه به توسعه متوازن، محصول 
برنامه ریزی دقیق اقتصادی است

نهمین  منتخب  اعضای  اعتبارنامه های 
مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیأت  دوره 
ساختمان استان مازندران، با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل 
راه و شهرسازی استان به اعضای منتخب 

اعطا شد. جدید 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه 
سید  دکتر  مازندران،  استان  شهرسازی  و 
معارفه  و  تودیع  آیین  در  نظری  محمد 
هیات مدیره نظام مهندسی استان ، ضمن 
اظهار  شده  انجام  تالش های  از  قدردانی 
جدید  مدیره  هیات  کار  به  آغاز  داشت: 
مهندسان  جامعه  در  را  جدیدی  فضای 

عزیز  مهندسان  تا  می کند  ایجاد  استان 
به کار  آرامش  با  جدید  فضای  در  بتوانند 

دهند. ادامه  خود 
کرد  اشاره  مهندسان  آموزش  بحث  به  او 
مدیره  هیات  جدید  اعضای  افزود:  و 
تا  ایجاد کنند  فضایی  باید  مهندسی  نظام 
از  مستمری  آموزش های  عزیز  مهندسان 
طریق همایش ها و سمینارها در خصوص 
ساختمان  ملی  مقررات  گانه   22 مباحث 
در حوزه  باید  بیشتر  آموزش  این  و  ببینند 

صورت گیرد. اجرا  بر  نظارت 
امور  هماهنگی  معاون  رازجویان،  مهندس 
نیز در  عمرانی استانداری استان مازندران 

مدیره  هیات  اعضای  گفت:  مراسم  این 
نظام مهندسی، باید این سازمان را از حالت 
انفعالی خارج کرده و با ثبت ایده ها از سوی 
مردم به دنبال ارائه برنامه ای جامع باشند.
او اظهار کرد : اعضای نظام مهندسی استان 
درصدد پویایی معماری و ثبت اثر معماری 
مهندس  باشند.  استان  خود  به  منحصر 
یک  را  مهندسی  نظام  سازمان  رازجویان 
و  دانست  تخصصی  و  ای  حرفه  سازمان 
افزود: این سازمان نباید صنفی باشد زیرا 
نیستند  سهمیه  توزیع  مسئول  آن  اعضای 
بلکه اعتالی مهندسی از وظایف اصلی این 

می شود. محسوب  سازمان 

با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی صورت گرفت

اعطای اعتبارنامه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران

سمیه باقرزاده/ مدیرعامل شرکت شهرک های 
ایجاد  اشتغال  صنعتی خراسان رضوی گفت: 
شده به ازای هر هکتار زمین کارگاهی واگذار 
صنعتی  شهرک های  در  متقاضیان  به  شده 
استان به طور متوسط ۴50 نفر و به ازای هر 

نفر است. واحد کارگاهی ۱5 
علی بهرامی زاده افزود: کل زمین های کارگاهی 
واگذار شده تا کنون ۹.۶ هکتار در قالب انعقاد 
و  کارگاهی  واحد   30۱ ایجاد  برای  قرارداد 
است.  نفر   ۱00 و  هزار  چهار  برای  اشتغال زایی 
برای  شده  منعقد  قراردادهای  کرد:  بیان  او 
ایجاد واحدهای کارگاهی مربوط به شهرک های 
صنعتی تربت حیدریه2، خیام، سبزوار، کاشمر، 
ماشین سازی و فناوریهای برتر، کالت، توس و 

زاوین است. او اظهار داشت: از کل قراردادهای 
منعقد شده با متقاضیان در زمین های کارگاهی 
شهرک های صنعتی مزبور تاکنون 2۸3 واحد 
کارگاهی به بهره برداری رسیده و برای چهار هزار 
و ۱57 نفر شغل ایجاد شده است. مدیرعامل 
رضوی  خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت 
تاکید و دستور اخیر استاندار محترم  بر  عالوه 
کارگاهی  واحدهای  ،توسعه  رضوی  خراسان 
کوچک را از راهبردهای امسال سازمان صنایع 
و  برشمرد  ایران  و شهرکهای صنعتی  کوچک 
گفت: تعهد امسال این شرکت ایجاد ۸0 واحد 
کارگاهی است که از این تعداد تاکنون 70 واحد 
به متقاضیان در شهرک های صنعتی توس و 

کالت واگذار شده است.

حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل  حمل ونقل  معاون 
سازمان  جدید  دستورالعمل  از  مازندران  ای  جاده 
ارائه کارت  الزام  راهداری و حمل ونقل جاده ای و 
بین  سفرهای  در  کرونا  منفی  تست  و  واکسن 
روابط عمومی  گزارش  به  داد.  خبر  استان  شهری 
مازندران  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل 
اعالم  با  داشت:  اظهار  نصیری  علی  مهندس 
با  مقابله  بهداشتی  پروتکل های  سوم  نسخه 
های  دستورالعمل  و  عمومی  حمل ونقل  در  کرونا 
سیستم  در  ویروس  این  با  مقابله  برای  جدید 
با  تنها  اتوبوس  با  مسافران  عمومی  حمل ونقل 
صورت   PCR منفی  تست  و  واکسن  ارائه کارت 
خواهد پذیرفت. او افزود:بر اساس آخرین مصوبه 
ستاد مبارزه با کرونا و تغییراتی که در حوزه فاصله 
دسترسی  است،  آمده  وجود  به  اجتماعی  گذاری 
می شود.  عمومی سخت تر  به حمل ونقل  مسافران 

بلیط  می توانند  مسافرانی  تنها  که  صورت  بدین 
اتوبوس تهیه کنند که دارای کارت واکسن یا تست 

باشند. ساعت   72 اعتبار  با  منفی کرونا 
جدید،  مصوبات  ابالغ  زمان  تا  و  حاضر  حال  در   
به غیر از افراد نامبرده امکان استفاده سایرین از 
بود.  نخواهد  امکان پذیر  عمومی  ناوگان حمل ونقل 
و  ابالغیه  به  توجه  با  داد:  ادامه  نصیری  مهندس 
این  ها  اتوبوس  مسافر،  پذیرش  جدید  شرایط 
امکان را دارند تا با ۸0 درصد ظرفیت خود، مسافر 
پذیرش کنند. در صورتی هم که واکسیناسیون به 
بیش از ۸0 درصد در جامعه برسد، پذیرش مسافر 
بود.. خواهد  امکان پذیر  اتوبوس  ظرفیت کامل  با 

او در ادامه صحبت های خود افزود: ابالغیه جدید 
همراه  تغییراتی  با  مسافر  پذیرش  خصوص  در 
ارائه  پاشی،  محلول  قبیل  از  موارد  مابقی  و  بوده 
بسته های بهداشتی، الزام به استفاده از ماسک و 

پابرجاست. هم چنین،  قوت خود  به  ... همچنان 
در  و  است  دریچه   2 دارای  ها  اتوبوس  سقف 
صورتی که راننده بتواند این دو دریچه را در حالتی 
قرار دهد که تهویه مناسب انجام شود، می تواند از 
مسافر  پذیرش  برای  اتوبوس  ظرفیت  درصد   ۸0

کند. استفاده 
حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل  حمل ونقل  معاون 
جاده ای استان در پایان صحبت های خود تشریح 
ناوگان حمل ونقل  دیگر  در  پروتکل ها  این   « کرد: 
و  مینی بوس  ناوگان  مانند  شهری  برون  عمومی 
اجرا  به دقت  نیز  سواری های کرایه پالک عمومی 
می شود و از همه مردم می خواهیم اگر به تخلفی 
برخورد  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  حوزه  در 
کردند، ما را از طریق پایگاه اینترنتی، تلفن گویای 
به  تا  مطلع کنند   ۱000۱۴۱ پیامکی  سامانه  یا   ۱۴۱

برخورد کنیم. متخلفان  با  سرعت 

از سوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی انجام شد 

آخرین وضعیت اشتغال زایی 
در شهرک های صنعتی خراسان رضوی 

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:
الزام ارائه کارت واکسن و تست منفی کرونا در سفرهای بین شهری مازندران

| خراسان رضوی | | مازندران |
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت 
از صنایع پیشرفته:

صحا از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در صنایع پیشرفته 

حمایت می کند
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در نشستی با اعضای 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل از آمادگی این 
صندوق برای حمایت از فعاالن بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی صحا، رضا نقی پور اصل  در این نشست 
که با حضور جمعی از مقامات استان اردبیل، اعضای اتاق 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی 
برگزار گردید، توجه به فناوری  و نوآوری در صنایع را  
یکی از مهم ترین راه های توسعه صنعتی کشور دانست. 
رئیس هیات مدیره صحا تولید کاالی با کیفیت ، کاهش 
هزینه های تولید و ایجاد مزیت رقابتی را سه ویژگی 
مهم صنایع پیشران و فناور عنوان کرد و خواستار توجه 
بیشتر و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنایع 
هایتک و پیشرفته شد. مدیرعامل صحا استان اردبیل 
باال توصیف کرد که  با ظرفیت  از استان های  را یکی 
با دارا بودن مراکز علمی پویا و مجتمع های صنعتی 
بزرگ و دارا بودن مرز مشترک با همسایگان شمالی 
ایران، می تواند به قطب صنایع دانش بنیان و هایتک 
کشور تبدیل شود. در ادامه این نشست اعضای هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل به معرفی ظرفیت های 
این استان و تشریح اقدامات و عملکرد اتاق بازرگانی 
در ارائه خدمات به فعاالن حوزه های مختلف صنایع به 
ویژه حوزه های صنایع هایتک و دانش بنیان پرداختند.

تولیت آستان قدس رضوی در همایش 
خیرین حوزه سالمت: 

فرصت رفع گرفتاری و رنج 
دیگران نعمتی الهی برای 

خیران است 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  باقرزاده/  سمیه 
و  گرفتاری ها  مشکالت،  از  گره گشایی  فرصت 
نعمت  و  توفیق  یک  خیران  برای  را  دیگران  رنج 
احمد  والمسلمین  االسالم  حجت  دانست.   الهی 
سالمت  حوزه  خیرین  همایش  در  امروز  مروی 
شهید  سالن  در  مشهد که  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شد،  برگزار  رضا)ع(  امام  بیمارستان  هاشمی نژاد 
مجموعه های  و  درمانی  کادر  از  قدردانی  ضمن 
ویروس  با  مبارزه  در  پزشکی کشور  دست اندرکار 
مدافع  شهدای  خاطره  و  یاد  و گرامیداشت  کرونا 
روایات  آیات،  اساس  بر  کرد:  اظهار  سالمت، 
از  پس  اسالم  در  هللا  اولیای  سیره  و  معصومین 
مشکل  رفع  اندازه  به  عملی  هیچ  واجبات،  انجام 
مردم و خدمت به نیازمندان مورد توصیه و تاکید 

است. نگرفته  قرار 
او با اشاره به نمونه هایی از توجه و اهتمام علمای 
بزرگ اسالم به امور معیشتی نیازمندان، ابراز کرد: 
بوده که همراه  ارزشمند  انسان  برای  زمانی  ایمان 
با عمل صالح باشد، کسی که نسبت به درد و رنج 

دیگران بی تفاوت است، انسان مومنی نیست.

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
آگهی دعوت 

نظر به اینکه آقای علی اکبر صابری زاده مالک 
 37۹ پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ    3/5
تقاضای  تربت حیدریه  اصلی بخش یک شهر 
تثبیت حدود باقیمانده و صدور سند کاداستری 
پالک موصوف نموده و مقرر شده نماینده و نقشه 
بردار این اداره در مورخه ۱۴00/0۹/02 ساعت ۱۱ 
متقاضی  معیت  در  ثبتی  عملیات  ادامه  جهت 
لذا  نمایند.  مراجعه  ملک  وقوع  محل  به  فوق 
از آقای علیرضا صباغیان فرزند ابراهیم و كلیه 
ورثه كاظم صباغیان فرزند ابراهیم به موجب این 
خود  ملک  معرفی  جهت  میگردد  دعوت  آگهی 
و عدم تضیع حق خود در ساعت مقرر فوق در 
محل حاضر شوید و عدم حضور مانع از انجام 

نخواهد شد. شماره ۱۱07
تاریخ انتشار: ۱۴00/0۸/23

سید امین موسوی اسفیوخی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
ت ح ج

قوه قضائیه
شوراهای حل اختالف استان خراسان رضوی

آگهی حصر وراثت 
بیگی  جان  مکرمی  نعمت  آقای  اینکه  به  نظر 
شرح  به   07۴00۴027۸ شماره  شناسنامه  دارای 
شورا  این  از   ۱/000/۱072 کالسه  به  دادخواست 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
جان  مکرمی  فاروق  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ  در   07۴۸750۹۹۱ شناسنامه  به  بیگی 
۱3۸۶/0۸/2۱در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
کدملی:  قربان  فرزند  شهرنوی  جلوه  ۱-تاجور 
تایباد  صادره   ۱332/07/۱5 ت  ت   07۴۹۱2۱22۱

باخرز همسر متوفی
2-نعمت مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 
تایباد  صادره   ۱3۶۸/۱۱/0۱ ت  ت   07۴00۴027۸

باخرز فرزند متوفی
3-فریبا مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 
تایباد  صادره   ۱37۱/۱2/0۱ ت  ت   072027۴3۹7

باخرز فرزند متوفی
۴-احمد مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 

073۱5۴202۹ ت ت ۱353/03/05 صادره تایباد 
منصوریه فرزند متوفی

5-مریم مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 
تایباد  صادره   ۱350/07/۱0 ت  ت   07۴۸7520۱3

محسن آباد فرزند متوفی
۶-محمد مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 
07۴۸753۹3۱ ت ت ۱35۹/0۶/30 صادره تایباد 

محسن آباد  فرزند متوفی
7-صابره مکرمی جان بیگی فرزند فاروق کدملی: 
07۴۹۸775۴5 ت ت ۱3۶۴/05/0۱ صادره  تایباد 

محسن آباد فرزند متوفی
فاروق  فرزند  بیگی  جان  مکرمی  ۸-عبدالصمد 
 ۱3۶۶/05/۱0 ت  ت   07۴۹۸۸7۸۴۶0 کدملی: 

صادره تایباد محسن آباد فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
نوبت  امور حسبی یک  ماده 3۶2ق  استناد  به  را 
یا  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
رئیس شورا شعبه یک شورای حل اختالف 

شهرستان تربت جام

ام
 ج

ت
رب

ت

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

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

تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
شماره۱3۹۴۶03۱۹0020030۱۶-۱3۹۴/05/2۱هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جنوب  رودبار  شهر  ملک 
73صادره  شناسنامه  بشماره  مراد  فرزند  جوان  ملیحه هی  خانم 
مربع  2۹2.۶7متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  در  ازعنبراباد 
پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از۱۸۸-  7۸۸فرعی  پالک 
۱۸۸اصلی قطعه سه واقع درشهر رودبار جنوب خریداری از مالک 
وخانم  مهیمی  مهسا  و  محمدمهدی   ، عبدالحسین  آقای  رسمی 
اطالع عموم  به منظور  بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا  فاطمه 
در صورتی که  ۱5روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
از اخذ رسید، ظرف  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود 
به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

 . خواهدشد  صادر 
اول:۱۴00/0۸/0۸  نوبت  انتشار  تاریخ 
انتشارنوبت دوم :۱۴00/0۸/22 تاریخ 

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مورخه  دوم  هیات   ۱۴00۶03۱۹07۸00357۹ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱۴00/0۴/۱3
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
به  سپه  بانک  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو کرمان  منطقه 
بانک  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در   ۱0۸۶20۶۴732 ملی  شناسه 
)با کاربری عرصه مسکونی( به مساحت ۶۴3/3۸ مترمربع که مقدار 

232/53
پالک  تحت  است  وقف  به  متعلق  عرصه  ششدانگ  از  مربع  متر 

خیابان  در  واقع  کرمان  بخش3  اصلی   ۱7۸3 از  فرعی   22۱25
غالمرضا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   30 کوچه  نبش  جهاد 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  اگاه 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود  انتشار  از تاریخ  توانند 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
 . شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

۹73 الف  م 
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴00/۸/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴00/۸/22
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
فاقد سند رسمی و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مورخه  دوم  هیات   ۱۴00۶03۱۹07۸00550۸ شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع   ۱۴00/0۶/۱3
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اله قادری فرزند مرحوم شعبان بشماره شناسنامه 2  آقای جان 
 2۴۹/3 به مساحت  باب خانه  در ششدانگ یک  راین  از  صادره 
۶ کرمان  بخش  اصلی   75 از  فرعی   2۶ پالک  تحت  مربع  متر 
واقع در شهرک هشت بهشت کوچه ۱۹ شمالی 3 نبش غربی 2 

آقای سید جواد حسینی  از مالک رسمی  الواسطه  خریداری مع 
گوهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تاريخ تسليم  از  یک ماه 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

۹۴۱ الف  خواهد شد. م 
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۱۴00/۸/۸

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۱۴00/۸/22
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهیمفقودی
مفقودی -سند و برگ سبز مدل 1388 
سفید - روغنی  رنگ به شماره موتور 
شاسی   شماره  و   11488036404
 NAAA36AAX9G859332
شماره پالک 94ایران 314د21 متعلق 
به محمد نجفی مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط گردیده است . قلعه گنج
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تماس مدیرمسوول: 
0۲1 - 88019846

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

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

اینستاگرام       وبسایت  
مـارا دنبال کنید
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روزنامه سیاسی – اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: میالد علوی
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

 مهتاب جودکی)دبیر(
 یاسمن طاهریان، فروغ فکری 

 مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 
اقتصاد و گردشگری: فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4
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کارزار آبخوان

»قوری گل« از تاالب های دائمی آذربایجان شرقی خشکید!/مهر

یکی از شبیه ترین کپی های »مونا لیزا« به نسخه اصلی شاهکار لئوناردو 
داوینچی در حراجی کریستیز پاریس به بهای 2۱0 هزار یورو چکش 
خورد و به فروش رسید. به گزارش هنر آنالین، نسخه کپی ۴00 ساله 
به  بلژیک  پایتخت  بروکسل  آرتکوریال  در حراج خانه  »مونالیزا« که 
نمایش و تماشا گذاشته شده بود، به کریستیز پاریس پایتخت فرانسه 
منتقل شد تا برای حراج آماده شود. کارشناسان آرتکوریال برای این 
نسخه کپی شاهکار نقاش ایتالیایی رقم ۱50 تا 200 هزار یورو پیش بینی 
کرده بودند که در نهایت با ۱0 هزار یورو بیش از برآورد ابتدایی فروخته 
شد. نسخه کپی »مونالیزا« مربوط به سال های ۱۶00 چنان به نسخه 
اصلی شبیه است که برخی می گویند خالق آن از نزدیک به نقاشی 
داوینچی دسترسی داشته است. نسخه اصلی »مونالیزا« را فرانسوای 
یکم، پادشاه وقت فرانسه سال ۱5۱۸ از نقاش نامدار ایتالیایی خرید و 

امروز در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« موفق به کسب جایزه بهترین 
از جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک در سال 202۱ شد.  کارگردانی 
به گزارش ایسنا، برندگان چهاردهمین دوره جوایز سینمایی آسیا 
پاسیفیک اعالم شد و فیلم »قهرمان« که در چهار شاخه از این 
جوایز نامزد بود در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی 
از این رویداد شد. »قهرمان« در شاخه بهترین فیلم، فیلمنامه و 
آسیا  جایزه  نامزد کسب  نیز  جدیدی(  )امیر  مرد  بازیگر  بهترین 
پاسیفیک بود. در سایر بخش ها فیلم ژاپنی »ماشین من بران« 
بهترین  جایزه  به کسب  موفق  هاماگوچی«  »ریوسوکی  ساخته 
هیات  بزرگ  جایزه  و  شد  آسیاپاسیفیک  ساالنه  جوایز  از  فیلم 
عبدهللا محمد ساد محصول  »رحانا« ساخته  فیلم  به  نیز  داوران 
مشترک بنگالدش، قطر و سنگاپور رسید. سینمای ایران و ژاپن 
و هر کدام با نامزدی در 7 شاخه، پیشتاز نامزدهای امسال جوایز 

بودند. پاسیفیک  آسیا 

در  توره  بروجرد  راه آهن  احداث  درخواست  نام  با  کارزاری 
#راه_آهن_ هشتگ  با  است که  جریان  در  وب سایت کارزار 
بروجرد_توره می شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به 
وزیر راه و شهرسازی آمده است: »احترامًا به استحضار می رساند 
راه آهن اهواز، اندیمشک، خرم آباد، تهران بعد از نزدیک شدن 
به شهرستان بزرگ بروجرد به جای این که در مسیر مستقیم 
خود و با طی حدود ۴0 کیلومتر به راه آهن توره و سپس به 
سمت تهران امتداد یابد، متاسفانه به سمت دورود و ریل قبلی 
اهواز تهران منحرف می شود و همین مسیر ۴0 کیلومتری را 200 
کیلومتر دور می زند تا باز به نزدیکی توره برسد و به سمت تهران 
امتداد یابد. این کج فهمی مهندسی نه تنها باعث حذف بروجرد 
از مسیر ریلی اهواز تهران یا خط شمال جنوب نشده، بلکه باعث 
افزایش بیش از صد کیلومتری مسیر تهران اهواز می شود که 
می توان گفت تمامی شهرها در طول مسیر از تهران تا اهواز از 
این قضیه متضرر می شوند و از لحاظ لجستیکی به ضرر میهن 
عزیزمان است. به زبان ساده تر، اگر قطاری از سمت اهواز بخواهد 
به سمت تهران حرکت کند، بعد از رسیدن به حوالی بروجرد باید 
یا از طریق مالیر یا از طریق دورود مسیر ۴0 کیلومتری بروجرد 
توره را 200 کیلومتر دور بزند و بروجرد نیز از مسیر حذف می شود. 
متاسفانه این کج فهمی مهندسی توجیه شد و به جای راه آهن 
اهواز، اندیمشک، خرم آباد، بروجرد، نزدیکی بروجرد به سمت 
درود دور زدند و در نتیجه اسم راه آهن شد دورود خرم آباد؛ یعنی 

حذف بروجرد حتی در کلمه.«

 آبشار کفتر دره سده در موقعیت جغرافیایی 
خراسان  استان  در   E5۹5۴  N3۴5۸
رضوی واقع است. در بخش شمالی خواف 
وجود ارتفاعات طویل به صورت دیواره ای 
همسایگان  از  را  خواف  شهرستان  عظیم 
شمالی ) تایباد و زاوه ( جداکرده است و 
باعث می شود بخشی از توده های باران زای 
مرطوب غربی در دامنه های این ارتفاعات 
و  الهی  ارزشمند  نعمت  و  شده  ماندگار 
کریمانه  را  موجودی  هر  حیات  مایه ی 
فرو ریزد. بارش باران و برف و تگرگ بر 
صخره های غیر قابل نفوذ این ارتفاعات در 
زیبایی  بسیار  نقاط چشم اندازهای  برخی 
بر  رواناب ها  به وجود می آورد. جار شدن 
روی صخره ها و اختالف ارتفاع در مسیر 
حرکت آب، آبشارها و آبشارهایی به وجود 
می آورد و حوضچه ها و سنگاب های بزرگ 
آب  متمادی  سالیان  تالش  از  حاصل 
دوچندان  را  زیبایی  این  سنگ  روی  بر 
می کند. جمع شدن آب در این حوضچه ها 
ذرات  شدن  پراکنده  از  حاصل  رطوبت  و 
منابع  اطراف  میکروکلیمای  تبخیر  و  آب 
و  معتدل کرده  مناطق  به  متمایل  را  آب 

باعث رشد و نمو گونه های مختلف گیاهی 
از نوع بوته ای مثل آویشن، سریش، پونه 
مثل  درختچه ای  بیان،  شیرین  وحشی، 
سرخ  انواع  از  درختی  و  و گز  بادامشک 
وحشی،  گردوی  پسته وحشی،  ولیک، 

است. شده  زالزالک  وحشی،  انجیر 
آبشار  زیبا  چشم اندازهای  این  جمله  از 
است که  بید سده  تنگل گله  در  کفتر دره 
یک قسمت از مسیر چند آبشار کوچک تر 
و  طی کرده  را  متری   ۸0 ارتفاع  اختالف 
بسیار  که  کرده  ایجاد  را  بزرگ  آبشاری 
دیدنی است. تراکم پوشش گیاهی تنگل 
طبیعی  متعدد  آبگیرهای  و  سنگابه ها  و 
تازه  را  انسان  روح  آبشار  این  مسیر  در 
ارتفاعات  و  تنگل  این  داخل  در  می کند. 
اطراف پرندگانی مثل زاغ نوک قرمز، سهره 
چشم  سنگ  توکا،  بلبل  کبوتر،  طالیی، 
خاکستری و پستاندارانی مثل گراز، قوچ 
و میش وحشی، کل و بز وحشی و پلنگ 
مشاهده شده است. دسترسی به آبشار از 
طریق شهرستان خواف، روستای شهرک 
امکان پذیر است. از روستا تا محل آبشار 

است. پیاده روی  به 2 ساعت  نیاز 

| هنرهای تجسمی |

| سینما |

این پرنده، ۱۹ سانتی متر طول دارد. طرقه ای به 
بارز  و  بلند  با دم کوتاه و منقار  نسبت کوچک، 
از سر و گردن و  به سهولت  نر،  پرنده ی  است. 
در  سفیدی  لکه ی  با  خاکستری  آبی  روتنه ی 
شناخته  نارنجی  قرمز  دم  و  زیر تنه  و  پشت، 
می شود. بال هایش به طور تقریبی سیاه قهوه ای 
بال کناره ی سیاه  و  پر  تمام  درزمستان،  است. 
و سفید پیدا می کنند. پرنده ی ماده و پرنده ی 
جوان، در اولین زمستان، شبیه نر در زمستان بوده 
اما اندکی قهوه ای تر و شبیه طرقه ی آبی هستند. 
در چرده ی ماده، رو تنه و بال ها، قهوه ای مایل به 

خاکستری با لکه ها و رگه های سفید نخودی، 
قهوه ای  رگه های  با  نارنجی  زرد  دم  و  تنه  زیر 
صدای  شبیه  پرنده،  این  صدای  است.  تیره 
طرقه ی آبی، اما آرا م تر و به صورت »که ش رر« 
در  پرنده،  این  می شود.  شنیده  د«  »هی  یا 
مناطق صخره ای در ارتفاع ۱000 تا 2۶00 متری با 
پوشش گیاهی پراکنده به سر می برد؛ اما هنگام 
مهاجرت به صورت عبوری در اغلب مناطق دیده 
گیاهی  پوشش  با  سنگ ها  البه الی  می شود. 
اندک آشیانه ساخته و تولید مثل می کند. در 
ایران، تابستان ها، فراوان است. پرنده ای منزوی 
است و به دشواری دیده می شود. چنین به نظر 
می رسد که در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه 

ندارد. کویرها و بیابان های ایران

طرقه ی کوهی
درخواست احداث راه آهن بروجرد تورهآبشار کفتر دره سده، خواف

آگهیمزایدهعمومی400/02/م.ز
شرکتتولیدنیرویبرقتهراندرنظرداردضایعاتفلزی

)سوپرآلیاژ(نیروگاهریراازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.

- حدود 154 تن قطعات ضایعاتی )سوپر آلیاژ( که شامل ترانزیشن های میتسوبیشی ، فیات ، آسک و GE ،  پره های متحرک و ثابت ردیف یک و 
دو سه آسک و GE  ، نازل ردیف یک و دو ، بسکت اولیه و ثانویه آسک و الینر و GE ، کفشک، شرود سگمنت، لوله فلکسیبل، دیافراگم GE و آسک، 
ساپورت رینگ، نازل سوخت، پره کمپرسور GE  ثابت، پوسته توربینGE و دیسشارژ و اگزوز و فوروارد و گایدوین ، روتور توربین و کمپرسور آسک و فیات 
و وستینگهاوس و هیتاچی ، دیسگ های مختلف توربین آسک، پوسته های بلدرینگ آسک ، تورک تیوب و پوسته یاتاقان و کوپلینگ  با جزییات درج 

شده سامانه ستاد ایران ) لیست پیوست (
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مهلت زمانی دریافت اسناد:از ساعت8:00 الی16:00 روزهای  چهارشنبه 1400/08/19 الی روز چهارشنبه  مورخ 1400/08/26
مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد: اسناد از ساعت 8:00 الی 16:00 روز چهارشنبه  مورخ -1400/08/19  الی روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10

تاریخ اعتبار پیشنهاد: روز  سه شنبه  1400/12/10
تولید  آلستوم(، شرکت  )برق  نیروگاه طرشت  امام،  یادگار  پل  از  بعد  محل و آدرس برگزاری مزایده: تهران خیابان ستارخان، 

نیروی برق تهران.

*بنابر بخشنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت تمامی شرکت کنندگان در مزایده باید عالوه بر بارگذاری اسناد با امضای 
الکترونیک در سامانه، تمامی اسناد را به صورت یک فایل Pdf و ممهور به امضای الکترونیک در معامالت  بارگذاری نمایند.

دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد 
نخواهد کرد.

فروش ضایعات مورد مزایده پس از مشخص شدن برنده بصورت نقدی و قبل از خروج کاال می باشد و هرگونه مالیات از جمله مالیات بر 
ارزش افزوده و عوارض و نظایر آن بر طبق قوانین و مقررات بر عهده خریدار است. 

ضمنا مدت زمان خروج ضایعات از محل کارخانه دو ماه کاری می باشد .

شرکت تولید نیروی برق تهران )سهامی عام( شناسه آگهی: 1219697  میم الف: 2748

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/22

دوم
نوبت 

 شناسه ملی: 14005709529

فراخوانمناقصاتعمومییكمرحلهای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

۱۱۹/ج۱۴00/3

احداث وجمع آوری شبکه 
برق 20 کیلوولت جهت 

آزادسازی پروژه باند دوم 
جیرفت- بافت )محدوده 

ساردوئیه تا سه راهی 
سربیژن(

2۸۹،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در 

اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد

5،772،۱۹5،2۶3

فهرست بهای توزیع نیروی برق 
سال ۱3۹۹ و فهرست بهای 

خطوط هوایی انتقال وفوق توزیع 
نیروی برق و ابنیه سال ۱۴00

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۱۱۶/ج۱۴00/3

تکمیل عملیات اجرایی 
احداث باند دوم محور 
کهنوج - رودان قطعه 

شماره 3

25،۶۸۶،000،000

مانت نامه بانکی
) مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

۱،0۸۹،2۹۴،۱۴7،0۹۶
فهرست بهای راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال ۱۴00 و فهرست 

بهای تجمیعی

نوبت اول

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/08/24 تا تاریخ 1400/09/02.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/16.
o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/17.

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان


